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Yeni bir Turkiye'ye yeni bir gundeme merhaba....
Yofun, kapsamh, koklu degigikliklerin yaqandrlr ancak yoksullulun ve igsizlilin
had safhaya ulagtrlr bir icraatgr h0kumet donemi kapandr. Hem de al<tif oyuncularrnrn, oyun drgrna itildili demokratikihtilal ile.
Parlamenter sistemimizde 4. kez tek bagrna iktidar olundu$u gibi1954 yrhndan
bu yana da ilk defa iki partili bir meclis tablosuna geEmig bulunuyoruz. DoSrulufiu yada yanhqhgr gegitli ortamlarda tartrgllmakla birlikte, bu oluguma en az
katkrsr olan iki partinin mecliste temsil edilmesi ile karqr kargryayz. Sistemle
kavga etmeyen, milletin beklentilerine cevap veren, uluslararast arenada
Turkiye Cumhuriyetini layiki ile temsil edecek bir hirkumetin tek bagrna iktidar
olmasr, hem bir parti adma, hem millet adrna bir ganstrr. Bu gansm toplumun
bttun kesimlerince iyi deferlendirilmesi gerekir.
Son donemde gerek ucretliler , gerekse tanmla geginenler ekonomik laizden en
fazla nasibini alan kesimlerdir. Ozellikle tutiinculer bu donemde gerek ahm
fiyatlan gerekse yasal duzenlemelerle en fazla ma$duriyete ufirayan ureticiler
olmugtur. Umarrz gelecek hul<umet bunu goz onune alarak, ekici lehinde
kararlar alr.
Ekim aynrn ilk gunlerinde camiamrz Tekel de gorev yapan meslektaqlanmzdan
47 sinin t0tun drgrndaki alanlara taln edilmesi ile sarsrldr. Talep drgl, hakstz, a-

daletsiz, ailenin butiinliigti esaslna ayktn, hizmete hiE deler verilmeden yaprlan
bu tayinler, Eegitli girigimler sonucunda donduruldu.... Aynr giinlerde Tekel ust
yonetimde bupk degigiklikler yaprld. Qegitli hirkiimetlerle Ealryan i0 yh aqhn
bir zamandr Tekel Genel Mi.idurlugu gorevini surduren Mehmet AKBAY gorevden ahndr. Segimler nedeni ile ertelendili soylenen tayinler ile en az 23 igletme
mtldurli.ifunun kapanacafrr, zorunlu emeklilifin yaganacafr vs. gibi gegitli spekulasyonlar ortahkta dolagmaktadrr. Qahganlar aErsrndan bakrldrfirnda boylesi
bir ortamda Eahgmak ne olEude verimli olabilir? Buna idarecilerin dikkatini gekmeyi gorevsayryoruz.
Tekelin yaprlanmasl, IMF tarafindan 5. gozden geEirmenin on kogulu olarakyeni
hukumetin on0ne konulacakfir. Burada yeni hukumete Eok ig dtigmektedir. Yllarca Tekel'in yapilanmasrnrn gerekli oldufunu her ortamda dile getirdik. Ama
sigara fabrikalannrn hammadde ihtiyacrnr kargrlayacakyapraktutun ahmlarrnm
engellenmesi hig duguniilmemigtir. Tutun sektorunde Eahgan, ureten, bu sektorden ekmek yiyen insanlann Tekel'in yaprlanmasrnda yeni hukumetten Eok
gey bekledikleri agikardrr.
Ekim ayr iEerisinde Yaprak Tutun M0essesinin ihtiyacrnr kargilamak igin mudur
semineri ve slnav yaprldr. Genel Miidiirlugun olEiilerine gore bu seminere katilmaya hak kazanan 28 arkadagrmz slnau kazanarak, atamay beklemektedirler.
$ef ve $ef Yardrmcilan semineri ise fuahk aynda yaprlacaktr. Umarrz Mtdrir Yardrmcrlarr, Bagmuhendis ve Mirhendis kadrolarrna da gereken ilgi gosterilir ve
mafiduriyetler giderilir.
Eksper alabeyimiz Sayn Adnan Ragit Gdl\AY kendi kitap argivini, dernek kutuphanemize armalan etmigtir. Bizlerle bilgiyi ve birikimlerini paylagma gabasrndan oturij kendilerine tegekkiir ederiz.
Dergimizin bu ayki saysmda Tiitun Kurulu tiyelerinin bir tamtrmr, ozellegtirme
ile ilgili iki makale ve Bahkesir Y.Tlglt Md Yardrmcrsr $evket Tezel'in kardegi
AK$A,lvl Gazetesi yazarr Ali TEZEL'inOzellegtirme Sonrasr Personelin durumunu
inceleyen bir yazsrnr bulacaksrnz. Ay igerisinde yaprlan iki ayr.seminere ait yazr
sayfalarrmzda bulacalrnz difer konular. Metin GULE$QI'nin, Ilham Hocamzrn
ve $evket TEZEL'in yazrlanntn da kelfle bir Errprda okunacafma eminiz. Salih
OZENDI'nin araghrmayazrsrveVakf MERCIMEK'in "lnternet Dtinyasr" yaztdizisini, befi enecef inizi umuyoruz.
22. Donemde Parlamentoya giren Milletvekillerini kutluyor, onlara ve kurulacak
hirkumete bagarrlar diliyoruz. Ulkemiz igin hayrh olacalrnr umanz.
Hepinize mutlu, aydrnhk guzel gunler dilerken, 15 fuahkta yapaca}riv 54.
Olafan GenelKurulda goruqmek dilefii ile,
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Gunlerdir ulkemizi saran segim heyecanr ve siyasi partilerimizin
karnaval ha_
vasrnda y0ruttukleri segim-propaganda gahgmalarr
nihayet 3 Kasrm 2002 pa_
zar gunu segmenlerin sandrkbagrna gitmesiyle
sona erai.-nuyut<bir olgunlukve
de.1no.{a9ive yakrqrr bir gekilde ionuElanan segime
g6re % 35 oy oranryla 14
ayhk Adalet ve Kalkrnma partisi segimin agrk
ara gafiLi otdu. Kutluyor; ulkemiz
igin hayrh olmasml temenni ediyoruz.
ilk
drsrnda kalmanrn verdifii uzuntuyu
3:"tj:^t.*Slg11sor",
\ur.,T":tis
yasayan
cHB y" 19 oy oranryla
ikinci parti olarak meclise girmel bagardr.
Fukarahjrn, igsizlifin, cumhuriyet tarihinin en yuksehs""iv""i""
uragtrfl bu
donemde segmenin iktidar gucu degil de muhllefet gorevi
verdili bu parti,
elbetteki kendisinden Eok daha fazla bagan bekleyenle"ri
bir olgude husrana
u$rattr.
Qok partili doneme geEtilimiz 1946 yhndan bu yana demokrasinin kesintiye
ulradrfi yllar olmug, 48 yrdrr (lg54yrrndan bu yana) parramentoda
en az 3
parti temsil gucu bulmug, 2002 yrrnda ise sadece
2 parti mecliste yer ala_
bilmigtir. soylemleri birbirinden iarkh olmayan
Eok saydaki siyasi partinin
mecliste olmasrnr s!g_me1 erbette onayramryordu. Zrra
Mecriste Eok sayda
partinin temsili, guglti iktidarlann oluqmasml engelliyordu.
Ancak, 2002 segimlerinden "bu kadan aa gok fazla"
dedirtecek tarzda bir
sonug ortaya Erkh' SeEimlere kahlan 1 8 partiden yalnzca
ikisi, meclis te % 55 oy
ile temsil edildi. Difer partilerin To 45 oy oranryla
mecliste yer almamasr, sivil
iradenin yeteri kadar.temsil edilemeyecefinin kugkusunu
dofurmaktadrr.
Baraja gok yakrn oran bir iki partinin daha mecrise g-irmesi,
siil;;;i,";;
muhalefet gorevinin gok daha g0gru ve etkin oraraf yerine
getirilmesi sonu_
cunu dofuracakil.
Demokrasiye inanan bireyrer olarak en buyuk olgunrufumuz,
segim sonuglan_
na saygrh olmaktrr. Her geyin en guzelini, en iyisini
r"g-"n bilmigtir. segirndef_
teri artrk kapanmrgtrr. Gun, hizmet gunudur: Vataniag,
bu kadlr guEru ve tek
bagma getirdili iktidann gerekrerini, tig ru-un kaybetmeden,
kururacak huk1_
metten bekleyecelrtir. AKp'den toplumun en genig kesimini
kucaklayacak,
toplumsal mutabakafi saflayacak, sofukkanh politii<atar
beklerken, o da sis_
temle kavga etmemeli, oyversin-vermeiin herkesin hukumeti
olmahdtr. yeni bir
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Bizim meslek camiasl ve tiitunculuk sektoruntin kurulacak
hukumetten acil olarak beklentisi; IMF direktifleri dofrurtusunda ilk srrada
bekreyen TEKEL,in
ozellegtirme plarunm yeniden muzakere edilip, iilkemiz gergekleiine
uygun bir
tarz belirlenerek, gozum uretilmesidir.
Qozum, Tekelin ozelle€tirilmesi delildia olamaz. Taizsiz, planh ve sekt6rdeki
butun guruplann ortak olugturacagr bir fon ile destekle.r"n guuun"eli
firetim,

sektorun tek kurtulugudur. dlkemizin kt ekonomik kaynaklairnr,
stoklar yara_
trlarak darbolazlar olugturan plansz, bagr bog bir uretim
modelini; ulkesinisev.e1h5!ir insan kigisel menfaati ulruna isteyemez. etiven veren;
6zerk bir yapr_
daki TEKEL, yaratacafr ekonomik degeilerle, ozellegtirmeaen
beklenilen
marjinal faydadan Eok daha fazlasrnr yaratacakilr.
Segim sonuglartntn ulkemize ve milletimize hayrh olmasrnr
tekar ederken, sektorumuze de hayrlar getirmesini temenni ediyorum.
Saygllanmla
Vakrf MERCimen
vakifmercimek@tutuneksper. org. tr
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bizleri de olum-suz y6nde
etkilemekte.

Konusu aglldrlrnda, gozlerimizi bir
yere dikerek geEmigte yaptrklanma
belki biraz da abartarak anlatr ve ne
yaptrysak hep bu vatan igin yaptrfrmm izaha Ealqrrdrk.

Gergekten de, goyle bir geEmigine
baktr$rmrzda yavag yavaS ykrlmaya
yuz tutan "TEKEL', koca bir glnann

Eattrdamasr

gibi ses grkarmakta.

