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Yeni t0tun yasastnln glkmast...., sozleqmeli tiretim Eergevesinde akitlerin yaprlmasr....., Gkel'in y.aprlandrrrlmasr iEin IMF'ye Eylul sonunu esas alan bir takvim

belirlenmesi...., ozellegtirme ldaresine bagh kurumlardaki istihdam fazlasr
personelin nakledilmesine iligkin esaslann belirlenmesi..., I(rrulun gekillenerek
beklentilerimizin yok olmasr ...vs. vs. Butun bu olaylar krsa bir zaman diliminde
gerqekle€en ve t(itiin sektorirnti derinden etkileyen defiqimler.
Evet. Uzunca bir stirediryazrp gizdiklerimize baktrlrmrzda'Acaba bizler mi karamsar
drig0niiyoruz" diye kendi kendimize sordufumuz da goniyoruz ki gelinen nokta
bizleri do[rular nitelikte. Bunun en aglk ornefi, tiiccarlar tarafrndan ekicilere
dayatrlan sozlegmeler oldu. Zira bu sozlegmelerde kargrhkl hakve menfaatler gozetilmemig, taraflann mutabakatr aranmamlgtlr. Aym gemide olundulu bilinmesine
ragmen ilk yaprlanrn "once benim menfaatim, sonra yine benim menfaatim"

dusturu oldulu anlagilmqhr.

Ontmrizdeki giinlerde gr-indemimiz, Kurum'un olugmasl ve Tekel'in yeniden yapF
lanmasryla ilgili gahgmalar olacaktrr. Kurum'un 200 personelden olugacafl soylenmelde olup, merkez birimde gorevlendirilecegi ifade edilen bu personel, yasanrn 3.
Maddesinde belirlenen gorevleri icra edecektir. Peki olasr agrk arttumalarr kim, nasrl
yonetecektir. Agrk arttrrma olmayacaksa, sozlegmelerin takibi, denetimi tagrada
nasrl yaprlacak, uyugmadrklann gozom0nde kurulacak heyetler nasrl olugacaktrr.

Butun bu bilinmezlikler gekillenirken umanz tutun sektorunde var olan olumsuzluklara yenileri eklenmez. Qunku bu iki Eahgma mesleki gelecegimizi, hayatrmzr
yalcndan etkileyecek gahgmalardr.

.

Giinderilen yazlar yaynlansm veya yaynlan-

masn iade edilemeder.

.

Yazrlardan veya gevirilerden dogacak sorum-

luluklar yazr sahiplerine aittir.

. Yaynlanan yazlardan kaynak gristerilerek
ahntr yaprlabilir.

.

Reklam fiyatlarr ve gartlan anlaEmalarla belirlenir.

.

Dergimiz iig ayda bir grkar.
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$u giinlerde gundemde yeni ditzenlenerek yorurluge girecek olan OTVsinin ve
KDVsinin "kendi istediSr Sibi olrnasf' peginde olan, bu konuda yolun mesai
harcayan lobiler var. bizler Amerika'dah ENRoN kizinde adr qaibeye kangan
AI'IDERSEN Damgmanhk $irketinin Trirkiye deki uzantrsrmn, 0lkemizde sigara
ureten gokuluslu girketler adrna haarlayp, kamuoyuna sunduiu "Ttitun ve Ttitun
Mamulleri sektdrun0n T0rkiye'deki yeri, vergilenmesi ve A.B. uyum srirecinde
Vergisel Dtizenlemelere iligkin oneriler" adh yaynrrun onsoz0ndeki "Kitabrn 0lkemiz
iEin stratejik oneme sahip olan Trlt0n sektoriine katkr saglamasrnl dileriz."
ifadesindeki katkrlannr, Ttirk Vergi Mevzuatrna nasrl yansryaca$rnr! ontimtlzdeki
g0nlerde goreceliz.
Dergimizin bu saysrnda ibrahim Halil Elmas ristadrn incelemesini, Tiitun Eksperleri
Yuksek Okulu fuagtrrma Gorevlisi Tolga ZORBAnn "Ambar Zararhlari' ile ilgili bir
Eevirisini, $evket TEZEL'in "Nefeb Nefes Yanan Hayat" adh hikayesini, Ali Rza
QELIK'in "Dostluk (izerine" ve Adnan OnoocRlt'rn qin'de yaptrgr fide yetiqtiritmesi ile ilgili incelemeyazrlarrnr keyifle okuyacalrmzr umuyoruz.
Dernek internet sitemiz devamh grincellenmekte, bilgiler yenilenmekte, goron[mii
defigtirilmektedir. En son Tekel Yaprak Tutrin ve sigara Sanayi Mr.iesseselerinde
gorevli bulunan meslelrtaglarrmprn kadrolan g[ncellenmigtir. Bu gahgmalan yapan
arkadagrmz Eksper Salih oZENDI'ye tegekkiir ederiz. sizlerin de bilgi, belge ve fikir
olarak katkrlarma bekliyoruz.
Yine bu sttunlarda dile getirdigimiz onursal Bagkanrmrz Rahmetli orhan 6zer
Bey'e ait belge, anr ve bilgilere sahip olanlarrn bunlan bizlerle paylagmararmr
istiyoruz.
Saghk dileklerimizle saygrlar sunarz.

YONETIM KURqLq

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

I

GUNDEM

4733 Sayh Tr.itirn Kanunu' nun Resmi Gazete de yaynlandrlr 9 Ocak 2002 tarihinin
tlzerinden yaklaglk dort ay gegti. Tutun tarrml faaliyetlerinin en yo$un oldulu bu
donemde bir taraftan 2001 unlnu ttrtiinler Ekici Tutirn Piyasalanrun agllmasrna
m0teakip sattn allnrp, ambarlanarak urun bedelleri odenirken, diger taraftan da2002

ATATURK
Digor ki...

urunr.ine ait fi delerin yetigtirilmesine baglandr.

Tutilncrller iqin bu en yolun donemde yeni yasa ile ilgili yapilmasr gereken
diizenlemelere baktrlrmrzda ise pek fazla yol ahnmadlllnl soylersek sanrrm yanlry
olmaz. Zira bu donemde Tirtun, Tultun Mamulleri ve Alkollil iEkiler Piyasasr Duzenleme
Kurulu' na atanmak iizere ilgili kurum ve kuruluqlar tarafindan Bakanlar l{urulu' na on
dort isim onerilmesi dlgrnda hiEbir somutyaprsal geligmeyaganmadr.

Oysaki yasanrn GeEici 1. Maddesi D grkkrndaki "Kurum, bu kanunun yururltige
girmesini muteakip en geE ug ay iginde gorev yapmaya baglar" hukmii geregince 9
Nisan tarihine kadar Tutun, Tutun Mamulleri ve Alkollu igkiler Piyasasr Duzenleme
Kurumu'nun kurulmasr gerekmekte idi.
Yasantn 3. Maddesi ile "Bu kanun geregince Krrum taraftndan ydrutulecek gorevler ile

ilgili dtizenlemeleri yapmak, personel atamalan da dahil olrnak irzere Kirurnui-.
personel politikasrnr olugturmak" gorevi verilen Krrul ise bu tarihten de once atanmair
idi. Bunlar olmadr. Kurul adaylan ancak belirlendi. Onrlmuzdeh gunlerde de
muhtemelen atamalan yaprlacak, ardrndan da lfurum olugturulacaktrr. Her ne kadar
Tekel' in ozellegtirilme modelinide kapsayacak yeniden yapilanmasr ile ilgili yasal
dr.izenlemelerin Eyliil ayrna kadar yaprlacagr aEklanmrgsa da, tum bunlar bir butun
olarak tutun sektorunii ve tutunden ekmek yiyenleri yakrndan ilgilendiren ve sonuglarr
merak ile beklenen geligmelerdir.
Yasamn ongordiilti yonetmelikler de bu gecikmelere balh olarak Elkartilmamrg, bunun
ilk olumsuz sonuglan da yazrh sozlegmeler ile ortaya qrkmrqtrr. dreticileri sozleqmelerin
tarafi olarak gormeyen, yasanln "Sozlegmeli uretim esaslna gore uretilen tutunlerin
fiyatlan tirtiin mamulleri ureticileri ve/veya tuccarlar ile 0reticiler ve/ veya temsilcileri
arasrnda vanlan mutabakata gore belirlenir." hukmilne ralmen ureticiyi muhatap
almayarak boyle bir mutabakat araylglna gerek bile gormeden hazrrlanan, ekiciye sadece sorumluluklar verirken, hiEbir hak ongormeyen bu tek tip sozlegmeler bundan
sonraki muhtelif geligmeler hakkrnda da fikir vermektedir. Vne bu sozlegmelerde, yasa
ile g0vence alilna alman tiitun neviyatlandrma yetkimizin " teknik eleman " ibaresi ile
gasp edilmeye gahgrldrfr anlagrlmaktadr. Buna her turlu zeminde mucadele ederek izin
vermeyecelimizin bilinmesinde yarar oldulunu duqunriyorum.
Tuttn yasasr T B.M.M. ne sunulurken " 138 yrldrr ulkemizin tutun, sigara, alkol ve alkolhi
iEkiler ile tuz iiretim ve dafrtrmrnda gerek kamu safhfl ve gerekse vergi gelirleri
agtsrndan son derece etkin rol oynayan Tttun, Tutun Mamulleri Tuz ve Alkol igletmeleri

Genel Mridrirlugu'......" denilerek sektordeki onemi vurgulanan TEKEL' i bu gun
yonetenlere, Kurul' da gorev verilmeyecek gibi goz0kmesi nasllyorumlanmahdr?
Vne, adr Tutun Kurulu olan ve iilkemizin tutun politikasrm olugturup kararlar alarak
bunlan Kurum eli ile yurutmek gorevleri olan bu organda Ziraat Odalarr Birlifi adaylarr
drgnda tutune ve tiituncuye bu gune kadar ilgi d.ryup bu konuda gahgma yapanlar,
krsacasr tuttincti olanlar var mrdr?
Sanlyorum ben dahil sektori.rn tlim ilgilileri bu sorulann cevaplannr merak ediyorlardrr!
Saygllarrmla.

FaTuK GdLPINAR
Yonetim Kurulu Bagkam
farukgulpinar@tutuneksper. org.tr
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gr.rr.t yilsq,acak olursak son 11 yrlhk

(bir bagka deyigle 17.082 dolardan

Tbkefin elindeki pazann ancd( %6,1 ini glmaya yonelik oldufu
anlrylacakbr. lEte bu olgudur yabancr
[Ikede iki fabrika kurmug dry serma-

rikalarrmzla kullamlan oriental ttrttn
miktarr ise 80.194 tondan 42.095 to-

ugra$
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yeyi kudurtan. Onlar kendi agrlarmdan hakhdrrlar. Fabrika lnrrup iggi almrgla4 dafrtrm afr kurmuglar milyon
dolarlar yatrrmrglar ve ancak 12 yrlda
Tekel'den %6 pay kapabilmiEler. Kazanglan. bekledilderinin gok altrnda

EOYLEIT{EZ

M
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kalmrgtrr.

gou.Errinilin

Ulkemizde uygulanan politikalar oncelikle hallan damak zevkini degigtirmek amacryla ithal sigara oranlarr arttnlmlg bu oran en yuksek noktasrna
1990 ylnda (15.637 ton olarak) genef sigara pazarmn %20,2 sine ulaE-

mEtr.

Ulkemizde

iki makine ile

Bitlis'de
1992 ytnda blended sigara tiretimine

baglayan yabancr Eirketler

oylki saug-

Iardan sadece binde yedi orarunda
pay.alabilrniglerdi. Qolmluslu Eirketlerin Ulkemizdeki tiretimlerinden yurtigi
satrylardaki pay daha sonra 1995 yhnda%77,4 e, 2000 yrhnda %3O ave

2001 ylmda ise %31,3 oramna

Erk-

mrytr. Bir bagka deyiqle yabancr siga-

ra 0reticisi devlerinin Ulkemizdeki

yaklagrk 15 yrlhk ulraglarr sonucunda
elde edebildikleri pazar payr sadece
7o31,3 dur. Esasen Ulkemizde 19801i
yllann sonlannda blended turii sigara
pazar

pa1y,

(sadece ithalde 1990 yrh iti-

bariyle) %20,2 dir. Dolaysryla 1990-

2001 dewesindeki yabancr sigara
trostlerinin ulraglan sonucu Tekel'in
elindeki pazar payndan ancak %77,'1.

ini l<apabilrniElerdir. Bu yaklagrma

biraz daha EeEni katacak olursak o ylIarda tirlkemize kaEak yollardan gelen
sigararun Pazar paynrn da (iyimser bir

yaklagrrnla) %5 ler seviyesinde oldu-

nad0Emrigttir.

Yukarrda belirtilen rakamlan her iki
ttirlti (Iekel lehine veya ozel sektor lehine) yorumlamak miimki.in.
1- Bu rakamlar Tekel'in son derecede
baganh oldulunu gostermektedir. Tekelin yaprsal bozuklulu, hantal yapsr,
hareket kabilifti zayrf biirokratik yaprsr, karar alma ve uygulama meka-

nizmasmdaki kopulduk, maliyetlerdeki artrgrn etkenlerinden olsa da pazar
paynr rakiplerine loptlmamq olmasr
gergek bir baEandrr. Oylesine biiytik
bir bagan ki, bir eli arkasma baflan-

mry boksoriin kargnma gkanlan iki

Tekel olarak blended turti sigara

Hatrrhyo.rum da 0lkemizde, 1980' li
yrllarda Ozal hiikilmetinin bir gece yansr, Merkez Bankast yasasl gortig0ltirken araya srlagtrrrlan bir madde ile sigara tekelinin kaldrllmasrna iliEkin yasa maddesi kabul edildiginde gazete
haberlerinde sayn Ozalln "...muhalefete gol atbk.." deyigi manEetlerden
verilmigti.
28. 05. 1 986 tarihinde ytin:dnge giren
329 sayl yasa ile Tiitln ve TtU]n Tekeli Yasasrmn 38. Ivladded kaldrnlarak
ttitiin tekeline son verilmiE ve sllara
pazan Eokrluslu girketlere

733.353 dolara y0kselmiE, sigara fab-.

(le-

kel-2000) uretimine baglamlan 1989
yrh baz almarak yaprlacak kargilagtrrma agafrdaki tabloda ozetlenmigtir.
Tablodan da goriileceli gibi 12 yrlhk
donemde Ulkemiz toplam sigara pazannda;
Tekelin pa?ar pay, %100 den %68,8 e
diiEmuEtur.
Oriental sig;ara pazar pgyt%755 &n

%37,7edugntEar.
Blended ligam

War

oqyt %17,9 dan

%6l,8aylksehnigh

ayrlan pay buytimiigtiir. Dolaysyla
bu yaprda, t0tiinti (virginia-burley) tilkesinde yetigtiremeyen Turkiye yurt

Frlhesh sigam paz:rr pay. %6,6 den
%0,5 e dtiEmiigtir.
fthal sigara pazar pay. tamamen srfrrlanmrE, bu pazar paylagrlmrEtrr.

Blended sigara pazannrn %49,5 iTekel'in, %50,5 si yabancr [ireticilerin eline geEmiEtir.

3. 1 33 tondan 40.330 tona

1989
6s.71,1

Markalan

56.331
13.380
1.540
0

Oriental Sigaralar
Blended Sigaralar
Tekel Markalan
Philsa
R.J.R. Markalan

BEST Markalan
Diger (hhal)

Her iki degerlendirme de do!rudur.

pompalanryor olmasr (2.) grkkrn daha
gergekEi ve do!ru oldufunu gostermektedir. Zira sonuEta kazanan onlar
olmugtur.

yerli tuttin lmllammlnm ksilmasmr
gundeme getirmigtir. Bu donemde

(000)Adet

mu€tur.

teren rakamlardr. Ne var ki sonuEta
0lkemizden gokuluslu Eirketlere dolar

cisinin damak zevkinin degigtigini ortaya koymal(adrr. Bu durum tuttin ithalini (virginya-burley) arttrrmrg yine

FiLTRELisicARAr.-AR

dqrna dolar odemek durumunda kalmrg, l<azanan Eokuluslu girketler ol-

Bu rakamlar her iki tarafr da hakh gos-

Soz konusu ral<amlar, T0rk sigara iEi-

tiitun ithali

boksore karEl doviigmesinde gosterdili baEarr kadar btiytikttir.
2- Vne bu rakamlar ozel sektoriin baganh oldu$unu gostermel<tedir. Turk
sigara igicisinin damak zevki deligtirilmig, blended sigara i.retimi damak
zevkine uygun olarak artbnlmghr.
Boylece Ttirkiye tirtiin yontrnden drEanya bagt hale getirilmiEtir. Dq ticaretinde hitun ihrag eden tilke durumundan grl€mk tuh:ln ithal eden ti{ke
konumuna getirilmigtir. dlkede iiretihn tirt0nden iE tiiketime giden pay
ktiEtilmtiE, sigaraya aile biitgesinden

v/o

1.990

93,6
75,6

73.431, 94,9

17,9
2

20.083

%

53.348

4.446

69

25,9
5,7

111.133
42.074

69.059
34.197
23.827

%.
99,5
37,6
61,8
30,6
21,,3

11.047

11.840

1.5,9

t5.637 20,2

FILTRESIZSIGARAIAR 4.777

6,4
100

3.910

5,1

77.347

100

TOPL.AIT,I

2001

74.482

00
00
602

117.735

g,g

0,5
100

TUTON EKSPERLEBi
DERNEGi
BOLTENi

Prof. Dr. lzzettin ONDER'in sundufu
gagnh bildirinin ardndan baglayan ve
aEa$da ozetini bulacalrnz tebliflerin

sunuldufu oturumu Prof. Dr. Gurol
ERGiNyonetmi$tir.

gFqt{igrEN ctixriMdze

..

TEKEL' iX SETToNDEKi YERi

HilBESELLEf,jHE

Yonetim Kurulu Ba$kam

dkemizin ttitun ile tanqmas Avrupa'dan yaklagrk 50 yl sonra, 16011605 yrllan arasrnda ingiliz, Venedik,
Ispanyol gemici ve tacirleri vasrtasr ile
lstanbul tizerinden olmugtur.Osmanh
Devleti doneminde ti.itiinde en onemli geligmeler 1861 yhnda tth:in ithali-

TdiTri

ffiHHr$nfins

nin yasaldanmas ile ba$amgr. Tuttrn0n0n ahkanhk ),apmas, dgam
hllantrnrun hda yq/dmd ve karth$
ih hansdann dktali gelanft, ilk sil
gara fabrikdan Fiansdar tarafurdan
18S4 yhrda istanhtGbali ve izmir'de, 1887 de Sams.rn'da 1895 yhnda da Adana da lcrnrlmuEtur. Bu
fabrikalarda 1925 yhna kadar brr5dik
Eapta el imalatr geldinde sigara yaprl-

mrgtrr. Daha sonra 1939 yhnda lvlafatya, 1969 yhnda istanbul, 7976ytlrnda Adana, 1978 yrlmda Malatya,
1985 ylmda

lirkat, 1997

yrhnda da
Samsun Balhca Sigara Fabrikalan
aglarak Tekel tarafrndan sigara tiretimi stirdurillmugtiir.

1986' yhnda Ozal huktmeti doneminde bir gece yansr Toplu Konut Yasasr gorugulurken, 329 Sayh yasa ile
7177 sayil Tiit0n ve Ttitun Tekeli Kanunu' nun 38. Maddesi 28 Mayrs 1986

TMMOB Ziraat Mtihendisleri Odasr

, 18 Nisan 2002 tarihinde Ankara' da
"Kuresellegme Stirecinin Ttirkiye
Tut0n Sektorune Etkileri" konulu bir
panel d0zenlemigtir.
Toplantrmn aErg konugmalarmt Ziraat
Miihendisleri Odasr Genel Bagkam

Prof. Dr. Gurol ERGiN, TMMOB
GenelBagkanr Kaya GdVENq, Turkig
Genelseketeri ve Tek Grda-ig Genel

Bagkam H. Huseyin KARAKOQ ve
TZOB Bagkanr Mehmet Rrfat AI{(ilZ
yapmlgUr.
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timlerinin yurtiEi satrglardaki payr
1995 ylmda %77,4 e, 2000 yhnda
%30 ave 2001 yrhnda ise %31,3 oragrlc-mghr. Bir bagka deyigle yabancr sigara tireticisi devlerin 0lkemizdeki yaklaErk 15 ylhk ulraglan sonucunda elde edebildikleri pazar pay
sadece %3l,zdir. Philip Morris ve Sabancl ortakhfr ile kurulan Philsa'run,
izmir Torbah'daki tesislerinde 2000 yrh
kapasitesi 30 milyar adet olan fabrikada 7 73 personel istihdam edilmektedir. Bu gunkti pazar pa1y' 7o27,3 tir.
RJR Reynolds'm kurdufu, daha sonra Japon Monopolu' ne satttlr ve JTI
adrru alan girketin izmir Torbah'daki
tesislerinde 20OO yrl kapasitesi 20

nna

TURKTYE TUTON SEKTORq VE

,l

Qokuluslu girkederin ti'lkemizdeki ure-

tarihinde Resmi Gazete' de yayrnlanarakyiirurlukten kaldrrlmrgtrr. 1 177 sayh Ttitun ve Ttrttin Tekeli Kanunu ihrag kaydr ile ozel sektore sigara fabrikasl kurma izni vermesine ralmen ya-

sa degigikliline }<adar bu konuda adrm atrlmamqtrr. dkemizde ilk ozel
sektor sigara fabrikasr iki makine ile
Bitlis'de 1992 ylmda faaliyete gegmig, bu fabrikada Rothmans $irketi
blended sigara tiretimine baglayarak,
oylki sigara satrglanndan %0,07 oranmda payalabilmigtir.

mil),ar adet olup, bu fabrikada 314
persond istihdam edilmektedir. GtintrniZdeh pazarpayr%9,9 dur. BAT
Frmasr da iznir Tne' de Sunel Gurubu ile ortaldaEa Sigara Fabrikasr inga

etmel(edir. $irketin dalrtmda KoE
gurubu ile ortak oldufu basrnda yer
almrytrr.
12 yrftk donemde dkemiz toplam si-

gaft pa?annda; Tekel' in pazar pay
%100 den %ffi,8 e, Oriental sigaralann pazar pay %75,6 dan %37,7 e diigmiiEtiir.
Bu stiregte Ttirk sigara igicisinin damak tadmm deSr$Ugl anlagilmaktadr.
Bu donemde ithal ttittin miktan 3.133
tondan 40.330 tona, odenen bedelde
17 Milyon dolardan 133 Milyon dolara
ulaErken Sigara Fabrikalarrnda kulla-

rulan Oryantal ttittin miktarr

da

80.194 tondan 42.095 tona gerilemigtin Bu gtin Blended sigara pazan-

nn %49,5 i Tekel'in, %50,5 si yabancr
ureticilerin elindedir. Tekel'in bu durumda dahi 2002 yrhnda 6 katrilyon
satlq hasllatrnm 3,3 Katrilyonunu Hazineye gelir olarak alrtaracalr hesaplanmaktadr. Bu rakamlar biitgede
pfanlanan vergi gelirlerinin%o 5,6 nna
tekabtrl etmektedir.
Diinya sigara pazanm paylagan dev
girketlere karEr kendi tiittin tireticisi ile
sigara sanayiini korumak tilke hiiktimetlerinin temel gorevlerinden olmahdr. Bu nedenle ozel yasalar bu trost-

[g
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lere kargr korunabilrnek

(in

gereldidir.

TEKEL yeni yasa ile lGn'ru tldsadi ifu rulugu (KiK) stati.rsunden Erkarularak
iktisadi Devlet TegekkuJu ,lDT, scatu-

siine sokularak Ozellegtirilrnesi iolundaki hukuh engellerin aqrlrnastrun
amaElandrE anlagrlmaktadr. Bu durumda gelecekte ulkemizde daha qok
insan daha pahah sigaralar saun ah-

ahcrlan igindeki yabancr pa-

Sektordeki tum bu hayati onemine

yr % 25 iken bu gun oran %60 seviye-

ralmen TEKEL, ozellegtirme kapsamna almmlgtrr. Bunun bir ozellegtirme dejil, yabancrlagtrrma oldulu hususuna dikkat gelcnemize ralmen

zd

-kt6r

sindedir. Bu alcr monopohi tutun tireticilerinin gelir kaybrna sebep olmug,
l99i uriiniinde treticiye verilen bag-

firat 6.85 $ karqrhgr iken, 2001 iirun
\r.lrda 2.275 kargilrgrna diigmiig, tutun ihraq flryatlanmzda buna paralel
olarak 1991 lrnda ortalama 4,4$

Ozellegtirme karannda rsrarcr olunduluna gore hig olmazsa yerli sigara
markalarrmlzln pazar paynm korunacalmn yasa ile teminat altlna ahnmasr gerekmektedir. Ancak bu yolla tiitun iireticilerimizi koruyabilir, bagta
Dolu ve Gtrneydofu olmak ilzere ihrag Sansl olmayan tutunlerin sigarala-

rak tiketecektir diyebiliria Zira TEKEL bu girne kadar sigaramn laylmasr yonunde bir faaliyet iEinde olmamrqtlr. titkemizae sigara 0reten
Eokuluslu firmalar uluslararasr markalarrm AB ve ABD de, Tttrkiye'deki

lemder. Ttirk hrttinlerinin ig ti.rketim
ve ihracat ihtiyaElan goz oniinde bulundun:lmak kayd ile stok olugmasr-

fiyatlannrn yaklagrk iki katrna satmaktadrrlar. TEKEL' in varhgr ve fiyatlarr

na imkan brralmrayacak gekilde mengey ve miktar slnrrlamasl esaslna da-

me gans bulabiliriz.
1 -Gdbir ahnmaz ise ozellegtirilecek si-

belirleyici olmakta, ytkselen mamul
fiyatlarr Pazar kaybrna neden oldu-

yah uretim planlamasr yapilmasr ve
rekabetin sallanmasr yonunde olmahdrr. Alternatif lrun arayrglanda taban
arazilerde yada ticari deler ifade etmeyen ttitun turlerinin yetigtifi yoreler
igin uygulanmahdr. Tritun Tanm Satrg Kooperatiflerine iqlerlik kazandrllmah, Birlikleri kurulup sa$hkh biryaprya oturdulunda da [iretimin planlanmasl ve Arhrmah Satrg Merkezlerinin
faaliyeti bu Birliklerin sorumluluiuna

gara fabrikalannda, yonetimde, iiretimde ve pazarlamada inisiyatif er veya geg, Eokuluslu qirketlerden birinin

lundan istedikleri fiyat drizeyine

Erka-

mamaktadrrlar. Bu yabancr markalr
sigaralarm TEKEL tarafrndan ilk ithal
edildigi 1984 yrhndak 25.000 tonluk
ilk parti ahmrnrn kg CIF fiyab 15.8 $
iken pazar pay arttrkga ithal fiyatrnrn
1986

ylnda

17.8 $ , 1988 yrhnda ise
19.9 $ diizelne grkhEm gormekteyiz.
TEKEL ozellegecegine ve Destekleme
ahmlan da artrk yaprlmayacaEna go-

re bundan tiitrin ureticileri de olumsuz etkilenecektir. Zira ekici hitun piyasalan aErldrgrnda, tum ozel sektor
ahcrlarr (ki sayrlan 1970 yrhnda 59.
1989 yhnda 26 iken bu gun 13 civarrndadrr) birlikte hareket ettiginden
rekabetten uzak piyasalar yaganmaktadrr. Bu firmalar gergekte tuccar de-

gil sipariq dogrultusunda ahm yapan
komisyoncular konumundadrrlar. Ko gullan, sayrlan 2-3 diyebilecefimiz yabancr ahcl belirlemekte, bu kogullara
kargl Elkan firmalarrn siparigi kesilerek

ortadan kalkmasr safilanmaktadrr.
Qokuluslu ahcllar, ekici tutun plyasalanm daha rahat kontrol altrnda tutabilmek iEin aracr firma saysrnln azaltilmasr yonunde bir politika izlemektedirler. Bu nedenle ismi tutunle birlikte anrlan bir qok firma (Kavala, Karagozoglu vb.) bugun sel<torden silinip gitmiqtir. Ayakta kalanlarda daha
Eok yabancr ortak bulmak zorunda
kalmrglardrr. dkemizde 101 once o-

iken. 2001 yrhnda 3,5$ seviyesine ge-

&:

nedenlerle yaprlacak yasal duzen-

verilmelidir.
1961 yhnda g*arb.lan 196 sapL yasa
ile Ekici Tiltunlerinin Desteklenmesi
Haklsndaki kanun uyannca bir yl hariE Destekleme gorevi herylTEKEL e

verilmig, kurum, Hazine adrna aldrfr
tirun bedellerini satrg hasrlatr ile odemigtir. Qofu zaman satrg hasrlatr bu
odemelere yetmedilinden kurum,
kredi kullanmak zorunda kalmrg, kimi
zaman da Destekleme kapsamrnda
aldrfr bu uriinlerin bedelini Maliyeye

odeyece$i vergilerden kargrlamrgtrr.
Hazine bu odemeler igin temin edilen
kredi faizlerini goz ardr etti$i gibi kendi
adrna yaprlan odemeler nedeni ile er-

telenen vergiler iEin yasal temerriit
faizi ve gecikme cezasr igletmigtir. Hazine TEKEL' in borElanna faiz igletirken alacaklarna faiz odememigtir.
Tum bunlara rafmen 1995 yhna kadar TEKEL hep Hazine' den alacaklr
olmug, sonugta hiE hak etmedili hal-

de "Vergi Yuzsuzti" olarak ilan edilmigtir.

nmrzda kullanaca$rmz yaklagrk 2025 milyon ki-logram kadanm urettir-

veya birkagrmn eline geEecektir.

2-Tekel Sigara Fabrikalanm ele geEirecek gokuluslu girketle4 Tekel tarafrndan irretilen ve Tiirkiye'de halen

%38lik paya sahip olan Oryantal tutiinlerden yaprlmlg sigaralan tiretmeyecek, bu pazar payr kendi r-irettikleri
% 85 orarunda yabancr tuttn igeren
Blended sigaralar taraftndan doldurulacakhr.

3-Bu qirketler yalnrz sigara ig pazanmza hakim olmakla kalmayacaklaE
ehci tutiln piyasalannda ve ihracatta
kogullan ve fiyatlan kendi Erkarlanna
gore belirleyecek kargl konulmaz tek
giiE konumuna geleceklerdir.
SonuE olarak; seldoriin diizenlenmeye ve rekabet ortamrnln saflanmaslna ihtiyacl vardr. Yonetenlere diigen
gorev bu ortaml saflamaktr. Ylllardr
yakma pahaslna da olsa oy ufruna
tiitun elrtirip sahn almay ureticiye hizmet gibi sunup gerEek ttitun rireticisinin haklqnr ticari deler ifade etmeyen
tuttinleri 0retenlere ikram eden siyasi
iradenin hiE olmazsa bugun, gerEek
Tiirk tiituncusrine sahip Erkarak hem
drg pazarda tutunumuziln hak etti[i
degeri bulmasr sureti ile milli ekonomiye katlc saflamasl, hem de bu yolla
hraE topraklarda aile ziraatr yaparak

rirettikleri tiitiinlerle yan aE ya$ayan
ureticilere gegimlerini saflama imka-
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nl verrnesi gerekmeldedir. Boyle bir
uriinu ve onu ureten insammzl koru-

rrirrin sn<rOmixpe oecigim:

yup kollayarak tiitiinun 0lkemiz iEin
ekonomik kaynak sa$layan bir trrtin
olabilmesi iEin safhkh, kahcr, politik

MAIIRIVETTTTdNYASASI

kaygrlar taglmadan belirlenecek "Milli
Tuttin Politikasr"na ihtiyag vardu. Bu

politikamn temel hedefi, Ttirk tutiin-

ctilii$untin hak edilmig, tartrErlmaz,
ewensel itibanm korumak, onu ureten insanlanmzrn alm terini eksiksiz
kargrlamak ve tutun sektorunun ttim
gahganlarrrun milli gelirden haklan
olan payr almalannr sa$lamak olarak
ozeflenebilir.