Yrkrlan, bugunkii dunyanrn en uzun
stireli imparatorlufunun borElarmr o-

demeyi kabullenen genE Turkiye
Cumhuriyeti'nin borcunu odeme aracrydr. Bugunku Tiirkiye'de 100 yh
agan 3-5 kurulugtan biri olan ve bugun belirli bir grup tarafrndan Tir-Kaka

gibi gosterilmeye gahgan "TEKEL,
halen vergi gelirlerinin hatrn saylr bir

bolumunu kazandrmakta hazineye.
Paniklemig vaziyette Gkel Eahganr.
Bog gozlerle bakryor gelecege. Sizi
dinlerken bile kafasr meggul, bagka
yerlerde. Dokunsan ykrlacak, kontra
yumruk almrg boksor gibi. Elini anhna
koymug uzalr gozleyen, arada elilip
dolrulan gemici gibi. Uzala bakar-

kenki hareketleri goremeyeginden
kaynaklanryor. Belirsizlik, onu yerinde
krprrdatan. En ufacrk olaydan istedigi
sonucu grkarmaya Eahgan hali, geleceline olan guvensizlikten kaynak-

lanmakta. Emeklililini nasrl geEirecefiini, okuldaki gocufruna nasll yetebilecelini hesaplamal<ta. Oysa olunde 2-3 senesi daha olsa her geyi
halledecek gibi duygu iginde.

Ama yine de dur0st "TEKEL'in memuru, iqgisi. Ozeilikte son yrllarda ulkemizdeki talanr seyrederken eminim
krayor ve alabildiline bogaltryor igini,

kendisine enflasyon olarak yanstyan

yolsuzluklarr yapanlara. Hig onlarr
ornek almadr Tekel gahganr. Bu son
firsat deyip uzatmadr elini kasaya,
ambara. O nedenle uzgun. O nedenle
Tekel olarak ozellegtirme moduna girdi!imiz son ikiyldrr, teftiq turnelerinde
gordtigiim manzaranln iE karatrcr

oldu!unu soylemeden geEemeyecegim. Herkeste gorulen brkkrnhk, bezginlikve karamsarhk, elbette belli et-

krzgn ve hatta krrgrn. 70.000 mevcuttan 30.000 mevcuda inen Tekel
gahgant, bugi.rne kadar SSK ve Maliyeye hiq borcu olmayan kuruluglarrnrn, gazetelerde vergi yuzstizu gibi
gosterilmesinde baa dolaplarrn donduriildtiitinu sezmekte ve hisset-

mekte.
Hep itilmig ve horlanmrg olmanln yaratbgr lczgrnhgr, diglerini srkarak gidermele Eahqmakta. Anadolu insanrrun Eekingenligi onu pasifleEtirmiq.
Efendiligi ile amirlerinin kendisini bulup qrkarmasrnt beklemig. Hakh oldu-

gu halde gorev istemeyi, aldrfr memuriyet terbiyesi gerefi yedirememig
kendine. Gorevin istenemeyeceiini
ancak gorevin verilece{ini bildigi igin,
Devlet Memurlan Yasasl'run bilgi-beceriJiyakat esaslarrna gore yuksel-

meye izin verdilini bildigi igin gorev
talep etmemig. Ama etrafrnda amir
pozisyonundaki bilgisiz, denelmsiz
ve beceriksiz kiqileri gordukEe ig gegirip hayrflanmrg da lne de efendilikten
zarar gelmeyeceSini dugunmtig.

Diig0nmug de, artrk sonun yaklagtlfinr gordtikEe gozun0n onunden, bugune kadar Eahgtrfir Genel Mudurleri
gegirivermig. Yine de Atila CANDIR'lannr,. Niyazi SdRENKOK'lerini, Orhan OZET'lerini hatrrlayvermig. Mus-

tafa GdQLU'yu de, bir grprda Tekel
Genel Mudurl0grl gibi bir gorevi ilkelerine ters drigt0lii igin brakmasrnr
unutmamrg.
Genel Mtdiirlugumtzii brrakhktan 20
yl sonra ziyaret etmiqtim Atila CANDIR\. Tabi hatrrlayamadt beni. Hahr-

lamasrnr da beklemiyordum zaten.
Tekel'in ve Tekelcililin ekol ve okul
oluqundan bahsetmigti ve ziyaretim
dolayrsryla Eok duygulandrlrnr vurgulamrgtr. Ben de kendisine Tekelcilerin, Kurumlarrna katkrda bulunanlarla zarar verenleri hig unutmadrklarrnl soylemiqtim.

Gelmiq geEmig en uzun siireli Genel
Mtidurluklerinden son olarak bir istemleri var Tekel Ealryanlarmn. Tum
M0esseselerde agrlacak slnrf y0kseltme ve memur yiikselme slnavlannn yaprlarak, bog olan ust kadrolann

bugune kadar unutulan dur0st,

Ea-

hgkan ve Eelebilere verilmesidir istedikleri. Bu gekilde, bug0ne kadar
unutulanlann, amirleri tarafindan geg

de olsa bulunup odullendirilmesidir
bekledikleri. Onlarm kimseye minnet
borglarr yoktur. Onlar; kimseden inayet beklemez, el-avug agmaz, ganta
tagrmazlar.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

-

bilen bir kiginin bakrgr ile tirtun ve
sigara sektorunun yerinin ayn olduiu

hemen fark edilmektedir.

legmesi veya tasfiyesi halinde alter
natifi Turk ozel sektor0 ve Ttirkiye'dt
yetigen hammadde de{il, tamamer

Sigara

sektoruniin hammaddesi olan tirtun,
diler hammaddelerden ayrr nitelil<te
ve ozellikle Turkiye igin gok onemli bir
hammadde ozellifindedir.
Tirz konusunda herhangi bir sorun
yoktur.Alkollii iEkiler konusunda ise
Tekel aracrhlr ile Devletimiz onemli bir
gelir elde etmektedir. Ulkemiz alkoll0
iEki uretiminde yeterli hammadde ve
teknolojiye sahiptir. Yani Kitlerin ilk
kurulugundaki " devlet elile sektorlerin olugturularak, ekonominin kurulmasl" agamasr tamamlanmrg, ozel
sektorumtiz ulkemizdeki hammadde
( anason, uzum vb. ) ve teknolojiyi
kullanarak alkollti iEki uretebilecek, iE

yabanct sigara trostleri ve % 85-90 ya.
bancr hammaddedir. ( virginya burlei
vb. )

O zaman bu ozellegtirme sadece
Tekel'in ozellegtirilmesi degil; gerEekte sahibi oldufu %7}'liksigara piyasaslnrn (B trilyonluk bir pazarrn
devridir. Zaten uluslar arasr sigara
trostlerinin istedifide Tekel'in tesis.
leri degil, elinde bulundurdufru sigara
piyasasrnr ele gegirmektir.

Iyi bir ozellegtirme nasrl olmahdr ,
Neler hesaplanarak ozellegtirme bedelibulunmahdrr ?
iyi UiUnaigi gibi bu igin bedeli asla Tekelin sigara fabrikalarmm, sigara mar.
kalarrnrn, makine, arag ve binalarrnr:
edeceli bedel degildir.Bu bedel, Tur:
tuttin ve sigara seldorunun % 90 oranrnda ortadan kalkmasmrn bedeli ol-

piyasa ve ihracah kargrlayabilecek du_

ruma gelmigtir.

Bu durumda Devlet alkoll0 iEkilerden
yllar iginde elde edecefi geliri ozel-

legtirme yaparak toplu olarak elde
edip, bu piyasadan yardrm ve denetleme dqrnda Eekilebilir. Bu sektordeki

ozellegtirme sonucunda piyasadaki
hammadde arzve talebi ile urun arzve

talebi buyuk bir deligime ufiramadan, hem ureticiye ( tarrmsal ve sanayi ) , hem tuketiciye aym piyasa gartla-

kel'in malvarhfrr olmahdrr.

rnsaflayabilir.
Bu konumdaki ozellegtirme uygula-

ilk satrra yeniden dondu$tim0z

maslna kargr Elkmak ekonomik den-

geler agsrndan akrl karr delildir ve
kargr Etkan hemen hemen yoktur.

Tutun ve sigara sektoru ise tamamen
Son zamanlarda slk slk duydulumuz
bir ctmle var. "Tekel'in seneye ttittin

ahp almayacagr belli degil." Bulundujumuz stireEte bu cumlenin soylenmesi son derece yanhq ve trlkemiz
agsrndan buyuk bir ekonomik deler
kaybrdrr.

Bilindigi gibi tekel, ozellegtirilmek u-

zere " ozellegtirme idaresine" dewedilmig bir Kamu iktisadi tegekkuludfir.
Ayrrca 'Tbkel" denildiginde bagta tu-

tun ve sigara sektoru akla gelmekle
birlikte, alkollu iEkilea tuz, kibrit gibi
baa selrtorlerde Tekel'in faaliyet alanndadr. Ancak Tekel'in tiretim ve
satrgnt yaptrgr mamuller arasrnda

li$ssx*&ili:r'::':.'i:

mahdr. Bu bedelin iqinde tiituncu
koyl0niin yllarca tutun dikip kazanacajr para, tutun ve sigara sektorunde
Ealryanlann yrllarca Ealqrp kazanaca!
para ve Devletimizin sektorden yrllarca kazanacalr gelir ve arh olarak Te-

farkhdrr. Tiirkiye'de riretilen gark
(oriental ) tipi tutunler, dunya tut0n ve

sigara literaturirnde esasen Turkiye
merkezli birkaE komqu ulkede tiretil-

mektedir. dkemizde tuttinctiltik yaparak geEinen 500 - 600 bin aile vardrr. Tutun ve sigara sektorunden geEinen toplam 3 - 4 milyon insan kitlesi

vardlr. Sigara sektorrimuzun ozellegmesi veya tasfiyesi ile bu insanlar geEim zorluluna d0gecek, ulkemizin
sosyal dengeleri onemli olgiide bozulacakhr. Aynr anda Devletimiz de ttitun ve sigara sektortinden kazandrfir
onemli bir gelirden olacaktrr.
Turk tuttin ve sigara seldorunun ozel-

Bu diigunceler rqrfinda bagladllrmr
za-

man, " Tekelin seneye tritun ahp almayacagr bellidegil " cumlesinin telaffu;
edilebiliyor olmasr, Devletimizin tutur
ve sigara sektorunden kendi kendine
Eekildigi, yani tasfiye ettili anlamr ortaya grkar ki, bu da yukarrda saydr-