Halen tutun sanayiindeki kamunun
7o68,8 lik paymn uluslararasr tekellere dewedilip devredilmeyecelinin
esaslan yeni yasa gerelince olugturulacak Tuttin Kurulu tarafrndan belirlenecektir. Dunya'daki orneklerine bakarak yabancr paytnn orantnt diiguk
'tutmak ve mevcut
tekellerin daha da
btiyumesine engel olacak tedbirler
allnmak zorundadr. Bunun iEin marka tescillerinden baElayarak oryrantal
tutunlerin pazar paylru korumaya yG
nelik kararlar ahnmah, sektoriin ilk
madde uretiminde bulunan Ttirk tiittin ekicileri, uluslararasr tekellerin komisyoncusu olan ozel sektor yaprak
ttittin ahcrlarrrun insafina terk edilmemelidir.

bir sonraki
adrmlanttim Dunya da oldulu gibi ne
pahasna olursa olsun daha Eok satmak, tutiine uygulanan vergilerde daSrmkhk ve karmagrkhk oldufiunu ileri
sirrerek Avrupa Birlili uyum Eahgmalan, uluslararasl kuruluElara verilmig
taahhtitler gerekEe gosterilerek, devUluslararasl tekellerin

letin sektorden elde ettili vergi gelirlerini buytik oranda dtiEiirmeye Eahg-

makolacakhr..
Gorunen o ki kaygllarrmrz ciddiye ahmp sesimize kulak verilmemektedir.
Unutulmamahdr ki dkemizin ekonomik kayplanntn yant srra genel de 67
milyon insanlmz, ozel de ise ttittin
uretiminden gegimini sallayan 4 milyon insan kaybeden, 5 uluslararasr tekel kazanan taraf olmak tizeredir.

IMF

-

O(NTYE BANKASI ANLAE

ZtvlO Ydnetirn ltuulu Uyesi

IMFTtirkiye ve Tiitiin/lbkel
Ulkemizde, 1!X6 sonrasr Eok partili
yagama gegigten sonra 1999 phna
kadar 17 kez llvtF ile Stan4ByAnla€masr imzalanmasna karErr, gdinen
nokta or[adadr. Bagrnh duruma gelme sonucu, sureleri lasalarakve etkisi

artarak yaganan lciderden Erlcg formi.illeri yine dryanda aranmaktadr.
Nitekim, Htikiimet ile tlvlF arasmda

muzayedede verilen en drigtik fiyattan
en az%75 daha duguk bir fiyata satrn
almasr sa$lanacaktrr. ikinci yasa; Al-

kollu igki uretimindeki tekeli kaldrarak ozel sektor0n piyasaya girmesini
sallaycr nitelil<te olacakfir. dgiincu
yasa ile; TEKEL'in iEki, tuz ve tutiin
iininleri ureten tesislerinin ozelleqtirilmesi saflanacaktrr. TEKEL'in ticari
vartklanrun satrgr 2001 yrhnda baglayacakve 2002 sonuna kadar tamamlanacakbr.

dlkemize WtF tarafindan onerilen ve
kogulsuz uygulanan "Erpa sistemi"nin
Eolmresi iizerine yaganan ekonomik
kriz rizerine, Dtrnya Bankasl'ndan ge-

imzalanan Yalan izleme Anlagmasr

tirilerek Devlet Bakanhfr'na atanan

Eergevesinde llvlF heyeti 1998 yrlnda
Ankara'ya EafnlmrEtrr. IMF Heyeti'nin

Kemal DERV|S tarafrndan, 14 Mart
2001 tarihinde "Yeni Ekonomik Program" aErklandr. Ekonomik krizi Eoz-

Ekim 1998 Zgareti SonuE Bildiri-

si'nde; tanmsal destekleme sistemin-

de, mali ve mali-benzeri harcamalan

azaltmay ve ticaret korumacrllSmr
rasyonalize etmeyi amaglayan koklu
reformlara ihtiyaE duyuldulu belirtilerek; daha koklu reformlan ele almcaya kadar, belli bagh kamu kesimi kuruluElannm GMO, TSF,{S, QAYKUR ve
TETGL) urun ahmlan iqm kau kotalar
tesis edilmesi ve trhln ile fodk ahmlanna da gnrlamalar getirilmesi istenmekte ve bir IMF heyetinin 1999
Ocak ayrnda Ankara'ya gelecefi bildirilmektedir (www.treasury. gov.tr).
1999 sonunda "Borg yonetimi" kapsamlnda imzalanan 3 yrlhk lstikrar
Programr da sorunlan Eozememig,
aksine afrlagtrmrq ve 2OO2 yrlnda
yeniden 3 yllhk bir anlagma imzalan-

m€tr.
9 tuahk 1999 tarihli Niyet Mektubu ve
10 Mart 2000 tarihli 1. Gozden Gegir-

mek iEin "borg idaresi" yaklagrmrfa,
borglarm odeme kogullarrnda de!igiklik yapmayarak ve yikun topluma
odeme giiciine gore adaletli dalrtrmr
goz ardl edilerek "dalgah kur sistemi"ne gegigi oneren ve kizin agrlmasr
iEin acil Erkanlmasr gereken yasalarr
srralayan ve kamuoyuna "15 CUNDE... 15 YASA'olarak sunulan programdaki iki yasa, hak etmedigi halde
lcizin faturaslmn izerine yrlclmaya EahE_rtdrgr Tanm Sektoru ile ilgiliydi. TdTUN YASASI ve $EKER YASASI.

Tutun ve $eker Yasasr'run oncelikli 15
Yasa arasnda yer alma nedenleri; "kamu yonetimini disipline etme ve gelir

saflama" gerekgeleriyle agrklanmaktadr. Oysa, gerEek nedenler; "2000
ylh ekonomi programmm goktigu,
kedi sallayarak borglanmanm dondirr0lmesi, kediye kargrhk istekleri
takvime bafllama ve izleme, kriz ortamrnda toplumsal direnci krrma, dayatmalan uygun kogullarda kolay ettirme ve Turk Tutrin ve $eker Pazannr

mede, tutun ve TEKEL konusuna
dojrudan definilmemigtir. 22 Haztran 2000 tarihli 2. Gozden GeEirmede; 2000 yh iEinde TEKEL'i reforma

ele geEirme" Eabasrdrr.

tabi tutmak ve tutirn destekleme fiyat

5

mekanizmasrnr kaldrmak iEin gerekli

Bakan Kemal DERVIS

tiE yeniyasa Erkarrlacalr taahhut edil-

aErklanan "GuEln Ekonomiye Gegig
Proramr"nda, Ttitun Yasasfnrn igerifi;
"tuti.inle ilgili konularrn l(rrul tarafindan dtzenlenece$i, 2002 uretim doneminden itibaren devlet nam ve he-

migtir. BirinciYasa ile; TEKEL'in destek allmr yapan birimini diler ticari
faaliyet gosteren birimlerinden ayrma, tutiinun satryr igin muzayede mekanizmasma gegig ve TEKEL'in satrlmayan tuti.ini.i aynr kalitedeki 0rtine
muzayedede verilen en dtigtik fiyattan

ve 15 Mays 2001 tarihlerinde Devlet
tarafrndan

sabna ahm yapdmamast,
lretim

Tekel'in

ve pazarlama birimlerinin ozel-

legtirmesinin altyaplsrnm haarlanmry
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oeRxeGi

e0lrExi
olmast. fazla uretilen h;rint ;;,mesi ve yaldmasr u-vgulan-ta$a 93c
verilecegi. sozle5me re agk amr::a
sistemiyle ireticinin OnOndeki bdirsizliklerin kalkacag ve tttun tlretkbinin de altematif iirun projesi ve dogrudan gelir destegi ile desteklenecegi" geklinde aErklanmtgbr.

19. Niyet Mektubu'ndaki taahhutler
do!rultusunda, sureg aYnen devam
ederse, gozden gegirme iEin onkogul
saylmast nedeniYle, TEKEL'in 2002
yhnda sonunda kapatrlacalrnr soyleyebiliriz.

WB-Tiirkiye Anlagmalarr ve
Ti.itiin/Tekel
Dtinya Bankast ile tarrm alamnda birgok anlagma imzalanmastna karqtn,
2OOO-2002 yrllanm kapsayan "Economic Reform Loan-ERL/ Ekonomik
Reform Kredi Anlagmasi' ile 2001-

2005 yrllarrnt kapsayan'Agricultural

Reform Implementation

ProjectProjeYatrrrm
Reform
Tanmsal
ARIP /
mudadogrudan
sektorune
tt-rtiin
si",
hale etmehtedir. ARIP'in ozel hedefleri
arasrnda 2002-2003 uretim yrhndan

itibaren tiltun destekleme ahmlannrt
kaldrnlacagr, TEKEL'in mal varhg ile
satlglna 2001 yrhnda baglanacaE ve
2002 yrlr. sonunda ozellegtirmenin tamamlanacaft belirtilerek, yeni urunleri de sayarak altemadf tiri-rn projesi-

' \-rh i2

aFuCa isiFdarn olanagt

sagilalan- 6m Hn ekicii bulurnn' 3
rnil-lon ki;rye gesirn re istihdarn 1"ara-

tan uiu.rn setcOnrnde*i
ekonomiktekalternafft-

* Uretimden

irsanlarrt

-GoS- tur'

vazgesilrnesi durumun-

da 250 bin hektar alan tanm dgrta

g-

karak gollegecektir.
* Diger trrun ekilebilecek sulu tanm
(taban) arazileri, "sozlegmeli irretim"
sonucu, Virginia ve BurleY ekimine
ayrrlacaktrr.

Tiittin Yasasr'nrn Etkileri
Tutun Yasasr; TEKEL, Qiftgilea iggiler,
Tuketiciler, Kamu Yonetimi ile Ulus
otesi Tekeller ve Yerli Ortaklannt, etkileyecektir. Dtinya Tuti.in ve Sigara Durumu incelendifiinde, 1997-2001 yllarr arastnda ekim alanlannda ve tiltiin iiretiminde onemli bir azalma gorultirken, ylbaqr ttitiin stoku, tutiin tiiketimi ve sigara tiretiminin defigmedili gorulecektir. Dunyada 6-7.8 milyon ton tutiin stoku mevcutken, tilkemizde 370-545 bin ton tutiin stoku
vardrr. 1994 yrh drgrnda, imha edilen
vaslfstz t0tun miktan yok denecek kadar azdr ve bedeli santlandan dtguktirr (CANDA$, D). 1993 sonrasr uygulanan kota sistemi ile ti.ttun uretimi
kontrol aluna atmabilmigtir' Ulkemizin
tutun gereksinimi Yaklagrk 2@ bin

ton olup, 2001 ynnda uretilen tutijn
miktan 161 bin tondur'Bu veriler qt-

* lgten gkanlma

* Sendikasu,

ucuz iggucii olarak Ea-

lrqma

Tuketiciler
* Degi5en damak tad ve pahah tiiketim

* Reldam yogunlugu, tuketim arugl ve
artan saghk sorunlan

KamuYiinetimi

* Yonlendirme ve denetim gticiinu yitirme
* Dtnyadaki stok fazlasr tiittin ve sigaralanngirmesi
* Dlgsattmtn azalmast, dryahmm artmasl

*

*

Vergi gelirinde azalma

Thnmsal uretim planlamasndan

vazgeEig, Yerli ($ark) tutiin iiretiminin

krsrtJanmast, sulu tanm alanlanntn
gereksinim duyulan 0riin yerine Virginia- Burley tiPi tuttine aYnlmast
* Saflrkharcamalannda arhg
* Terk edilen topraklarda eroryon sorunu ile savagtm
* Artacak sosyal sorunlarla ulragma
Ulus otesi Tekeller ve Yerli Ortaklart
Dtnyanrn en buytik sigara girketleri ve
pazar paylan incelendifinde; Qin Milli
Tirtun Fabrikasr'run (Qin) % 31' Philip

% 77, BAT'rn
(ingiltere-ABD\ % 13, RJR ReYnolds

Morris'in (ABD)

6ve Rothmas International'rn (ABD) %4 pay oldugu go-

(JD'nin (ABD)

%

rulecel<tir.

nin baglatrlmast istenmektedir.
Bu durumda, girdi, laedi ve ahm des-

Enda, Tutun Yasast'ntn gegitli kesimleri nasrl etkileyecelini inceleyelim.

teklerinin kaldnlmastrun ardtndan

TEKEL

Dunya Bankasf run istekleri dogrultusunda olugturulan yeni destekleme (!)
modelleri; i) 5 yrl s0reli ve uretimden

* Ttrrk tutununden yaprlan Ttirk sigaralannm iiretilmemesi
* Oncelilde yabancr markalann Oreti-

Dunyada, bagtaABD olmaktrzere Kuzey ulkelerinde ttrtun tiiketimi azaluken; Qin, RusYa Federasyonu ve Tiirkiye bagta olmak uzere Guney iilkelerinde tutiin ttiketimi artmal<tadrr. 168
bin ton sigara t0ketimi ile yaldagrk

balrmsz Dogrudan Gelir Destefii, ii)
1 yrl siireli ve girdi ve bakrm-hasat

mi

8.4 katrilyon TL de$erindeki Tiirkiye
Sigara Pazan, Ulus otesi tekeller ve

odemelerinden olugan Alternatif Urun
Projesi Destelderidir. Konumuzla ilgili
olmakla birlikte, Dolrudan Gelir Des-

* Turktttunii altmtntn azaltilmast
* TEKEL'in sigara pazanndaki payrun

azalmast

*

TEKEL'inOzellegtirilmesi

yerli ortaklarrmn paylagrm savagt alanrdrr.

inceQegitli Olkelerdeki ttitiin tekelleri

te!i'nin elegtirisine girmeyecelim'

* Sigara ve igki Fabrikalan'mn Yaban-

lendifinde, pek Eok ulkede uluslara-

Ancak, Alternatif Urun Projesi hakkrnda krsaca qunlan belirtmekyararh ola-

cilagtnlmasl
Qiftgiler (550.000 aile)
* Gelir kaybr, tarlayl terk etme ve ken-

kim; Dtizey Pazarlama, British Ameri-

caktrr.

te gog

rasr ozel sektor tekellerinin devlet tekeli yerine gegtrSi gorulecektir. Nite-

can Tobacco (BAI) ile yeni Ttitiin Ka-

* Duguk kalitedeki topraklarda uygun

* Uluslararasr girket kargsmda yalnz

nununun yururliige girmesinin ardln-

iklim koqullannda yetigebildigi iEin tiitunun 'Hektar Bagma Verim' ve 'Ekonomik Gelir' agrsrndan tanmsal bir alternatifiyoktur.

kalma
* Ozel seKore balrmh "sozlegmeli"
tageron iiretici olma
iEgiler ( 30.000 kiEi)

takhk BAT girketinde, diinyamn yedin-

dan, bu firmantn tiit0n iirunlerinin
Turkiye'deki toptan dalrtrmn ong6ren bir anlagma imzalarken); bu or-

g
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ci biiyuk pazanna girmenin sevinciyle
duyurulmugtur. (www. uk. bat. com)

DEGiSiMiN tinerim cEPHESiNE
erxiieni ALTERNATiF cintix

soNqq

PROJESi

Kendi l<rizini agmak iqin kendine yeni
faaliyet ve k6r alanlart arayan Merkez
iilkelerinin, 130 milyon USD drg borE
krizi iEerisine sokulmug Turkiye'de,
"Kuresellegme" soylemiyle, i) piyasalann kontrolsuz serbestlegtirilmesine,

ii) devletin kiigtilt0lmesine ve

kural

koyamaz duruma getirilmesine, iii)
ulusal varhklann ozellegtirilmesine ve
yabancrlaghmlmaslna gahgttftnt gormekteyiz.

Ekrem PAKDEI4IRLI'den bir almb,
Tuttin Yasast konusunda TBMM'nin
yaklagtmrnr Eok net agrldamaktadr.
"... Teklifimiz, kanun boyle geEsin,

varsa aksakltklan, bu

yl, oni.imiizdeki

yrl uygulamayla gorecefiz; bunu da
defigtiririz. Bu Meclis bu degiSikliklere ahgkrndrr; ... Mera Kanununu 3 defa

degigtirmigtir, bagka kanunlan 5'er
defa deligtirdili de olmugtur. Bunu
uygulayaltm, zamantnda Erkaraltm. ...

ttin ureticisinin kendi serbest iradesi
dofrultusunda uygulanacak ve goBilindigi uzere Tilrkiye'de uygulanmakta olan geleneksel tanmsal destekleme politikalan sonucu ozellikle
desteldeme kapsamrndaki rirunler piyasa deferinin izerinde bir fiyatla ka-

mu kurum ve kuruluqlan tarafindan
alnmry ve zaman igerisinde iuetim
milctan oyle artmghr ki, bu iirunlerin

riretimi iE ttrketim ve ihracat toplarrurun qok tzerine gtlsntS ve ekonomik
olarak degerlendirilme imkaru da olmadr$ igin butqe tizerindekiytiktt gittikqe agrla$rruEbr.
Bu noktadan hareketle; tiretim fazlaltgmz ohn ve destekleme altmlan nedenfle butqeye biali.tkyiik getiren ftndrk ve

trltln tretim alanlannn azalbl-

gidiYor,

masl ve azalhlma nedeniyle kazamlan

orada birEok kurumlarla gortigecektir.
"Taahh0tlerimizi yerine getirdik" diye
gidersek bagka olur, bir de "getirece!iz, siz merak etmeyin cantm, biz dondtiltimiizde halledecefiz" demek de
bagka olur. ... Bunu, burada muhalefet-iktidar meselesi olarak diigOnmeyelim, bunu boyle grkarallm, varsa aksakhklart, gene buraya getirelim, bu-

bu tanm alanlannda ozel sektoriin

Sayn Bagbakan yurtdrgrna

rada deligtirelim..."

ralbet etmeyecegi bolgelerde ttretim
aErfirmz olan tirtnler ile tilke talebinin
ithalat yoluyla kargilandrfr yagh tohumlu bitkiler ve yem bitkileri ekiminin yaygrnlagtrnlmasr amacryla "Tiirkiye Tanmsal Reform ve UYgulama
Programr" (ARIP) Eergevesinde ftndrk
ve ttrtunde Alternatif Urun Prograrru

Tuttin Ttirkiye iEin sosyo-ekonomik

uygulanmaya konulmugtur.

yonden oldukga onemli bir tanm urti-

Bu uygulamada 36.000 Hektar alan-

ntidur. 300.000 hektann tizerindeki
bir alanda, 300.000 tona Yakrn olan
tutiin uretimi, iilkenin Karadeniz, Mar-

da ttituh iiretiminden

mara, Ege ve Dofu-Cuneydofru Anadolu bolgelerinde yaygrn olarak yaprlmalrtadr. 550.000 uretici ailenin ya-

nrnda, taqtma-pazarlama-iqleme
alanlannda gahganlarla birlikte
3.000.000 civanndaki kigi ve ttiketiciler tuttin konusundaki geligmelerden
dolrudan etkilenmektedir. (GUI'IAYDrN,2002).
Thnmr "Reel:Ureten Se}<tor" kabul

etmeyen kesimlerce, Yaklagrk
3.000.000 insantmzt dofrudan ilgilendiren TilttinYasasr, igte bu duyarhhlda (!) kabul edilmigtir.

,..--.,- ,t,,,.i.,_,

yplarr kargrlamak tzere destek verilmesiplanlanmqtr.
Alternatif driin Projesi tamamryla tu-

vazgegilmesi

planlanmq, bina kargrhk toplam dekar bagma 43 dolar olmak uzere 15,6
milyon dolar odeme ongoriilmtig, an-

nulltrluk esas olacaktrr. Bu EerEevede
t0ttin fazlahlrnrn eritilebilmesi iEin bu
alandaki giftEi gelirini azaltmadan bolge ekolojisine uygun ve aynt zamanda

ulkemizde agrgr bulunan ithal ettifimiz yagh tohumlu bitkiler; pamuk, ayEiEeSi, soya, kanola, yemeklik baklagiller; msrr, yem bitkileri, sebze, meyve, aromatikve trbbi bitkiler gibi iirunlerin yetigtirilmesi planlanmrytu.

Pamukta ithalat miktanmu 2000 Ylt

itibariyle 491.000 ton olup, deleri

550 milyon dolardrr' AYEigegi
483.000ton; deSeri 96 milYon
dolar; Soya 361.000 ton; deferi 78
milyon dolar; Mrsrr 1.283.000 ton; degeri 141 milyon dolardrr.
Turkiye'deki kaba yem ihtiyacr yaklagrk olarak 11 milyon biiyuk bag hayvan birimine egdegerdir. Hayvan varhg kabultine gore yrlhk kaba yem ihtiyacr 50 milyon ton civarndadrr' Bu ihtiyacr 11 milyontonu Eayr-mera alan-

lanndan, yaklagrk 8 milYon tonu Yem
bitkileri ekilig alanlanndan, yaklagrk B
milyon tonu yem bitkileri ekilig alanlanndan, 4,5 milyon tonu silaj YaPtmmdan lcargrlanryor. Yem bitkileri agtgt 26 milyon tondur. Igte bu noldada
Attematif dritn Programr, ulkemizdeki
kabayem agrfirnn kaPanmasmda isabetli bir uygulama olacaktr.
Dogu ve Gtneydogu Anadolu Bolgesi'nde hedefimiz ozellikle taban ve su-

cak Bakanhftmzm galqmalan sonucunda bu miktann tutun iireticileri tarafindan cazip bulunmayacalt tespit
edilerek gerek Hazine Mustegarhit

lanabilen arazilerde tutiin ekimi yerine altematif urtin tercihini yapmakhr.
Bu gekilde bu alanlardan daha kaliteli

gerekse Dtinya Bankast nezdinde ya-

iyi bir mtinavebe uYgulaYarak hem

prlan girigimler sonucu bu miktann
100 dolara Ekarilmast konusunda
gorug birligine varilmqhr. Bu odemede girdi ile bakrm ve hasat odemesi ile
t{itunden vazgegme nedeniyle giftgilerin ufiramast muhtemel maddi kayplan kargrlamak Ozere destek veril-

ve ytiksek verim almak, aynt zamanda

toprak yaprsrru giiglendirmek hem de
bol kazang elde edilmesini saflamaktlr.

Bu yrldan itibaren destekleme ahmrmn kaldrnlmasl sonucu ttitun sektorti
serbest rekabete agrlacaktrr. Tekel Ge-
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nel Mudurlirlii de bundan bo'\ie sozlegme esasma gore hrtun ekimi yaptracakve sodegme gergevesinde r)run
ahmr yapacaktu. 2O0O veya 2001 lrllarrnrn herhangi birinde kota sahibi olan

alternatif urune muracaat etmeyerek
baqka bir girketle sozleqme )apmalan

ureticilere standart olarak 200 kg.
sozlegme haklc tammrg olup. ilreticiler tiitun iiretiminden vazgegmek istemediklerinden gogunlukla Tekel'le
sozleqme yapma yoluna gitmiglerdir.

Bu nol<tada Tekel Genel Mudurlirfu'nun 2002 yrlmda uygulamaya koydufu her r.ireticiye 200 kg.lk sozlegmeli irretim yaptrma hakkr vermesi
yerine yuksek kaliteli tiretime yonlendirici bir sistem getirmesidaha uygun
olacalr kanaatindeyiz. Ozelikle taban
arazilerde yetigtirilen ttitun kalitesinin

daha d0quk olduSu ve bu alanlarda
yetigtirilecek alternatif urunden daha
fazla verim ahnacalr dugunuhirse tutun ekiminin krrag alanlara kaydtrrlmasr gerekmektedir. Bunun yanlnda
uluslar arasr piyasada ralbet goren
gegitlerin yetigtirilesi ozendirilmelidir.
Krsaca;
- Alternatif drun Projesi ile biz tarrmcr-

lann hayalini kurdulumuz urun planlamasrna yonelik bir adrm atrlmrg olacakhr.
- Stoka 0retim yerine ulke ihtiyacr igin
uretim saflanacakbr.
- Su kullanrmr ve yonetimi dizenlenecel<tir.
- Mirnavebe ile topragm verimlilifi surekli }ahnacak, hastahk ve zararhlara

karqr tedbir alnmlq olacal<tr.

- Dogal denge korunacak,

kimyasal

gubre t0ketimi azaltrlacaktrr.
Ur0n gegitliligi saglanarak giftEi geliri

ila.g ve
-

artlnlacaktr.
- ithalat azaltrlarak guvenilir ve stirdirrtilebilir grda aranrn yurt iginden kargllanmasrnr mtimkun hlarak ulkemiz

ekonomisine olumlu katkr sallayacaktlr.

- dretici yrllardrr ektigi urunden

vaz-

gegmek zorunda kaldrir anda ona bir
Erkrg yolu-reEete sunmaktr.

KURESELLESLE SUneCiXiX

TORKT. TUTffi SEKTORqNE
Endr-mi DECiqiAiN tinrriciKOYLU (ZERiHE ENdI.ER|
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llr-sa fuOdas Bad€ru
Ttulqrc ean Od&r Btotgi
Yonaim tfuft OFi

tttkemizde yetigirilen hlhrn uirnu
Cumhuriyetimizin ilk yllanndan beri
ulke ekonornisinin tokomotifligini
yapmakta Oke insaruna istihdam
saflamal<ta ve iilkemizdeki lnrsal
alanlann gollegmesini onleyen ozellikleri ile Turk QiftEisine ve ulke ekonomisine hizmet eden bir urundur.
Hatta bu ozelligini Osmanh impara-

torlulu zamanrnda surdrirmrigt0r.
Globallegmenin t0tun ureticilerine etkisiErkanlan 4733 sayfi Tiitiin Kanunu ile aErkga yasallagmrgtr. Qrkan tut0n yasasr ile 0reticiyi destekleyecek
olan destekleme kurumlannln ortadan kalkmasr rireticiyi tamamen baqr
bog brrakmrq ve dlkemizdeki yetigtirilecek tutrin rekoltesini de belirsizlife
siiniklemigtir.
Tutiin Kanunu Turkiye'deki tutun uretimini duzenlemek ve batan yerlerde
tutun uretimini onlemek, aynca hazineyi de yukten kurtarmak iqin gftanldrgr solenmekte ise de Kanunun ongordugu maddeler maalesef Hukumet tarafrndan uygulamaya konulmamrgilr. Kanunun 6. maddesinde
sozlegmelerde mutabakat aranmasl
gerekmel<tedir. Oysa 2002 ilrunii iEin

tuccarlar tek taraflr mukavelelerini
ureticilere baskr ile imzalatmrglardrr.
Bu mukaveleleri bagta Ege Bolgesi,
Karadeniz ve Marmara bolgelerinde
yapmrglardr.
2002 ylmda tiitun almayaca$mr aErklayan TEKEL ise daha sonra karar degigtirerek uretici baglna 200 Kg tutun

alacalrnl agklamrytr. Aynca

Erkartr-

lan yasa da sozlegmeli EiftEilikve agrk
artrrma metodu on gorulmesine ra!men, tticcarlar ureticilere ancak bir kigiye iiretimde buluna bilirsiniz diye di-

retmigler ve bunda da muvaffak ol-

muglardrr. Yani bir tutun trreticisi ancak tek bir ahcrya ttitun uretecel<tir.
Qrkanyasa ile ttrtun uretimindeki ahm
sistemleri degiqmig Grad sistemi yerine Nev'i sistemi getirmigtir. Tuccar tarafindan hazrlanan ahm sozlegmelerinde ise;
1- Dip ustu ve dip altr tutunleri allmr
ortadan kaldrrrlarak tirtrniin yaklagrk
% 15'i yok sayrlmaktadrr.
2- Bu sozlegmelerde, deferlendirmenin en duguk neviad izerinden yaprlmaslna imkan tarunmalrtadr.

3- Odemeler konusunda ise 10 gun

iEinde 6denir denilmekte ancak
odenmemesi halinde higbir sorumluluk [stlenilmemektedir. Oysa iptal
edilen Tutun Kanununda (1177) odemelerin gecikmesi halinde uretici isterse ahcilardan %50 tazminat talep
edebilmekteydi. Boyle olmasna raSmen geg odemelerin yofun bir gekilde yaplldrff tritun ureticimiz tarafrndan Eok iyi bilinmektir.
4- Yapilan mukavelelerde ihtilaf vukr
buldufunda mriracaat edecek merci
yoktur.

5- Dogal afet karqrsrnda da 0reticiler
sorumlu halde tutulmuglardrr.

Bu kanun, 0reticilerimizin uretim
planlamasrna kavugmasr, kaliteli iiriln
uretilmesi ve Hazinenin yukunun azalillmasr balqmrndan grktrgr soylense
de; maalesef uluslar arasr sigara tekellerinin dunyada izlemig oldulu serbest pazar ekonomisi igindeki kurallarla globallegmeyi kendi grkarlarr u!runa yonlendirdigi aErkqa ortadadrr.
38. maddenin kaldrrrlmasrndan son-

ra;'

1- T0rkiye'deki TEKEL Stoklan 280
bin ton'dan 520 bin ton'a grkmrg.
2- Dogu ve Guneydofu Anadolu'daki

tuttinlerin harmandaki payr %37'den
%50'yey0kselmig
3- Turk Sigara satlmt duqmug

4- Ege'deki riretici sayrsr %6 artrg gostermesine rafmen, Dofiu ve Guney-

dofu'daki iiretici sayst %21O artmrgtrr.

5- 1 99 1 yrhnda 6.85$'a ihrag ettifimiz
tutun, 2001 yrhnda 2,2$ olmugtur.
6- Yabancr sigara tuketimi ise 1991 yhnda 18 bin ton iken 2000 vrhnda 58
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mrilriver DEci$illi YABAI!-

bin tona ulagmqhr.