$mz

0lkemiz igin gok onemli gelir-

lerden kendililimizden vaz geEtifiimiz
anlamma gelmektedir.
Bu sonucun dofmamasr iginse yaprlacak plan ve programlar asla tasfiye
anlamrna gelecek plan ve programlar

degil, bilakis tersine planh bir uretim
ile sektordeki piyasa paynr devam et-

tirerek, buradan aldrlr giiEle pazarltfia

girip ozellegtirmenin yaprlmasrdrr.
Ozellegtirme budur. Bunun drqlndaki
bir programla yaprlacak uygulamalar
ozellegtirme defiil, tasfiye anlamrna
gelecektir.
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selam olsun. Selam olsun mdm huyuna kibir ekleyemediline. Gdrene
selam olsun bu alaca toz hengame-

siperlere atan, vtrcutlarm gelecekteki
Eocuklanm diinyadaki cehennemden
ba$mszhfa ulagilracak kopru ya-

sinde gozlere gekilen perdeleri elinin
tersiile iterek.
Selam olsun gewesinin ulruna can
guphe etmeyene. Once ben defiil, her

panlaraselam.
Selam olsun, o yifitlerin vatan sevgisi
ve anlayElanru benliklerinin demirbag yapanlara, ktiresellegmenin eksilerinden ulkesini koruma adma uyanrk

ne kadar zor da olsa bu can Dazan

ve hassas olanlara.

iEinde biz diyebilene. insanhk o.rrunun ayaklar altrna alnmadllr, taglarm
degil kopeklerin balh oldufu dunyayr
ozleyenlere, bunun igin bir gM gakanlara selam olsun. Onlar igin atan kalp-

Selam olsun Anadolu'nun dolu analarrna. doru babalarma fedakarhkta doludizgin olan. Sonradan olma naylon

verilebilecek bir vatan oldulundan

0rsuN

lerin sahiplerine selam. Selam olsun
onurlu yaqamr tercih edeni alnlndan
openyureklere.

mml bilene selamln. Selam olsun bir
tekyuz tagryana dostuna kargl. Selam
olsun arsza kargr tag, acize yumugak
baq olabilene. Selam olsun insanr insan bilip sevebilene, derdini bilip dostunun yuzune gulebilene, yuztrne gtrldtrgtinun arkasrndan pergin olabilene.
Selam olsun, burada dikenlerini brraIcp gullerini yad ellerde tiiketmeyene,
yetimin hakkrna el uzatmayana, 1rurelini prangalayrp beynini uzak ellerde
rehin brakmayana. Yalnlzken de rehavete kaprlmadan fayda uretip, gevresine zarardan her dem uzak durana

selam. Selam olsun eliyle kazanrp,
alnrnrn teriniyiyene.

Selam olsun iyilik dostlanna, aman
vermeyene zamane haramisi hucumlanna. Dostunu ve hasmrm iyi bilene,
tam teghis edebilene selam. Insanlan
delil kavramlan irdeleyip sorgulayan-

lara, kotirye degil kotuliifie diigman
olana, kotuye engel olabilecek olugumlann yolunda ter akrtmak isteyenlere selam. Qokerten, pors0ten kavramlan ve izledili yollarr kapatma yolunda azim sahiplerine selam. Selam
olsun sinek oldtirmeyi delil batakhk
kurutmayr hedef alanlara.
Selam olsun vatan toprafirnda baykuglarla pazarhk yapmayanlara. Sap
ile samam karrgtrmayana, $airin de-

digi gibi "Gece zifiri karanhkta ak
sutiin igindeki ak krh bulup gekenlere"

laflarla delil yagayarak, yagatarak

baba olanlara. Qoculunun kendisini
agmasrnln ulke ve insanhk geligiminin
bir mikro plam oldufiunun bilincinde

Bu ilkenin gelecelini dirquntip bag
0mit ekip kendisinin
goremeyecefi baharlara yatlnm yapan krg kahramanlarna binlerce selam. Selam olsun yaqammdan umit
kesmeden vatamndan trmidini kesmeyenlere. Umutlu ufuklarr kalbinde
yuvalandrrabilenlere selam. Pragmatizmin bencil, porsiitiicu ve oldtirucu zehirli kucagna kendini brrak-

geligmeden dur olmayan zinde
ruhlara, kutlu yurek ve beyinlere

mayanlara selam olsun.

selam.

"Once can' degil "Once vatan" diyen
ve Eocuklannrn ozgtirlii!0n0 Anadolu
topra$rnr suladrfr kanlanyla kurtaran
atalanmn bu duygularm yazdaki bir

Selam olsun altln igleyp de tozunu

zonklatanlara,

Selam olsun, selaml tagryabilene. Selam olsun, selama layk olana, anla-

babalara delil elbet, iilkesive butun
insanhk iEin faydanrn yamaglanndan
inmemeye azimlilerine selam. Kof

imbat gibi de olsa

hissedebilene

selam. lirpralrm godere strme diye
gekmeye layk o Qanakkale'de yatan

yigitlere selam. O gehitlerin gehit
dofuran torunlarma selam olsun. Ki o
yigitlerdi baglannr bu toprala feda
ederek Eocuklannm geleceli igin kanlarrnl, canlannr yatlnm yapan. Bu topralrn biitun mozayi$ini yansltryordu
akan kanlarr o "Thm Bafirmsrzhk" fedailerinin. Onlann fedakarllk, feragat

anlaygnaselam.
Bu topraklarda yakrlan ozgiirliik ve

tam balrmsrzhk ateglerinin birlegtiricisi, kori.ifu ve onderi Mustafa Kemal'in "Ya istiklalya oliim" fermanmn
ve "Tam baflmslzhk" soziiniin anlam
ve onemini kawayanlara, bundan
sonra da kawayacak olan kugaklara
selam. Onun "Ben size savagmanzr
delil olmenizi emrediyorum" soz0ne
kargillk gogs{inii vatanrna siper etmek

iEin mermilerin tizerine futursuzca
giden yuz binlerce gehide selam.
"Qanakkale gegilmezi" kanlarryla
ya?:rn, kendilerini kurbanhk kog grbi

olan ana babalara selam.
Selam olsun liyakati birincilveri kabul
eden etkili yetkililere ve referansr

liyakat olanlara. Tavassutla koltuk
doldurmayr degil, liyakatle hizmeti
amaglayan ve bunun igin her alanda

tizerine bulagtrrmayanlara, iginin hak-

hnr vermeyi boynunun borcu bilenlere. Meslek ahlalanl onde tutanlara
selamolsun.
Buldugu gigkin ctizdanr sahibine teslim etmekte tereddtit etmeyen "asgari
ucretliye" selam. dniversiteyi kazanan
Eoculunun sevingten delil, tasadan

uyutmadrfi], nasrl okutacalrnr dtigu-

nerek garesizlikten hafakanlarrn
bastrfr babasrna selam.

Selam olsun bu aziz milletin bogrtinde saplanmrq durumdaki kleptokrasi

brgalm ytireline saplanmrq gibi hissedenlere. Bu brgalrn sapnr tutanlan
goren gozlere selam. Gortip de Erkarmak isteyenlere selam. O brgalr biin-

yeden atmak igin kvranan hticrelere

selam. Bu hticreleri golaltmak iEin
verilecek emeklere selam. Umarsz
kitlelerin imkansrzhktan yanan bafirrna bir bardak su tagrma azimlilerine
selamolsun.
Selam olsun balrmszhllmzm sorgulanmasrna zemin haarlayan biitgedeki kara deliklerde dahli olmayanlara,
"Bu igte parmalrm yok" demeye layrk
vicdana sahip olanlara. Selam olsun
"Mlletin onemli bir krsmr fakr0 zaruret

[g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

dafann gahgtrfl iqletmelere ait

iginde harap ve bitap" iken bolazrnda
lokmasr dizilenlere. Selam olsun gaf-

let ve dalalet igindekilerin iimidini

krramadlfir, gafletin eseri flulagan orve

tamln gerEekleri gormesi

yagadr. Qunku gergekten yazrh srnavda oldugu gibi adamakrlh bir mulaka:

anlamasrna engel olamayanlara.
Selam olsun yurdun herhangi bir koqesinde bakrmsrzhktan olmek uzere
hale gelmigve daha onemiisi ilgisizligi

srnavryaprldr.

Qok ciddi tutulan mulakatr da tirm adaylann kazandrgr yetkililerce sozlt
olarak beyan edildi.

kanrksamtg, insanlardan umidini yitirmig, olmeyi bekleyen muhtaglarr

Seminerin Onemi

gorduliinde yuregi daglananlara.

yararh oldu. Bu kiqilere muhtemeler
kurumlarmca tanrnan son frrsatil.

Seminere degigik unvanda bazt personelin katrlma girigiminin oldulunu

olduklarnm bilincinde olan etki ve
yetki sahiplerine. Onlar iEin bir tugla

diyebilenlere.

Selam olsun, selama layrk olmayan
baa "Buhran donemi asalalr" komplike gtig sahiplerini Eekilen perdelerin
ardrndan gorebilen kartal bakrghlara,
daha onemlisi her gegen gi.in daha
sofistike planlanna kargr her daim
uyanrkolanlara.
Kanrmca bu selama layrkve muktedir
olan herkese ve onlann saylannl
arhrmaya ulkemizin su gibi, ekmek

gibi ihtiyacr oldufiu kadar; Eolunlufun da bugunun mayhoqlagtrro,
gevgetici ve uyugturucu atmosferinden, dahas kuresellegmenin dayamlmaz hafiflilinden sryrrhp bazr gergekleri ve saptamalan hatulama adma bu
selamlarr vermeye ihtiyacr var, hele ki

mandacr anlayg iEin ortamm boylesine elveriglihale geldigi bu zamanda.

liiililiiiilii:iiir,

Bundan

kiqi ile srnrrh olsa ve gecikmig bir program olsa da slnavrn ozneleri iEin gok

selam.
Selam olsun genglerini giidulecek suru olarak gormeyip yannrn sahipleri

ve canlarrnr feda ederek omuzlan uzerinde bizi yagatan bu topraklarm sahibi aziz qehitlerin evladna bu yakrgrr"

ve

Sonra Yapllmasr gerekenler
Netice olarak bu seminer ve srnav 2t

Onlara el uzatanlara selam olsun.
ifrtiyaE sahiplerine bahk tutmayr
olretenlere de bahk verenlere de

saflayanlara, yollannr aEanlara selam
olsun. Onlara "idol" delil"yol" lazrm
oldufunu goren gozlere, enerjilerinin
kalkrnma hamlesinin payandalarr
olacafrm sezen beyinlere selam.
Selam olsun ulkesinin gelecefini dtrgunerek ellerinin arastna aldrlr kafasrnda anaforlar yaqayanlara. "Kafamdaki frrtrnayr nasrl pozitif enerji olarak
ulkemin yaranna kanalize edebilirim"
in yollannr aragilranlara. dlkem iEin
acaba ben de bir ryrkyakabilir miyim ?
Higbir gey olamasam bir mum olabilir
miyim? Mum dlup gevreme faydah olabilir miyim diyebilenlere. "Kanlarrnr

ra-

kamsal bilgiler mulakat konularnr olugturdu. Mtilakat oncesi de ttrm adaylar buyuk olEiide kaygr ve heyecar

ancak idarenin yonetmelile atrfta bulunarak bir alt gorevi kadrolu olarakik
yrl yapmrg olma kogulunu arayarak br-

ozellige haiz olmayanlarr kabul
medigi olrenildi.