7- dlkemizde tiiketilen sigara pazar
paylannda ise gark tipi oriental kullanrm miktan %37'ye diigmtg, Blented
tipi ttittin kullamm oranr %62'ye yiikseltilmigtir. Puro ve filtresiz sigara%7
oranmda payalmaktadrr.
Yukanda saydrlrmrz nedenlerden dolayr ulkemizde yetigen gark tipi tiittiniin krymetve defierinin bilinmesi gerel<tigini ve yeni olugan yasaya gore
kurulacak olan lfurum ve Kurullarm;
-

dke Erkarlanm

ve Tirrk

tiitiin irretici-

sinin menfaatlerini,
- Devletin gelir kaynaklannl arttrmastnr sa{layacak politikalan siyaset iistt)
bir gortig ve anlayg iEinde yorumlanarak bu frrsatr iyi delerlendirmesi gerekmektedir.
- Ticari kazanE ve uluslar arasl serma-

yenin etkisinden larrtararak ulkenin
ekonomisine destek olacak qekilde istihdam ve katma deler yaratacak, irlke topraklanntn korunmasr goz ontinde bulundurularak yeni teknolojik imkanlarla beraber diinya da marka olmug Qark Tipi Turk Ttittinti politikalarrrun esaslt bir gekil de belirlenmesi
gerelmrektedir.
- dkemizdeki sosyal ve demokrat an-

dolrultusunda uretim planlamattitun
eken ve kaliteyi yilkselmek amacryla

layrg

sr daha once elverigsiz yerlerde

uygulanacak olan Alternatif lrtn projesinin uygulanmasrna geEilirken, eski tutun ekicilerinin bu projeye uyum

sallayncaya kadar desteklenmesi
gerektili aErkga ortadadrr. Qunku ti.itune alternatif olarak onerilen diler

crLAgMA
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TEK GrDA-lS

Tiit0n sektortnun t{im dttnyada en
baskrn ve one gftan unsuru tekdlesmedir. Zira dtnyanrn onde gelen Og
buyuk Eok uluslu girketi PM, BAf ve
Japon Tobacco toplam dunYa Pazanmn y0zde krrkrnl elinde tutmaktadr.
1980'lerden bu yana gok uluslu gir-

ketler ulus otesi manewalara girigmig,
baghca hedefleri de kamu tekelleri olmugtur. Yabancl pazarlara giriq gegitli
ticaret anlagmast baskrlarr ile ithalah

serbest braktrma, arkasmdan ortak
girigim veya tek baqrna yatrnm izni alma geklinde geligmekte, en son aqamada da ise kamu tekellerinin tasfiyesi bashlarr gtndeme gelmelrtedir. Bu
geligmenin en garplcl sonucu ulusal
pazarlann yabancrlagmast olarak ortaya grkmaktadrr. Ozellikle, Sovyetler
Birliii'nin dalrlmasr sonrasrnda pazar
ekonomisine gegen Dogu AwuPa iilkeleri omek alnarak yaprlan bir ince-

leme bizim agmudan gok Ealprcrdrr.
Qunkir bplc Tiirkiye gibi bu trlkelerin
de t0tun selritoriinde ozel sektor geEmigleri yoktur. Ancak, bu giinkii veriler gosteriyor ki, arttk pazarlarlntn hakimi dofrudan yabanct tekeller ol-

maktadr. Bu gun Qek CumhuriYeti'nin sigara pazannln 7o79'u, Macaristan\n %70'i, Polonya'ntn yaklagrk yansr, Romanya'ntn 7o72,9'u RusYa'ntn
%34' u AE btyuk tekel arasrnda paylagrlmrg, Ukrayna'da ise diger tekellerle
birlikte pazann yiizde 90'r yabancrlag-

tanm urtlnleri ekonomik defrer bakr-

mrgtrr. Bu yabancllagma ulusal tekel-

mrndan tiituni.in getirisini saglamayacafir iEin tireticilere uygulama esna-

el de$igtirmesine Yol agmtgtr.

srnda mutlaka telafi edici bedelin
odenmesi gerekmelrtedir.
Sosyal agrdan, Yayladag, Sason, Kozluk, Bitlis gibi yorelerde tttiin0n hiEbir alternatifi olmadrlr igin tireticilerin
mutlaka korunmasl gerekmelrtedir.
dretmeden Ekonomiyi geligtirmek ve
iyilegtirmek miimktin degildir. Ekonominin ve insanlanmztn refah seviyesi-

ni yukseltmek igin kurulacak kurum
ve lmrullann inangh bir gekilde gahgmalartnt temenni ediyoruz.

lerin (daha Eok kamu mulkiyetindeki)

Ancak mi.ilkiyet konusu bizim aEtmzdan bagka sorunlar da getirmelrtedir.
Yabancr mengeili tiitiin ve sigaralann
pazardayaylmasr yerli tutuniin alanr-

nr daralmakta tutirn ekicilerinin topraklarrnr terk etmesine yol agmaktadrr. Destekleme ahmlarmrn kaldrnlmaslnln da etkisiyle yakrn bir gelecekte buyuk kentlere ciddi bir gog dalgaslnm baglamas kagmtlmaz oluP aYnca, k0gtik toprak sahiplerinin bu or-

tamda topraklartnt uzun sure elde tutmalan ganst da zayrftrr. Bu durumda,
esasen yoksul olan bu kesim topraklanru elinden gtkartacak, kendi topra@nda rrgat konumuna geEecekve tiitun ekiminde de tekellegme olacaktr.
Yme ulusal tekelin ozellegtirilmesi halinde. bu kez iilkenin pek gokyoresine

dagilmg bulunan sigara fabrikalan
kapanacak ve 6zellikle az geligmig yorelerin tek etkili ekonomik faaliyetinin
ortadan kalkna$ nedeniyle, yore esnah da bundan gok ciddi bir gekilde
etkilenecektir.
Ulusal ve toplumsal gtkarlanmz gere-

gi, bu yabancllagma surecinin derhal
durdurulmasr ve TEKEL'in ve tutiinctiliiE)muzun hassasiyetle korumast
gerelmrelrtedir.

oeGiEimix roPLqM sAGLIGI
UZERINEETKILERI:

DAHA qOK S|GARA rtiXrrimi
Dog. Dr. Salft EMRI
Sigara ve Salhk Ulusal Komitesi

Sigara' nln salhk irzerine etkileri ve
uluslar arasl sigara tekellerinin insan
saghgrnr goz ardr ederek siirdurd0kleri faaliyetleri konusunda izleyicilere slayt gosterisi egliginde bilgi
sunmustur.

BaEart

istedifini
elde etmek,

Mutluluksa
elde ettifiini
sevmektir.
BROWN

TrJiulr
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Bu:1:ki

Tdcl

bu genel politikalar iEerislnde en

onemliterinden

biri olarak, ele

sa, Hollanda gibi ulkelerde ise devletin ekonomideki pay'%50'nin 0zerin-

ge-

Eirilrnesi gereken kaledir. Tekel'in zarar etmesi soz konusu olmadr$rndan,
higbir gerekge uretilmeden ve kamu-

DEVLET

dedir. Tiirkiye'de devletin ekonomide-

ki payr ise 1997 yrh iqin %26,6;2W
yh iqin ise tahmini olarak %23,9 dtsr.
Eu oranrn yarrslnrn devletin yaptlft faiz
odemelerinden oluqtusu goz onune

oyunda tartrqllmadan yok edilmeye
gahgrlmalctadrr.

EKONOMIDHN
ELrNr qHKSXN
YAYffiARA$E

Fabrikalar yine Turkiye'de olacakttr

ahnrrsa, gerEek oranln %12 dolayrnda

ama, sosyal gergekler goz oni.rne almrnadr$r iEin asgari ticretle gahgan daha az igEi ile uretim gergeidegtirilecek,
Turkiyeli tuketiciler, bu fabrikatarda
ABD tritiinlerinden uretilrnig sigaralarr iqerek ABD giftEisini <lestekleyeceklerdir. Turkiye'de uretilen gark tipi tiltun ise yalnlzca tat ve ozel koku vermek igin az miktarda kullanrlacaktrr.

oldugu goriiliir.

Zengin ve geligmiq ulkelerin hemen
tumr-inde, nufus arttg orant slfrrdrr. Baraj, yol, kopru vb. altyapr sorunu yoktur. Yurtita$lannrn ortalarrra yagam d0zeyi, ucretsiz safrilk ve egitimi gerektirmeyecek kadar iyidir ve devletin
ekonornideki payr yine de yuksektir.
Ulkemizde, hemen her yagmurda dokulen kent altyaprlarr, brrakahm ucretsiz e$itim ve saghga ulagmay, aghk-

Ulkemiz tutunu klrag ve yamag topraklarda uretildifrinden, aynr alanlar,da bir bagka bitki de yetiqtirilemeyecek, EiftEi yoksullaqacak, koyden kente goE daha da hulanacalrhr.

sfuumg
Dunyada IMF regeteleriyie kriz yenen

TEKEL r$qlsl

Ulkemizde yllardrr surdl:-ulen ycgun
bir kampanya var "Deviet ekonornidC!_eIEScksE-Bati kavnakj ve qok
bilmiq ekonomistler! ile Czal misyonculan tarafindan surdurulen bu <arnpanyaya gore ekonominin kurtulugu.
devletin kugtilmesine ve yalnzca duzenin bekEiligini yapmasma kadar indirgenmelidir. Ne va4 ne yok satrlmah,
ozellegtirilmelidir.

DEVLETLERiN EKONOMi

bir ulke olmadrfr gibi, ozellegtirme ile
kallanan tek bir 0lke de ycktur. Ozel
sektorun bulunmasr ayn qeydir ekonominin t0muyle ozellegtirilmesi ayrr
qeydir. Kamu sektorunun varhk nedeni yalnuca i.rretim degildir. Belki de en

tan ol0mlerin goruldugii bir gerEek.
Turn buniar der4etin sosyal politikalannr geligtirmesini zoruniu lclarken rre
yoi, koprt, baraj gibi temel altyaprlarrn geliqmiq ulkelerde bile ozel selddre

brralclmadan devletge yaprldrg ortadayken. "devlet ekonomiden elini
qeksin" demek. bilgisizlikten ka)rnaklanmryorsa dupeduz ihanettir.

6nemli nedeni, ssyal devlet olabilme

zelgede verilen OECD ve IMF kaynakh

Dunya'da kuqulerek bunahmrnl aqrfrg
ve kalhnmrg tek bir 0lke gosterilerne
ama, tam kargitnr ABD'de, Fransa'da.
savag sonrasl Almanya'srnda ve bir gd:

verilbr bunun kanrbdrr. Belcika, Fran-

yerde gorebiln-rekteyiz.

zorunlulugudur. Diinyarun geliqmig
tum irlkelerinde devletin ekonomideki
pay %30'un i..rzerindedir. Agagrdaki Ei-

iginOrni znvr

Kay'nak: wlF, Economic outlook'65, June 1998, OECD, Analyticar Databank, OECD
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:.:*3s _-.*_ - - la-",a
iEindei
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=z=. ::kimy asa, : z,:2.=- - ,) ,- =-.--=r,
.-.a.er. de_
vafI^: e:'--. ::: :.- _:=
ferman_
tas)o:. >i:-s.:.:: ::- =._:_:-.
fa{m gahqma_
lannrn',a:ti::.as. ::.ei-nie on plana ctk_
makac:: 3-:.=: sekil olarak khcrna.
istif. pia<as::.a eal!a durug qekillerine
koEullarc=

gore faridrhk gosteren balam gahgma_
landir. \'apragrn bag tarafrndan ,ir.rnu
dogru dik durmasr krhcr, yaprafrn yu_
zeye paralel olarak yatrk konumda ust
uste konmasr istif ve yapralrn yatay
olarak dik durumuna plaka aenir.

unerimveTiCARET
Diinya ureminde oriyantal tutr-rn Ak_
deniz tipi diye adlandrnlarak Ttrkive.

Yunanistan. Yugoslavya. Bulgaristan

ve Rusya'da iiretilir. Qok azda otsa itat_
ya, Guney Afrika ve Guney Orta Ame_

rika'da yetigtirilir. l9g0 iavrmlannda

?unyu Eaprnda oriyaniat tutun

932.000 ton Dunya riretimi 5,2 mil-

yon ton olup oriyantal tritun uretimi bu
oranrn %76'hk boltimrinu kapsar. Son

30 yla gore iiretim yaprlan ulkelere

gore sralama

Rusya
Ti.irkiye

Bulgaristan
Yunanistan
Yugoslavya

Romanya
Italya
Diger
Toplam

280.000
266.000
131.000
g7.O0O

36.000

lO

KAMUOYUNUN DIKKATINE
2002 tarihli Resmi Gazete de yayrnranarak yu^irtuge giren 4733
sayrr
Tutun Kanunu EerEevesinde tutiin tanmr yaprlaca$r,
orugturulacak Kurum, un
9 ocak

ilgili Yonetmelikler ve sektorer dtzenremereri yapmasr sureti
ile, uretici
tutilnlerinin yazrh sozregme esasl veya agrk artlrma yontemiyre
arrnrp

satrlmasrnrn ongornldngri bilinmektedir.

Bu gergevede Ahcr ile biz T'tiin dreticilerini birer taraf
olarak kabul eden, egit
gartlarda anlagma yaprlacagr beklenirken Ahcrrar
tarafrndan hazrranan, uretici
olarak bizlere sadece sorumrulukrar yuklerken hiEbir
hak ongormeyen, buna
kargrhk ahcilara haklar drgrnda hiEbir yuknmtiluk getirmeyen,
dayatmacr, adil

olmayan

bir

sozlegme metni

biz tutun .reticilerine kabur

ettirilmeve

qahgrlmaktadrr.

Aqafida imzasr bulunan Tirtun Ta'm satrg Kooperatifleri
orarak, gerek r0tun
Kanunu'na gerek ra'm ve Koy igreri Bakanhlr'mn ilgiri
tebriflerine gerekse
Borglar Kanunu' na aykn huktimrer ihtiva eden, bizreri
tritun ureticisi degil
'lrgat" olarak goren bu sozreqmeyi kabur etmeyecefiz. Buna
kargrhk taraflara

eqit hak ve sorumluklar yiikleyen bir sozreqme metnini kamuoyuna

sundujumuzu ifade eder, bu ballamda Turk tutunculugune
katlqsr olacallna

ve sektordeki boqrugu dorduracajrna inandrgrmrz "Tiittin Tarrm

27.OOO

28.000
67.000
932.000

Sadece 5 rilke diinya oriyantal tr.jtun

sattg marketinde soz sahibidir. Bunlar

Turkiye, Yunanistan, Bulgaristan, yu_
goslavya ve seri oriyantat tipi ile italya.
Oriyantal tipi tutrin satrglarive irretimi

iilkenin ekonomik ve politik yaklagr_
mryla farkhhk gosterir. Ornefin yunl_
nistan ve Italya olugturduklln ortak

satlg politikasrnl ECC adr verilen (or_
tak satrq iiyeligi) ite pekigtirmiglerdir.
Sonug olarak oriyantal tipi tiitun yetig-

tiriciligi gunden gune onem kizan_
Turyu olup diger pahah tiplere (bur_

ley-flu-cured) nazaran dahi fazla ter_
cih nedeni olmaktadrr. Geligen dunya
ticaretinde ozellikle USA-Japonva ve
Almanya'da oriyantal tipi tuiun gun_
den gtine deler kazanmaktadrr.

satrE

Kooperatifleri Birligi"ni kurma karan aldrgrmzr ve bu konuda
yasal sureci
baglatilgrmzr kamuoyuna duyururuz. 1g
$ubat 2002
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Koldere
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Beyaiag
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Ierde yagayabilmektedir. Bu zararhmn,

her

MBARDOl|El}lI

yl

%

l'lik bir kayba ( 300 milvon

USD) neden oldugu rapor edilmektedir. Bu zararhya mamul sigara da
dahil olmak iizere tiretimin her asa_
masrnda ttitrine zarar verebildigi igin
yaprak tutun depolannda, imalatha_
nelerinde, tuttin tozlan birikintilerin
arasrnda mamul depolannda ve hatta
perakende satrq yerlerinde ve otomatik
sigara satr€ makinalannda dahi
rastlamlabilir.

Bu iki zararh tarafrndan zarara ufratrl_
mam€ kaliteli tuttin elde edebilmek
igin genig kapsamh bir mticadele
gahgmast y0rtitme zorunluluSu vardr.

Bu mucadele, kurutma safhasmdan
baglayp, redryinge, taglmaya nihai
urinlin (sigara, puro, vb. ) iiretim ve
depolama faaliyetlerine, bunlarrn
taqrnmasrna, ve son olarak toptan
satqlna kadar uygulanmasr mecbu_
riyeti vardr. Ftimigantlar ve Kabat

I{ilCADELEII

(metofren ) gibi kimyasal maddelerin,
istilayr onlemekve kontrol altrna almak
iEin kullanilmastnln yanr srra, sonraki

uruniin de istilaya ulramamasr igin
insektisitlerin kullanrlmasl ue urnbu,
koEullanmn salhkh olmasr da onemli
fal<torlerdir.

Lasioderma serricorne'nin Biyolojisi

Morfolojisi ve yaEam siireci:
Lasioderma serricorne ilk defa 1g4g
yhnda yhnda Paris'te ve 1886'da
Amerika'da bir tutun zararhsl olarak
a)

qeViRen: Totga ZORBA
C.B.U. Ttitun Eksperleri
Yuksek Okulu fuagtuma Gorevlisi

GiriE: ltrrutulmug tuttine zarar verdili
bilinen iki tip zararh vardrr. Bunlar tath
kurt (Lasioderma serric ) ve t0tiin
guvesidir (Ephe$!a_c!ute[d. Ephestia
elutella kuzey yanmktireye ozgri bir
zararhdlr ve rhman iklimlere adapte
olmugtur. Bakrm agamasmdaki ttitiine

en buyiik zaran veren etmendir. yuksek srcakhla tahammtili.intin bulunmamasl nedeniyle tropik bolgelerde

gortilmemektedir. Lasioderma serricorne ise hsmen de olsatropik bolge-

kaytlara geEmigtir. Yetigkinlerinin
boyu 2 - 3,7 mm'ye kadar ulagrr. AErk
kahverengi, koyu kahverengi araslndaki tonlarda, oval gekildedir. Thorax
segmenti one do$ru elik oldulundan
kamburumsu, drE bukey bir gortintim
sergiler. Antenleri testereve benzer
diglibiryaprdadrr.
Yefigkinler 18 o C'nin tistundeki srcakhklarda alaca karanhk ya da tamamen
karanhkta dirguk bir hzla da olsa
3lan'ye kadar uEabilir. Digileri 45 ila
116 tane yumurta brralcr. yumurtalar
yapsrntn bozulmamasr iEin mumsu bir

yaprdadr ve 0,4 mm uzunlukta 0,2

mm genigliktedir. 20C 'nin tzerinde

gatlarlar. %50-60 civannda doludur.

Qrkan larvalar yumurta kabuklarmr
tuketerek beslenirler. Geliqim sr.ireci-

nin 4 ewesini tamamlayarak 4,5
mm'lik bir uzunlufa erigirler. Krem
renginden gri renge degigen renklerdedir. Uygun srcakhjr bulduklarr takdirde krgr larva halinde geEirirler. lgrktan olumsuz yonde etkilenirler ve balyalann iEersine saklanrlar. Larvalar
balya iEersinde ya da 50 mm kahnh{rnda srkrgtrrrlmrg tritun dizileri uzerinde gezerek her birisi 13-16 mg tutun
yerler. Belirtileri; yaprak ayasrndaki tiifek saEmast benzeri delikler, tutun tozlanndan olugan dokuntriler ve
salgrlardrr.

Pupa evresinde briyumesini tutun
dizilerinin iginde ya da uretim ekipmanlarrna yap€m€ ttttin birikintileri
igerisinde gegirir.4-72 grin sonunda
pupa evresinden geEerek yetigkin hale
gelirler. Yetigkinler asil zararlanm gece

verirler. Cinsiyet oranlan 1:1'dir.

Genellilde yagam sureElerini giftlegmek ve beslenme ihtiyaElarrnr gidermek haricinde tUtun igerisinde
geEirirler.

Kozadan grkmalarrndan 10 saat sonerkeli cezbeden bir
feromon salgrlar. Bu kimyasal, gtinura baglayarak, digi,

mtizde yapay olarak sentezlene-

bilmel<tedir. Bu sayede bu tti4 gozlenebilmelGedir. Yedi gun igerisinde
digilerin 7o96' st dollenebilmektedir.

b)Hayatta Kalma ve GeniEleme:
HiE guphesiz yukarda bahsedilenlerin
hepsi gevre koqullanna yani srcakhla

nem orantna ve gerekli besin elementlerinin miktarma bafhdrr. yetiq-

kinler 28-32 oC srcakhk ve % 70 nisbi
nem oranrnda 2-7 hafta hayatta kalabilirler. Yumurtadan yetigkin hale gelmesi yaklagrk 24 gunde tamamlarurken nufus bir haftada ikiye katlanr. Bir

yl iEerisinde 32 oC srcakhkta

1

1.

25 oC

'de 6 ve 21 oC 'de 3 nesle rastlamlabilir.

Yine de L. serricorne 'nin yagam surecindeki her agamaslnda 2-36 oC arasrndaki ttim srcakhklarda havatta kalabilir. Ancak 18 oC'den daha duErik sr-

cakhklarda minimal al<tivite gozlense

g

ninix ErsPm-Bi
oenxsii
e0r-reni

de hayatta kahna becerid &iiln
edecek ve scaldfrr rrnsinsd ne
denlerle. ya da ufitrr.tn

d*ra funan

iklimli bolgdere tagtrnasryla buJ/lk
bir hula yulselecelair.

C)Tiophism:

Tum bexeHer arasrnda bilinen

en
genig besin kaynaklanna sahiptirler.
Fakat Eo$unlukla kurutulmug bitkisel
ve hayvani 0runlerden faydalanlrlar.
Genellikle geker orant yuksek nikotin
oranr diiguk ttrtunleri (En fazla % 4)
tercih ederler. Nikotin orant To 8,25 'in
uzerine Erktrgr taktirde hayatta kala-

mazlar. Ancak zararltlarla mucadele
iEin tut0nlere uygulanan stkt koruma-

dan dolayr tercih imkanlan pek de
yoktur.

L. serricorne'nin en srk rastlanan tabii
dugmam, bir egek artst turti olan
Anisopteromalus calandrae'dir. Bu

tur, yumurtalarmt larvalarm ya

da

pupalarrn araslna brralar. Ancak bu
tam anlamlyla bir kontrol saflamaz.
Bunun yerine I-. serricorne'nin varhlrnr iqaret eder.

Ttitiin Giivesi Ephestia elutella'nm
Biyolojisi
Krsmen de olsa kakaoya da zarar
verdifi bilinen bu zararltya ilk kez 1915
ylhnda Rusya'da bir tutun zararltst
olarak rastlandt. Lasioderma serricorne'den farkh olarak bu zararh yagam si.irecini tut0n iEerisinde geEirmez. Nispeten stcak ildimleri sevdili
igin genellikle ylda bir veya iki dol verirler.

rna

G7 gunti bulur ve larvalar ilk 4-5

gunluk siirenin sonunda oyuklar agarak ttrtirniin igine girerler. Yagam sureci boyunca olacak olan 6 agamaslnl
tamamlayacafr barrnafl ve besin ihtiyacrnr kargrlayacalr burada 2-3 aylannr geEirirler. Qolunlukla orta ve yan
damar harig tum yaprak ayasrnl bitirirler. Tercihleri go$unlukla flue-cured
tiitunler ve ktsmen de olsa Yuksek
geker oranna ve duguk nikotin oranma

sahip oryantal tip tutunlerdir. Yan ma-

mul veya mamul tutiin turleri,

air-

cured tutunler ve puroluklar nadiren
zarara ulrarlar.
Yetigkin hale geEen larvalar lcg bastumadan once tirunu terk eder. Bundan
sonra arhk sabit durmazlar. Karakteristik belirtileri geride brraktrklan ipek

iplikgiklerdir. Qevrelerini koza ile
gevirirler. Bu sureg 4-9 ay s0rer ve bu
sureyi uretim atelyesinde, paketleme
bolum0nde ya da kullantlmaYan
hsrmlarda geqirirler. Pupa safttasndan gegig stcakltlrn ve foto periyodun
artmastfa paralellik gosterir. Bundan
sonra ya€am sureElerinin son evresi
olan yetigkinlik safhasryla bera-ber
yagam stregleri sona erer.

Trplc Lasioderma serricorne'deki gibi
digiler erkekleri cezbeden bir feromon
salgrlar. Bugun bu feromonun kimyasal formulu bulunmugtur. (9,12tetradekadien-1 ol asetat ) Ve bu feromon yem olarak lrullanllarak zararh
tuttnden dqan gtkarrlabilmektedir.

kanatlannr ucuna kadar 10 mm
boydadrr. Gundiiz boyunca aktMte
gostermezler. Ancak alacakaranhkla

Varhfrrnm tespiti igin gtizetleme
L. serricorne veya E. Elutella'nrn
ambardaki varlt!rntn tespiti iEin
yaprlan gozetleme, zararl en aza, guphesiz srfira indirmek igin, onlemin ne-

birlikte aktivitelerine baglarlar. En fazla
3 hafta yagaya-bilirler. ilkbahar ve yaz

rede ve ne zaman allnmast gerektilinin tespiti iEin kullamlan en onemli

aylarrnda koza-dan Etkmalartnl

aragtr.

Yetigkinleri gri renkteve bag ksmrndan

takiben 1-2 g0n igerisinde giftlegmeye
baglarlar. Bunu takiben digi 100'den
fazla yumurta bralcr. Yumurtalann her
birisi 0,5 mm buyiikluktedir. Yumurtalan tutiinun uzerine veya yalanlanna

brakrlar. Larvalan ilk 4-5 giinlerini
burada geEirirler. Yumurtalann aErl-

.,)
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Gorsel kontrolun yant sra, rqlk tuzaklanndan 15 kat daha hassas olan cezbedici feromon tuzaklan da prosesin
her agamasmda kullamlmaktadr ki bu
yontem bir nevi erken uYan sistemi
gorevi gormelrtedir.

a)Lasioderma serricorne
Cezbedici feromon tuzaklarl, digilerin
salglladrfr feromonlartn, kimyasal
yoldan elde edilmesi ve bunlann
yaprqkan bant uzerine uygulanmasl

mantrflrla gahgrr. Bu yontem sadece
zararlilann yok edilmesi iEin defiil,
zararh potansiyelinin belirlenmesi ve
gerekli onlemlerin altnmast aEtsmdan
daonemlidir.
Igrk tuzaklanna kryasla feromon tuzaklanmn, gozetlemede bir Eok avantajrvardrr. Bunlar:
KtrEuk ve yerlegtirildigi alan agsmdan

gokyonludur.
Elektrige ihtiyaE yoktur.
Balcm ihtiyacr azdrr.

En btiyiik dezavantajlan ise toz sebebiyle aktivitesini kaybeden yapqkan
yiizeyinin deligtirilme mecburiyetinin
olmasrdr. Yaprgkan ytieeyinin aktivitesini koruyup korumadrfnm kontrolil ile birlikte feromonun etkisini koruyup korumadrlnm kontrolii de zararh varhlrnm tespiti iEin yapilan gozetlemede onemli bir rol oynamaktadr.

Yedek feromon tuzaklan (ve elbette ki
yapqkan yuzey) buzdolabrnda 6-10C
arasrnda (buzlukta delil) bir sene
geEerlililini korur. Genellilde gozet-

leme kogullannda tuzaklar numaralandrnlrr, yerlegtirilme tarihi yazrlr ve
3000 metrekup hacme bir tuzak gelecek gekilde veya her tuzak arasrnda 20
metre olacak gekilde rzgara biEiminde dizilirler. Ambarlarda tuttrn yrlrnlart
arasrnda veya tiretim makinalan ara-

sma tercihen bag hizasnda yerlegtirilebilirler. Bununla birlilrte en ytiksek
verim pervazr olan bir tabla iizerine

koyarak ahnabilir. Bu sayede zararh
once kenanna konup daha sonra ya-

do!ru ilerleyerek yakalanrlar. Islhcilann ya da genig hava
kanallannn lizerine yerleqtirmekten
hava alaml oluqturmast sebebiyle
kagrulmaldr. Temel ilke haftada bir
prgkan yrizeye

defa kontrol etmek ve tuzak iizerindeki zararh sayslnl kaydetmektir. Bu
bilgiler bir kiginin kontrol0nde bulun-

mal ve yonetici tarafrndan da, koordi-

g
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nasyonun saglanmast aglslndan
kontrol edilmelidir. Feromon tuzaklarr
en Eok 4-8 hafta sonunda hiE guphe-

siz kullanrm talimatlanna da bagh
olarak etkisi gegen yaprgkan yuzeyin
ve kimyasal kokunun defiigtirilmesi
gerekir.

ESer L. Serricorne'ye rastlamlacak
olursa ek tuzaklar kurularak, en yolun bulunduEu yerin tayini gerEeklegtirilebilir. Orne!in havalandrrma
koqullarrmn bulundulu bir ortama
konulan tuzaklarda, L. serricorne'ye az

bafhdrr. Amacr ise britun i.ir0niin bu

kal.ru$ tutunlerin ustesinden gelmek

zararlilarrn verebileceli zarardan kur-

iEin, miktara gore defigmekle berabe4

tarilmasrdr. Bu, srcakh$rn yuksek
oldugu bolgelerde dahi sistemli bir
programla prosesin her agamaslnda
ve ambar doneminde m0mkundur.
ikinci agamada ise sistematikve esaslr
Eahgmasr ye temizlik
programtyla tir0nun tehlikede olmadrgma ve uretim faaliyetlerinin aksatrlmayacafrrndan emin olabilir. Aksine
esash temizlik programlnrn uygulan-

bir kontrol

masr halinde uretim makinalarrmn
daha dayanrkh oldulu ve dolaysryla

rastlanmasma kargn sigara imalathanelerine konulan tuzaklarda belirgin
derecede daha gok rastlarulrr ki bu

zaman kaylplanmn daha az oldugu bir

0ri.inrin hala risk altrnda bulun-duluna
ve her
yuksek oranlarda zatara

SAELKONLEMLERi

an

ufirayabileceline igaret eder.

Her ne kadar L.serricorne l8C'den
driguk srcakhklarda uEamasa da,
gerek personel iEin yaprlan konfor

stma gerekse tavlamanrn ve
kurutma silindirlerinin bulundugu
amagh

bohimlerde hava slcakhfirnrn yiiksek
olmasr L.serricorne iEin yrl boyunca
uygun ortam saflar. Ozellikle bu bolti
mlerde tuzaklann kontrolu ylm her
mevsiminde devam edilmelidir.

b)Ephestia elutella

Diginin salglladrff feromonun yani
12 tetradekadien-1 ol asetatrn bulunmasr ve sentezlenmesinin ardmdan E.elutella kontrohinde bu yontem bagr gekmeye baglamrgtrr, Tirzak
tiplerinin tek yonlu tunel sistemi ve
buna balh bir konteymr veya yap€trrrcr yuzeyliler gibi birkag degigik Eekli
vardrr. Cezbedici koku yapr€tlncl
y0zeye uygulanabildi$i gibi plastik
9,

ttiplerin igine, kauguk bolmelere ya da
bulagtrnlmrg pamufia da uygulanabilir. TLzaklarn yerlegtirilmesi kontrollerinin yaprlmasr ve kaydedilmesi
trpkr L.serricorne'deki gibidir

c)ilaqlama yeri

ve

zamanlamasl

segimi

gergelrtir.

Tutun0n ekiciden sanayiye gelmesi ve
buradan da ahcrya ulagtrllmasr sureci
boyunca, sistematik bir gekilde,
zararhlarrn sebep olabileceli zarardan

korunmasl ve onleyici tedbirlerin
alrnmasr ihtiyacr vardrr. Bunu
sailamak iEin kullanrlabilecek en
onemli araE, zararhlarrn yagayabilmesi igin gereksinim duydugu
beslenme koEullannln ve uygun

sr$rnma Eartlarrnrn ortadan

kaldrnlmasrdrr. Mamulun MBATIa ya

da fumigasyonla zarardan korunmasrnln yanr sra tiitirn krrrklanntn da
temizlenmesi sayesinde zararhlann

hayatlannrn devam ettirmesi igin
gerekli uygun gartlann ortadan kaldrrrlmasr sa{lanabilir.

IuzaQa yakalanan L.serricorne

fumigasyon yapilmasr gerekmektedir.

Sigara fabrikalannda yaprlmasr
gerektigi gibi belli donem-lerde
dtizenli olarak temizlik yaprlmahdr.

ve duzenli
olarak (gunl0k olarak) top-tanarak yok

Atrklann biriktirilmemesi

edilmesi gerekmektedir. Aynr
zamanda feromon tuzaklannrn
kullanrlmasr ve bu tuzaklann periyodik olarak kontrol edilerek yakalanan

olafan artrg halinde
gerekli onlemleri almak iEin hazrrhkh
olmak gerekmektedir. Bu programm
zararh saysrnda

igletmeye giriqinden, Elkrqtna yani
sevkiyata kadar geEen sureE boyunca
etkili bir gekilde igletilmesi gerekmektedir.

Sevkiyat agamastnda ise konteynrlann temizlili ve uygun durumda olmasr onemli bir falrtordur. Yuklemeden hemen once fumigasyon uygulanmasr, zararhlann sevkiyat boyunca
sebep olabilece$i zararlardan kurtulmak iqin gerekli srkhkla uygulanan bir
onlemdir. Konteynrrlann, kokudan,
kirden ya da daha once tagnmlg

urunden tamamen temizlenmesi

onemlidir. L.serricorne ya

da

E.elutella'nm girmesini engellemek
igin konteynrrlardaki havalandrma
deliklerinin, santimetrede en az 8 tel
bulunan kafeslerle kapatrlmasr, sevki-

yat esnasnda bu zararhlann bulunTllrla doneminde istila riski her geEen
sene artmaktadr. Bu donemde kontrol programrmn uygulanmasr iEin ekicinin bilinElendirilmesi iyi bir baglangrE tegkil eder. Bununla beraber; lqnm

sonrasrnda tarlada kalan tutun
arhklannrn yalclarak temizlenmesi
saflanabilir. Tutun arhklanrun tarlada
bralqlmasmn salancalan anlahlmah
ve bundan salqrulmasr konusunda
bilinElendirilmelidirler. Feromon
tuzaklannln kullarulmaslnm onemi
konusunda verilecek bilgiler de yarah
olacakhr.

dugu bolgelerden gegerken zararlilann giriqini onlemek aElsndan yerinde
bir tedbir olacaktr. Konteynulann her
birinin igine bir feromon tuzall yerlegtirmek ve zararhlarm durumu hak-

krnda irsaliyeye bir not iligtirmek,
ulagtrgr noktada, kayrtlara geEmesi

agrsrndan kolayhk sallayacalctrr.

Sevk edilmig tritunrin ambarlara
yerlegtirilmesi aqamasnda ise dikkatli

dawarulmah, gelen tutuntin zararhlardan arndrilmry oldufundan emin

olmadan depolara yerlegtirmekten

. Harekete gegilecek yerin belirlenmesi

sayslntn artmasrfa birlikte ilaElamayl
kolaylagtrracak yerlerin belirlemesine

zarar goren }csmtn atilmag ya da

Yaprak ttitun sanayisinde ise sevkiyat
esnasmda zarar gormiig iirtiniin ahndl
makbuzuna iglenmesi, zarara maruz

kagrnrlmahdrr. Zira irrun kaybrnrn %31 0'u bundan kaynaklanmalrtadrr. Tr,im

ambarlarda ilaElama uygulanmaktansa, gelen tut0nlere zararhlar

g
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aqrsrndan, yuksek riskli, dug0k riskli,

diye gruplandtrarak, yuksek risk grubundaki tdtiinler, fiimigasyona tabi
tutulmahdrr. Ambarlarda yine koku
tuzaklanrun uygulanmasr ve duzenli
olarak kontrol edilmesi, zarar etmeninin ortaya gllcp Erkmadllrnr belirlemek aqtstndan faydahdrr. Trph tarla
doneminde oldufu gibi ambarlardaki
krnk ttitunlerin diizenli olarak toplanarak, imha edilmesi prensip olmahdrr.

dretim atelyelerinde, bu sistematik
program, zararh istilasmt engellemek
igin devam ettirilmelidir. Zira bu agama liriinirn altctstna ulagmadan once

gordugu son uretim streci agamasrdrr. Ttitun arttklartntn birilctigi yerler

fidir.Ornefin sigara imal makinalanrun
yerden 15 cm'den dahaazbir yuks€klikte olmasr makinantn altrnda birike-

bilecek tuttinlerin temizlenmesini
guglegtirecektir. (ki bu da zararhlar iqin
uygun bir ortam demektir). Igin
prensibi ti.rtiin artrklanmn kolayca go-

rirlebilmesi ve dolayrslyla temizleme
veya temizlettirmeyi sallamak olmahdrr. Makinalann uzerinde ttrtun tozlanmn birikmesini minimize etmek igin
kanallann kullanrlmasl yontemi kullanrlabilir. Elektrik kontrol panellerinin
tutun tozlarr ve ktnntilartnrn birikmeyece!i, temizliIi zorlagtrrmayacak
yerlerde ve qekilde yerlegtirilmesi gerekmektedir. Yerler puriizsiiz olmalt,
temizligin kolay saglanabilmesi iqin

tespit edilmeli, zararhlarrn uremek igin

buralart kullanacagr sebebiyle periyodik olarak temizlenmelidir' Bu agamada yoneticiye dugen goreg temizlik

iqinin onemli bir faktor olmast

duvar-taban birlegim yerleri koqeli
degil yuvarlak hath olmahdrr. Tum
bunlar zararltlann etkisini tam olarak
bitirmese de temizlik iglemini kolaylaghrmast aErsrndan onemlidir.

sebebiyle belli bir program alttna al-

mak ve temizligin yaprhp yaprlmadrlrnl kontrol etmesidir.

TdTUN ZARARLISINI ETKiSIZ

KTLMAK iqiX YAPILABiLECEK
iqmml-en

Temizlik igleminin kayt altrna altnmast
ve yaprhp yapllmadrgrmn kontrol edil- Bu iglemler iki gruba ayrrhr.
mesi, iglemin unutulmamasrnt safila- (1): tiitune dire]<t olarak uygulanan ig-

makagsmdanenonemlifaktordtr.

lemler (fumigasyon, ortam stcakltltnt
de

Gmizlik iglemine ek olarak, feromon
tuzaft uzerine kurulmug bir kontrol
programlnrn uygulanmasr, zararhlar
tarafindan istila edilmig tutunun igletmeye girmedilinden emin olmak aqtsrndan yararh olacaktr. Eler temizlik
prosedurti gerektili gekilde uygulanlyorsa zaten Eiftlegmesi igin gerekli
ortam minimum diizeylere Eekilecek
ve uretim aqamastnda baga bela olmaktan kurtaracakur.

Temizlik igleminde basrnEh hava kullanilmast bagh bagrna yanhg bir iglemdir. Zira bu, igerisinde zararh yumur-

tasr da bulunabilecek olan attklart
daha genig alana yaymaktadr. Bunun

yerine vakum esasrYla gahgan bir
sistem kullanrlmasr daha yerindedir.

Fabrikamn tamamrfa temizlenebilmesi igin fabrikamn ve ekipmanlann
uygun gekilde yerlegtirilmesi onem-

gigtirmek esasna dayah iglemler)

(2): yuzeye ya da ortama uYgulanan
iglemler (konvansiyonel insel<tisitler,
ya da ttitune temas etmesinden kaqrmlan diger iglemler)

a ) Ortam srcakhlr kontrolti
Sofiutma
Zararhlardan tamamen kurtulmak igin

kullanllan bu yontemde amaq zararhlarm yagam surecinin her agamast iqin
gegerli olabilecek laitik minimum srcakhfrn altrna dugurulmesi ve tiitiin
balyalarrnln her noktaslnln bu stcaklt-

ga dugtiigi.inden emin

olunmastdtr.
ig lcstmtiituniin
iEin
Bunu sallamak

lanna ulaqabilen ozel termometreler
kullanrlrr. Bu elektronik termometrenin bir ucu kablo baglantrsryla bir
monitore baglamr. Zra l<ritik srcakhkta
istenilen sure zarhnca kalmasrndan
emin olunmaldr ve bu bir tablo geklinde iglenmelidir.

Bu srcakhklar ve sureleri agalrdaki
grbidir.

-18 derecede 5 gun
-20 derecede 48 saat
-25 derecede 18 saat

HiE guphesiz ki bu si.rreye tuttrn kut-

lesinin her tarafimn lcitik slcakltga
ulagtrltna emin olmak gerekir. Bir
ornek vermek gerekirse 100 kg'ltk bir
flue-cured tutun kiltlesinin -25 derecelik bir solutma kabininde 18 dereceye ulagmasr igin gerekli zaman 8
gundtrr.

Isrtma
Trpkr sogutma iglemindeki gibi, ancak

onun aksine, amag tutilnun maksimum kritik stcakltltn uzerine Erkartrlarak, zararhlardan temizlenme-sidir.
Bu kitik stcakltklara, redrying ya da
uriin siirecinin ilk agamaslnda qtkar.
b) Konvansiyonel insektisitler

Bir gok tlkede bu

malzemenin
kullammr oldukEa duzenli bir s0reg
dahilinde gergeklegmektedir. Kullanr
mlar. bu konuda uzman ve sertifikalt
kigiler taraftndan gerEeklegtirilir.

Kullanrm talimatrna uygun gekilde
kullamlmasr zorunludur.

Gunumirzde zararltlann kitin tabakasndan penetre olarak sinir sistemlerini
tahrip etmek vastasryla ig goren
oldukga ytiksek sayda formul vardr.
Bu formuller kullamm gekli olarak ortam ve yuzey spreyleri olmak uzere iki
gruba ayrthr. Ozellikle dogal formiillti
ortam spreyleri rezidti sorununa mahal vermemesi sebebiyle tercih edilmektedir. Sentetik igerikli alrr formuller ise golunlukla yuzey ilaglamasrnda

kullamlmalrtadrr.

c) Ortam spreYleri (

hacme

uygulanan)

ifrtiyag ortaya grktrgrnda genellikle
zararhlann tiitunden grkarak uEtugu
akgam saatlerinde uygulanlr. Belirli
periyotlarla uygulandrgr taldirde topIam zararh populasyonunun azaltilmasrnda baganh olmaktadrr. Ancak
sadece yetigkinlerin Yani uqan
zararlilann olduri.ilmesini saflamak-
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tadr. Yani ttittin balyalannrn igindeki
zararhlarda baqarrh olamamaktadr.
Aksine uygulandrf r ortamdaki tutiinler
bulagmanrn engellenmesi iEin ya
orti.rlmekte ya da bagka yere tagrnmaktadr. Bu materyalin kullanilmaslnm sebebi istilanrn bag gostermesinden sonra, trretim sahasrndaki tiitun
artrklarrnln (ki bunlar zararhlar igin

nun yani L.serricorne ve E.elutella'mn

buytme sureElerini diizenlemesi gibi
bir ozellifi buludulundan kullamlmaktadrr. Amag larva aSamasmdaki zararlt-

lann, yetigkin hale gelmesini engellemel<tir.

Gerek uygulama yaptlstn gerekse
yaprlmasrn, yetigkinler tutune yumur-

yuva gorevi yapmaktadr.) zararldardan arrndlnlmasrdrr. Yaprak t0tun

talannr brrakabilmektedirler. Yumur-

depolannda kullanllmasnrn sebebi ise
balyalar fumigasyon uygulandrfrnda
buradan kaEarak yayrlabilecek zararltlarrn etkisiz hltnmastdtr

beslenir ve boylece tutune zarar verirler. Uygulamantn yaprlmadrgr tuttinlerde larvalar puPa ewesine gegerek
etraflannr koza ile gevirecekler ve bu
suregten sonra, kozadan yetigkin
olarak Erkacaklardtr. Ancak uygulama
yapildrfl taktirde, larvalann buy0me
yeteneklerini krrma ozelligi bulunan
metofren, larvalann pupa agamastna

Form0llerin uygulanmasr 1 :10 olmakla beraber gu gekildedir.( Aktif madde

miktan)

tadan grkan larvalal tutin uzerinde

ve bu

Piperonil b0toksit: L.serricorne igin

gegmesini engellemekte

4mglmetrek0p, E.elutella igin

sayede zararltlarrn yagam gemberinin

1mg/metrekiip .Ban formuller buhar
fazmda uygulanmakla beraber golunlukla meme geniqligi 25 mm'den

krnlmastnt saflamaktadrr. Hem

leme sistemiyle yaprlrr. Konveyor bant
sisteminde dtiguk a$rhfa duyarh bir
sensor olmasr gerekir. Bu bilgiler kaydedilerek argiv haline getirilir ki sonradan yaprlan analizlere bu bilgilerin
faydasr buyuldiir.

KABAT formtiliinun uygulandtft tutunlerle, uygulanmamlg tutunler, her
zaman bir birinden ayrr tutulmahdrr.
Zira eler uygulama yaprlmamq tutunlerde zararh mevcudiyeti varsa bu taktirde uygulama yaprlmrq tutiinlere de
sirayet edecektir. Zararh her ne kadar
larva doneminden ileriye gidemeye-

cekse de gene de ttitunun goreceli
zarar artacak ve kahcr lekelenmeler
meydana gelecektir.
Fabrika kogullannda DIANEX formtrlu
ortam spreyi olarak kullamlmakta ve
ambar donemi zararltlart kaynaklt

olarak tutunde meydana gelen

uygulanan )

tritune de uygulanan KABAT tutun
koruyucusu ve DIANEX kaltntr spreyi
(ortam spreyi olarak kullanrlrr) olmak

zararlarda %89'luk bir azalmantn
olmasrru saglamaktadrr. Onemli bir
nokta, yuzeydeki tozlara da 10 ppm'lik
bir uygulama yapmal<trr. Guntimuzde
uygulamanm dogru miktarmm belirlenmesi agrsrndan yeterli veri birikimi

isminden de anlaqrlacaft uzere, bu

uzere iki Eegit metofren vardtr.

vardrr.

Metofren bir gok tlkede yaygrn gekilde kullanrlmakta olup Diinya Saghk
Orgut0 (WH.O.) taraftndan sivrisineklerin kontrolu amaclyla iEme suyunda krllamlmak uzere geligtirilmig-

f)

kti guk pulvarizatorlerle uygulanr.

d)

Yiizey spreyleri( yere, taban

malzeme, zararhlarrn yerde stirunmesi esnasrnda oldiiruc0 dozda etkin
maddeye maruz kalmasr igin uygulanr. Uygulanacalr yuzeyin hammaddesine ve porozitesine, lrullarulan
malzemenin formulune ve aktif maddenin cinsine bagh olmakla beraber
miktar degigir ve amaE belirli miktarda (oldiir0cu dozda) etkin maddenin yerde kalmasrnt safilamakttr.

Qofiunlukla malzemenin

bir

hsmt

ytizeydeki porozite durumuna da baglt
olmakla beraber, deliklere gider.
Bundan dolay, dozaj, bu durum goz
ontinde bulundurularak ayarlantr.
Tiim zehirli malzemenin kullammmda
oldulu gibi bunun da kullammrnda

L.serricorne'nin hem de E.elutella'ntn
mucadelesinde, zaman zaman Proses boyunca direkt olarak yaprak

tir. (1 ppm.) Metofren guneg rgrfrndan
olumsuz olarak etkilenmekte etkisini

yitirmeldedir. Ancak tutun balyalarrnrn iEinde bulundulu koqullar gdz ontrnde bulundurulursa, do$ru miktarda kullamlmasr halinde (5-10 ppm)
iki yrl sonra dahi etkisini koruyabilmektedir.

talimatrna riayet edilerek dozajrn ve

Milcadele iEin, KABAT, threshing
surecinin sonunda bulunan kurutucularda uygulamr. Burada MBAT formtil0, %5 oramnda etil alkol gozeltisile birlikte suyla kangtmlr, ve tutune

kullamm geklinin belirlenmesi gerekir.

pulvarize edilir. Di'igi.ik buhar basmct

gereldi onlemin allnmast, kullantm

nedeniyle
e) B0ytime siireci dtizenleyicileri

Btiytime s0reci diizenleyicilifri ozelligi
bulunan metofren, hedef popiilasyo-

t0tiin balyalanna

belirli

noktadan itibaren sirayet edememektedir. Bu nedenle uygularugr konveyor
bant tizerinden geEerken bir sprey-

Fiimigasyon Fumigantlar ttjtun

kutlesinin her yerine ulagabilecek ve
do{ru kullamldrflrnda tutilne zarar veren L. Serricorne ve E. elutella'nln her
agamasmda % 700 etkili olabilen gazlardr. Ekseriyetle, fumigant olarak
fosfin gazr kullamlrr. Fosfin gazt, insan

da dahil olmak uzere bir Eok yagam
formu igin oldurticii ozellife sahip bir
gazdr. Bu nedenle uzman kigiler tarafrndan kullanrlmasl gereken bir gazdr.
Bu sebeple bir gok [lkede, httkumet-

ler bu gaa kullanacak kigilerin efitimini irstlenmig ve belge vermek suretile de kullanacak kigileri belirlemigtir. Bu bilgi ftimigasyonun ciddiyeti
haklanda bir fikir vermekle beraber bu

kogullar sa!landrlrnda personelin
hayatr da teminat altrna ahnmlg olur.

Formtilun ana maddesi aluminyum ya
da magnezyum fosfittir. Afizr mi.ihiirlu
kaplann, kapaklartrun aglmasryla birlikte atmosferde bulunan su buhannt

E

TUTUN EKSPERLERi

oenrueGi

auLreHi

absorbe ederler. Bu tePkime sonucunda fosfin gaa ve al0minYum Ya da
magne4/um hidroksit gOkehisi btralorlar. Magnezyum fosfiL aluminYrm
fosfite kryasla daha dirsuk stcaklklarda, daha hzh ve daha fazla siireklilik
arz edecek gekilde fosfin gaa Erlcgt

gergeklegtirir. Aliiminyum fosfitin
15C'den magnezyum fosfitin ise
7C'den di.-rquk srcakhklarda kullanrlmamasl uygundur. Fosfin gazlnln
sarrmsak kokusuna benzer bir kokusu
vardr. Baktrla, bakrr bilegiklerile ve

altrn, gumtg gibi degerli metallerle
tepkimeye girerek gtiriimelerine ve
bozulmalanna sebep olmaktadrr' Bu
sebeple fiimigasyon suresince, bahr
teller kullamlan elektrik tesisattmn ko-

runmasl gerekir. iglem ekiPman ve
makinelerine zarar verebilecegi de goz

onilnde bulundurularak sureE boyunca ftimigasyon yaprlmaz.

Fumigantlar tablet halinde ya da daha
korunakh bir gekilde yani tablet veya
ganta halinde gelir.daha korunaklt
olan formlan oldukEa aktif olan

fumigantlann ugan miktarmdan arta

ve bunlann ucu Yere

muhurlenir'

Personelin gtivenlifiini sallamak igin,
0,1 ppm'in iizerinde fosfin gazl grkrgr
gergeklegen bolgeler bariyerler ve/
veya uyarl tabelalan konulabilir. Bu

bolgede gahgan gorevlilerin koruyucu
giysi ve ekipman kullanmalarr yerinde
olur. Fosfin gazr Yolunlugu 0,1-15
ppm arasmda.oldufiu taktirde ytiztin

tamamtnt kaplayan maske kullanrlmast gerekir. 15 ppm'in tzerinde ise
gaz maskesi kullanllmahdrr.

Bir fiimigasyonda , balyantn merkezinin 200 pPm Ya da daha fazla fosfin
gaa absorbe ettilinden emin olmak
igin, gaz dedektorleri ya da elektronik

gaz olEer cihazlarln kullanlmt esas
tegkil eder bu mi}<tara en az 48 saat
boyunca matuz kalmahdrr. Bu sayede
tirtun zararhlartnt her faztntn %100'iin
oldiigiine emin olunabilir. Bagarrh biy
ftimigasyon igin fumigasyon suresi ve
miktarrnda degigiklik yaprlamaz.

Fosfin igerikli formtllerin kullamlmast

trhp sure artlrnlamaz. Yukanda belirtilen mi}<tarlara harfiyen dyulmahdr'
Fumigasyonun sonunda dmbar fosfin

gazrm bogaltmak iqin havalandrtlr'

yaprlacak zararltntn fosfine kargt

Kaprlar ve pencereler drgandan agrhr.
Veya ortti gereldi tedbirleri almrg kigiler

anlagmah laboratuarlannda bu duru-

mu araghnp sonucu tesPit eder. Fumigasyon igin kullamlacak aliiminyum ya
da magnezy-rm fosfit dozu bir metrekupluk hacme 1 gram fosfin gaa Etkartacak gekilde madde yeterlidir' Buna
ambar iginde bulunan tutuntn hacmi
de dahildir.

Fiimigasyon, kapah ortamda uygulanlr.sztntlyr onlemek, bu sayede fumigasyonun etkinlifini ve insan sShSt
aEtsrndan girvenlifini tedarik etmek
iqin ambar miihiirlenir. Baa durum-

larda tum binalar miihiirlenir, ya da
fiimigasyon gazr geEirmeyen, gozeneksiz bir ortu altrnda gerEeklegtirilir,

igte bu ytizden Sevgili
Ne zaman gozlerim dalsa
Bir hayatr, bir de nehirleri goriiriim'

QiEekler vardrr, bahar giEekleri
Sart, lcrmtzt, mor, Pembe,
Gokktrgagrnr yere konduran
Ve trpkr senin gibi kokan,
iqte buyiizden Sevgili
Bir seni, bir de bahan alurm koynuma.

Tiittin vardr altm sartst
QektinmiiEine,

Bir sevdayr geker gibi,
Bir perhizi bozar gibi,
Omuzuna dokunan stcacrk bir dost eli

gibi,
igte bu ytizden Sevgili,
Bir tirtunu, bir de seni gekerim igime

azaltrlamaz. Ya da konsantrasyon azal-

uYgulama

dayanrkh olup olmadrlrmn tespiti bag
garttrr. CORESTA isimli bir gruP

Daflan, engin denizlerle bulugturan

uygulanamaz (konsantrasyon x siire)'
Fumigasyonda konsantrasyon ile silre
arastnda ters bir orantr yoktur' Yani

konsantrasyon arthnlarak dahi sure

igin once uzerinde

Deli dolu, kabrna srgmaYan taglcn
Hayal gibi, sen balcghm,

Fosfin ga^ igin Harber Kuralt

kalan gokeltinin tuttrne

bulagmast
ihtimalini minimize etmesi sebebiyle
daha Eok tercih edilmektedir'

Nehirlervardrl

taraftndan kaldrrrhr ve kullanrm
talimatrnda belirtildigi iizere imha
edilir.

iaRAHM

uslu

oa.o3.2oo2

TUTUN AGIDI
Sorsalar tadrnt; ekmek aras zehir
Kogankogan eksilse de sevincim
dE gtinluktelag delil ki gegeYim
Yazrmdan hgtma dumanh zincir
PaEamdan asiltr gaYma siner
Kimsesiz yaralanma iYi gelir
Ah krzrm zifti kara bir ferman bu
UE

yapraklarla diP YaPraklar

Eldiler boyunlannt birer birer

soNUq
Bu boliimde zararh istilasmr onlemek
ve kontrol altrna alabilmek igin

gerekli

iplerim kopuk srnlrm lcnk

olanuygulamalarveteknikleragrklan-Denklerimgilnenirmeydan]arda
mrgtrr.Virgulanan asll nokta tarladan Kanatrakltmrbinbirsoru
bu dert ile duramam artk ,
siguraya riygulanacak dtizenli bir kont- Ben
rol prosed1rudtir. c"r"xri Lru-u Birlfuvayrgilliyedavulubulunbana
onlernlerine uyarak gerqeklegtirilen Susturayrmsiittibozukgavuru
etk'i kontror de ana

;:*,oirteri
daha

Bu konulann tumii
kapsamh yaynlaq araqbrmactlann
haklanda

hizmetine sunulmugtur'

m#ffi#sH;.TJ*
Agdakalrnasurgozumtinnuru

fffir-t

"... Ayhk odemeyi 6.400 dolardan
7.800 dolara yukseltin. Ben de Wall
Street Journal, Times, Daily Telegraph, Financial Times, Independent
gibi gazetelerde sigara girketlerinin
hoguna gidecek yaalar yazaym. Her
iki ayda bir yazt yazanm. Bagka arkadaglanmr da bu tur yazrlar yazmaya ikna ederim..."

3"

(2e.o3.02)
Royey SCRUTON

Ingiliz Aerzar

-l

"... Bir grup vali arkadagrmla, incelemelerde bulunmak rizere ABD'ye gittik. Heyet bagkam benim. Bir metro
istasyonuna gittik. igeri girer girmez,
herkes bize dondu bir alkrg tufanr koptu. $agrrrp kaldrm. Ortada bir gariplik
val ama nedir, diye duqundtim. $oyle
bir geri donup baktrm, gimdi adrnrvermeyeyim, bir vali arkadaqrmz sigarasrnr yakmlg guzel guzeltutturuyor. Meler allcglar protesto iEin ve bizeymig.

Mridiir Yardrmcrsr

Tabi qok srkrldrm, hemen sigaray

msseydi @ hotmail.com

sond0rmesini istedim. Sigaranrn sondurtilmesi de crlz bir allcgla kargrlandl, ama daha Eok alnma giden, herkesingulugmesiydi..." (11,.0202)
Necati qETINKAYA

"... Turkiye'yi yabancr tekellere pazar
yapmak, ne milliyetgilikle ne vatanseverlikle ve ne de demokasiyle bagdagmaz. 80 yrl once Kurtulug Savagl
verilirken, Ankara'da top sesleri duyulurken, Fransrz Reji idaresi'nin mebuslar adma sigara yapmasrna Ttirkiye
Cumhuriyetinin o zamanki mebuslarr
dayanamamlltr ve buyik tepki gos(12.02.02)
termigtir..."
Alaattin Sever AYDIN

S.P Milletuekili
"... Formula 1 yanglarr, 'zehri altrn k6sede sunarlar' deyigini hatrrlatryor..."

(05.o4.02)
Osman DURMUS

Aafihk Bakant
"... Formula 1 yarrglarr T0rkiye'de sigara reklamlanla birlikte yaprlamaz.
Bunu bilin. Ben yrllardu buna kargl
mucadele eden bir insanrm..."

(05.04.02)

Fikret cixlci
'Devlet Bakant

D.Y,P

Milletuekili. eski oali

"... Eski bir tiitun ba$rmhslydrm. Sabrka kaydrmda, universiteye bagladrfirmtz 7947 yhndan 1988 sonuna kadar, 47 yl s0ren vulmatrm yazrh. OnuE
yrlvar kibu sugu iglemedim. Krrktiryrl
igin gokmahcupve ezik, son onuEyldan memnun ve mafrurum..."

"... Adryaman'm

da! koylerindeki tii-

tun ureticileri serbestEe urettikleri tutunlerini i 5 tor/yl olmak irzere kryabilirler, fiyatlandrabilirler ve Turkiye'de
satabilirler, buna her hangi bir qekilde
bir engel yoktur. E!er, bu noktada endigaver oldulunu srarla devam etti-

ren, surdtrren milletvekilimiz

varsa,

kulise Erktrflmzda, kendisine kanundaki yerini gosteririm. Tekel Genel
M0diiru de gerekli aErklamay yapabilir, dolaysryla, o bolgeyle ilgili iddia va(12.02.O2)
ritdegildir..."
Dr. hlmaz KARAKOYUNLU

Deulet Bakanr
"... QiftEi 'tutiin igin igEi lazrm' diyerek
bol gocukyaptr. $imdi bu Eocuklar ne

(30.01.02)

olacak?..."

Hanefi OZTURK
Adtgaman Ziraat Odasr Bgk.
"... 70'li yllarda iglemedilim suE kalmadr. Srnrdan geEerken aErlan ateg
sonucu vucudumun her yeri yara izi
oldu. Tutun sayesinde bundan kurtuldum. Ancak boyle giderse omrumun
sonunda tekar slnrr kaEakghfrna
(21.01.02)
baqlayacalrm..."

Siileyman ALDANMAZ

Hatag

Yaglad agh

ttitiin tireticisi

"... Bir sorumsuz grktr'onlar ne verirse, ben, 5000 lira fazla veririm' dedi.
igte, tritiinc0yii o zaman oldtird0; igte,
tutuncu, o zaman siyasete sokularak,
sokaklara dokulmek istendi ...."

(r2.o2.02\
Prof. Dr. Elirem PAKDEMiRL|
ANAP Milletoekili

(18.01.02)

Hakkr DEVRIM
Gazeteci" Aazar
"... Dunyada elliye yahn parlamentoyu gezdim. Boyle her tarafrnda sigara

igilebilen bir parlamento yok. Ozel
Meclis sigarasr yaptran tek parlamento da bizimki.. . Meclis adrnr verdigi frndrk, flstrk satabilir, gofret uretebilir,
bunlara bir gey demem; ama kendi
adrnr bir sigaraya veren Meclis olur
(11.02.02)
mu?..."

Ahmet TAll
DSP Milletuekili

,]iE::

"... Bana sorarsanrz ben puro iEmeye

yeni baglayacak kadrnlara'corona'
ebat yerine 'robusto' iEmelerini oneririm. Birqok deneyimli purocu amiyane tabiriyle kafa bulmak istedikleri zaman kalm yerine ince gaph purolarr
iqerler. KahnyrizrikEaph puro gibi, kannza (sevgilinize) i3 cm. ve uzerindeki uzunluktakipurolarr iEirin. Uzun pu-

ro iEindeki uzun hava kanalclklarr,
arasrndan gegen srcak dumam serinletece$inden g0cunu
olarak hafifletecektir.

..

"

de

psikolojik

(20.01 .02)

ibrahim BiLiK
Puro uzmant

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

"... Sigara igenlerin akcig€r

qn'in guneyinde bir yetigtirme bolgEstt& fidelik doneminin sonuna
Hrgelenre iki hafta siiren arahksz
y€rrrdar, fideliklerin istenenden

hmirki

daha genigtir. Akciler tracrni ger$ iF
sanlartn da olmayanlara ordila datta
zeki oldufu godernlenmelCedtn'

Sip

ffi

radaki nikotin beynin gahgmasnt
olumlu etkiler. Sigarantn beynin faaliyetlerini azaltacalt dtiquncesi do!ru
degildir. Aksine, sigara iEenlerde par-

kir..."