et-

Benzer seminerin oncelikle vekaletei-

ytirtitulen gorevler iEin de en hsa

su-

Ekim ayrnrn 14 ile 20'si arasmda Tekel

rede yaprlmasr yerinde olur. idarenir

Yaprak Ttitun lgletmeleri ve Ticareti
Miressese Mudiirlugii'nce igletme
Mudurlugu semineri diizenlendi.
Seminer konularrnr; Atat0rk ilke ve inkrlaplarr ve TC Anayasasr, Turk Dili ve

m0d0r yardlmcrlarrna tanrdrlr bu fusah difier iinvanlarda yrllarca hizme:
veren ve dolal olarak y0kselme bekleyen personel iEinde de deferlendir-

lmla Kurallarr, Resmi Yaagma Kurallan, Devlet Memurlan Yasasr ve llgili

Ornefiin, vekaleten; Miidur yardrmcrh$r, Bageksperlik, $eflik ve $ef Yardrmcrfr ytrtiten personelin moral ve
Motivasyonu ve yasal haklannrn alnabilmesi iEin acilen benzeri seminerlerin yapllmasr kagnilmazdr.
Bu yonde karar ahcilann, kendilerini
memur tinvam ile yrllarca gube geflig
(amirligi) veya bageksperlik yaptrktan
sonra, kurumun ozellegtirilmesi neticesinde bagka kuruma dtrz memur
iinvanr ile nakledildiklerini ve orada

Mevzuat, Yonetim ve Denetim lliskisi,
Hukuk ve Yonetim, igletme ve mitiyet
Muhasebesi, TekelAhm Satrm ve lhale Yonetmelifii, Tekel'in Ana Statu ve
Yaprsr gibi gunluk gahgma hayatrnda
kargilagdan konular olugturdu.
Seminer, Genel Mudiirluk ve Muessese Miid0rlulum0zden ilgili daire
bagkanr, Muessese Mrid0r Yardlmcrlan ve $ube Mudurlerinden olugturulan yoneticiler tarafrndan verildi.
Seminere, "Tekel Personelinin Yer ve
Gorev. Defiqtirme

Suretife Atanma-

larrna lligkin Yonetmelik" gerefii, kadrolu olarak en az iki yrl Mtidur Yardrmcrhg yapmry 28 arkadagrmrz katrldr.
Seminer sonunda yaah slnav yaplldr.
Tum adaylar gece yarilarrna kadar
gruplar halinde veya m0nferiden harrl
harrl ders Eahgtr. 28 aday da yaah srnavda 70'in 0zerinde noi alarakMulakat smauna girmeye hak kazandr.
Yazrh slnav sorularrntn benzerleri ve a-

mesi onem arzetmektedir.

daktillograf olarak gahgmak durumunda kaldrklannl dugunmeleri durumunda sanlnm bu talebin onem ve
aciliyeti anlagrlrr.

Bununla beraber diSer Miiesseseler-

de, ihtiyaE durumuna gore degigik
zamanlarda hakedenlere yonelik ben-

zer seminerlerin duzenlendigi gortiluyor. Yaprak Tutun Muessesesinde
bu seminerlerin ertelenmesi ya da hig

yapilamasr taraflan madur etmek-

tedir. Yrllarca vekaleten yiirutulen
gorevlerde bulunanlara usuliine uygun yollarla iinvan verilmesi gerekir.
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ecirilt
yanh Hidrojen) gibi tanrnmrg ftimigantlar uzerinde daha gok durulmug-

Ytin. Kur. Muhasip Uye
nn fi-22 Eyltil2000 de yaprlan ve 40
Tutun Teknoloji Muhendisi ve Tutiin
Eksperinin katrlarak baganh oldulu
Fiimigasyon Egitim Kursunun ikincisi
17 Tutun Teknoloji Mtrhendisi meslektagrmzm katrhmryla 14-25 Ekim
2002 tarihinde Izmir Zirai Karantina

Mudtrlugunde gerEeklegtirilmigtir.Bu
kurs lzmir Zirai Karantina Mudurl0gune Mensup Jale Yarutkan (Zir. Yuk.

Miih.),C. Songiil Giimug (Zir.Yuk.
Muh.),Gazanfer Gezgig (Zir. Milh.),
Ekrem Qetin (Zir.Muh.) ve Bornova
Zirai Milcadele ve fuaEtrma Enstitusiine mensup Bilge Mrsrrho$lu ve
M.Erhan Gore isimli efiitmenler tarafrndanverilmigtir.

Kurs suresince teorik bilgilerin yant
srra Tarig depolarrnda,TMO ambarlannda ,ozel sektore ait bir kuru doma-

tes iqletmesinde ve Tekel Balatgrk ig-

letmesinde fiimigasyonla ilgili uygulamalar da yaprlmrg, kursa katilan arkadaglanmzrn Eok arzulu gahgmalart
ile zevkli bir kurs donemi gegirilmigtir.
Bilindigi gibi bu kurslar Yaprak Tutun
Igletmeleri ve Ticareti Muessesesi Mudurlulunun ihtiyacr ve talebi dofrultusunda Tanm ve Koy Igleri Bakanhfr,
Koruma ve Kontrol Genel Miidurlulu
tarafrndan duzenlenmektedir.
Tekel Y Tigletmelerinde yaygrn olarak

kullanrlan Hidrojen Fosfit (fosfin) uygulamalanna daha gok yer verilmekie

birlikte fdmigasyonda yaygrn kullanrm alanr olan Methyl Bromide (BromoMetan)ve Hidrojen Siyantir (Si-

Bu olumlu yonlere sahip fumigasyon
sonucunda gerek ihracat ve gerekse

tur.

ithalat bakrmrndan pek gok kolayhklar

FUMiGASYON: Her turlu biyolojik do-

sallanmakta ve dolayrsryla yurda tehlikeli zararh etmenlerin her biyolojik
donemdeki canh halinin girmesi on-

nemlerdeki bocekleri ve difer zararh
hastahk etmenlerini oldurmek amacrla kapah bir ortama belirli bir mda

ve belirli bir miktarda gaz

halinde
kimyasal bir madde vermek ve belirli
bir sure gazr (fiimigant) bu ortamda
tutmak amaclyla yaprlan iglemdir.
FUMICASYONUN GAYESI VE ONE-

Mi:Fumigasyon her turlu bitkisel ve
hayvansal kaynakh iirunler ile diler

materyalleri zararlt etmenlerden
annduarak,bu etmenlerin tahribatlnr

ve urun kaybrnr onlemek

suretiyle
urunun salhkh halde bulunmasl amacrnr gergeklegtirmektir. Bu iglem insektisit, fungisit, rodentisit, hemetosit
ve akarisidlerle mtrcadelenin guq veya
imkanslz oldugu hallerde baqvurulan
son garedir.lgte bu gaye ile yaprlan
fumigasyon iqleminin yaprsrndaki
esaslar olan;
. Bulaqrk urune direkt tatbik edilebilen biryontem olmast,
. Difuzyon yuksekligi nedeniyle urunde ug noktalara kadar nufuz ede-

bilme ve homojen dafrlma imkant
saflamasr,
. Grda maddelerindeki kahnh ve koku
oranlnln tolerans stnlrlan iginde bulunmasr,
. Krsa siirede buyuk miktardaki urunlere uygulanabilme olanalr saflamaql

. Diler savag yontemlerine oranla
daha az masraf ve iggucu gerektirmesi,

. Zararlt etmenlerin tum biyolojik donemlerine etkili olmasr gibi ozellildet
bu iqlemin olumlu yonlerini tegkil etmel<tedir.

=*

lenmekte ve ahcr isteklerine uygun te-

mizlikte ur0nlerin haarlanmasr sa!lanmaktadrr.
Bu oneme sahip fumigasyon igleminde kullanrlan ftmigantlarrn:
. Tagrndrklarr kaplara ve uygulandrklan ortama agmdrrcr etki yapmalarr,
. Uygulandrklan tiriinlerle sabit bilegimli ve istenilmeyen kahntrlar yapmalan,
. Canh bitkilerde bozulmalara ve uretim materyellerinde(tohum v.b.)
Eimlenme kaybrna neden olmalart,

.

Parlaycr, patlayrcr ve yantcr ol-

malarr,

.

insanlar uzerinde de yuksek toksik

etkide bulunabilmeleri gibi olumsuz
ozelliklerinden oturu bu iglemin uzman kigilerce gok dikkatli ve teknigine
gerek-

uygun qekilde yapilmasrnt

tirmektedir.
Kaynak "Fumigasyon Genel Esaslarr

ve Uygulama Teknikleri"

Zirai

Karantina Mudurlugu IZMIR,ZOOZ
Fumigasyon Egitim Kursuna Katrlan

Tiitiin'lieknoloji Miihendisi Meslektaqlarrmlz:

C.Cavit UQAR

. Ragit CUNDEM
. Cesur BASPINAR

Huseyin AI-TAN

SadrkQEIJ|IK. Kamil OZ
Y.luran GftLUtqSfR
Levent DUMANTEPE

Sabahattin BATUR. Murat ZENCIN
Adnan TARAN . Haydar Ali YARICI
Yrlmaz TEKAY . tuif FIDANCI
Necati GENQ . SaitACAR
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tirn mamulleri sel<toru ve alkollu iEkiler sektoru ile ilgili duzenlemeler son
geklini alryor. Yonetmelikleri duzenlerken de sektorde faaliyet gosteren

iZmin-niyazi Adah baqkanhgrnda,
Dr.Salih Yrlmaz (Baqkan Vekili),
Muammer Oral, Nazime Gurkan, Dr.
Alper Pigkin, Mehmet Naki Hocaollu
ve Muhammet Celal Civelek'den olugan Ttittin, Tiittin Mamullerive Alkol-

lu lEkiler Piyasasr Duzenleme Kurulu,

HAWRLI

SffiIIN,,,

gorevine hzh bagladr. Gegen hafta iz-

mir'de toplanan Tutun Kurulu, TEKEL, Philip Morris, Japan Tobacco'nun fabrikalarrnl gezdikten sonra
Ege Tutun ve Tutun Mamulleri ihracatgrlan Birligi Yonetim Kurulu dyeleri
ve Tutrin Eksperleri Derneli Yonetim
Kurulu Uyeleri ile biraraya geldi.
Gorugmeler sonrasr DUIt{YA'ya aqrklamalarda bulunan Tritun Kurulu Bag-

kam NiyaziAdah, bu hafta iEinde

tt-

tt-rn, tutun mamulleri ve alkollu iEkiler
sektoriinti duzenlemeye yonelik gahg-

Ttittin, Ttitiin Mamiilleri ve
Alkoltti igkiler Piyasasr Diizenleme Kurulu dyelerinin

malara son geklini vereceklerini soyledi. Tiirkiye'nin bir ttitun iilkesi oldulunu dile getirenAdah, yasalar Eergevesinde Tiirk halkrrun, Ti.:rk ekonomi-

sinin lehine olaca$rm dtigundtrkleri
her turlu diizenleyici onlemi alacakla-

rmkaydetti.
Sistem galrymaya baElayacak

Ocak aynda ytrrtirliige giren 4733
aynda
Ttit{rn l(rrumu'nun olugturulmasrnln,
bu siire iginde de gorevlerin gegici
olarak TEKEL Genel Mudurlugu
tarafrndan yurutulmesinin gerektilini
belirten Adah, bu surenin gegitli nedenlerle agrldllrnl, ancak Temmuz
aynda Tiitun lfurulu'nun olugturulasayrh yasaya gore gegen Nisan

bildigini dile getirdi. 23 Temmuz tarihinde goreve baqladrklarrnr kaydeden
Adah, "Qok yo$un bir Eahgma temposu igine girdik. Tam mesai yaparak
haftanm dort giinu toplandrk. fukadaglanmz ozveri ile galqtl. TEKEL'
den 13 kigiyi geEici gorevli aldrk. Bu
arkadaglar mewuat Eahgmalannr bizimle birlikte hazrrladrlar. Tiitun Kanunu ile eski mevzuat kalkh. Yeni mevzuat henuz ytirurltige girmedi. Bir gegig

donemi iEindeyiz. $u anda da Ku-

rul'un ilk etapta d0zenlemesi gereken
11 yonetmeli$in 7 tanesi tamamlanmak tizere. Bu yonetmeliklerin en onemli 3 tanesi olan tuttin sektorti. tri-

t'

--l

firma, kurulug ve derneklerle tek tek
temasta bulunuyoruz. Yonetmelikler
son geklini aldrktan sonra Resmi Gazete'de yaynlanacak. Bu gekilde sis-

tem galrymaya baglayacak" geklinde
konugtu.

Ttitun Kurumu'nun olugturulmasr iEin
tegkilat yonetmelilinin yaynlanmasnm gerekti$ini kaydeden Adah, yonetmelilin, bu hafta bagrnda Bakanlar
Kurulu karan olarak yaynlanmak uzere iligkili olduklarr Devlet Bakanhlr kanahyla Bagbakanhk'a sevkedilecejini
soyledi. Adah, "Boylece kadromuzu

tamamlayarak yeni binamrzda gahgmalara baglayaca$2" dedi.

TEKEL'|e tizel sektor aynr statiide
Tuttin Kurumu'nun yasal olarak kurulmasryla birlikte TEKEL'in uzun yllardrr yapageldifi duzenleyici fonksiyonlann ve kamu erkinin kendilerine
geEece$ini belirten Adah, gu bilgileri
verdi: "TEKEL, ozellegtirme agamasrnda beklenen, ticari ve srnai faaliyet-

lerini yolun gekilde yiirutebilme imkantna kavugtu. Bu..Eergevede ozellegtirme Ealqmalan Ozellegtirme ldaresi'nin patronajlnda yuruyecek. Bizim bu konularda herhangi bir miida-

halemiz yoktur. TEKEL'in de bizim
duzenlemeyle gorevli oldulumuz alanlarda herhangi bir m0dahalesi olmayacak. Bu nedenle yetki veya gorev qatrymasl olmayacak. $u anda
TEKEL Genel Mtdiirlugii, alkol, ttitun
ticareti ve ttitiin mamulleri ureticisi
yonuyle bizim duzenledi$imiz sektorlerin iginde bir kurulugtur ve difer firmalarla, tticcarla aym hukuki statudedir. Herhangi bir imtiyaz, rekabeti
bozucu one gekmeler sozkonusu de-

fildir."
Sektorde tath bir rekabet oldufiunu
dile getiren Adah, ozellegtirme sonrasl

TEKEL fabrikalarmrn kamu mulkiyetinden ozel miilkiyete geqmesi ile sektorde daha fazla Eeqitlenme olacalrnr
belirtti.

Tutun firmalan ile i:retici

arasrnda

imzalanan tut0n sozleqmelerinin Rekabet Kurulu incelemesinde oldufiunu kaydeden Adah, Rekabet Kuru-

lu'nun onumtizdeki gtinlerde bir on
rapor hazrlayaca$nr ifade etti.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

4733 Sayrh Kanunun 2. Maddesine gtire Bakanlar Kurulunca 27 Mays 2002

Thrihinde
atanan Tiittin, Ttitiin Mamulleri ve Alkollti lqkiler piyasasr dtizenleme kurulu uyelerimizi tantyaltm.
.]949 Egirdir dolumlu. ilk-Orta olrenimini istanbul'da tamamladr...1971 yrhnda A.U.S['asal Bilgiler Fak0ltesi
,,igletme boltrmtinden mezun oldu. Iyi derecede Almanca ve Ingilizce biliyor.

1g7l-1984 yrllarl arasrnda Maliye Bakanhfr'nda Hesap Uzmam, Baqhesap Uzmant ve Hesap Uzmanlan Kurulu
Baqkan Yardrmcrhgr gorevlerinde bulundu. TEKEL Genel Miidur Yardrmcrhll ve Yonetim Kurulu Uyesi olarak 17

yl

gorev yaptr. 2001 yrhnda Kristal Tuz Genel Mirdurltigu ve Yonetim Kurulu Baqkanhgr gorevine.atandr. Kamu
iqtetmeteii igverenllri Sendikasr Yonetim Kurulu Bagkanhlr ve Uyeligi, TiSK Yonetim Kurutu Uyeligi, Egitim
Vakrflannda Yonetim Kurulu Bagkanr ve Uyeligi gorevleriniyaptr. Almanya'da 1 yl mesleki incelemelerde bulundu.
20.7 .2O)2tarihinde Kurul Bagkanhgrna Maliye Bakanhgtnr temsilen atandt.
1956 Dogumlu. 1979 yhndaA.d..Siyasal Bilgiler Faktltesi igletme boltmunden mezun oldu. igletmecilikdalmdaki
Yiiksek Lisans gahqmasrnr Gazi dniversitesinde, Ekonomi dahndaki Y0ksek Lisans Eahgmasrnr ABD'de Vanderbilt
Universitesinde. Etionomi dalrndaki Doktora Eahgmastnr ise Cazi Oniversitesi'nde tamamlamrgtlr.
1 99 1 - 1995 yllan arasrnda Ekonomi Mugaviri olarak New York'ta gorev yaptl. Hazine M0stegarhlr Dtg Ekonomik
iligkller Cenel Mudrir Yardrmcthlr gorevinde bulundu. Halen Ti.rrk Telekom Denetleme Kurul Bagkanllrnda Kurul
Bagkanr, Bagkent Universitesi Sosyal Bilimler Enstittrst'nde de Ogretim Gorevlisi olarak gorevyapmakladrr. . '
2O.7.2O}2tarihindeKurul BaqkanVekilligineHazineM0steqarhlrnrtemsilenatandr. ',,:, ;" ' .,.1 :'

1947 Zara dogumlu. itf-Orta ogrenimini Sivas'ta tamamladt. 7974 yrlnda Ankara Mimarhk ve Milhendislik
Akademisi'nden Mi.ihendis olarak mezun oldu. Orta derecede Ingilizce biliyor.
1974-1978 yrllarr arasrnda Sivas PTT Bolge Bagmudiirlugu'nde Mirhendis olarak gorev aldr. 1980-1981 yllarr
arasrnda Sivis Meslek Yuksek Okulu'nda Ogretim Gorevlisi olarak gorev yaptr. 1982-1989 yllan arasrnda Eegitli
girketlerde tist duzey Yoneticilik gorevlerinde bulundu. 1989-1999 yrllarr arasrnda Okten $irketler Grubu Genel
Miidiiru ve Yonetim"Kurulu dyeliji gorevlerinde bulundu. Silsa Kum Madencilik 1ic.A.$. Yonetim Kurulu dyeligi,
.TjC'E|{ YAnetim Kurulu Uye,ligi gorevlerini slrduruyor.
,2Q;'7.zAo2,tarihinde Kurul dyefjineTanmve Kolgleri Bakanh{rnrtemsilen atandt.

1950 KepiE dofumlu. itt<-Orta ogrenimini Kayseri'de tamamladr. 1971 yrhnda A.i.Ti.A. Ekonqmi;iqefiy;,
'::':: :: , : ', ',:
bol0munden mezun oldu. il derecede Almanca biliyor.
1971-1984ytllarr arasrnda Ticaret Bakanhlr'nda Raportor, $ube Muduru ve Grup Bagkam olarak gofetialcll,r'1984'
2002 yllarr arasrnda Drg Ticaret Mustegarhlf nda Drg Ticaret Uzmant, $ube M0dur0, Daire BaEkanl ve Qenel M0dtjr
Yardrmcrsr olarak gorev yapt. 1.977-1981 yrllarrnda Munih'te Ticaret Mugavirligi, 1985-1988 Vrlfannda Bonn'da
Ekonomive Ticaret Mugavir Yardrmcrh jr, 1993- 1997 yllarrnda Mijnih'te Ticaret Migavirli$i gorevlerinde,bulundu:
r

2OJ.2O}2tarihindeKurul

Fry.!
Ifffi,rrl@FKAN
ftGl;*

xt

K:"i

UyeligineDtqTicaretMtisteqarhlrnrtemsilenatandr.