It

(20.01.02)
Prof. Dr. dnerTAN

yapraklannt synP tePesinden de 5
cm lik lcsmru kestikten sonra tarlaya
gagrrtmaktr.Bu uygulama ekiciye flue-

I{TAFizgoIoiiABDBgk.
"... Tuttin ya da sigaramn salltla verdili zararlar bilim adamlannca neredeyse tiim ayrrntrlarryla belirlendi. Gtintimuz bilim adamlan, sigarayl gergekten de bir gegit'cadt'ya da'btiyucu' olarak gor0yorlar. Biz oltimliilerin,
bu meretin verdifi hazlardan vazgeEmeyigimiz, tiim sigara igenlerin 'bafrmhlar' yani 'larrbanlar' olarak gorulmesine neden oluyor. Yoksa bir b0yticuya da bir cinin lilrbanlarr mtyz?'.."
(29.O3.02)

cured ve burley iizerine araghrma yapan bir tiniversiteden geliyordu. Nitekim bu tavsiye ekici tarafindan aynen

uygulandr. Bende bu uYgulamaY ilk
defa gordi.igiim ve bu konu haklanda

fada bilgiye ve kaynafa ulagamadrlrm igin gozlemlemeyeve sonuElanm kaydetmeye bagladtm.
Thrla donemi boyunca sonuElar goyle

celal dSTER

oldu. Fide ilk dort hafta kok geligimi
iEin gerekli olan fotosentezi yapmak
izere, kesilen her yapra$rn yerine hz-

Yazar
"... Fabrikada kendi iEermig gibi ttitun
saran, bir ev bir de iEmeyen koca hay6l eden genE krzrn oyktistinu anlatan
'Fabrika Krzr' garlcsr her zaman ALPAY\n adrmn yanrndadr... "( 1 0.02.02)

la birkag yaprakh filizler tiretti, bu yeni
ve acil ihtiyaEtan tiretilmiE yapraklar
orjinal formdan tamamen uzak YaPraklardt. dstten kesilen lcsrmda ise fide bagka bir stirgi.in daha tireterek

Hatice TUNCER
Gazeteci

iki dalh bitki gortintimtinti aldr. Yaldaay sonra bitkimiz iki dalh ve her

grk iki

u...

'Fiabrika kzr'o gi.ine kadaryaprlmq
en ayall yere basan toplumsal garlcy-

dalda yaklagrk 25 - 30 yaprakh yeni bir

bitki olmugtu. Yaprak formu Ost eller-

dr. O garlc, gahgan biit0n kadmlann
garksrdrr. Qahgan kadrnlar, o garkrda

I

I

kendilerinibuldular..." (10.02.02)
ALPAY

$arktct
"... Annem Cibali Sigara Fiabrikasr'nda

kutularr keserdi, babam dolmuE EofG

ruydti. Fakir ailede btiyiimemin garipligi ytiregimin bir yerinde hep kald.
insan diinya stan olsa bile, o yllann
huzniini.i iginden asla atamaz..."

(11.02.02)
Muazzez ERSOY

$arkrct

tarlaYa

12 crn rqrrfuk ve Parrnala lqnlmadan trE defa ddanrrn olgunluiunu
bqradl bb geqrni$'yaklagk 20 - 25 cm
lik ger4 bir bi&i gibi olmugtu- Bu
durum kargrsnda ekicilerin ilging bir
uygulamas vardt. Bu, fidenin biitttn

kinson, alzheimer gibi hastahklann
gozlemlenmedigi goriilmugt0r. Btitiin bunlara ralmen sigaranm gokzararh oldulunun unutulmamasl gere-

I

gelsneine re fidelerin

hft geg Sagbhnastna sebeP olrrl$r ltsae fidder gereldi olan

fd

Turkiyede defiigen tiitiin piyasast, ttittin yetistiriciliginin ve ttitiin tanmntn
bir anda daha onemli bir anlam kazanmasrna sebep oldu. Bubazdagoz-

lemlenmig baa uygulamalannve tecriibelerin kaleme alnma$ dergive di-

ler yayn organlanyardrru ile pafagtma aglmast sanrun Eok faYda[ bilgi
ahgveriEl saflayacakln lge burn istinaden $n'de fiddik donemi ib ilgili
bir godemi sider ile PaYlaErnak ve
sizinde varsa bu konu haldrnda bitgilerinize katla saf lamak istedim-

de aym iken alt ellerde degigildik gosteriyordu. Dokr ise normale gore daha inceydi. I(rruyan yapraldar ise da-

ha zayf gortintirnltr ve kaliteleri dtigtiktti.
Sonug olarak; buttggulama aqvt
geliyn\aeUi sbesre sokarak tarla
dfutemfue adapte ebnegi amagla-

n

da. amacndan gok uzak EekilIendL E ilkinin dallanmasna vega
srrg:ftIar fuetmesine neden olarak
lcalitenin dt@mes ine ne den oldu,

Tihlrr

EtcspEnr"ERi

DBTE{H

er.rrexi
na tabi personel ile sozleEmeli perso_
nelin (kapsam drgr personel dahil) di_

istihdam fazlasr, personele ait bilgile_
ri ekli istihdam Fazlasr, personel Bilgi
Formuna/Formlanna doldurarak idi-

kapsar.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki
haller gerEekleEmemig olmakla birlikte OzelleEtirme Programlnda bulunan
kuruluglardaki istihdam Fazlasr per-

ler

kamu kurum ve kuruluslanna
nakledilmesine iligkin usul ve eiaslan

M"*rr

cerrrirme

Kufrhftr:7[*ih1920

ve

*"yfiflf InuuuloE*e yry,ml,d.
t3.8.2A02
Qargamba

Sryt 224694

Bakanlar Kurulu Kararlan

Hukukidayanak
j{adde 3- Bu Teblig,24/77/7994
ta_
u-u 4046 sayrh OzelleEtirme Uygu_
lamalanmn Dirzenlenmesine ve Bazr
Kanun ve lGnun Hiilcrrunde Karar_
namelerde DefiEiklik yapilmasrna
Dair Kanunun 22 nci maddesi ile 217
sayh Devlet Personel Bagkanlg, tfu_
ruluE ve Gorevleri Haklanda Kur.r.

IM

Hukmiinde Kararnamenin B inci
maddesinin (1) bendi hiiktimlerine
dayanrlarak haarlanmEtlr.

Thnrmlar

Bagkanhk :

eiRirycinoldm
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak
veThmmlar
Amag

Faqkanlfim.

Idare

belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Tebli!, 4046 sayrh OzetIeEtirme Uygulamalarnn Dtizenlen-

mesince ve Baa Kanun ve Kanun
H0kmunde Kararnamelerde Degigikfik Yaprlmasrna Dair Kanunun 22 nci
maddesine gore, kuruluglar tar4fin_
dan istihdam fazlasr olarak belirlenen
657 sayh DevletMemurlan Kanunu-

tabidir.

ittinJu- Faztasr personet Bild

Formlan, kodlama sistemine

olanak (24/1/2001 tarihli ve 24297
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan
2OO1/3 sayrh Bagbakanhk Genelgesinin ekinde yer alan okul kodlan da
kullamlmak surelife) manyetik ortamda doldurulur. lfurulugla4 istih-

istedikleri "il" tercihlerine de Bilgi
Formlannrn ilgili bolumunde yer veriiler. Tercihte bulunmayanlarn kargm-

OzelleEtirme

na "Tercihte Bulunmadl" kaydr konulur.

:

idaresi BaEkanhgrru,

Kurulug: Ozeilegtirme programna
allnan, ozellegtirilen, faaliyeti durdu_
rulan, ktigultiilen, kapatrlan veya tasfi_
krruluEu, ifade eder.

ye edilen

ixixciedldm
istihdam Fazlasr personelin
Bildirimi ve Nakti

Madde 5- I(rruluglann;

Istihdam fazlasr personel
kapsammdanEkanlma
Madde 6- istihdam fazlasr olarak bildirilen personel, Bagkanhk tarafrndan
atama teklifinin hentiz yapilmamrE ol_
masl kaydryla, kurulugun talebi i.izerine (idareye bajh olanlarda idare kanahla) Bagkantrkga kamu istihdam

politikalan dikkate ahnarak bu kapsamdan Erkanlabilir.

a) Ozellegtirilmeleri sonucu
sermayelerindeki kamu paylnln

Nakil

%SO'rnn altrna d0Emesi veya bunlarn

Madde 7- Bagkanlga bildirilen istih-

miiessese, iEletme ve iEletme birimle_
rinin sablmasr veya devredilmesi ha_
linde; sats veya devre iliEkin sozteg_

meninimzalanmasndan,
b) Ktigr.ihtilmesi, faalietlerinin las_

men velta tamamen durdurulrnasr,
sureli veya silrcsiz olamk kapahlmasr
veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam

yapsrrun defigmesi halinde bunlarla

ilgili iglemlerin sonuglanmasmdan,

itibaren on beg gtin igerisinde iqlem
sonuglan idare tarafindan ilgili kuruIuEa bildirilia ilgili larrulug, bildirim ta_
rihinden itibaren oluz gi.in iEerisinde,

I

uyg;;'

Devlet personel

Bildirim
Madde l- Bu Tebligin amacr; Ozelleg_
tirme programma ahnan, ozellegtiri_
len, faaliyeti durdurulan, kuEtiltirlen,
kapatrlan veya tasfiye edilen krlruluElardaki istihdam fazlasr personelin diler kamu kurum ve kun:luglanna
naldedilmesi ile ilgili usul ve esaslan

sonelin bildirilmesi de, siireler hariE
olmak uzere, yukanda belirtilen usule

dam fazlasr personelin varsa
Eahqmak

Madde 4- Bu Teblifrde gegen;

Teblig
(Devlet Bakanhlrndan
(Devlet Personel Bagkanhfir)

re kanalryla BaEkanhla bildirir.

dam fazlasr personel, difier kamu kurum ve kuruluglann (ozellegtirme kap-

sam ve programlnda bulunan
luglar ve bafh ortakhklan hariE) Bag
kanhkga belirlenen mtinhal kadro rre

pozisyonlarma atanmak uzere Bag
kanhkga kanuni suresi igerisinde teldif
edilirler. Atama teklifleri yaprlrrken kamu kurum ve kuruluglanrun hizmetve
insan gticu ihtiyaElan ile istihdam faz-

lasr personelin ekli Formlarda belirtilen il tercihleri dikkate ahnarak bu illerden birine; buralarda munhal kadro veya pozisyon bulunamamas ha_

g

TOTUN EKSPERLER|

oenHe6i
eULreNi

linde, diler illere atama teldifinde bulunulur, il tercihi bildirmeyen Personelin atama teldifi oncelikle gorev yapfi!r il'e olmak tzere yaPilrr.
istihdam fazlast personele; olrenim
durumu sebebiyle, bulundulu kadro
veya pozisyondan unvan itibariyle
yukselme nitelifiinde olacak gekilde

daha ust kadro veya pozisyon teklif
edilmez. $ef ve daha 0st idari kademelerde bulunan personel iEin kadro
veya pozisyon imkant ve personel ihtiyaElarr Eergevesinde ogrenim durumuna uygun kadro veya pozisyon teklif edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluglannm Yukartdaki esaslara uygun olacak gekilde,
istihdam fazlast personelden kendi
kurum ve kuruluglartna atanmalart

yoniindeki kadro

veYa PozisYonun

unvan, derece ve il belirtilen talepleri

hqtrrrlacafr ilde degigiklik yaparak
atama yapmaya kurumlar yetkilidirBu halde kadroveya pozisyon bilgileri
de ayrrca Bagkanhla bildirilir.
Atamalan yaprlan personelin ige baglama stirelerine ve ige baqlamama halinde yaprlacak,iglemlere iligkin olanak 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 62 nci ve 63 tincti madde htikumleri uygulamr. ilgili personele teb-

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluglanna Bagkanhk tarafrndan atanmasl

teklif edilen ve atama iqlemi heni.iz
onaylanmamrg olan istihdam fazlast
personelin teklif yazrslnr muteakip bir
ayhk siire iEerisinde herhangi bir kamu kurumveya kurulugunun talep ya-

17217959 tarihli ve 720 sayh Tebligat Kanunu htikumleri.gerefince ku-

ruluglar tarafindan (ldareYe bagh

ruluglara ait,

ligat yaptlamamast halinde,

olanlarda idare tarafindan) iglem yapllrr.

riqcixctie6u,irq

uygulamr,

QeEitliHtikiimler

Tereddiitlerin giderilmesi

Mtinhal hale gelen kadro

ve

pozisyonlar

Madde 10- Bu Tebli! EerEevesinde,
diler kamu kurum ve kuruluglanna
yaprlacak nakil sebebiyle bogalan

gi Form/Formlannda oPtik okuYucu

kadro ve pozisyonlar, 4046 sayh Kanunun 22ncimaddesi gerelince bo-

Bagkanlrkyetkilidir.

KiEisel baEvurular

Atama

Madde 11- Bu Tebligin 2 nci maddesi
kapsamma giren Personel, Teblilin
uygulanmasrna iligkin konularda ku-

lama yoluna gidilir.

Bagkanhk taraftndan atamasr teklif
edilen personelin muvafakati halinde
ve hizmet Eaplan dikkate almarak Ea-

Madde 13- Bu Tebligin uYgulanmasrndan dolacak tereddtitleri gidermeye ve istihdam Fazlast Personel Bil-

vesinde atama degigikligi yaprlabilir.

gore, merkezden tagraya nakil de dahil olmak 0zere, birimler arasl kadro
aktanmt yaprlarak mtinhal kadro sa!-

mu kurum ve/veya kuruluglanna nakil

iglemlerinde yukanda belirtilen kanunlarda yer alan htikumler uygulanr. Bu kanunlarda htikum bulunmayan hallerde ise bu Teblig hukitmleri

galdrklan tarihten itibaren iptal

Haklcnda Kanun Hi.ikrniinde Kararnamenin 8 inci maddesi hiiktimlerine

istihdam fazlast personelin diler ka-

iligiSi kesilen ve yeni atandrgr l(rrumda goreve baglaYan Personel en geE
15 gun iEerisinde Bagkanhga bildirilir.

zlslnln veya bolgeye dayah hakh bir
mazeretinin bulunmast hallerinde
kadro veya pozisyon imkanlan EerEe-

Madde 9- Bagkanhgrn atamaya iligkin
teklifinin kurumlara intikal etmesini
miiteakip istihdam fazlast personel, ilgili kurumlar taraftndan ivedililde atanr. Atama teklif edilen yerde mtinhal
kadro bulunmamasl halinde, kurumlarca 190 sayrh Genel Kadro ve Usulii

ve Ti:lefon Kanunu, Ulagtr-

rna Balranb$un TeEklat ve Gorevleri
Haldmda lGnun. Jblsiz Kanunu ve
Posta, Hgraf rrcTdefon idaresinin Biriktirme ve \hrdrn Sandl$ Haklqnda

Kanunile Gend l{adoUsulii Haklqnda Kanun Hiilrniinde l(aramamenin
Eki Cewellerde Degigildik Yaprlmasna Dair Kanun"un gegici 4 tincii maddesinde belirtilen,
c) 4046 sayh Kanunun 22 nci maddesi gerelince nakil iSlemi yaprlacak
olan ve bu maddede Yer almaYan ku-

BagkanhkEa yerine getirilebilir.

Atama teklifinin degiEtirilmesi

Tdgraf

edilmigsaylr.

adt verilen elektronik araqlarla okuna-

bilecek gekilde degigiklik yapmaya
Ytiriirliikten kaldrnlan mevzuat

Madde 14- 1/11/1997 tarihli

ve

23157 sayrh Resmi Gazete'de yaym-

ruluglanna bagvururlar. Kuruluglar,
gerekli gordtilti talepleri Bagkanltla
intikal ettirirler. Bagkanhla yaprlacak

lanan 1 997/1 numarah "Ozellegtirilen
veya ozellegtirme Programtna Altnan
Kuruluglardaki istihdam Fazlasr Personelin Diler Kamu Kurum ve Kuruluglanna Nakil iglemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara iliqkin Tebli!"
ytiriirltikten kaldrrtlmrgtr.

kigisel bagvurular igleme almmaz.

Yi.iriirliik
Nakle tabi diler Personel

Madde

1

5- Bu Tebli! yayrrru tarihinde

Madde 12- al 1'5/1'7/2000 tarihli ve
4603 sayh'Ttukiye Cumhuriyeti Zraat Bankas, TiirkiYe Halk Bankasr
Anonim $irketi ve TtrkiYe Emlak
Bankasr fuionim $irketi Haldanda I(anun'un deffgik gegici I inci maddesi

yuri.irliile girer.

EerEevesinde tesPit edilen,

oldu$u
Bakanytir{itttr.

b,

27/1f2WO tarihli

ve 4502 sayil

Yiirtitrne

Madde 1G Bu Teblig hukirmlerini
Devlet Personel Bagkanhlrmn baflt

nmxffif,..Bi
EiIEf
DBICIH

EekiE darbeleriyle terbiye edilip, bigim
verilmesin. Hig kimse yoktur ki,"en
gtizel duygulannr acllann mengene_
sinde mayalamastn. Belki de u-",

zor srnavdrr da onun iEin. Belki de ".,
acr,

DOETL(Jlt
ff

dayanma kapasitemizin, yrirek ve

bi_

ling zenginli$imizin denektasrdrr da
onun igin. Belki de acr bizi insan va_
pandr ve bu yolla kendimize giden
yolun dostumuzdan
SeEUEni og."n_
digimiz srz halidir. qrinkri JosUai nir_

t

ilTERIl{E

.b"T" acrslnr taEryrabilen, paylaEabi_
len insandr. yani dost seEerken ai,
or_
tairmn da segiyoruz... Hani "Dost act
Dostluk uzerine yazmak igin; ya gok fi_
lozofik bir damrtrlmamn beiraktsrn_
dan.bakacaksm dunyaya, ya da haya_

tr, yine hayatrn kafasmr goztinti yara
yara, ve dtige kalka kanayarak o{ren_

mig olacaksrn... Ama ben bu ik denk_
Iemden de yeterince nasibimi alama_

sam da, curetime giivenerek ve de

uzunca zamandrr seslenemedi$im ya
da onlann bana seslenmedigi de diye_

lim ttim dostlara da bir "meihaba"

sr_

cakhlrrun fiskesini vurma ihtiyacrn_
dan dolayr kaleme sanldrm.

Eh! lnsan eline kalemiahnca ahkam
kesmeden de edemez. Hele biraz da
mtirekkep yatamrElk varsa serde. bu

daha da dayanrlmazhktrr 0zerinizde...

Dostluk, insam insan yapan ve yaga_
mrna anlam katan, en parlak, en kr_
vanEh duygulann iklimidir. Bu iklimin
ilrman ve bereketli topraklandr ki, en
acemi yanlanmvln, en hoyrat tohum_
larrnln bile slahrnr saglar.

b

tohumta_

rn qlz fidelerini, acrmasz filizkrran fir_
tmalanndan yine bu iklimdir korur...
Hig de kolay degildir Eunkti bir insana

emek vermek. HiE de kolay degildir
Eunkri bir insamn dikenlerinin etimiz_
de yaydrlr acrya sabrla katlanmak.
Hig de kolay degildir bir dostluk kr.rr_
mak; yurefini bagka bir insana ilrman
bir iklimde bereketli topraklar gibi
sunmak...
Dosluk aym zamanda acrdr da
Etin_

k0. Yani dost edinen acr edinir. qUnni

,soyler"

fu.loze

diyor ya, bir atasozijmi.ie; iEte
bir ek yapabiliriz bu anlamry_

la: "Dost acl soyler ama, dostuyta aynl

acmm ateqinde de kiile doner" diverek. Ki dost donmek zorundadrr da

ktile. Qunkri acr insanr, her zaman

ga_

tallanmq dtiquncelerin yol ayrrmlarr_
run baErna getirir ve tek bagrna brrakr_
verir oracrkta . Zatenomrumuz hep bir

yol aynmlan zinciri de$il midir?... iqte
bu, acrmn her getirdifri yol aynmlndan
bagrmrz dik, yiirefimiz ferah gegebil_
mek iEin, bildik, rgrltrh gozlerini iranz
kendimize giden yolun
SeCtrS, dostla_

nn.,.
Biliriz ki hayat, higbir zaman driz, en_
gebesiz bir yolda ilerlemez ki ilerlese
de bu yol sizi dofiru dtirtist bir yere go_

ttirmez; her zaman sendeleyerek,

iniEli grkrgh bir seyirle ilerler. E$er ya_
qamm bu insani halinin fartcndavsak.
trpkr Atinah filozof Diojen'in gupegtin_
duz, kalabahk sokaklarda fe"eitJao_

laglp, soranlara da "insan anyorum"

yantmdaki gibi, biz de, kalabahklann

ortagnda, hem de gtipegunduz, ger_
Eek dostlar aramaya gtkarz. erkmah_

wda...

... Bir sabah serEeler crvrltrlanru. br.il_
b0ller otiiglerini ve leylekler gaga ta_
lutrlanru toplayp ta gidiveridJr. Bir sabah, harum elleri gizenrli koku_
lanru, nergisler ve menelqeler renk zi_

yafeti sohalanru, Eebboylarve lale ko_
vanlar ise efsunlu namelerini telasla
ahp

dagidiverirler

dosfluk dedigimiz buyihi sozcrigtin

Birsabah alaglar dallanm, dallar yap_
raklanrun, yapraklar da yegilliHlrini

dedim; Qiinlnj insan demek acr

ahp da gidiverirter.
Bir. sabah gdlrytjaii grineEi,

gizemi kendinden menkuldtir. Aci'drr
de_

mektir. Hig kimse yoktur ki acr denen
demirci ustasmm ors{inde acrmasz

ay ve yrl-

dzlanm, ardmdan iE aErcr mavilifini,

en sonunda da perilerin kartot

vinci bulutlannr, toplayp da gi
tedirgin bir hzsrz aceleciligi ile...
Bir sabah denizler yakamozlanl
hirler cogkulanm, prnarlar da s<
berrak tatlannr felaketten gocr
kaEuan bir anne Eeviklilinde a
gidiverirler.
Gidiverirler ve, bir sen, bir acl ba:

kalverirsiniz. Kalman da gerekii
ashnda... igte hayatrnrn en btiyrl
retmeniyle baEbagasrndr: yani
lannla. Gergek dostun acrdrr. acl
dostlann... Qanlar, dostluklarrn
met g0ntinun geldifiini haber
boyle zamanlarda ve dostluklat
Ealar. Yiirekler kana4 zihinler Siz

nik yarrlmalann cehennemine

ve derinden derine bir

r-

galkar

u{ultulu sesi kulaklarda qnlar

baglar...

Evet! Acrlar dosttul dostlarsa ac
mlz.
Fakat, dostluklan acrrun insafslzh
srnamak hakslzhk sayrlmaz mt? I

hep test ederek, en kritik egikl

zorlayarak "Ne kadar dayarur?" m

edip durmak hem dost Wrek
hem de kendi yure$imize iaran,

run tohumlanm ekmez mi? ya da. l
dogadan altrn elde edebilmek igir

yanur kullanmaya benzemiyor

aclnrn maJnnh tarlasma siirerek d
lugun derinlilini gorme, ortaya
Et
ma gabasr?

Ama herkes, ama her Sey tasnl ti
gmr toplayrp, bir sabah ufkumuzc
rgiltrlanyla birlikte kaybolup kara
Eokuverince... once dostlar aranm
dostlar, kendi yureklerindeki pmar
dan bir tas ryrltrh suyu uzatanlar
golhigtinde bu karanhflrn. Ve bu ar
kader anlandr omrumr-izun. Or
sozcufun, onca anlmn, onca paylr

mm ardmdan ve onca bi.iyuk ha
yazrlan slogan govdeli insandan "gr

ye acep dost kaldr mr?" dive bald
zamandr...
Sanrlmaya ki benim boylesine kaw
ve haglak bir deneyimim vardr do
lardan yana. Oldum olasr hig yalnz
rakmamlgtr gerEek dostlanm be
Ve de yaEamln tum zorluklannl da b
glmr 6nume elmeden, dizlerimde
toprak izleri olmadan kargrlamaya
E
r

IE

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

balamqrmdtr hep. Ama kimileyin. fire
verir omuz hizasrndaki soluklar. Kimileln kendi ktguk taprnaklanna Eehliverirler ters ruzgarlann yol aynmlannda... Kimileyin gizli bir yara gibi tagmak pahasna ve bu acryr mezara kadar gotiirmeye mahkum edip kendilerini, uzak, soguk ve bellibelirsiz bir
panltr gibi kahvermeyi kerhen kabul-

f.

culderin arkasmdan gidebilme gucun0n bozuk para gibi harcayverme
pervaszhE degil midir? dostluklann
zor -p azannda? Ve

tum yaltrlmrgh$rna

ragmen, ve tum tgtk hlzmda uzaklagmalara rafimen, ytirekleri aynt erdemli yakamozlarla yrkanmrg olanlar unut-

mamaya da mahkum olanlar defil
midir omur boyu bu szllarmr?
Evet! Acllar dosttur, dostlarsa actlart-

lenirler... Ashnda kendi kendilerine srkrlmrg bir kurgun gibidir bu tavrr; gah
damarlanna atrlmrg bir ustura. Ve "ne

mz. Ama her dostun bir istiap haddi
yok mudur? Ya da, dost hep kahr ka-

oldurur, ne guldiirtir" cinsinden bir
sonsuz kanama halinin ilk igaret fige-

hr yukri, acr ytrku tagtma kapasitesiyle mi olgtlmeli? Efer en de$erli duy-

gidir.

gularrmzrn, en guglu erdemlerimizin

...iqte bu neviden buruk tatlarrn kekrem silifiinin drqmda, fazla bir kamgr
gaklamryor anllanmrn bedeninde...
Hani "fuif olan anlar" dedilimiz anlar

bag.mayalayclsr olarak yaplctslnln acl
oldufuna inanryorsak; evet, dost, bu
maynh tarlaya dalma cesaretindeki
kigidir...
Tabii h bu denklemden hep tekyonlu
bir "fedakar Ana" tutumu beklendili
gibi bir sonuE Ekanlmamah. Tam aksine, bir insan kendi acllanyla yi.izlegip
tanlgtlkEa bagkalannm actlannt paylagmay ofrenir. Ve de baqkalarrmn
acrlarrnr bolugtukEe kendi acilarryla
yuzlegmeyi ve yenmeyi ofrenecektir.
Acrlannr kendi kargrlamayr bilmelidir
insan; yifitge, ayakta, dimdik ve vakarla. Zorluklan ve aclyr tagryabilme,
yagayabilme zaten kiginin kendi gorevi, kaErnrlmaz yukumliiliigtidiir. Dost-

olur, Ama "anlar" dediklerimiz "Arif'
olmayabilir, ya da "Arif' olanlar anlamazdan gelebilirler bu hengamenin
kuytuluklanndaki kader anlarml. Halbuki ucu ucuna ulamrg, kocaman bir
ara-deniz kurmugsunuzdur akan yrllar
iEinde, dostluk renginde yakamozlanan... Bir de bakryermigsiniz suskunlufun, yitikligin uzak ufuklannda belli
belirsiz bir yrldrz gibi kalverirler. Bilirsiniz ki yrldlzlar zaten uzaktrr. Zaten
kim bilir kaE yl onceki panltrlarrdrr gu
an size ulagan da...
Hani kimileyin geng yurekler vardrr;
gengtirler ve bir kez iri ve keskin sozle-

rin

ryrkh panayrrnda yurekleri aynr
lambalarla ryrmrytrr. Ama, yapraklann
krmrldamadrfr Eylullii zamanlarda
buyuk harflerle yazrlan haykrrqlann
golgesinde flsrldamrgsrmzdr en gifreli

lar bu hamaliyenin hafifleticisi degillerdir; bu zorluk ve aclntn, bizi ykma,
yere serme gucune kargt ytrelimizdeki yagama sevincinin degirmenlerine su taqryan nehirlerdir onlar.

Qunki

herkes kendi aclsml kendi yagamak,
kendi ig yolcululunu kendi yapmak

maz, satsan satllmaz bir fasit dairenin
igine de hapsederek bizi. Yakalamveri-

riz bunlara krskrwak... Boyleler inin,
gizliden bir hrrsla yada hmgla beklenir
"itlaf' haberleri. "Hele bir kayboluverse de, cumlemiz huzura ersek" diye,
"hele bir gtzel hizaya" getirse de birileri, bir guzeltorprilenip uygun adrm yii-

rumeyi olretseler de diye bekleriz.
Suruden aylrrp da, bir kurda teslim etme diigleri siisler bilinqaltrmrzr. Qunki)
bu mrzrak ucu dostlar tum kurulu, ezberlenmig mekanizmalanmztn bozguncu haylaz Eocuklandrlar. Sanki
tilm duzenlerin sirrekli bag tehdidi gibidirler. Zaten srrf bundan dolayr hlrsla beklenir J'itlaf' haberleri: Qizliden ve
kimselere fark ettirmeden ve urkek bir

maskenin ardmda... Ah! Kegke bir
burnu surtirlse, bir guzel biat etse "huzur ve giiven ortamrmrza" diye beklenir zamamn tik taklarr.

Ama vicdanlanmzrn aglk mahkemelerinde, temyiz yolu kapah aklama karanm da her zaman veririz bu cins kelaynak turleri iEin. Qtnku her ne kadar
rutin olanrn totalist hukmti bizi kugat-

sa da, bir omiir boyu bizi erdemden
yana karar veren tek kigilik bir mahkeme heyetine geviriverir... Yani dosttan
kaqrlmaz. Yani kendimizden kagllmaz,

ve golgeden kurt ulunmaz. Yani insansak kaEamayrz: g[n]ai acr gergek
dosttut dostlarsa bizim gerqek acrlarrmz. Yani bizibizyapan, bu dunyaya
gelmenin krvancrfa dolduran, ve bu
dost havay soluyor olmanln gururunda dalgalandrran...
Evet! Bu defahk dostlulun "Act"lt yi-

zune deyinmeye Eahgtrm. Bir dahaki
sefere sevgi, umut ve erdem, yani

c0mleleri, hem de kitabn hep orta ye-

zorundadrr. Bu, insani bir yazEdr da.

rini bularak... Ve hani inancln kurgun
gegirmez arhlnr kuganmlg olsanrz da
"Akhillevs'un topu{u" gibidir gozleri-

Dostlar, ytirefimizin kutup ytldzlart
olarak, hep umutlu, hep erdemli ve

niz ve en soylenmezlerin kaprsrnr gosterirsiniz birbirinize, sonra... sonrasrnda uzak, solukve kendi kiigiik eweninin sansn yitik bir ulkesi gibi oluverirler kuyruklu yldzlann gittigi yerlere
gidiverirler.
Halbuki dost olmak acrydr zaten, actlanmz da dost... Bu hukukun yabanclsl olmayr seEenler, buyi.ik korku tapr-

dan. Hep parrltrh duglerin yolunu aydrnlatrlar, bu ig yolculufiumuzda act
denizlerindeki. Yapmalan yapmamamz gereken de budur zaten. oturup

dostlufun sonsuz baharlarna deytnmeye gahgacafrm. Bu sayfalarm araclhgyla tum dostlara selam ve sevgilerimi yolluyorum. Hala "sa! ve esenlikte" oldufumu da, buradan sozcuklerin srfina yukleyp postahyorum.

acilanna yanmak, kederine kahret-

Bunu ozellikle yitik cennet yllannm

mekdegil.

dostlanna rsrarla belirtiyorum. Tarihsel bir egikte bulunan trlkemizin en kritik meslek gruplanndan birini olugturan camiamza da Eahgmalannda bagan, yagamlannda da mutluluk diliyorum.
Dostluklakalm.

nafrnm kiigtik muritlerine donugmel
de on-kabul olarak yazmrg olmuyorlar
mr ahnlarrna? Hem korku: cesur soz-

lgrltilr olan istikameti gosterirler

ylma-

Evet! Acrlar dosttur. dostlarsa acilanrcuz.

Kimi dostlarvardu, mrzrak ucu gibidirlet bir anda en uysal ezberlerimizi bozup yagamln yahn gergelderini soframn orta yerine brralsvedrler, atsan abl-
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Beg Sanat, Dogu-BaU Agag, Degir_
men, Zincirli Kuyu, Kry gibi donemi_
nin kalburustu dergilerinde ve verel
gazetelerimizin "sanat ve edebivat"
sayfalannda yaymlanmtghr.
$iirin ulusal, evrensel ama hep insan_

KAVI(ILAR

lai--alar<.

09-21 .01.2002 TARIHLERi
ARASINDA ..ZLER" ADLI BiR

inanrr.

TUR.MEELEKTASnilZ| TEBRIK

FOTOGRAF SERGiSi
EDER BAS. ARILARININ DEVAMI-

NIDiLERiZ.

igeriyor.

12 Agustos 7926'da Tiabzon'da dod_

olrenimini Giresun'da, oria
ofrenimini Tiabzon'da, yuksek ogre_

KAVKIT.AR

itt<

nimini istanbul'da tamamladt.
iki gocu$u, uE torunu var.
Tekel'in t0tunle ilgili britun bolirmlerinde eksper ve yonetici olarak otuz \nl
qahgtr. Corevi nedeniyle, irlkenin tutun bolgelerinin -ki igAnadolu drsrnda
butun nlkel kapsar- koy koy dolagarakkoyhilerimizi, onlann nasrl gtig ko_
gullar iEinde sirrdtirdrikleri yagam sa_
vaqtmlnl yakrndan izledi. Buwk trittrn
igletmelinde gorev aldr. igqilerimizin
gahgma kogullarm, sendikal ugraglarrnr, sorunlannl, zaman iEindeki geli_

qimlerini onlarla paylagarak

goz_

lemek, tanlmak frrsatrnr buldu. Ulusal,

uluslar arasl kongrelere katrldr.

Drs

r-ilkelere gorev gezileri yaptr. Dunyay
ve insanlan daha yakrndan tanrdr. Bu

yogun toplumsal iligkilea deney biri_
kimleri onun insan sevgisinin, diinya
gdruguntin geligip bigimlenmesinde
onemli etken olmuqtur.
Sanatm toplumsal iglevinin gereklili-

lini savunur.
945'ten beri Eegitli yazrn dergilerinde
imzasr gorulur. $iirleri istanbul, Varhk.
Yaratrq, Kaynak, Segilmig Hikayeler,
1
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LEKTASn4TZ cqNEYT KOqAK
TOMER SERGi SALONUNDA

giir ser0veninin, ulragrnrn rirunlerini

Emekli Tutrin Eksperi

rrirrix iglerme
muorinlqcu xapnolo MEs_
rzMrR YAPMK

lar, imgeler ve bigemlere <osut yeni
konular, imgeler ve bjqeniere kos
ut yeni sozcukler. sczrj_2.::-..e:j a:a\tsl

Elinizdeki bu kitap onun elli yrh agkrn

Adnan Ragit G0NAy

au.

crl de$erler doSrultusunda ,veni konu-

Nasrl topladrm cogkuyla sabrrla
Brkmadan usanmadan biril<tirdim
Bu deniz kabuldarrnr yllar yrh
Onca gakrhnr kumunu taradrm
denizin
Zifir kovuklanna daldrm kavalann
Buyuk frrtrnalan bekledim hep
Kavhlann en guzelleri
En ulaqrlmaz yerinde denizlerin
Yuzumde ellerimde kavkr izleri

Binlerce yrlhk seruvenini yagadrm
Soyu tiikenmiq yumugakEalarrn
Kavk izleri srirdum yitik sularda
Saraylar kentler kurdum kavkrlarda
Nice ozgun olugumlar dugledim
Kavhlarrn varsil dunyasrnda
Nereye baksam ygrnla kavkt

Yuziimden ellerimden gegti
Denizlerin bunca qalch kumu
Bir kurgu masalbelki
Cergeklegemedi duglerim
Kuramadrm ne yaak
Kavkrlardan size bir dunya

Umudu cogkuyu erteledim sonunda
lgine yaramaz ki kimselenn
Brrakp gidecelim nasrl olsa
Qope atacak Eok sevdiklerim

Ytlrnla ozlem sabrr dugHep bu deniz
kabuklannda
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lacak' sozlerini duymazltga geliyor igten
ige sevinci saklamaya gahgryordu.

NEFES
NEFES
YAIY{N
HAYAT
$evket

TilEL

Bahkesir Yaprak Tutiin lgletme

Mtidurltif ti M0dur Yardrmcrsr

Yorirk Mustafasr

ollu Halil. Qrghk kadar

krsa, ciltler dolusu uzun, alev kadar yakrcr, 0mitsizce bekleyiq gibi soguk bir
omur. Hayatrn tadrnr acrsz tadamama

zorunlululuna mahkum, ayalr mucadele prangah direng ve sebat insanr.
Sarp gartlarrn bagr dik, adam gibi ada-

Hayaller gergektabanh bile olsa gogunlukla gerqeklegmiyordu, ama bunu bilemezdi kiiEuk Halil. Bir giin kara bir kur-

qun bir karabulutu Eokertiverdi ailenin
ilzerine. bogriine saplanan kara saph bir
brgak gibi. Yedigi kalleg ve acr kurgunla
tatl dunyasru terk eden Yoruk Mustafaoglu Haiil in kugukomulanna bralavermi5ti hayahrun olanca yulntnn. Art*
o Y6ruk ailesinin dah. evin erkegi. annesinin cisimleqmig umuduydu,
sr.

Yrlmryordu Halil hiEbir geyden, ogrenmek zevk kaynagydt onun igin, babasrnrn olumir onu gok tizmug bununla berdber hayattaki engellere kargr iyice torp0lemigti. Ama babasrnrn ol0mii nedeniyle yolunun trkanacalr akhna gelince
hiizne gark olmaktan kendini alamtyordu.

Korktulu bagrna tez geldi Halil'in. Qun-

ku koyunlarr gutmesi, ailesinin erke$i
gorevini yapmasl iEin bu kuEuk ogret-

mr. Engelleri dikine gegme sevdahsr.
Bir Yoruk ailesinin en b0yiik oglu olmanrn alrrhfryla gozlerini agmrgtr diinyaya

men okuldan almmahydr daha ilkokulunu bile bitirmeden. Koyunlan g0derken
goryaglarrm igine akrttyor, bazen de tsstz
gecelerin sessizlilini bir hrgkrrrk sesi bozuveriyordu.
Girnler aylarr, onlar da yllan kovaladt ve

Halil. Bu durumun ona y0kledifi sorumlululun farkrnda olmadan, fakat o-

bagka sorumluluklar getirdi Halil'e zaman. Evlenmeliydi Halil askerligini bile

nun gerektirdili donanrma sahip olarak

yapmadan, hem kuguk kardeglerine bakacak hem de ailenin ana gegim kaynagr tiit0nde Eahqacak igten ylmaz bir eg

dofmugtu. Dofmugtu ama daha ne
gormiigtti ki Halil, kendisine hazrrlanan
alrh aga daha bir kagrk bile galmamrgtr.
Bir grrprda olrenivermigti okuyup yazmay Halil, ofrenivermigti de kiigiik kOy
ilkokulunun kug0k ogretmeni oluvermigti. Olretmeninin teklifiyle alt srnrflara ders okutmaya baglamrgtr. Okuyacaktr Halil, dort elle sarilmrg, Ofretmenlili benimsemigti. Geceleri koyunlarrnr
giiderken koylerinin yanr bagrndaki tepeye grkrp uzaktan qrklarrm gordiigu ilgelerini hayranhkla izliyor bir gun oraya
giderek hak ettigi yeri alacafrm, ailesinin iftiharr olacalrnr hayal ediyordu. GoEebelige elveda diyen ve yerlegik hayata
gegen babasr onu gok seviyor ama asla

bunu belli etmiyordu. Babag defiigimde ilk adrmr atmrg, o da okuyup biiyOk
adam olarak ailenin defigim srirecini
surdurmeye karar vermigti.
Onun gok farkh oldufiunu koylerinde
tek fark eden olretmeni delildi elbet.
Btiyiiklerinin "Olacak canlm, bu YOr0k
Mustafasrnrn oglu Halilboyuk adam o-

getirmeliydi eve. Annesince, okulda bir
alt srmfta okurken derslerini kontrol ettigi Kadriye teklif edilinceye kadar diger
adaylarr es gegerek onu seEti eg olarak.
Onaylar ahndr, sozler kesildi, davullar
vuruldu Yor0kMustafasr ollu Halil igin.
Eqi de yetimdi Halil gibi. Savaglar nedeniyle yllarca bitmeyen askerlikler done-

minde seferberlile giden, fakat hasta
olarak ddnen babasr fazla yagamamrgtr
Kadriye'nin.
Bir yl sonra kugtikMustafalarr olmugtu.
Ama Mustafa'srnrn y0r0mesini dahi goremeden tokezleyivermigti Halil. Her
gey komgu tut0n tarlasrmn satrga gtkarrlmasrfa baglamrgtl. Nereden kestirebilirdi Halil, iki talibinden biri oldugu gozde tutun tarlasrnrn kargrhfrnda vereceli
paranln yetmeyecelini, bunun yamnda
hayatrnrn en giizel qafinr da bedel ola-

rak odeyecefini. Nerden bilebilirdi bu
tiit0n tarlasrnln yagamlntn yonUnu bdylesine olumsuz Eevirecefini. Koyun ka-

badayrsr kargrsrna grkryor, Halil'in biiytik
umutlarla yeni satrn aldrfr, yllardan beri
bag fiyathk mahsul kaldrrrlan t0tiin tarla-

tehtehdit ederse etsindi. Hem zorbahfa boyun
egmek onun yaradrhgrnda yoktu. Hem
o tarladan daha gook bag fiyathk mah-

srnr kendisine satmasl igin ikide bir
dit ediyordu. Nasrl satardr Halil, kim

suller alacaktr.
Birkag defa qans tanrmrgtr akhnca koytn zorbasr. "Bu son uyarrm" dedikten
sonraki ilk kargrlagmalarrnda Halil komgu koyde arkadagrnrn bakkal dukkantn-

da oturuyordu. Hasrm gozler birbirini
gordtri0nde beyinler aynr komutu vermig, eller hrzla bele dawanmrqtr- Qekilmigti oliim kusan kara delikliler. Iki el silah sesi duyuldu iki silahtan ve ardtndan
bir Eam devrildi adeta koyiin meydamna. Hasmrnrn mermisi bakkahn zeytinyag kupunu, Halilinki ise hasmtntn alntnr delmigti. Gokkubbe Halil'in bagrnaykrlmrg olmahydr. Kryametin koptulunu
dug0ndu Halil. Kogmaya bagladr en ya-

krn karakolun bulundulu koye dogru.
D0gtinmeden ama kafasrndan bir film
qeridi gibi yaqadrklart gegerek koguyordu. Gitti teslim oldu, hayalleri birer birer
ykrlan ama direnci yrhlmayan Halil.
Yedi yrhna mal oldu bu istemeden bagrna gelen olay Halil'in. Daha askerlifini
yapmamry 19luk Halil iEin bu yapacalt
iki yrlhk askerlikle beraber dokuz ylhk bir
ayrrhk demelcti sevdiklerinden, hayallerinden. Hayailnrn en giizel Eagr dort duvar arasrnda gegecekti. Qok sevdigi egine "Kadriye yedi sene uzun zaman, iki yrl
da askerlikvar hemen sonra. Efer ister-

sen boganahm, senin hayatrn da yanmasln" teklifinde bulundu alicenaphkla.
Elbette kabul etmedi egi, g0nk[ yagamda

birtekerkefe ol0miine

bagh kalmak

belletilmigti ona.
Duramazdr Halil, o farldrydt. O bu hayata adeta gartlarla savaqmaya, farkhhltnr
gostermeye gelmigti. Onun geldiii lasa
zamanda fark edildi cezaevinde. Q0nktl
cezaevi dokuma atolyesine donmiigti.i
adeta. Kendisi ile beraber yanrnda
adam da gahgtrrarak tezgahrm giinden
g0ne genigletiyordu. Dokumalart dqanda satrlryor, ziyarete gelen egine duzenli
olarak para vererek ailesinin ttrm masrafrnr karqrhyordu.
Egi de bog durmuyordu. Halil'in egi Halil
gibi olmahydr. O da t0tiin ekiyor; her
yapragr firak giinlerini bitirircesine krrryor, diziyordu.

g

rOrur exspenuni
oenneGi
e0LTExi
Her geytoz pembe degildi Halil igin, bii-

yacak olan oflunu burada btraktt ve "Si-

t0n Eaba rre yeteneline ra$men higbir
zaman da 6yle olmadt. Ceza evinde de

ze gahqrr..para gonderirim" diyerek gitti

rahat bralolmadr Halil. Vurdufu adarrun alaabalanrun cezaevine soktufu ki-

ylmayacafrm, bagaracafirnr biliyordu.

rahk adamlarla grkan bir arbede sonucu
cezalandurlarak hticreye atrldr ve sangln
girdili cezaevinden kendisini esmer gt-

kartacak sarrhk illetine de oradayken sahip oluverdi biitln direncine rafmen.
En buyuk serveti insan sevgisiydi Halil'
in. Ondan insanlar Yor[k Mustafasr
ollu Halil diye bahsederken hayranhklarrnr gizleyememeleri, ister istemez
kaglarnr yukarr dudaklarrnt aga!rya

dogru biikmeleri, sitayigle bahsetmeleri
bununigindi.
Dedik ya higbir zaman srkrntr bir yrik olmaktan vazgegmedi Halil'in uzerinden.
Hapis gilesini doldurarak cezaevinden
Erkmrg, koyiine gelmigti. Hapiste istediklerini yapamayan haslmlarr bu olaya
haarhkhydrlar, Halil her geyi unutmakistese bile. Durmuyor kaymyordu hrng ve
og kazanlarr. Halil'in don0gu ile sevince
bogdugu evi yas evine Eevirmeye kararhydrlar. Onlar igin o giinden tezi yoktu.

Egi evlerine yaklagan karabasant gorm0g, Halil'e "Buradan uzaklag" diye yalvarmaya baglamrgh. Halil'e ise gegici bir

ylgrnhk gokm[g, sanki gelenleri g0rmek istemiyor, krlm krprrdatmryordu.
iyice yaklagmrglar, onlarrn heyecant, eginin endigesi zirveye grkmrgtr. Ama krprrdamadt Halil. Ta ki yedi yldrr dinmeyen
ofkenin krnrndan hrngla grkan ateg yu-

ma!r, ikna edemedili Halil'i kurtarmak

askere. Oyle diyordu giinku her gartta

Ilkokulu bitirmesine gartlar izin vermese
de askerdeki srnavlarda gostermig oldugu bagan onu gawg yaptr. Acemi birliginde kendini g6stermig ve ondan sonra o hep anlatacaE Tiirkiye'nin obur
ucu Dolu Beyazt'ta ustahlrm tamamlamrqh. Komutamrun lazarak "Ollum
sen askerlik yapmaya rru geldin yoksa
ticaret yapmaya mtl sorusuna muhatap kalacak gekilde, askere satlabilecek
hemen her geyi karargaha getirerek ticaretini yapmrg, hatta berberlik bile ogrenerek elcrtegini tagtan gkarmqh.
Cezaevinden sonra askerde de ailesinin
nafakastnt grkarryor duzenli olarak para
gonderiyordu Halil. Bu arada eqide bog

durmuyor, koyde olrendili tiitiinc0liigii gehrin kenar arazilerinde devam ettiriyordu. $unun guraslnda ne kalmrgtr ki.
Yedi

yl

gegmigti, iki

yl da geger diyerek

g0n sayyordu sabtrla, genglifinin en
gtzel zamamnt stktnh ve hasretle gegiren Kadriye.

Gunler harman olmuq, tek tek gozyagt
ve sabrrla iglenen gunler birikmig yllart
dolduruvermigti. Hasret, miicadele edilen hapis hayatr ve devamrnda tamam-

ladrlr askerliii ile beraber bitmig arttk
ozgur bir m0cadeleye brrakmqil yerini'
Ama bttun yetenefine ralmen okuma
firsatrnt gartlarrn pargalamasr ve gegen
hapis yllarr dtganntn acemisi yapmrytt
onu. Ustahk olrendi Halil gittigi ingaat

ralamanln arkasrndan oliim hatta

iglerinden. Yor0k Mustafasr oglu Halil
artrkbu unvanlnt koyde brrakmrgve Halil Usta oluvermigti zamanla. Bayramlk
elbisesi eskimedi yrllarca Halil'in. Qiink0
vuslatla beraber bagladrll yeni m0cadelede dur durak bilmiyor, bir yandan ingaatlarda, bir yandan da ttittin tarlasnda hafta tatili nedir bilmeden miitemadiyenEalqryordu.
Halil iEin hayat yudum yudum iEtili act
bir ilaEn sanki. Evlat aosrru da tadacaktl

oltimler gelmeden terki diyar etmeliydi.
Bu ulruna istemese de cinayetiglemek
zorunda kaldrir tiittin tarlasrndan da

oh-e gunl0k loznm OlUm haberini gargtdan dorxrgte bir acr haber ulaSt sayesin-

igin son gare olarak oniine atlayan egine

isabet edene kadar. l(rrgun daglamqtt

eginin omzunu. Bu olay saldrrganlarr
panige sevk etmig, Halil'i yrlgrnhk uykusundan uyandrrmrgtr. Selirtmigti Halil o

yrllarda evlerde eksik olmayan olum
makinesine. Kagtrlar saldrrganlar panik
telagryla.

Koyun ekabiri toplamp kararverdi. Artrk
Halil orada yaqayamazdt. Qtink0 bu ya-

vazgegmesi demekti. O tarlasrnt da bagka tarlalanm da sattr yok pahasrna Halil.

Daha askerlik de vardt. Ama ferman
boyleydi. Hayrrhsr deyip dUgt0ler garesiz
yeni umutlara.
Gogtuler gehirde yare bitmemig gecekondu gibi bir eve. Egini ve okula bagla-

"'.=e.e:.+=+8A=::€,li,Ef

Halil. tGndisine begik almaya gnftigi
de alrnryu. Acr haber irzerine dolan krzr
iEin satn ald$ Ite evire dofru sevingle

gotiirmelrte oldulu dindeki begili firlatarak apansz ete ko$u. O Yrl bu actY
aynl mahallede hitr-urctiliik yapan bir
gok aile tatrngb. Belki de yllar sonra
dtinya kamuoyundayanlc bulacak mavi

kiife karqr kullanrlmasr igin grkanlan ilaqlarrn kobay olmugtu onca aile.

Tiittin tarlasr hayatrnln garkrm kaydrmrg, belki de tttirn ilact da bu yagamm
en btiyuk actstnt tatmastna neden olmuqtu, kmbilirdi.
Krzlarrntn oliimii nedeniyle en ktsa zamanda bu acry unutmak igin tekrar Eocuk sahibi olmak istediler. iki oglu oldu
olen krzrndan sonra Halil'in. ikiz gibiydiler. Onun igin bu kriguk ogullan yagamrndaki egsiz gOzelliklerdi. Onun hayaF
lerini yagatacak umutlanYdrlar.
okuyacak, kendisinin gerEeklegtirmeye
firsat bulamadtklannl yerine getireceklerdi. Ustahk eseri olarak buttin birikimlerini toplayarak bir apartman yaptr ailesine.

Qocuklan babasrrun genglik fotofraflanna balayor esmer tanrdtklan babalanna "Baba bu gergekten sen misin" diye
soruyor, hayretlerini gizleyemiyorlardr.
Q0nkii onu tamyrP anlayacak yagta dedillerdi.
Bir hg gunii sabahr bu alrh agtan son bir
kagrk daha yedi Halil. Nefes nefes yanan

yaqamrndan son bir duman gekmi$i
sanki. Yagamr bir sabah kilitlenivermig.
hayattan son darbeyi de ansztn yiyvermigti. Hayata gozlerini yummug, iki oglunu ise kugticuk brrakmqtr. Do!rusu
oldiilrten sonra konulabilen yanhg bir
teghisin kurbam olmugtu.
Babasr ona afrr bir yagam yiikii, o da
Eocuklanna miithig bir okuma istegi br

rakmrgtt. Ki gocuklarlnrn UgO de bu tay
ra ilgesinde buy0yecekler ama iiniversF
teyi bitireceklerdi o oldtkten gok sonradan. Bagka gareleri de yoktu keza. Qiinku ne gift gubuk vardt, ne ig Yeri ne de

dukkan. Ama en onemlisi okuma istekleri vardr babalarrndan kalan. Qoculdan
her okul bagartsrnda kulalrnr grnlata-

caklardr Yoriik Mustafasr

oflu

Halil'in

Tutun igin 20. yuzyhn en buytik afeti
olan mavi kufe kargr ilk ilaElarrn grkrp de-

nendifi yrla rastlayan o gevredeki bir
gok tutiincu ailenin ya ol0 dofan ya da
ilk aylarda olen gocuklanyla beraber hzlarrm yitirmelerinin etkisile isteyiP daha
sonra dtinyaya getirdilderi gocuklarma
onun gergeklegtirmeye frrsat bulamadr!r hayallerini miras brakmlgtr garesiz.
Ulruna cinayet iglemek zorunda kaldtlt
tiit{in tarlasl, okuma yolunda gocuklannrn dniinti agmrytl belki ama insan yaQamrnrn en g0zel yedi yhyla birlikte bir
hayatr galmqtr.
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

ciden aldrklan tiitunu, yabanct sigara
tireticilerine satryorlardr. Ancak onlar
da bir anlamda bafirmhydr. Qunku ya-

BASINDAT{

bancr tutiin kuruluglarrnrn siparigi
olmazsa iflas egiline geliyorlardr. Yabancr kuruluglar ise, tut0n ticaretindeki kogullarr tek tarafh olarak belirle-

SEqMELER
SIGARAIqN DUII'IANI
Zekiye Yarag IvlERiQ

Fl'
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanl Kemal DerviE, dun muhalefet
parti liderleriyle gorugerek, tutun, ihale ve borglanma yasalanna destek istedi. Bu arada aba altrndan sopa gostermeyi de ihmal etmedi.
Agrkladrgrna gore. lMFden gelecek
10 milyar dolar garanti degildi ve once
bu uE yasanln grlrrnasr gerekiyordu.
Ocak aylna kadar bu yasalarrn
qrkrnasrnr is-teyen [MF, sonuca gore
paray vere-cekti.
lMFnin bunca dayattrfr tiitun yasasrnrn onemi nedir diye merak ettik ve
aragtrrdrk.

ytp, p azarhfia bile yanagmryorlardt.
Ote yandan sigaralarda Amerikan ttitiinuyle harmanlanan Tiirk tttuntrnun

oranr da yiizde 14'e Erkmrgil. British
American Tobacco, 75-20 bin ton
tutun kargrhgr 75-100 milyon dolar
oduyordu. Philip Morris 5 yrl iEinde 1
milyar dolarhk tttun almrgtr.
Durum bu ise, qu soruyu sormak gerekiyordu: TEKEL'i boylesine karh bir
igte ozellegtirmek kimin fikriydi? IMF
bu taleple kime ve ne amagla hizmet
edecelrti?

Qimdi yalcn bir sigara ve bu konuyu
uzun uzun dtigiiniln. Aman paketinizin irzerinde TEKEL yersrn. Gelecek
10 milyar dolar kargrh$, Tiirk tutun
ureticisine son bir katkrda bulunmug
olun...

TAKViM. 13.12.2007

.

Tek Grda-lE Sendikasr bu konuda bir
rapor yayrnlamrytl ve rapora gore, ylllardrr.TEKEL'e yatrrrm yaprlmamrgtr.
Atrl KIT olarak gosteriliyordu. Bu yuzden tek gare ozellegtirme gibi sunuluyordu. Ancak ozellegtirme ile birlikte,
elde edilen kar, yurt drglna akacalctr.
Yerli sigara imalah duracak, yabancr ve
bol katk maddeli sigaralar piyasaya
hakim olacakve bu da halkrn safhlrm
tehdit edecekti. Tuttin ahm fiyatlan bu

yabancr tekeller taraflndan belirlenecek, ureticinin beli krnlacakil.
10 Araltk tarihli Dtinya gazetesindeki
haber ise ilgingti. Sinan Dolan imza-

sryla yayrnlanan habere gore, yanm
milyar dolarhk Tiirk ttrtiin sel<torunde
hakimiyet yabancilardaydr. 10 yrl once ozel sektore ait tirt0n pzvanrun sadece yiizde 25'ine hakim olan uluslar
arasr tiitun firmalan, bugun pazann
ytizde 6o\nr ele gegirmigti. 1970'te 59

olan yerli tritiin ihracatgsr saysl ise
13'einmigti.
Aslen bu yerli.firmalar da ihracat de!il, komisyonculuk yapryordu. dreti-

Turey KOSE

filtresiz sigara satrglanndan dofian zararla onceki yrllardan bu yana faaliyet
zararlan giderek artan kibrit, bira, ga-

rap satrglarndaki zararlarr giderecek
onlemler ahnmah.
'z 6 fuahk 1999'da yapilan zam oncesi
tiE gunde fiyat farkrndan yararlanmak
igin toptan satrcrlann ihtiyacrnrn uzerinde 10,3 trilyon lirahk TEKEL 2000
sigarasr gekiminden 4,5 trilyon liraltk
haksz kazang yanmda 258 milyar lira-

hk aynca finansal yarar safiladtgt ve
yine zam oncesi rig gunde ihtiyacm
uzerinde fiyat farkr amacryla 4,7 trilyon lirahk rakr Eekiminden en az 1,9
trilyon lira haksrz kazanE yanrnda faizsiz kredi uygulamasrndan 119 milyar
lira aynca TEKEL zaranna firma lehine avantaj dogdugu anlaqrlmrqtrr. Bu
olumsuzluk, TEKEL 2000 sigarasnda yuzde 46 rantabilite gerilemesine
yol aqarken 2001 sigarasl ve rakt satrglannda ilk kez faaliyet zaran dolmaslna ve yrl sonu bilangosunun da donem zaran ile kapanmasrna yol aEtrlr
dikkate alnarak bu mamullerin yetersiz fiyatlanmn gecikilmeden k0Euk
oranh zamlar ile diizenlenecefi uygulama baglatrlmahdrr.
; GeEmig yllardan bu yana Tekel'in
urettigi bira, garap, likor, yerli filtreli ve

Baqbakanhk Yuksek Denetleme l{urrulu'nun (YDK) TEKEL Tutun, Tiitun
Mamulleri Genel Mudurlilgii'ne iligkin
1997, 7998 ve i999 yrh raporlarr bugun TBlvlM KiT Komisyonu'nda ele

filtresiz sigara gibi irriinlerden dofan
zararlar, TEKEL 2000 grubu sigara ile
rakr satqlanndan dolan faaliyet kan ile

almacak. YDK'nin 1999 ph raporunda;
stok yapan toptancilann 1999 yh sonunda sigara ve rakrya yapllan ytizde
44-67 gibi yuksek oranh zamlardan
yaklagrk 6,5 trilyon lira haksrz kazang
elde ettifine dikkat Eekildi. Raporda,
"Bu olumsuzluk 2001 sigarasl ve rakl
satqlannda ilk kez faaliyet zaran do!maslna ve yrlsonu bilangosunun da
donem zararr ile kapanmastna yol agb" denildi.

bu sigaralar ve rakrnrn fiyatlandrrrlmasl ve satl$ politikalarrmn yiirutulmesi
daha da btiyuk onem kazanmaktadr.
; GeEmig yllardan bu yana faaliyet zararlan giderek artan ve 1999 yrh sattg
sonuglanna gore kibrit satqlarrnda 1,4
trilyon, birada 3,4 trilyon, garapta 1,1
trilyon, likorde 549 milyaa vermutta

TBMM KiT Komisyonu'nda daha once gorugrilmesine baglanan ancak
daha sonra qkan tarhgmalar trzerine
ertelenen TEKEL denetim raporlan
bugun gortiqulecek. YDK'nin 1999 ytl
raporunda yer alan baa saptama ve

Ithal edilip bayilere satrlan ithal tutunlerden 38,2 milyar, ithal likorlerin

oneriler gofe:
z Surekli maliyetinin altrnda sailan

giderilip bilangolann boylece karla
baflandrlr dikkate ahnrrsa, 2000 gru-

113 milyar liraya varan

faaliyet

zararlannrn giderilmesi iEin gerekli
onlemler ahnmirh.

;

yetersiz satrq fiyatlan sonucu da 778,6
milyar lira faaliyet zararr dofdu.
v Toplam 411 trilyon liraya ulagan

konsolide stoklann en btiyuk boliimiinu oluqturan iglenmig ve iglenmemig yaprak tirtiin stoklarmn eritilme-
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TOTUN EKSPERLERI

paritesinin bu yrl uygulanma$ halirde
tiitune 6 milyon lira verilmesi gereldi"Qpa lftFle
lini belirten FarukYiicel.
verdikleri taahhutlerde diger umnlerin
fiyatr kadar t0tun fiyahru arursalar bile
en az 4,5 milyon lira cinannda olmast
gerekirdi" dedi.

Ulusal Tanm Plaformu Sozciisi..r ve
Adana Qiftqiler Birtigi BaSlGm Cumali
Dofru, uretim girdilerindeh arbg ytizde 100'leri agmast neden$e, ti.itttn
iEin aErklanan destekleme allm fiyat-

lannrn son derece duqitk oldulunu
savundu.
Ege Ziraat Odalan Birlifi Bagkanr Regit Kurgun ise tartmda girdi artrglarlnn
yuzde 150'yi buldugu bir ortamda, tutune ytizde 35 artlqla destekleme allm

fiyatr verilmesinin dolru olmadrlrnr
ifade ederek. verilen fiyatrn uretimi
devam ettirmele yetrneyecegini soyled[- 20OO yrhrda tuhlne verilen destetdenre ahn qiatrrln 22 mil1on ol-

dugunu hatdatan

lfur$n 3 mllqt

lira destelderne akn fi/aEa tarshk
izrnir'ae tunrn nnfifii 3,9 mflt]rylAkhisar'da 4,2 mityur firadr' dedi.
Turkiye Ziraat Odalan Birligi Y6netim
lfurulu dyesi ve Manisa Ziraat Odasr
Bagkam Nuri Sorman da Ytizde 80
oranrnda yaganan enflasyona ralmen

agrklanan bag fiyatrn ureticiyi katlet-

meye yonelik oldufunu savundu.
Sorman, sozleqmeli iiretimin de 0reti-

cil tuttn

dikmekten vazgeEirecelini

soyledi.