' : :'.r i,

1949 izmir dogumlu. ilk ve Orta ofrenimini izmir'de tamamladr. 1970 yhnda SBF igletme bol0miinden mezun
oldu. iyi derecede ingilizce biliyor. 1971-1996 yllan arasrnda Maliye Bakanhfr'nda Qelirler Bagkontroloru olarak
gorev afdr. 1997 yhnda Qimentag $irketler Grubunda Bolge Koordinatorliigu yapl. 1997-2002 yllan arastnda
Ozeilegtirme ldaresi Bagkan Yardrmcrhlr gorevinde bulundu. Bu sureE iginde Milli E$itim ve Safhk Bakanhgl
Bakan Danrgmanhgr, Devlet Planlama Tegkilatr 3 ijnc0 Beg Yrlhk Kalkrnma Plan Hazrrhlr, Banka Tasfiye Kurulu
dyeilgi, Petrol Ofisi Yonetim Kurulu Bagkan ve Uyelili gorevlerinde de bulundu.
20,.7:20Q2tarihinde Kurul dyelgine TEKEL Genel Mudurliigu'n0n ba$h bulundugu Devlet Bakanhlrnr temsilen
atandr.
1950 Kadirli dogumlu. ilk-Orta olrenimini Kadirli-Adana'da tamamladr 1976 yhnda istanbul Trp Fakultesi'nden
Doktor olarak mezun oldu. Orta derecede Fransrzca biliyor.
1978-1989 yllan arasrnda Kayseri, Yozgat ve Adana illerinde Doktor olarak gorev aldr. 1989-2002 yrllan arastnda
Adana, Kilis ve Adana illeriSaghk Mudurlugri gorevinde bulundu.
20.7 .2OO2tarihinde Kurul Uyeligine Saghk Bakanhgrnr temsilen atandr.

1951 Antakya dogumlu. itt<-Orta ogrenimini Antalrya'da tamamladr. 1973 yhnda t.TU. Ingaat Fak0ltesi'nden
YuksekMuhendis olarak mezun olciu. Orta derecede lngilizce biliyor.
ingaat iqleri yanrnda Tarla Zlraati ile ugragryor. 1986- 1 99 1 yllan arastnda Qukurova Tarrm Satrg Kooperatifleri Birlili
Birlik Denetim ve Biriik Yo;retirn Kurulu Uyeliklerinde bulundu. 1984 yhndan itibaren Antakya Ziraat Odasi
Bagkanlrgr gorevini surduruyor.
2O.7

.2O02tarihinde Kurul Uyeligine T0rkiye Ziraat Odalan Birligini temsilen atandt.

::::.
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_DanrEtay Tetkik Hakimi T'tirncay
VARLI'nrn DtiEtincesi :196 Sayh Eki_
ci Ttittinleri Satrg piyasalarmm Des_
teklenmesine Dair Kanun'un 2. mad_
desinin Bakanlar Kurulu'na, destekle_
me hizmet 0cretleri konusunda verdi_
gi yetkinin, sadece bu ucretlerin para_
sal kayna{r tesbitle srrurh oldudunu
kabul etmek olanakszdr.
Dalrtrlacak destekleme hizmeti iicre_

tinin tist slntnntn belirlenmesine

TC,

tigiduqunulmektedir.
DanrEtay Savcrsr Zehra BiRDEN'in

nANr$TAY

DiiEiincesi :Temyiz dilekEesinde one
surulen hususlar; 2577 saynh ldare
Yargllama Usulu Kanunu'nun 49.

dare Dava Daircleri

$encl Kurulu

Hans Nn;p001196
Kmrnr Ns

l&00y60$

ilis_

kin dava konusu iElemde hukuka ayta_
rilrk bulunmadrfindan, iglemi iptai e_
den Daire karanntn bozulmasr gerek_

.

maddesinin 1. frkrasrnda belirtilen
nedenlerden hiEbirisine uymayp
Danrgtay 1 1. Dairesince veriien
karann dayandrfl hukuk ve yasal
nedenler kargrstnda, anllan kararrn
bozulmasrnr gerektirir nitelikte goriil_

memektedir.
Agrklanan nedenler temyiz isteminin
reddiyle Daire kararnrn onanmasrntn
uy.gun olacagr diigtinrilmektedir

TURKMILLETIADINA
Hukum veren Danlgtay idari Dava

Daireleri Genel Kurulu'nca, 2577
saylh Yasanrn 17. maddesine gore
davacrmn durugma istemi yerinde
gorulmeyerek gereli gor0gtildri:
Dava: Gkel Yaprak Tutun i$letmeteri

Temyiz isteminde Bulunan
(Davahlar)

:l-Bagbakanhk ANKAM
:2-Sanayi ve Ticaret Bakanhfr

ANKARA

KarEiTaraf (Davacr) :Kamil yAVUZ
Vekili:Av. GuneyDiNQ
857. Sokak No 3/6 1 B Konal<iiZMiR

istemin 6zeti :Danrgtay Onbirinci
Dairesinin 6.12.2bOO gtinlii,
E:2000/5627 .K:2000/ 4O43 Savrtr

karann temyizen incelenerek boiulmasl, davah idareler tarafindan istenilmektedir.

SawnmaOzeti :Temyiz isteminin
reddi gerektifi savunulmaktadrr.

Mudtirliigu'nde Tirtiln Ekspiri olarak
gorev yapan davacrmn, 1.4.7999
gtnlti Resmi Gazete'de yaymlanarak
yurtirluge giren Bakanlar l(rrulu'nun
5.3.1999 giinlu ve 1999/12563 savrh
karanmn, Desteleme Hizmet Ucreti
Odenmesi baghkh 8. maddesinin 2.
frkrasndaki; yaprlacak odemenin o
deme tarihinde hak sahiplerinin net
ayhklannln

iki katl tutannl

aqamaya-

cagrna iliqkin boliim0nun iptali iste_
miyleaglmrgtrr.
DamEtay onbirinci Dairesi 06. 1 2.2000

gunlu h:20O0/5627. K:2000/4343
sayh kararryla: 196 sayrh Ekici
Tutunleri Satrg Piyasalarrnrn Desteklemesine Dair Kanun 2. Mad-

desinde. Bu Kanunun 1. Maddesine
gore satln ahnan ttittinlerin satqna ve

ihracailna kadar balam i$leme ve
vazifeli Miiesseselerin bu hizmetle ilqili

mensuplanna odenecek hizm-et

ucrefleri gibi her turhj odemeler iqir
gerekli mali kaynaklann Bakanlar Ifu
mlunca taln ve tespit edilecefinir
hiilmre baglandrjr: 12.09.1985 tarihj
ve 18866 sayh Resmi Gazetede ya
yrnlanan desteldeme hizmet ucret
Dafrtm Yonetmelifinin 2. Maddesin.
de de bu yonetmelikte geEen Destek.

leme Hizmet ircretinin. ekici tutunle.
rinin, ekici tutinleri satrg piyasalann
desteklemek amaclyla Devlet nam

ve

hesabma sahn alnan ttitiinlerin ahmve
sahg bedellerinden bu hizmetlerle ilqi

olanlara odenmek irzere Bakan-l-a:
lfurulu Kararr gerelinden ayrrlacar
paray kapsayacalr hukrnune yer ven-

lerek devam eden maddelerde

des-

tekleme hizmet ucretinin verilmesine

esas ve usullerinin belirlendidi: €
maddesinde dalrfilacak destelieme
hizmet ucreti aldrklanm tespit etme b.
miktann da$rtrmr igin yonetim kuruluna gerekli tetkil<te bulunmasrnr

dafrtrm komisyonun yetkileri arasrnde

sayldrlr makamlar l(urulunun soz kcnusu hirktimler uyannca 01.04. 1999
tarih ve 23653 sayh Resmi Gazetede

yaymlanan 06.03.1999 gtinlu r-e
1999/12563 sayt\ 1999 ytr T0tu:
Desteldeme kararrnrn 6. maddesind:
1999 yh iEerisinde satlan toplam tutun satq bedelinin % 2 sinin bu tutui:lerin ahm depolama, balcm, igleme
sevk, satry iqlerinde ve bu iglerle ilgi
di$er hizmetlerde fiilen Eahgan perscnele yonetmelik esaslan gergevesinde
destekleme hizmet iicreti olarak ode

neceginin belirtildigi ve ikinci

fika

snda, yapilacak odemenin hak sahip
lerinin net aylk ticretlerinin iki katr tu.
tarn agamayacalrmn hukrn0ne ye:
verildili 196 sayh Kanunun 2. Mad-

desile yonetmelifin 1.

Maddesinde

belirlendisi gibi destekleme 0creti icir:
ne kadar param aynlacagl konusunde

Bakanlar l(rrulu vekili karanna raomen, Bakanlar l(rrulunca aynlan b-u
parann personele dewetmesile ilgil
olarak usul ve esaslarrn saptanmasl ve
bu konuda bir slnrlama getirilmesi yolunda Yasada ve Yonetmelikte Bakan-

lar l(urulunun yetkili olduluna

bir

duzenlemeye

yer

iligkir:

Verilmedifinin

goriildtgu anilan Yonetmelikte destekleme hizmet lcreti miktanm tespit
etmek konusunda dalrtrm komisyonun yetkili oldulu belirtildifinden
destekleme i.icret miktannm yonet-

[g
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melige gore odenecelinin aErk oldu!u desteldeme hizmet ucreti ve diler
ucretler igin gerekli mali kaynaldann
tayin ve tespitinde ve personele aynlacak miktarn belirlenmesinde yetkili
olan Bakanlar Ktrulunun, personele
odenecek destekleme hizmet ticretinin snrlandnlmast konusunda ge-

tirdigi dava konusu

duzenlemede
dayana$r olan Kanunu ve Yonetmelife uygarhk gorulmedigi dava konusu
05.03.1999 gunlu 99/12563 sayh

Bakanlar lfumlu karanntn B. maddesinin 2. fikasrnda yer alan yaprlacak

odemenin hak sahiplerinin net aytk
ucretlerinin iki kah tutanrn uygulayacagrna iligkin boltimti iptal efni$il
Davah idareler hukuka aykrn oldufu
sayyla antlan karannt temyizen incelenerek bozulmastnt istemektedirler.
iptali istenen Bakanlar Kurulu Karannda karann hukuki dayanafir olarak

196 saynh Kanunun

1,.

ve 2 ci mad-

deleri ile 733 sayrh Kanun hukmtinde
kararnamenin 35 inci maddeleri gosterilmigtir.

Anllan Kanun Htikmtinde kararnamenin 35 inci maddesinde tegebbus
muessese ve bagh ortaklartn
iirettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlannr
belirleyecekleri ifade edildikten sonra
4 uncu bendinde tegebbus ve miiesseselerle konulan ile ilgili olarak Bakanlar l{trrulu Karannda belirleyecefii
htikme baglanmrstr.
196 sayh kanunun 7 ve 2. maddelerinde de ekici tiitirnler satry piyasalannr desteklemek devlet nam ve hesablna tuttn ahml iEin gorevlendirme
yapmaya ve bu konu ile gorevlendirilenlere odenecek hizmet ucreti igin
mali kaynaklann tespitine Bakanlar
Kurulu yetkili krhnmrgttr.

Bu hiiktimlerin incelenmesinden Bakanlar l(rrulunun tirtiin ahml iEin kamu iktisadi tegebbtis ve kuruluglannr
gorevlendirmeye ve bu igle ilgilenenlere odenecek hizmet ircretinin smrlarrm belirlemeye yetkili oldu$unun
kabulu gerekir. Dava konusu olayda

bu yetki Eergevesinde iptali istenen
kararla ekici tutiin piyasasl destekle-

mesi igin Devlet naln ve hesabtna Ur-

tiin ahmt konusunda gore{rlendirne
yaprlmq ve bu igi yapacaldara hizn€t
iicreti odenmesinin tist smrn belirlenmigtir.

196 sayh Kanunun 2 nci maddesi
233 sayh Kanun hi.ikmunde kararnamenin 35/4. maddesi ile birlikte

delerlendirildiginde davactnrn Bakanlar l(trulunun sadece hizmet ticretinin kaynalrm belirlemeye yetkili
oldulu yolundaki iddiasrna itibar etmek mumkun defildir. 6te Yandan
iptali istenen B. maddenin 2. fikasr ile

"Destekleme Hizmet Ucreti Dafrtrm

Yonetmeli!indeki" ucret da$tltm
esaslan ve komisyon yetkileri de kaldtnlmayrp gorevlilere odenecek ucretin
iist srnrn belirlenmektedir. Boyle bir

smnn belirlenmesinde zorunluluk oldufiu da Yi.iksek Denetleme l(rrulunca tespit edilmiqtir.

Agrklanan nedenlerle, 877 SaYilr
idare Yargrlama Usulti Yasasr'mn
49. maddesine uygun bulunan da-

vah idarelerin temYiz isteminin
kabultiyle, DanrEtaY Onbirinci
Dairesinin 6.l2.2OOO giinlii,
E:2OOO/5627, K:2OOO/4O43 saYlt

karartntn BOZgLMASINA

28.6.2002 giinti oybirliliyle karar

verildi.
Darugtay idari Darra Daireleri Genel

Kurulu
Bagkan vekili :Tansel Qolagan
S.Daire BaEkanr: A.Nuri QolakoSlu
1 0.Daire dyesi: Yrlmaz Thgdelen
S.Daire dyesi: Giingor Demirkan

S.Daire dyesi: Turan Falcrollu

6.Daire dyesi: Faruk Oztiirk
12.Daire dyesi: Sabriye KoPrtilu
S.Daire dyesi: $evket APalak
12.Daire dyesi: Yucel lrmak
5.Daire dyesi:M.Rrza dnliigaY
6.Daire dyesi: Sinan Yortikollu

6.Daire dyesi: Banu Dilgin
l2.Daire dyesi: Qetin Zongiir
1 O.Daire dyesi: Serap AksoYlu
6.

Daire dy.esi: Nazh.Koger

l0.Daire Uyesi: Ali Ozt0rk
12.Daire dyesi: Murat Cebeci
5. Daire dyesi: GunayErden
S.Daire dfesi: Esen Erol

Kocaeli'nin Kan1943 yhnda Kocaeli'nin
drra ilEesinde dofdu. ilk ve Orta Olretimini aynr yerde tamamladr.Ttiti.in EksPerleri
Ytiksek Okulunu 1967 ylmda
bitirerek Ttrkiye'nin gegitli yerlerinde T{itun Eksperi ve Bageksper olarak gorev yaptr. 1990
yhnda lzmir Y.Tlgletme Mtidur
Yrd., 1993 yhnda da izmir Y.T

igletme Miidtirii olarak gahgtr.

Tekel Yonetim Kurulunun
24.O9.20021881 sayrh ve
BakanlrIrmrzrn 24.09.2OO21
679 sayh OlUR'larryla "Yaprak
igletmeleri ve Ticareti
Mtiessese Mudtirii" gorevine
atandr. 30.09.2002 tarihinde
Muessese Mtidiiri.i gorevine

Trittn

bagladr.
Evli ve iki Eocuk babastdrr.

otsuN....
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Yolda durup Golcuk mesire yerinde
ellegmemiz bizi boloksijenle daha bir
dinlendirdi. Deniz seviyesinden talsiben 1450 m. y0kseklikteki bu golun
etrafrnda soluklanmak ve bu guzel ve
canh tabiat manzarasrnda gekilen hatrra fotojraflarrndan sonra varacadrmz Hasanlar'a yolculufi umuzun iki-nci etabr igin harekete gegtik.

Meslek hayatrm boyunca en halis ve
riyakarhktan uzak en dostane taurlarr

gordugum bu tritirn beldesinde benim defalarca gahit oldugum bu tarifsiz ve samimi tutun sevgisine arkadaglarrmrn da gahit olacaklarmr hisse-

diyor ve onlar adtna mutlu oluyordum.
Anadolu'nun iglerine gittikEe daha bir

legi"dir.
Benim daha onceki buradaki gorevlt
rim nedeniyle kanlksadrlrm Eok ger
arkadaglarrmrn da tamk oldulunu, b
zi kargrlamada gosterilen srcak san:

miyeti gorduklerinde duyduklan ha
ranhlr gormem gecikmedi.
Bizi Eeweleyen tiittin ve eksper sel':
saygr halesi iEinde beraberce festi\:
onuruna verilen yemefie gidildi. Tat
buranrn yemeli de tara da ozeldi. K<
zanlar kaynamls, umuma aErk olara

verilmekteidi.
Tutrin hakklnda belediye bagkanr ,davetlilerin konugmalarrndan son:
yarrymaya giren tiltunler teqhir edilc
Festivalin yar€ma hsmr vardr semb:

lik olarak ve elbette "en ivi t0tunlel

Tut0n uretimi ve ahmr bakrmrndan
Bahkesir'e bagh Emet ahm noktaslnln
tut0n aErslndan en gozde beldesi olan
Hasanlar'da 29 Eyliil'de "Tutiin Festivali" diizenlendigini ve davet edildi-

limiziolrenip bir pazar gunii davetli
mesleiktaglanmzla bu ahm noktasrna
gitmek iizere buraya en yahn Srndrrgt'da bulugtuk.

Sndrgr'dan yaklagrk 125 km. mesafedeki bence ve bolge Bageksperimizce malum ama Tutun Eksperler Derneli yoneticisi difer arkadaglarca bir
kapah kutu olan bu beldedekifestivale
dofru, yolculugumuzun bagladr. Serde eksperlikvardr bir de uzun sure go-

ruqmemiqlik, igte bu yuzden yorucu
ve virajh yolda yaprlan seyahatin nasll

geEtigi belli olmad. Bol bol tutun ve
meslelimizin durumu konuquldu.

';

I

fazla gordulumiiz "yolun insancilh!rn" kesif bir samimiyetle beraber
hissedildigi tilttnle hemdem olmug
bir belde idiburasr. Bize anlatrlanlara
gore Hasan adh bir yorugtin Hisarctk
ve Emet arasrnda yerlegerek kurdulu
han zamanla hareket kazanarak bir
koy halini almrg. Zamanla niifusu buyuyen koy 1999 yrhnda belde olmug.

Ilk defa okulun aErldrfl 7927 yirna
rastlamrg tutuntin beldeye geligi. Hasill seksen yrla varmrytrr bu zaman dilimi. Halen de en b0y0k gegim kaynafir
tutiindiir. Akdeniz iklimiile karasal iklimin bitigme noktasndaki bu beldede. Bunu hayvancrhk ve az miktarda
orman urunu takip eder. Ama tutunculuk tam manaslyla "baba mes-

::rit:ri1i:{t$*ii$&m*s&1$ii&i,*$if

@:;

kararrnr" bir eksper verebilirdi. Uzusure hasret kaldrfimz bir guzellifie ka

vusmuggaslna elimize aldrfrmrz t-

tunlere adeta elimizde begibiryerc.
varmrq gibibuyuk bir ihtimamla mua
yene ettik. Sanki herkes elindeki tutu:

dizisinin ekspertizinin bitmesini iste
miyordu.
Eskiden beri tirtrinculukle igtigal ede:
koylerde gormeye alrytrlrmrz ilgi r.
alaka burada hala eski srcakhk r.
samimiyetini yagryor ve bambagka b '
tuttine baghhk seziliyordu.
Bu sevgi saygl Eergevesi iEinde bir d.

tedirginlik sezdik. Sordu!umuzd.
aldrgrmrz cevap bizi de derin deri:
dugundtird0. Qeweye gore son dere
ce geng niifusa sahip olan bu belde
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deki geng nufus agrrhlrnrn sebebi tu-

tunun genEleri koye baflamasrydr.
Tutun ziraatinde son geligmeler do!rultusunda gergeklegebilecek uretim
dugukliig0nun onlara evlatlarrnr ig
gogle kaybetmelerine sebep olacaklarrnr hakh olarak d0gundurmekte ve

nrn bitmemesi iEin adeta bir manifesto ilan etmiqlerdi. Turk Tutuncirlugunun karanhga gomuldugti bir donemde, mum rgrgryla da olsa karanltga bir
pencere, bir yol aralamak istiyordu.

Bu anlamda yerine getirdili

gorev

gok onurluydu, yurekliydi.

uzulmekteydiler.

Tritunculugiin Kuway-t Milliye ruhu-

Burasr tuttin agrsrndan golde bir vaha

nun, yeniden ortaya Erktrgl yer olmasl
bakrmrndan Hasanlar Tuttin festivali
ayrr bir anlam da tagryordu. Belde
2.500 balya tutun ureten biryerlegim.
Ancak, insanlan oylesine guElu ki bu
ekmek teknelerine, sahip gtkmayt

gibi idi. Qunku 125 km uzakhktaki
Srndrrgr'dan bagka gevrede tiituncu
belde veya koy gormek mumkiin degildir. Tiitiinlerinin kalite bahmrndan
yeterlilili iyi iggiliginin yanrnda, abartrsrz olarak ifade etmek mumkundur
ki dolgusuz tutun denklerini burada
gorebilirsiniz.

Beldeye sadece tespit donemi degil
ne zaman giderseniz gidin bir eksper
olarak aynl muamele ve kargrlamayr
gorursunuz. Qunku onlann ekspere
saygr ve sevgisi tuttinle at bagr gitmekte, her mevsim aynl samimiyetini
muhafaza etmektedir.