Ege Qiftgiler Derneli Baqkanr Hulusi
Tanman da fiyatrn az oldufunu ileri

stirerek, "Girdilerin y0zde 9O'larda
seyettifi bir donemde, tutune yiizde
35 artrg vermek azdr" dedi.
Akhisar Ziraat Odasr Baqkanr Naci
Ozkara da tiitun irreticisinin bir kez
daha husrana ugradrgrru soyledi. Tiiti.rn Yasasr'ndan sonra bir darbe daha
vurulduSunu dile getiren Ozkara, "Bu
yrlk maliyetlerimiz 4 mityon 207 bin
232lira idi. Ama verilen fiyat 3 milyon
lira. Kilogramda 1 milyon lirarun ttzerinde zaranmz var" dedi. Tutiin iireti-

minden kaErgrn hrzla siirdtiltinti dile
getiren Ozkara, agtklanan bag fiyatrn

ve sozlegmeli [retim uygulamaslrun
bu elilimi daha da hzlandracalmt
vurguladr. Ozkara, Akhisar'da tuttn

0raiminin 245 bin balYadan 190 bin
bal!,aya geriledilini dile getirdi. Ozkara. piyasamn erken agrlmasrnln Eiftqinin eline gegen parayl artlrmadrlrnr da
soderineekledi.
Tt-rtun Eksperleri Dernefi Bagkam Faruk Gulprnar ise agtklanan bag fiyaUn

son yllarda izlenen fiyat politikalanna
gore koruyucu olmakla birlikte mali-

yetlerin altrnda oldufiunu soyledi.
Gulprnar, "Hiikumet burada orta yolu
buldu. Aynca ulke genelinde 155 bin
tonluk irretimin 150 bin tonluk kotanln bir miktar uzerinde olmast, uretimde bir problem olmadrgr gerEefini
ortaya koydu" diYe konugtu'

sigara uretim politikamu olamayacak. Bizim Tekel'i kapatacafltz. "Uluslartistu" tekeller bizim iilkede hangi tur

ttitunden ne kadar ekilecefini, kaga
satrlacafirnl, gocuklanmzrn kag yagrndan itibaren sigara igecelini belirleyecekler.

OlanOldu...
"Yok efendim... Bu olmaz... Biz direniriz... Biz gerekli tedbirleri ahrrz" geklin-

de hayal kurmaya, efelenmeYe hig mi
hig gerekyok... Olan olmugtur bile!...
Bizim "inhisarlar ldaremiz" (Tekel) yakrnda kapatrlryor. Fabrikalarl "uluslar-

ustii tekellere"

ihracatgr: Tam SmrrdaYz

sattltyor. Uluslarirst0
tekeller on yrl once ele gegirdikleri sigara pazanmrzda hakimiyetlerini guE-

Ege Tiittin ihracatErlarr Birlifii Yonetim Kurulu Bagkanr Mahmut Ozgener,
tutiin baq fiyatrnrn gegen yrl2,05 dolar
iken bu yn2.28 dolar oldugunu soyle-

Idryor.

di. Ozgener. gole konugtu: "Dolar ba-

arda ytzde 1 llik arbg

soz konusu- Biz

dolar konurgnaya mecburuL qunki.l
dotar clarak bordanD'onJz ve dolar
olamk urunu ihrac edi!'oruz Mahsuliin kalitesi gegen ytla go.e oldukEa
diiEiik. Randtman baanda da bir diigiikliik soz konusu olacak. Btitiin
bunlann neticesinde tuttrnun maliyeti
gegen yrldan fazla olacak. Ancak ihra-

catta gok buytik handikap yaratacak
bir maliyet artrgr defil. Tam stntrdayz"
dedi. Ozgener, ozel sektor olarak
ahmlann yi.izde 95'ini tamamladtklannr belirtti.
DdI.IYA,30.01.2002

TdTdNDE "SON PERDE,'
Gtlngor Oras

Dtnya pazarlannda belli iirunlerde
oyunu belli girketler kuruyor. Belli gir-

ketler oynuyor. Tutun ve sigara da
boyle buyuk oyunculartn ilgi alant
igindeki urunler. Eskiden tiltun ve si-

lendiriyor. $u giinlerde tiittrnde de
"son perde" kapanmak uzere. Turk
tiltun [reticisi kaderi ile bag baga brraHirkrimet son olarak, "tutun destek fiyah" agrkladr, Tekel son olarak bu fiyathn ahm yapacak. KonuYa Yabancr
olc.ryr.rculanma bilgi vereyim: Hilkumetin agkladrgr tiittrn fiyatr iireticinin
girvencesidir. Yabancl sigara firmalart
igin ahm yapan tticcar igin "taban" fiyatrdrr. Tiiccal bu fiyatrn altrnda tittun

toplamak ister ise, tiretici mahm

Te-

kel'e hirk0metin agrkladrgr fiyattan satar. Parastnt alrr. dretici, "Tuccar almaz

ise, tuccar benim maltmt iiE

ParaYa

almaya kalkarsa ne yapanm" diyerek
dertlenmez. Perigan olmaz.
Yeni grkan Ttitun Kanunu ile yrllardrr
devam eden bu uygulamaYa son veriliyor. Yabanct sigara ureticileri adrna
veya onlara satmak tizere ahm yapacak ttjccar, iirun doneminde EiftEi ile
mukavele yapacak. Uruntlntrn bir bolumiine veya tamamrna talip olacak.
Fiyatr belirleyecek.

Boyle sozlegme yaPamayan, tutiini.t

gara her tilkenin kendi tekelinin ilgi ve
sorurnluluk alam iEinde idi". gimdi tilke tekeUeri gokertiliyor. "Uluslar arast"

elinde kalan giftgi, tttuni.i "agtk arttrma merkezlerine goturup, aqtk arttrmaya gtkaracak." AEtk arttrmada altcl
bulunur ise tuttinil satrlacak. Yoksa
elinde kalacak. AErk artrrmada fiyatr

ve hatta "uluslarustii" tekeller oyun

ahcr

kurucu ve oynaytcl olarak Kiresel pazara hakim konuma geliYorQaresiz kabul edecegiz. Bundan boyle
bizim kendi kafamza gore bir ttrtlin ve

Eok yabanctlartn tiitirnlerine ilgi
duymadrfr, Dolu ve GiineYdofu
Anadolu'daki 170 bin ttrtun ureticisi

belirleyecek.

Bu uygulama, biitun tireticileri ama en
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Gelelim"son perde" nin fiJfaEra!.-- HG
kumet gegen yrl riretilen Ege Bolged

tut0nii iEin 3 milyon |ira t€ fiJd
agkladt. Bu fiyrat orceki yhr Utul' F
yahnn yiiede 35 r.zerinde- Bu )'uzde
35 fiyat arhflru. 2002 yrhrn er{aq;ur
tahminine dayah olamk be&lendHalbuki bugiinlerde sdEa Slodan
tutrin. 2001 yrlnda tueflen tltrirr. Etir
yl oncesinin rirunl. 2ml yf €rfasyonu yiizde 88,6 oldrgrf,ra gDrc bu
ttitunun maliyetin& enflryn dapnda bir arhsvar. Tu*iFftadOdalarr Birlili Bagkan hrukYtcd q,u ki'
"1999 yrhnda htiil<trnetin aCOatO
fiyat iiaerinden bir kib Ultlr #l
EiftEi 3 paketAmerikan

$gara

d*

liyordu. Bu ylki fiJiat ile bir lqlo htrrnun kargrh$r ise 1,5 paket Arnerilcan
sigarasrdr.

SenaryoBu...
lgte "uluslarust0 girketler"in (tekellerin) Tiirkiye'de sahneye koyduklan
oyunun senaryosu: Tutun ureticisinin
geliri giderek d{igecek, yabancr sigaralarm fiyatl giderek artacak. Boylece
iEeriden dqanya kaynak transferi hzlanacak. Ttirk gengleri daha Eok, daha gok sigara igtikge "uluslartist0 te-

keller" semirecek. Bu da halklmrza,
"milli tutun ve milli sigara politikasr"
olarakyutturulacak!
Bu oyunun sahneye koyulmasma yardrmq olanla4 oynayanlar ve o)runa
katkrda bulunanlar ise, "milli kahraman" olarak ortahlrta dolanacak...

miu-iret o2.o2.zoo2

qunkti Giilprnar'rn suEu b0yuk. Tti-

sr bugun her zamankinden daha fazla

allcE tutsa Karakoyunlu tarafrndan
madalya ile odullendirilebilirdi. Ama o
hata yaptl. "Btiyiik sattE" a karEr Erktr.
Cezasm surgiinde Eekecek.

onem kazanmaktadr. Boylesi hassas
giinlerde yonetim kurulumuzun dafrtilarak faaliyetimizi engellemeye Eahqanlara kargr tum kamuoyunu bizlere
destek vermeye, bundan sonra mticadelemizde de yanlmzda olmaya

tln ekicisinin ve sigara pazarrnrn ulushr arasr tekellere pegkeE Eekilmesine

MILLTYEI O8.O2.2OO2

Tutun Eksperleri Derneli Yonetim
I(rrulu'nun tek suEu vardl: CumhurIgrk I{ANSU

bagkaru Ahmet Necdet Sezer ne yap-

Ankara Kulusi

tysa onu yaprn$lar, Tuttrn Yasasr'run
olumsuz sonuglarrnr kamuoyuna

Tttirn Eksperleri Dernefi BaEkaru Fandr Giilprnar ile en son arahk ayrnda
gOrusrntigtiik. Tilttin Yasasr ile TEKELtn ortadan kaldrnlmak istendifini

Tutiin Eksperleri Derne$i, WlFnin istegile grkanlan, Tiirk ttitunti ve ekicisini sefalete mahkum eden, sigara
pazannl yabano tekellere brakan Ttitiin Yasasr'na karg grlmlgtr. Hem dernelin gorevi, hem yurtseverlilin geregi buydu. Peki ne mi oldu?

Tekel Genel Miidiirliigu geEen hafta

Dernelin Yonetim Kurulu Baskam
Faruk Gtilplnar'rn izmir'den mugL ta-

yinini gkardr. Faruk Giilprnar ilgili

Bakan Yrlmaz Karakoyunlu'ya baEvurarak adalet istedi. Fayda etmedi.

aErklamrglardr.

cqMHqRiYET,

7

1.02.2002

betten Gulprtar "TEKEL,

ulkemizin
yaklaErk 10 yldrr iki
ufrdaaa_sigara tekeli ile rekabet
etmde&,Ullcmizdeki sigara fiyatlannn o@nasmda TEKEL'in belirleyicili,gi yare. \bbancl markatr sigaralar
fiyatlanru dilediHeri gibi belirleyememektedider. Zaten yasanm IMF dayat-

s*fa pzannda

Sinan DO6AN
TEKEL ve tticca4 Tutun Yasasr'mn ycir
netmeliklerini ve Ttitiin l{urulu'nun kurulmasml beklemeden Tutun Kanununun 6. Maddesine dayanarak T0ttin

Allm-Satrm Sozlegmesi'ni haarladl

mas ile Ekarbtrra),a gahglmasmn
ardmda da bu pazardan TEKEL'in

Tuccar; Ege Bolgesi'nde Salihli, Akhisa4 Bergama, Soma bolgelerinde tire.

tici ile ilk

Eekilmesini saflayarak tek befrteyici
olmak ve pazar payrm da palagma
hesabr yatmaktadr" demigti. fuadan
yaldagrk 2 ay geEti. G0lprnar\n eleg-

sozlegmeleri imzalamap
bagladr. Sodegmenin tamamen tticcann lehine hukumler getirdilini belirten ureticile4 trittrn dikmek igin sozleg
meyi imzalamalrtan bagka Earelerinin
olmadrfrm ifade ettiler.
Tiiccart "ahcl", ureticiyi ise "sattcr" olarak nitefeyen sozlegmede 2002 yfr
tiriintinde ortalama fiyat 2 milyon 400
bin liramn uzerine enflasyon oranlnm
eklenmesini ongoruyor. dretimden
balyalamaya kadar biittin sorumlulu-

tirdigi Ttttin Yasasr, Cumhurbagkanr
Ahmet Necdet Sezer'in uyarilarrna
kargm ve Turk tutiincululune darbe
vurulacalr biline biline aynen yasalagtlrrldr. Tiltiin Yasasr'nl elegtiren
Gtilprnar'a gelince...
Once TEKEL Genel Mudurlufiri Teftiq

Krrulu Bagkanhgr'ndan bir bagmtimetinngix

Ealrnyoruz."
Baskr altrna ahnan Faruk G0lpmar ve

fettiE Trittin Eksperleri Deme{i'ni de-

iun

netlemekle gorevlendirildi. Btu demegin TEKEL Genel Miidtirltisti mtifettigi ile denetlenemeyeceSi anlaglmca
da demeSn baElcru Fianrk Giilprnaa
MuEa srinildii. TtHin Eksperleri Derne$ de bunun tizerine anlamh bir

Nisan tarihi belirlendi. Ote yandan
TEKEL'in sozlegme metnini ilgili birimlerine gondermekten son anda

vazgegtifi, bu durumun TEKEL'in
tireticilerle sozlegme yapmayaca!r

agldama yapu: TEKEL'in ozelleEtir-

anlamma geldigi belirtiliyor.
Sozlegmenin haarlanma agamaslnda
fikirlerinin ahnmadrlnr one stiren Akhisar Ziraat Odasr Bagkanr Naci Ozkara, "Fideleri ekmeye bagladrk. Sozleg-

me biEimi, markalann dewi yada kira-

lanmasmrn T0rk tiittrncultifiine etkiIeri, tilkemiz sigara pazannda faaliyet
gosteren uluslararag tekellerin daha
da biiy0mesinin onlenmesi yolunda
ahnacak tedbirlerle ttrketicilerin ekonomik ve safrhk boyutunda korunma-

Oreticiye devredildili sozlegmede

ttitunlerin son teslim zamant olarak 30

.

meyi de imzalamak zorundayz. Ancak bize dayatrlan kogullarrn hepsi
tticcann lehinedir. Devlet bize sahip

[g
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'-::.cla isbu sozlegmeyi devir,

grkmayrnca mecburen bu sozlegmeleri imzaladrk. Elimiz mahkum. imza-

r{rn0n <neriisitu
soz-EsilE rlrvArFrAsl

lamamamz tutunculirk yaPmalrtan

EKSPERE S{.|RGUil CEZASI

vazgegmemiz anlamtna geliyor. Qunku artrk destekleme ahmr yok dedi.
Tutun Eksperleri Dernegi Baska:. :'ruk Gulprnar, ozel sektonjn b.ez:,:.=:-;.
sozlegmenin yasa ve me\zr*a'..3:a -.'-

r,. 1€p-'!l-:'-lF*"|

gun olmadrgtnt sarur.:- l-:-:'
"Yazrlt sozlegme altc; :*:-::-- :? - .tutun tuccarlartr.c: :: -. -.=-:t - :- "
I
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ri:elrimin her safhastnda sorumluluk

sahcrya verilir.

*

Uretim ve balyalamada sattct altctnrn talimatlartna uymak zorundadr.
* Ti-rccar avans vermezken, uretici
mahnr rehin ederek kedi temin edemez.

*

Uretimin her safttastnda girdilerin

tumu satrcrya aittir.
* Dogal afet ve hava kogullarr riskleri
sabclya aittir.

*

Satrct tutiinleri ahclnln uretim merkezinin bulundufu vilayete teslim

Tutunlerin son teslim tarihi 30 Ni-

san'dlr.

*

Sattct sozlegmel dewedemez. altcr
devredebilir.
* Sattct ur0nu tr-cuncu kigire satarsa
tazminat oder.
* Balya iginde bulunan en du5uk geEit
t0tune gore degerlendirme vaprlrr.

*

Qegit belirlemeyi eksper degil aitctnm teknik elemanl yapar.

* Fiyatlandrrma balya kilolannrn

gegit

fiyatr qarpanr ile belirlenir.
* 2 milyon 400 bin liraya enflasyon eklenerek 2002 lrunt ortalama fivatt

bulunur.

* Ahcr 10 grin iEinde odeme yaPmazsa

--.ci iilediQi takdirde bu sozlegmeyi
-: a::e.e:i; .i deQigtirmemek kaydr ile

] *- l'--,=,,-'1a---i.::---..:--:_

S:-:-.::-.e',e gore tutun i-lreticisi, t0c::
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tazminat odemez.
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temlik ve

edemez.
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Sozle5me Nedir?

l-:.: Jil Krrumu

sozlugtinde sozleg::.e ;o11e tanrmlantyor. "Hukuksal sonug dogurmak amacrfa iki Yada daha gok kiginin yada kuruluqun kargrhk-

birbirine uygun irade beyanlanla
gergekleqen iglem, bafrt, akit, mukavele, kontrat."
Tutun irretim bolgelerinde 0retici ile
aLcr arastnda ilk sozlegmeler yaprlmah ve

:a:.: .s'-::;i. r.ii.rtarda. qartlarda tiitii- -:e:e:e\. :lccann istedigi Yere ge-Jric€:,. :Jccailn elemanlart taraftn:ar. xc:.uol eoilip degerlendirilecek.
-

xalitesi saptanacak ve eger isterse sabn alacak.
Sozlegmede olumlu gor0nebilecektek

bir madde var. Son

yrllarda heP
enflasyonun gok altrnda tiitun fiyatl
arttrillrken bu sozlegmede enflasyon
orantnda fiyat artrgr ongorultyor. Ancak bu maddeye de Hazine M0stegarhfr kargr grhyor. Hazine yetkilileri TEKEL'e "Biz IMF'ye boyle bir soz vermedik" diyerekbu maddeye karqr Erkryor.
Bu sozlegmeler hazrlarurken uretici ile

tuccar bir araya gelemedi. Ttttun

ya baglandr. Ancak, yapllan sozleqme-

ihracatgrlarr istanbul'da TEKEL yone-

lerde yukarrdaki tantmda oldugu gibi

ticileri ile gorugtiikten sonra bu soz-

"karqlhklt ve birbirlerine uygun irade
beyanr"ndan sozetmek m0mktn degil. Tutun aLctst tirccartn tek taraflt
haklarr ve dayatmalarr ile hazrlanmry
sozlegmeler yaprhyor. Sozlegmelerde

legmeye son gekliverildi. Tuttrn Yasasr'na gore, TEKEL de diler ahcrlar gibi

sadece altctntn haklart var, ureticinin
ise yerine getirmesi zorunlu yukumltiIukleri var. Ahctntn higbir yukumlulugu yok.

SozleEmenin bazr maddeleri Eiryle:

eder.

*

:,::

*

Satrcr (ttltun ureticisi) igbu sozlegmenin yurtrlukte oldulu sure iEeri-

sinde ahct drqrnda uguncu gahrslar igin
tuttn yetigtiremez.
* Ttitiin yetigtirme sorumlulufu, dogal
afet ve hava kogullarr ile ilgili tum riskler sattcrya aittir.

*

Satrcr altm satlma konu t0tunleri,
ahcrya ahclnln iiretim merkezinin bulundugu vilayet stntrlart iginde gosterecegi tesell0m yerinde teslim etmek
zorundadtr.

*

Tutunler altctntn teknik elemanlart
tarafrndan tamaml muayene edilerek
neviyatlandrrrlrr (srnrfl andrrrhr).
* Bir satrct birden fazla ahcr ile sozleg-

meyapamaz.
* Satrct higbir qekilde ve higbir nam al-

trreticilerle sozlegme yaparak tutiin
ahmr yapacak. Henuz ozellegtirilmese

de TEKEL gu anda tutun tuccarlan,
ihracatgrlan ile iqbirligi yaparak iireticinin kargstnda yerini aldrfr gorulmektedir. Ancak 0retim bolgelerinde
tiiccar sozlegme yaparken, sozlegme
metni haztrlayan, paketler halinde
0retim bolgesine gonderen TEKEL
son anda sozlegme yapmaktan vazgegti.

TEKEL'in tutumu iki farkh gekilde yorumlanabilir. Birincisi, TEKEL 0st yonetimi bilingli olarak "yeterince tiitun
stolomuz var. Bu sene igin altm yap-

mayacaftz" gorug0 ile tiiccarrn igini
kolaylaqtrmak istiyor.

ikincisi ise, tutiin trretim bolgelerinden gelen tepkiler dolrultusunda Dogu ve Giineydolu Anadolu'da da dahilTEKEL tutun trreticileri ile Eok duguk miktarlarda tutun ahml igin sozlegme yapacalr yon[nde. Hatta TEKEL'in 2002 yth igin 76bin ton, 2003
yrh igin 53 bin ton t0tun alacalr ifade
ediliyor.
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Bu gdiErneler olurken Ege

Bolge-

si'ndeki ziraat odalanntn bagkanlan ve

yoneticiteri izrnir'de toplanarak ttitiin
ureticisine de, altcstna da hem haklar

hem de ytikirmltiliilder getirecek altematif sozlegmeler haarladilar.
Bundan daha da onemlisi Ege Bolgesi'ndeki ziraat odalanmn yoneticileri ve

t0tun tarrm satrg kooperatifleri yoneticilerinin Ttirkiye Ziraat Odalart
Birlifi'nin tepkisizlifine tepki gostererek "Ttitun Tarrm Satrg Kooperatifleri
Birlifii"ni kr"rrmak iEin ilk adrmlan atmalandr.

Bir yandan tanmda orgiitlenme eksiklifiinden sozedilirken bir yandan da
mevcut orgtitler ypratlmaya, yoneticileri yldrrmaya EalryrlrYor'
Bu s0tunda da stk srk adrm olardufunuz Tiittin Eksperleri Dernefi Bagkam Faruk Giilplnar "ttittin konulanndaki duyarhhfr, yaptrfr agtklamalart" nedeniyle izmir'den Mug'a stiruldti. Gegtigimiz seEimlerde MHP'den milleWekili adayr olan Gulprnar, MHP'nin de

imzalayacak. Altmlannt 60 milyon kilo
ile srnrrlayacak olan Tekel'e, destekle-

me ahmt igin 2002 Yh biitgesinden
200 trilyon lira aktanlacak' Tekel, gelecekyl sozlegmeli ahm yerine tiiccardan altma da yonelebilecek. Tekel Genel Mi.idurti Mehmet Akbay, igletmecilik faaliyetinden 2001'de 80 trilyon lira
kar eden Tekel'in bu yl 200 trilyon lira
kar elde edecegini bildirdi.
TEKEL Genel Mtidtirti MehmetAkbay

dun dizenledi$i basrr toplanhsnda
yaprak ttrttrn iretim alrm ve sabmma
iligkin larallann lqsa adr T0ttrn Yasast
olan 3 Ocak 2002 tarih ve 4733 saYlt
yasa ile yeniden dirzenlendifini bildirdi. Tekel'in bu sezon 60 bin ton tuttin
ahmr yapacalrm belirten Akbay 300
bin civanndaki tiretici ile 200 kilogram altm iEin sozlegme imzalanacalrm aErkladr. Tekel'in birinci nevi tuttin
igin bu yl verilen fiyat olan 3 milyona 1
MarI 2002-28 $ubat 2003 tarihleri
araslnda olugan TEFE ve TdFEnin
aritmetik ortalamasmtn ilave edilme-

iktidar ortalr oldufu bir donemde

siyle elde edilecek fiyatr verecelini be-

Mug'a stirgtin edilmesi bazr kesimlerde ttttin, sigara fabrikalannn ozellegtirilmesi konusunda aykrrr higbir goriige tahammtil edilmediginin goster-

lirten Mehmet Akbay 4 milyona yalcn

balya olacaltm varsaydrltmnda 24O
trilyon lira civarmda bir ahm yaprlacak. Bu rakam Tekel kaYnaldanndan

gesi.

odenecek. Gegen

Anlagrlan ttiti.inde ontimtizdeki gtinlerde de tarttgmalar surecek. Ancak
goriinen o ki, 0retici iyice kogeye st-

Tticcarlar fu acrtrgrYla ihale

krgtrnlmrg ve ontine konulan sozleg-

meyl imzalamaYa zorlanmaktadr.
Cumhurbagkant Ahmet Necdet Sezer'in Tiitiin Yasasr'nt veto gerekgesinde belirttigi "sosyal sorunlar dofuracak" endigesinin ilk tohumlan abhyor.
Bayrammrz kutlu olsun.

DUNYA,20.02-2002

da ureticiye benzer civarda odeme YaPtrk dedi.

kapsayan tutiinti sozlegmeyle alacak.
Yaklagrk 300 bin iireticiden, bolge ay-

nmr yapmakszm Oretici bagrna 200

kilogram tuttin ahmr iEin sozlegme

yl

altmlarrnt tiiccarlar
aracrhlr ile ihaleye Erkarak yapabilecefiini soyleYen AkbaY, bu Yontemin
sozlegmeli ahmdan daha dtigtik maliyetli olabilecefini bildirdi. Tekelin 460
bin kilo tiitiin sto$u bulunduiunu an-

Tekel'in gelecek

destekleme altmlan kargrhlrnda Hazine'den alacaftna vergi borcu iEin terkin yaprlacalrm soyleyen Akbay 200'
yhndaki B0 trilyon lirahk igletmecilil
kanntn da 200 trilyon liraya Erkacair'
aqrkladr. Bu arada 200 bin civartnda
iireticinin t0ccarla anlagtrlr ve Tekel'ir
de 300 bin lretici ile sozlegme imzala
masryla 516 bin olan ureticilerin ta
mamlna yalcm ile sozlegme imzalan-

mEolacak.
Ote yandan yaprak

tiitiin

0reticiler

Tekel'e bagrrurarak Ekim Belgesi (cttz-

dan) alacaklar. izmir Mengeli tutunl€f
igin gegerli olan sozlegmeye gore lireticiler sadece bir altcr ile sozleqme ya
pabilecek. Birden fazla ahcr ile sodes
me yaptrklan belirlenen tireticilem
sozlegmeleri dileyen ahc/ahcrlar tarl
frndan fesh edilecek. Ahcr imzalad!
sozlegmeyi bagka bir altctya deweder
ken, sattctntn boyle bir hakkr bulu"
muyor. Ttim sorumluluklarl satlcry
brrakan Tekel'in sozlegme orneli tt'r:

cartndan farkh olarak taraflarm ihtih

halinde dava aEacaldart mahkeme"
seqmeleri iki tarafrn anlagmasna bra
krhyor. Neviyat ve kalite anlagmazlrnda Tiitiin Kurumu Ege T0ttin lhn
catgllart Birlifi ve tutiin eksperinde
olugan itiraz Komisyonu'na bagvumu
hakla getiriyor.
Pazann Hakimi Tekel

ihtiyactmz. Destekleme

Tekel Genel Mi.idtrn Mehmet Akbar
2001 yrh sonu itibariyle Tekel'in pazat
paynm filtresiz sigaralarla birlikte yt'u'
de 68,6, Philsa'mn YOzde 21,3, JTI'r
ytizde 9,9 oldulunu soyledi. Tekelir"
krrsal kesim bagta olmak uzere geleneksel bolgelerde daha gtiglti oldui

atmlan Hazine'ye Eok btiyi.ik yiik getiriyordu. 2,5-3 dolar olmag gereken fi-

ve ozellikle zincir mafazalarda tersire

latan Akbay, bu nedenle OE Yl rahat
hareket edebilecelini belirtti' Tticcann 95 bin ton ti.rtirn iEin ekici ile sozlegme yapu$ru ammsatan Akbay' bize 60-65 bin ton tiittin kalacak. Bu da

bizim
Destekleme ahmma son veren Ttitun
Kanunu'yla birlikte ozel sektortin ardrndan Tekelde 2002-2003 donemini

yl

Destekleme igin 200 Tiilyon
Akbay, 2002 biitgesinden tanmsa
desteleme igin 600 trilyon lira ayrrld
lrm bunun 200 trilyonunun Tekel'e
verilecelini bildirdi. Bu yl Tekelir

yllk

yat 5-6 dolara grlayordu. Tticcann altmr belli noldalarda yolunlagryor. Bazt
bolgelerde biz ozellilde ahm yapaca!rz. Mesela Yenice'de uretilen tuttin
bizim harmanlanmz igin onemli diye
konugtu.

lunu anlatan Akbay, btiyiik

gehirlerde

dondiig0n0 kaydetti. Akbay' krizle bilikte daha ucuz sigaralara yonelimr:
arttrlmr belirterek 2000 yhnda 111

milyar adet olan sigara satqtru:
2001'de 111 milyar adete Erktrfrm bidirdi.

lg
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Samsun216Yine Qrkacak
TEKEL Genel Mudtirir Mehmet Akbay, Samsun 216 sigarasrmn yeniden

piyasaya sunulmast iEin Eahgmalara
bagladrklanm bildirdi. Uzun siiredir
teknoloji yenileme ve pazarlama konulannda rekabet kogullanna uygun
olarak atiltmlannt stirdtirmekte olan
TEKEL, 2 yeni sigara tipi ile piyasada
rekabetini siirdiiruyor. Halen pazann
ytzde 70'ini elinde bulunduran Tekel,

Tekel 2001 ve Balhca sigaralanrun
karton krltuda sahqrna bagladr. Yeni
sigara paketlerinde TEKEL'in kuruluq
yrllanndaki nostaljik amblemine de yer
verildi. Tekel2001 950 bin, Balhca ise
900 bin liradan sailga sunuldu.
FiNANSAL FOR0M, 05.03.2002

Diinya Bankasr tuttin tuketiminin
azaltrlmasr igin gu onlemleri tavsiye et-

mektedir:
1) Sigara fiyatlanmn yukseltilmesi 2)
Tiitun uriinlerinin reklam ve promosyonunun yasaklanmasr 3) Sureldi ve
gnglt saghk uyanlan yaprlmast sigaranrn saShga zararlanntn vurgulanmasr 4) Ttitirn kullammlnln daha guElu imkanlarla caydrnlmasr 5) Sigara

trna bolirnmesiyle ortaya grkan..rakamr birim fiyat olarak belirledik. Uretici
bu fiyatr be$enmese bizimle anlagma
imzalamazdt. Devlet tiitiln piyasastndan ayrldrktan sonra bir kurumun bu
boglulu doldurmast gerekiyordu' Bu

sanayiinin gengleri hedef almasnn
engellenmesi...

Sonug... Sigara tekeilerinin genElik
kampanyasl genEleri sigaradan caydrmamakta aksine ozendirmektedir'
Kimse kimseY kandrmasm.
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SiGARAYALANI...
Ivtelih A$lK
Devlet Bakant Yrlmaz Karakolrunlu
yabancr sigara tekelleri Philip Morris ve

JTi ile genElerin sigaradan uzak tutulmast igin bir kampanya anlagmast
yaptr. Bunu yaparken Dtinya Bankasr'mn da kendini destekledilini iddia
etti. Acaba bu iddia dolru mu?
Prof. Dr. Elif Dagh Dunya Bankasr'na
bagvurarak bu konudaki gorugttnti

Ege Ttitun ihracatqrlan Birlifi Bagkant
Mahmut 6zgener, Tiittn Yasast'nm
ardmdan gtkmast gereken Yonetme-

likleri beklemeden tiretici ile sozlegme
imzaladrklarlnr belirtti. 6zgener, yeni

tutiin yasasr sonrasl ilretimde artma-

gorevi biz ustlendik. Sozlegmelerin
imzalanmast igin yonetmeligi bekleseydik iiretici paniklerdi" dedi.

Serbest Piyasa Kogullan igliYor
2OO2 yth tutuniine verilecek olan 3
milyon 300 bin lirahk fiyatrn kendi
girketi iqin gerekli oldugunu vurgulayan Ozgener, "Serbest piyasa kogullart
iglemiyor elegtirisine katrlmryorum' Bu

benim girketimin belirledigi fiyat' Bir
bagka ahcr daha Ytiksek Yada daha
diiguk fiyat belirleyebilir' Serbest piyasa kurallarr igliyor" dedi. Ozgener 2001

yhnda 43 bin ton ttittin ihraq ettiklerini, 2002 yhnda ihracat hedeflerinin ise 60 bin ton oldufunu sozlerine ekledi. Ozgener goyle dedi, "12 $ubat itibarile 32 bin tonluk ihracat gergeklegmig durumda. 2001 yhm katla-

yaca}v. Diinya tuttrn ttiketimi artryor'
Dolayrsryla ihracattmzda buna para-

srm beklediklerini soyledi. lhracatg-

sordu. Gelen yamtr ozetJe aktartyoruz:

nrn 2001 yhnda 60 bin ton tttun aldryl
Srm agrklayan Ozgener, "Gelecek
igin 80 bin ton Ege,72 bin ton Karadeniz, 1000 ton da Marmara ttitunu

lel artrg gosterecek' ihracattaki gerileme miktardan defiil, 6,30 dolar olan
tiit0n fiyatlannn 5,25 dolara. diigmesinden kaynaklamyor." Ege lhracatgt
Birlikleri bunyesinde 40 ihracatgr fir-

"...T{rtiin dunyada her yrl yaklaqk 4
milyon kigiyi oldiirmektedir. Tutiin

igin baflantrlartmn yurtdrgr siparigleri

ma bulundufu bilgisini veren Ozge-

dikkate alarak saptadrk. Ozel sektortrn

ner, "Bunlann 16'st faal durumda" diyekonugtu.

kullammr hrzla artmakta ve ytik ozellikle diiquk ve orta gelirli iilkelerin srhna binmektedir. T{irkiye'de durum
farkh defildir. 1990-97 yllan arasmda

Turkiye'de toplam sigara tiiketimi
yizde 42 artmqttr' Turkiye bu artgta
Endonezya'dan sonra diinyada ikincidir. Halen yetigkin Turk niifusun yuz-

alacafr 93 bin ton ttrtiin 200i yhna
gore yilzde 40 artlg demektir" dedi'
Ontimuzdeki yltarda AB'nin Yunanistan ttitune verdifi destegin kalkacaftm ve bu illkede uretimin gerileyecelini one siiren 6zgener, "3 yl sonra bolgenin tiitun uretimi 120 bin ton olacak" dedi.
2OO2

de 51 i ttitun kullanmaktadrr'

yirigin ozel sektori.in gergekleg-

Diinya Bankasr, genElere yonelik si-

tirdigi 93 bin tonluk ahm bafilantrsmn

gara igmeme kamPanYalanru desteklememelctedir. 7-ra bu prograrnlar
geng niifus arasmda tilti-rn h-rllammru
azaltacalr yerde cesaretlendirmekte-

ten Ozgener, 'Ti.rtirnun $ubat ay iginde ekilmesi gerekiyordu. Dolaysryla

dir. Sigara ticareti yapan bir

lcrmlug'n

sigara t0ketimini azaltma kampanyastna inandrtct ortak olmaslru beldemekzordur.

5 ig gtinti iginde tamamlandrgrm belir-

irretici ile tutirn kanununun ardrndan
yayrnlanmas gereken yonetrnelikleri
beldemeden sdle5me imzaladrk Bu
sozlegmelerde 3 milyon 3 bin lira fiyat:.,zffi2ytl TUFEnin ttuhrn ahm ftYa-

ninansru- FoRqI{, 16.03.2002

iHnmrcx
Ufuk SAI'{DIK
Tekel'in sigara paketlerinde kullandlt
aluminyum kafrt folyo iEin aEtrlr iha-

lede, "Tekel tirunu satn alma garh"

getirmesi gaqlcnhk yarattr. 20O2'de
kalrt folyo ahmr iEin normal ihale yontemleri uygulayan Tekel'in, bu yl ilk kez
qart koyma$ izerine, ihaleye katrlan
firmalar, "Biz altiminyum folyo iiretiyoruz. Ralc ya da sigara ticaretinden
ne anlarz" diYe tePki gosterdi.
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iEin yaldagrk 10 mityon dolarhk
.lolyo
ihale aEan Tekel'in yeni gartnamesine

gore, kagrt folyo satacak firma,
10

milyon dotar kargrlfr, Tekel'den
10 bin

ton tr.ittin yada 2,5 milyon adet
70,lik

ralc veya 23 milyon adet Krsa
Samsun
almayr taahhtit edecek. Kalrt
ahimin_
folyo ihtiyacrm seydigehir Eti
rym
Altiminyum Tesisleri'nden u" tua yurtl

firmalardan kargrlayan Tekel,,,fekel

r.irtinlerini alacak firmalar tercih

edilecelrtir" geklindeki yaayr ihaleye
katrlacak firmalara gondeidi. yazrla
alan firmala4 Gkel'e iAhiminvum
fol_
yo iiretiyoruz, ral<tyr yada triirinti
ne
yapahm? Bu talebin kargilanmasr
ya_
sal ve ticari aErdan mr-im}<r-in
dedil,,

geklinde yanrt verdi. Tartrgmalann
iu_
yumesi 0zerine 25 l,IarI2OO2
tarihin_
de yaprlmasr gereken ihale, 30
Nisan
2002 tarihine ertelendi.
$imdi herkes.
nisan sonunda yaprlacak bu ihalenin
sonucunu bekliyor.
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l!"]:* at0minyum fotyo ihtiyacrnr
l978'den beri kargrlayan Eti Seydige_
hir Aft.iminyum da yeni ihale
sartna_
mesine gore safdrgr kalacak. Eii
Seu_
digehi4 geEen yl ihaleyi kazanarak
Te_
kel'e 1600 ton ka$rt aLiminyum
satrqr
gerEeklegtirmiEti. Aynca,
Tekel,in eL
talebi ilzerine 400 ton daha folyo
tire_

ten SeydiEehir; gu anda Tekel fabrita_
larna yeni riretimi sevk ediyor.
Seydi_
gehir'den ahiminyumu alp
rjretim ya_
pan ozel firmalar da Tekel'in
mesine uymakta zorlanrvor.

sartna_

Gkel, gegen yol yurt jrgrndan 2 bin
100 ton, yurt iEinden 2 bin ton
folvo
aldr. Tritun kargrhlrnda folyo
ahmrnrn
ise ilk kez geEen ylJapon
Tobacco fir_
masr ile yaprldrgr bildirildi. Ayrrca,
yurtdryrndan ahiminyum folyo
ahmr_

nm iE pazardan ahma gore daha
ytik_
sek maliyet getirdigi belirtiliyor.
Buna
gore; aliiminyum folyo yurtiginde
or_
talama 2 bin 100 2bin2OO
dolar fi_
yatla satrlrrken, yurtdrgrndan
2 bin 300
dolar seviyesinde temin edilebilivor.
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nyat,

ise

,l_o__.yDE yticer
;"i,i,%?f";,,il:"T200_tesrim
ci.rri,
dolara kadar
Alatait
grtayor.
GELDi

Aluminyum

folyo rirete_n onurpark Gorevden ay.rran Faruk y{icel,
kor
Ambalaj ortagr serdar okten,
"Teker yu degerreniirirken 'd;;- ve Koyig
geEen yl Japon Tobacco (JT)
firma_ ri Bakanh{r ile yapm,€

stndan ihalesiz tutun kargrrrfl
2 bin

folyo almrg' Bu

yl

ton

;iargu_

rn

caderenin bi.figl ,a.a. verdigi kana

da tutrin kargrrrgr tiyle, bakanrrt it" untuEun-yonetim K

folyo satn almak [zere bir cizeta.,rai- rulu'ndaki birtakrm
artaaagur uoy
ma yapmrglar. Aluminyum Sanayicile- uyqy,l gormrigler" dedi. yricel,
yaptr
ri Derneli olarak rekel Genel tqriauru aErklamada, yonetim
Kurulu,nu
ile gortigtiik. Devlet Bakanr vlmaz "kendisinin gorevden arrndrfr ve yr
Karakoyunlu'ya derdimizi anlattrk. netim Kurulu Bagkanhfr'na Mehmr
Bunun tizerine ihale yapmayu karu. Rrfat Alryirz'un getirildigi" toplantr
sonrasr, sadece TZOB,da gorev
verdiler. Bizim bas*mz lzerine
de!
ihale glkligi
30 Nisan'a ertelendi" dedi.
oldugunu ve Ekonomik Sosyr
Ko.nsey lyelilinin devam ettigini
qole devam etti:
so1
.Okten,
,,Tekel,in
yricel, goyle konugtu:
ledi.
lehine bir durum varsa buna

" Iartmla ilgili yaptrfrm
kargr de{iliz. Ancak, ihalede
mucadeleder
belirsiz_
rahatsz
olanlal bu hareketin arkasrn
likler var. Tekel, "tutr-in alanlar
tercih daoldular'
Ama sunu unuttula4 akhm
edilecek" diyor. Bunun rritu.ini
v-eJikrimi deSigtiremezler. Ben
yoruz. ihalede verilen fiyatlar
bundar

iir."rsa mr tercih dir cek? Frya "rti.i".daha pahah olursa, yrne bu tercih
*: :kulI g #ffiT,"il::::r""ffi :iJ: Hi".".""T
lanrlacak mr? Biz bunu sordufumuz_ 0"i".inon hatinde, 720 taneoda var
da, yonetimin dejerlendirJcegini ;Hi". bu hareketin kargrsmdalar ve
ffinustrl kongre istiyorlar ama ber
soyluyorlar."
istemiyorum
e

e

.-

gu anda.,,TZOB,dan bu_

gun yaprlan yazrh agrklamada, yone-

Yerli Fotyo Katitesiz mi?
Tekel yonetiminin yerli ahiminyum
folyodan "kalitesiz oldulu' icin

tim Kurulu Bagkanhgr'na Mehmet Rrfa:
Algniz seEildigi bildiritmigti. AErklamaya gore Yonetim kurulu'nun
bugun ya_
prlan.toplantrslnda, gorev daglhmr

vaz_

gegmek iste_diginin de konugutaugu_
nu anlatan Okten, "Gegen yt im
fatri_
kada yerli r-irijnlerin sorun grkardrfina
dair rapor hazrrlatmtglar. yeni
maki"ne_

lerde yerfi urtinlerin ynzde 42
ka5np
verdiSini ileri surdr-iler. Ancak,
bu ma_
kineler 4-5 yrldtr yerli tirilnlerle
Eahgr_
yor. Dune kadar probl"- yottu ja

3im!imi

atqlanna geldi,, diye konug_

tu. Okten, Tekel'in elindeki stoku
erii_
mek iEin tritun ahm
ihale aEbfr
Eartr

geklindeki iddiatan da goyte
aegerLri_
dirdi:

"Ka{rt altiminyum folyo kargrhlrnda
verdikleri tiitr,in en fazla talebi
olin tti_
trin. Halbuki Gkel'in elinde 700 bin
ton stok var. Bu ihalenin kargrlt{rnda
verilecek olan tuttin sadece S_Z
Uin
ton. Bu rakam da Tekel'in trittin sto-

kunun binde 5'idir. Zaten stolrta
olam
davermiyorlar."

ye-

nilenirken, yonetim Kurulu Baskanl!r'na Mehmet Rrfat Ak5niz, baqkanve-

killigine Htseyin 6nbey ve muhasip
uyelige de $ahin Tekin oy
Eoklulu ile
segildi.
Gorevden ahnan TZOB eski bagkan
Yticel ise TZOB'un 25_27 lLavs
)00.,
tarihlerinde yaprlan genel kurulunde
seEimleri, Faruk yricel, Mehmet Rrfar
/\<yl lz, Muzaffer Ttirkoflu, Salih
Acar"
NizamettinAydig, Nureitin ince. Ali
ih_

sanJ{alkan, Huseyin Onbey, Nuri
$ey_

da Sorman, $ahin Tekin'a"n otur* i
liste kazanmrgtr. yeni goreve qetiriien
I
Mehmet Rrfat Akyriz, 194g vrhnda I
$anhurfa'da dogdu. Lise mezunl ota. I
Akyrlz, aynr zamanda
$anhurfa Ztraa I
Odasr ve iktisadi Kalkrnma Vakfr
tivesi I
ffi
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ISTANBUL - lilcl, bu yd 300 bin
civarmda [reticiden, Oretici bagrna
200 kilogram ahn yapacak. Tekel'in
sodegme kapsamrnda 60 bin ton
civannda ahm yapacalrnl bildiren

Mtidtirii Mehmet Akbay,
Tekel'in 460 bin ton civannda stolu
Tekel Genel

bulunmasma ralmen piyasay tamamen tuccar kontroltine brrakmamak igin mali imkanlan zorlayarak
ahm karan verdiklerini soyledi.

Ttiti.in rekoltesinin 2002 yh tir0ntinde 160 bin ton civannda olmasmm

beklendilini belirten Akbay, 95 bin
ton tutun igin ureticinin tuccar ile
kontrat yaptrfmr, Tekel'in de 60-65
bin ton iEin sozlegme yapacalrm
anlattr.Gkel'in varolan stolu nedeniyle 2-3 yl ahm konusunda rahat
davranabileceline delinen Akbay,
Tutun Yasasr kapsammda Tekel tarafindan gerEekleqtirilecek ahm uygulamasr ile ilgili olarak iireticiyi bilgilendirdiklerini vurguladr. Yeni uygulama ile Gkel'in kamu hizmeti yanmm kalmayp iiretici ve sanayici
yarunm one Erkhlrna dikkati geken
Akbay, 2003 yrh gubat aynda. ekici
tuttin piyasasnda tireticinin tegvik
edilmeyecelini arumsatfi .

I
i

behterek, 2002 yrhnda 200 bin cinannda tireticinin tuccarla kontrat
yaptrlrnr, 300 bin dolayndaki iireticiden ise Tekel'in tiretici bagrna 200
kilogram ttitun ahmr yapacalrnr ifa-

240 trilyon lira ddenecelini s6yledi.
Tekel'e 2002 ahmlarr igin 200 trilyon

civarmda kaynak aktarrlacalrnr dile
getiren Akbay, pazar paylanmn ytizde 68.8 olduluna dikkati gekti.

de etti.

T0ccann olmadllr yerde ureticinin
yanrnda olduklanm dile getiren Akbay, "Bizim srtrmzdaki stok en az iki
0E yl Tekel'in rahat hareket etmesine izin verecek seviyede. Buna
ralmen biz tuccarm olmadrll yerde,
ttimuyle plyasayl tuccara brrakma. mak igin ahm yapacafrz. illerki yllarda tuccar marifeti ve ihale yon-

Balhca ve Tekel 2001 sigaralannrn
ambalajlarrnda deligiklik yapildrfrm

anrmsatan Akbay, yerli tuttinden
tiretilmig sigara kullammmm artmasl amacryla Samsun 216 sigarasryla
ilgili gahEmalarrn da devam ettilini

duyurdu. Akbay 2000 yhnda 110
milyar adet olan sigara pazarmn

ylnda 111 milyar adete ytikseldifiini de sdzlerine ekledi.

2001

temi ile ahmyapabiliriz" dedi.

Qiiriime Nedeniyle Yakma
Son 10-15 yrlda tiittinde diler tanm
0rtinlerine oranla daha az fire verildilini belirten Akbay, 1994 yrhndan
buyana ttttinun ekonomik sebeplerle yakrlmadrfmr, her

yl belli oran-

da tutun0n giirume gibi nedenlerle
yakrlarak yok edildilini sdyledi.
Turkiye'de ttittin rekoltesinin 250300 bin ton civannda gergeklegirken yakrlan ttittinun de 15 bin ton
civarmda oldulunu belirten Akbay,
ekonomik nedenlerle tuttin vakrlmadrlrnrn altrm gizdi.

Tiitiin Piyasasrndaki

Yeni

Dtizenlemeler:

- Uretim kotasr tespit edilmeyecek
ve uygulanmayacak

-

Yaprak ttittin lretecekler Tekel
Genel Mi.id{irli.iitinden ekim belgesi
alacak

- Ttitiin iiretimi yazrh sozlegme
esaslarr dahilinde yaprlacak

-

Yazrh s6zlegme i.ireticilerle

ttitiin

t0ccarlan arasrnda yapilacak

-

Yazrh sozlegme esast dlErnda

dreticiye Brogiir

Tekel'in igletmecilik faaliyetlerinden
zarar etmedilini anlatan Akbay, Te-

uretilen tutunler 2003 yhna kadar
olugturulacak agrr artrma mahallerinde satrlacak. Buralarda satrlmayan t{itunler tireticinin bakrm ve

Yeni duzenlemenin sozleEmeyle

kel'i finans darbolazlna kamu des-

g6zetiminde kalacak

/t5t, Dl llF
da 516 binrrrffiStriii

tekleme ahmlarnm ittilini s6yledi.
Gegen yil 240 trilyon lira ureticiye
odeme yaptrklarrnr belirten Akbay,
bunun 60 trilyon lirahk ksmmn
Mart ayndan itibaren Hazine tarafrndan odenmeye baElanacallm bildirdi. Kalan krsmrnda mahsuplagmaya gidilecelina iEaret eden
Al6ay, bu ylda ahmlar igin yaklagrk

ttittrn iiretimini gtindeme getirdilini
ifade eden Akbay, ABD'de 80 bin
ton hlhhn berzer bir kontrat uygularnas ih r.retildi11ini sofedi. Tekel tarafindrr huliltan rre brogtirle tireticip aa0rrr e&lrne ome.
ginin ozel seh t En d4nlendiSini

bil&tn

BuAyOdemeYaprlacak

-2002yh ilrtinu dahil2003 ylndan
itibaren devlet adma destekleme
ahmryaprlmayacak

- dreticiler sadace bir ahcr ile
sozleqme yapabilecek. Birden fazla
ahcr ile s6zlegme yapan tireticinin
sdzleqmesi fesh edilecek.
DdNYA, 05 Mart 2002
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ri delerlendirilmigtir.

r Aynr giin Ege Bolgesi Ttittin Tanm

AKEIYoN

zn 0ye olarak ve sahip grkarak g0Elendirecekleri vaKa gecilarreden katrhmm yararh olacalrna dikkatinizi gek-

Satrg Kooperatiflerinin Salihli' de yaptrklan ve Tutiin Tanm Satrg Koopera_
mekistiyoruz.
tifleri Birlifi kurulmasr konusunda ka- o Vakrf toplantrsr iEin gidilen
istanbul' da
rar ahnan toplantrya igtirak edilmigtir.
Yaprak Tutrin M0essese M0dtiril
e 16 $ubat 2002 grinri Dernek merteziOguz QELiK, GenelMudtir yardrmcrsr
mizde lzmir ve Eewe illerde gorev ya_
Tokyar ERHAN ve Personel Daire Baqpan arkadaglanmzla bir toplantr yapl_
kanr Tekin MYMAKOGLU ile gorugularak iEinde bulundulumuz durum ve
Ierek, intibak Programmr tamamlayat0tun eksperlili meslefinin yaprsal rakMuhendis kadrosu bekleyen mesdegiEildiklerden nasrl etkileneceli ko_
lektaglanmran ve halen vardrmcr stanusunda delerlendirme yaprlmrEtrr.
t0srinde Eahgtrnlan Tutrin Teknoloji
o 17 gubat 2002 alqarru Flash TV de
M0hendisi arkadaglanmzm beklenti-

cant . olarak yaynlanan

ve Rrhan

$AYLI/vlANln sundufu Flash

GOn_

dem programrna yonetim l{umlu

lerinde, verilen sozlere rafimen ilerle-

me kaydedilmedigi hatrlatarak yardrmlan istenmigtir.

Bagkarumz FarukG0LplMRtelefon o 21 l4art2O02 gunii,
Kocaeli, Bursa ve
ile ballanarak dtigtrncelerimizi yansrtBahkesir iEletme Mudurlukleri, yonemrEhr.
tim l{urulu iiyelerimiz tarafindan ziyao 18 $ubat 2002 gtinti izmir il Tanm
retedilmiqtir.
Miidurlugti'nde yaprlan izmir Ziraat 28l4art2}O2akgamr Ege
TV de canh
Odasr'nrn organizasyonunda Ege
olarak yaylnlanan ve izmir Ticaret
Bolgesi Ziraat Odalan toplanhsna ka_
Borsasr BaEkam lirgrul yElvti$Qi' nin
tllarak ahcilar tarafrndan ekicilere im_
hazrrlayrp sundu$u Eko-Tanm progzalatrlan sozlegmeler deSerlendiril_
ramtna, Yonetim Krrulu Baskarumz
migtir.
c 24 Ccak 2002 tarihinde yoneiim
telefonla katrlarak dtiguncelerini akF,u- o
19 Subat 2002 sabahr izmir, de ma_
tarmqbr.
rulu Bagkanrmz Faruk GULPINAR.
halli yayn yapan St(y-TVnin sabah o 11 Nisan 2002 tarihinde
Manisa Tiirk Ocafr' mn tertipledili
Tarrm OrkuEa$rnda canh yaynlanan Gunaydrn
man Koyigleri Bakantrgr-TAGEjv[ taratoplantrda, "Yeni Tutun Kanunu ve
lzmir programna konuk olan yone_
findan Edirne'de yapllan "End0stri
Sektordeki Muhtemel Gelismeler"
tim
l{urulu
Bagkammz,
ttitiin
sekto_
Bitkileri
fuagtrrma Programlarr Dekonulu bir konferans vermigtir.
rtinrin gelecegi haklnnda defierlendir_
o Yonetim Kurulu Bagkammz
lerlendirme Toplantrsr"nda Tritr-in
30 Ocak

meleryapmrgtrr.
Eksperleri Derneli adrna Dernek Sek2002 gtinti, Yalgrn BAyER'in Best_
o 10 Mart 2002 akgamr Manisa mahalli
reteri
Vakrf Mercimek, "Ekici Ttit0nleFm'de hazrrlayrp sundulu programm
kanah ETV de yayrnlanan "Manisa' da
rinin AErk Arttrrma Yontemile Satrlcanh yaymna telefon konulu olmug,
Tanm " programrna Dernek Sekreteri_
masr" adh bir projeyi katlhmcrlara
Turk t0tiin sektorti ve Ekici Tutiin pi_
miz
Vakrf
MERCIMEK
kafilarak,
soz_
sunmugtur.
yasalan haklcnda goriiglerini aktar_
legmeli tiretim hakkrndaki gortigleri_ o 18 Nisan 2002 tarihinde
mrQtrr.
TMMOB Zimizianlatmrgtr.
o Dernelimizin agtrjr
raat Mtihendisleri Odasr'nn Anka1999 ve 2000 yl- r
16 Mart 2002 gunti Yonetim Kurulu
ra'da tertipledili "Kuresellegme SureIan ile Kamil Yavuz arkadagrmran agtr_
Baqkanrmz,
izmir
Zir
aat
Mri
hendisleri
cinin
Turkiye Tritiin Sektonine Etkilegr 2000 yrh Desteldeme Kararnamesi
Odasr Bagkam'nm studyo konulu olri"
konulu
panele Yonetim l(rrulu
hakkndaki iptal davalan birleqtiriledulu
Ulusal
Kanal'daki
programn
Bagkanrmz
rek, 11 $ubat 2002 tarihinde Dan6_
Faruk GdLpINAR konug_
macr olarak katllmrgtrr.
tay 11. Dairede yapllan durugmada canl telefon konulu olmug, dugunceleriniaktarmryilr.
r Aym giin, gorev degigikligi yaprlan
gorugiilerek, karara baflanmrEtrr. He_
o Yonetim l(rrulu Bagkammrz
Faruk
Turkiye Ziraat Odalan Birlili ziyaret
nirz tarafrmza tebliS edilmemigtir.
GdLPINAR, Tekel Qahganlarr Vakfr'run
o 15 $ubat 2002 gi.inu Akhisar
edilerek, hayrrh olmasr dile$imiz iletilZiraat
20
Mart
2002
tarihinde
istanbul'
da
migtir.
Odasr'nda Krrkafag, Gordes gibi yore
yaprlan Genel l(rrulu'na katilmqtrr. o Yine 18. Nisan 2002 gtinri
Ziraat Odalan ile birlil<te Eok sayrda
Danrytay'a
Toplantrda
Vaklf yonetimi tarafindan
gidilmig, idari Dava Daireleri Genel
muhtarla genig katrllmh bir toplantt
yaprlan Eahgmalar haklanda bilgi ve_
Kurulu'nda temyizde bulunan dava
tertiplenmigtir. lirplantrda ozel sel(or

tarafindan haarlanan ve ekicilere da_
yatrlan sozlegmeler ile Ziraat Odalan
tarafi ndan onerilen sozlegme metinle_

rilmiE, yeni yonetim olugturulmuEtur.
Gerek meslektaElanmz gerekse lmrumdaki diger EahEma arkadaqlanmr-

dosyasnm karar igin incelemeye alm-

drlr ancak henuz delerlendirme
pllmadrgr o$renilmigtir.
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,\gagda sorulan 25 sorunun cevaplan altta bulunan kutucuktardaki kelimelerin iginde kanErk halde bulunmaktadrr.
B|.urlan bulup baE harflerini birleEtirdiginizde gtizel bir s6z bulacaksmrz.
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1 .-asi{ Tiirk Miizilinde
4 {,-zer..Avn-rpa'da

bir makam 2. Piramit, Firawn mezan 3. GOm0g usttine ozel bir biEimde kurgunla iglenen kara
kullamlan, 2000 kg a yakrn gemi y0klerine ve b0yrik miktardaki ticaret mallarrna deler biEmeye
NGr!i{6- ql.ne :, cu birimi 5. Fertler, bireyler. 6. Buyuk sozluk 7. Prens ve prenseslere verilen geref unvant 8. Kenevirden yailfl'rG m ranr r 9. Bir ticaret gemisinin igindeki yuki-r bordasrna yanagan baEka bir gemiye aktarma iglemi. 10. Sru madffirLrrrLuuf.utym- :e:*a :i: r,ere gitmesi 11. Sadeyag ile pigirilen bir ttir kabakveya pathcanyeme$i 12. Karabuldaygillerden
bflr:* - 13 \rTT s€ i,:i-. :elgeler biitgnu 14. Krsrmlar 15. Ucretle yi.iktagryan kimse 16. fugoda metres 17. Bir kurulugta
(ummmten'- m-rse;-etreri ve emeklilikleri gibi kigisel iglemlerin b0tiinunii y0rtten boltim 18. iki baglantr ParEaslnl
gffi
e*ffir:llllhnurmr i;w a613 tr 9. l;:r'on 20. Bazr batr ilkelerinde kont ile duk arasrnda bir soylulukunvant 21. Mrsrr 22. Bir

-.aras

g6're-lqbrybrm""25.

es 23.\luqlayoresindekrrtiitintarlasrvebutarladayetigtirilenttitun24.Ortayakoyma,
SirLr -"s

*<ie qoklu tutiin koyma sistemi
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rUnlx exspenuni
oenxeGi
s0LTEIi

Kocaeli Yaprak Tiittin igletme
Mtidtirltilii kadrolu meslektagrmz
Alper YANCAR ve eEi fuzu hantmm

Saruhanh Yaprak Tutiin lgletme
Mtidiirlugu kadrolu meslelrtagtmz
Huseyin TUNQ ile Zthal KIZILTAS
Hamm 30.03.2002 tarihinde niqan-

lczlan Ecem 23.02.2002 tarihinde
diinyaya gelmigtir. YANCAR Eiftini
kutlar, Ecem'e saflildt, uzun bir yaEam
dileriz.

lanmrElardr. GenE Eifti lmtlar, yagam
boyu mutluluklar dileriz.

Saruhanh Yaprak Tttun lgletme
Mudurltifii kadrolu meslektagtmz
Emin BULUT ile Ayge KIREI{lTql

Hanrm 30.04.2002 tarihinde
niganlanmrglardr. GenE

gifti

kutla4

Sunel firmasrnda qalqan meslektagr-

mz Aytag qOGAIt{ ve egi Oznur hant-

mm hzlan Hatice Ece 11.03.2002
tarihinde dunyaya gelmigtir. QOGAN
giftini kutlar, Hatice Ece'ye safiltkh,
uzun biryagam dileriz.

yagam boyu mutluluklar dileriz.

Tirzla Yaprak Ttittin Igletme Mirdtirlu-

gu kadrolu
Egme Yaprak Tiitun lgletme Miidur-

Itigii kadro,lu meslektagrmrz Mustafa
ALIMENOGLU ve egi Filiz ha-nrmrn

o$ullan Taha Berke

13.1 1.2001

tarihinde dtinyaya gelmigtir.

meslektagtmz ismail

YILMAZ ve egi Fatma hantmn Inzlan
Bilge Doga 1,0.O4.2OO2 tarihinde
dunyaya gelmigtir. YILJVIAZ Eiftini
kutlar Bilge Dofa'ya safhkh, uzun bir
yagam dileriz.

AL|MENOCLU giftini kutlar, Taha
Berke'ye safhkh, uzun bir yagam
dileriz.

izmir Yaprak Tuttin iEletme Mtidur-

Itifti kadrolu meslektagtmrz Ali Qinasi
SH/EN ve egi lpek hantmtn lczlan Elif

Nur 06.02.2002 tarihinde dtinyaya
gelmigtir. SEVEN Eiftini kutlar, Elif
Nur'a sa$hkh, uzun biryagam dileriz.

Bandrma Yaprak Tiitun Igletme
Mtidiirltilti kadrolu meslel<tagtmz
Fe\rzi TIRYAKi ve egi Deniz hantmm

ofiullarr Can Baran

07.O5.2OOz

tarihinde d0nyaya gelmigtir. T|RYAK|
giftini krtlar, Can Baran'a salhkh,
uzun biryagam dileriz.
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!'[erhum Halis MUTLU' nun Annma:
*--'- :.r :eyefendisi idi, Mumtaz kuqafmn:

:

\' : s'.'o:nuz, Halis afabeyimiz.
:santn gelinlik Eagrna gblmiq krzrnr
= - :-: anmillmesi
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l :s:lTlo avakta kalabilmesi...
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<Jlierimize, k6yl0m0ze muhab-

=-.=:-1ltr>t,..
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SENGdL Detlef BLUHM'un " Colombus'
tan Davidoffa T0tiin ve K0lt0r " isimli
ederini kazanmrglardrr. Kendilerini kutlar

igine olan saygrsryla, b0-

dolu bir viirekti. herkezi r(-ca:La'. =:
'rrrnda bile bizlerden. teEkilar:a: t .i: a' ayattan koparrncaya kadar...
amba g0n0 olum haberini aldrgrmrzda inanamac.iir<:
, .' ve insanlarr yiirekten seven bir can, bir koca Etnar

Tl&tl

re

Sf tuo,

Tqmtt

.Ji : t_

ilgilerinin devamrnr bekleriz.

Bu saymrzda bulmacamtzt dogru goziip

20 Haziran 2002 tarihine kadar

aramrzda ekoldun: Bizlere ornek oldun sev-

Kemal SAVAQ
Tuttin Eksperi

43

der-

negimize ulagtrranlar arastnda kura ile
belirlenecek

diye...

tfriflfr

yaprlan kura Eekiliginde meslek-

.erin rJ1994 Haziranrndaemekli

rLrrH

ri-$(4:-:*": :er ku5aga hitap eden muhabbe1937 - 2002
'le. tarala, gerektiginoe : sr3jiEr- ,e ;erel<tiOinde nulctedanltgtyla bit

-

Yaynlanan bulmacay dogru gozerek
derne!imize gonderenler arastnda
taglanmrz Yurtsever DERELI ve Hasan Ali

-^:ri3r ':,,>,:< agaceyimiz.
.!r

Kazananlar

yrl-

..----*.-::'i-zda bir omur boyr, otuz

-.u- !=-.--

56, tayrmnda Bulmaca 0diiltimtizti

2 kigiye fuslan BULUT'un

"ATATURK'un Yol Haritasr" isimli eseri
hedive edilecektir.
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lritun ticar*t fe sanayi a,g.
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