Her t0rlu ovgiiye layrk bu beldede

trretmenin bilinci ile stirdurtiyorlar.
Hasanlar Ttrtun festivali bir megale,
bir uyanrg, ureticilik bilinci, Ekmegine
sahip grkma, ekmek kavgasr. Bu kavgada, bu davada ben de vanm demenin haykrngr. Uretecefriz diye haykrn-

yorlardr. Tutunumuzu bizden kimse
alamaz diyorlardr.

Bu festivalin oniimuzdeki yllarda da
devam etmesi hem t0tijne sahip Etktlma hem de tepeden trrnala tam bir

mesela bazr ekiciler vardrr, bunlarrn
adeta uguncu bayramr gibidir tespit
gunleri. Tlpkr Ramazan ve Kurban
Bayramrndaki gibi en yeni elbiselerini

aile ziraatrnrn her tirrlu olumsuzluktan

giyer ve oyle kargrlarlar eksperi, "Eksperim hoggeldiniz" ifadeleriyle.
Ti.itun eken nice belde ve koyde bagka bir ornefine gahit olmadrlrmrz ge-

mesaj olacakilr.

kilde tutunun adlna sahip Erktrklarr
gibi, zor gunlerden gegen tutun ziraatrnrn bu zamanrnda da ilk defa "Tutun
Festivali" duzenleyerek, ttrtun ziraatr-

,iiiiiixllixxixili:1sgl.l3l,iiXili.lit:xxtii,,ti:r:,

::l:',,

uzak bir qekilde gerEeklegtirildigi bu
beldede tiitunun hayatiyetini surdurmesi adrna son derece olumlu bir

Hasanlar da yaklan

bu

megalenin

yanmasrnl ve klrlcrmtntn butun tutuncu bolgelere srEramastnt temenni
ediyorum. Festivali duzenleyenleri, emegi geEenleri ve gok srcak, cana yakn. kadim. dost insanlannta kutluyorum.
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Thntmlar
Madde 4- BuYonetmelikte Gegen;
Kurul: T0hin ve Ttittin Mamulleri ve
Alkolve Alkollti iEkiler Piyasasr Dtzen-

Resmi Gazete

lemel(rrulunu,
Kurum: Tiitirn ve Tutiin Mamulleri ve
Alkol ve Alkollu iEkiler Piyasasr Duzenleme l(rrumunu,
Firma: Alkolve alkollti iqki tiretimile
ilgili olarak tesis Imrma ve uretim izin

Alkol ve Alkollti lgki
Tesislerinin Haiz
Olmalarr Gereken
Teknik Qartlar,
Kurulmalart,
iEletilmeleri ve
Denetlenmelerine
itigxin
(Isul ve Esaslar '
Hakkrnda Yonetmelik

alkol ve alkollu igkilerin 0retimine yo-

nelik dtizenlemeleri yaparak, halk
safhftnln, tuketici ve tiretici menfaatlerinin koruyacak onlemleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yonetmelik, Alkol ve
alkollti igkilerin iiretimine iligkin izin'
izleme, denetim usul ve esaslannt
kapsar.

Dayanak
Madde 3- BuYonetmelik,4619 saYlt
Kanun ile degigik 4250 sayh ispirto ve

ispirtolu igkiler inhisan Kanunu ile
4733 saytlt Tuttin, Tiitiin Mamulleri,
Tuz ve Alkol iqletmeleri GenelMtidiirl0giintin yeniden yaprlandrrrlmasr ile
Ttittin ve Ttittin Mamullerinin Uretimine, ig ve Dq Altm ve Sattmtna,
4046 sayh kanunda ve 233 saYrlt
kanun hiikmtinde kararnamede de[igiklik yaprlmasrna dair kanun htikiimlerine dayantlarak hazrrlanmtgttr.

kigilerin Hazine Miistegarhfrndan'
dtklan izin ve/veya tegvik belgesi
Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

ymlanmq ana sozleqmesi ve

Ye:

imzalara iligkin imza sirkuleri,
Q Devlet Planlama Teqkilatr Mtistes'

hfrnrn yururlirkteki formatna

likte belirtilen stntrlama dahilinde al*
kol dahilinde alkol igeren di$er iEe-

donantm, yerlegim tantmlamast Ya:
mrq fizibilite raPoru ve elektronik oma aktartlmtg kopyast,

cekleri,
Grda Kodesi Distile

Alkolil: Ttrk
Alkollu igkiler Tebliginde tanrmlanan
Grda

uyg '

olarak hazrlanmry ve Teknoloji Se
mi bolumunde, bu Yonetmeligin i '

hiikilmlerine uygunlulun incelenr
sine imkan verecek Proses, makine

g) Bu Yonetmelilin 21 inci madc'

Alkol: Etilalkolti,

gerEevesinde hesaplanan tesis kur-

izin bedellifinin dortte biri tutannc '

tanmsal kokenli etil alkolu,
Sanayi Tipi Alkol: Diger Etil alkolleri,
ifadeeder.

bagvuru bedelinin Kuruma oden:

ixixci eoldm

mlg difer izinler,

iEin Baqvuru $eklive Gerekli $artlar.

Madde 1- Bu Yonetmelilin amacr'

ahnmrg muaccel vergi ve Prim bo:
bulunmadrlrna iligkin belge,
e) Drqanda yerlegik gerEek ve tu:

belgesi alan gerEekve ttrzel kigiled,
Alkollii lgki: Hacmen%O,5 ve daha
fazla alkol igeren bira, garap ve Turk
Grda kodesinde yer alan distile alkollu
igkiler ile bu kodeste yer almakla bir-

Alkol ve Alkollti iEki Tesisi kurmak

Amag

talar Kurumundan son bir aY igir

BaEvuru$ekli
Madde 5- Alkolve alkollti igki sektoriine yeni tretici olarak girecek, mevcut tiretimini farkh kategoride bir alkollti igki ekleyecek gerEekve ttizelkigiler, gerekli izin taleplerini agafrdaki
bilgi ve belgeleri iEeren tiE takrm dosya halinde bir dilekEeyle, gahsen veya
yetkili temsilcisi vasrtastfa Kuruma
intikal ettirirler.

a) T0rkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayrmlanmrg ana sozlegmesi ve yetkili
imzalara iligkin imza sirkiileri,
b) Son bir ay iEinde diizenlenmig faaliyet ozgeEmigini ve hedefledifi faaliyeti tanlmlayan ozel beYant,
c) Bagvuru sahibi ve firmantn en yiiksek karar organl bagkan ve iiyelerinin,

4250 sayh Kanun muhalefetten ve
sulh ceza mahkemesince verilmig
olanlar haricinde herhangi bir suEtan
giymediklerini belirtir Cumhuriyet'
Savcthklanndan son alh ay iginde ahnmrgAdli SicilBelgesi,
d) ilgili vergi daireleri ve sosyal Sigor-

gosterir makbuz,
h) Mewuat uyannca igletme kurulr
srna yonelik ilgili kuruluglardan a

Eksik bulunan dosYalar bir aY iqi:
tamamlanmaz ise bagvurular iglekonulmaz ve aynl amagla bir son:'
bagvuru alil ay sonra yapllabilir. Ei"'

bulunan dosYalann bir aY iginde
mamlanmamasl veya Projeden t '
geqilmesi halinde soz konusu be '
iadeedilmez.
driinlerin Thntmlanmast
Madde 6- Alkol ve alkollu iEki iit'
miyle ilgili temel teknik tanrmla '
Tiirk Grda KodeksiTebligi, ilgili te;

bulunmamast halinde ytiriirltih'
Turk Standartlart, standardt bulmayan diger alkollu iEkilere Yone
tekniktammlamalar igin ise dtnya
ki literaturirniin uygulanmrg kabu

rine uygun olmaltdr.
Yeni Teknoloj ini n UYgula nmas I
Madde 7- Alkolve alkoll0 iEki urer

tesisi yeni teknolojinin uygulanc
tesis olmaltdrr.

Bu tesislerde uretilecek urtinler
yeni teknoloji, halen ulkemizde

ii

uyg

lanmakta olan Proses tantmlart
irrunun menqe ulkelerinde genel i
bul gormtrg ve uYgulanmakta oldu
kanrtlanabilen bir Prosesi veYa o
araghrma sonucu hazrlanmtg ve
t

TUrUN EKSPERLER|
oenrueGi

euLreNi

1l-

Tesiste hammadde
giriginden umn glo$na l<adar Prosesin her aqarrnsrnda i$n telniginin

gulanabilirlili igin gerekli yasal snai

Madde

mulkiyet haklarr tesis edilmig bir prosesi ve bu proses igin yeni makine ve
ekipmanrifade eder.
Entegre Tesis Kurulmast

gerektiii kalite kontrol

Madde 8- Bira ve garaP hariE alkollii
igki ve alkol i.iretim tesisi, entegre bir
tesis olmahdrr.

Alkolve distile alkollu iEki uretiminde
entegre tesis asgari olarak;
a) Alkol, rakr, kanYak, brendi, meyve
brendisi, meyve likorleri kategorilerinde yaprlan uretimlerde urunun karakteristik hammaddesinden itibaren,

b) Viski ve tahrl brendisi kategorilerinde yaprlan uretimlerde malt ve tahrl

maltlnttakiben,
c) fudrg aromalt igkiler, volta, likorler
kategorilerinde yaprlan iiretimlerde
hissedar veya malik olunan tesisin
urunl olan grda alkolii girdisini takiben,
Piyasaya haar irrtin sunumuna kadar
uretimin yaprldrlr tesisi tanlmlar.

Bunlann drgrnda kalan iiretimler igin
entegre tesis tantmt uluslararast
uygulamalar goz ontinde tutularak
Kurum tarafi ndan belirlenir.
Tesisin Kapasitesi
Madde 9 - Bira ve garap harig alkollii
iEki ve alkol [retim tesisi, satqa hazlr

urunler baanda en az 1.000.000 litre/yl uretim yaPmaya yeterli kapasitede projelendirilmelidir. Alkol ve

alkoll0 igki trretim tesislerinde
hammadde giriginden tirun grkgtna
kadarki ttim agamalar kirtle dengesi
agsndan kapasiteye uygun olmahdr.
TesisinEkipmant
Madde 10- Qrda alkoliive alkollti iEki
tesislerinde hammadde ve katkt

maddeleri ile temas eden har tiirlu
madde ve malzemelea ilgili mevzuat-

ga grda ile temasl uygun goriilen
nitelil<te olmahdr.

Tesisteki hammadde, yan uri.in, urtrn

stoklama ekipmant kalite ve miktar

kontrolt yaptlmastna izin

verecek

gekilde projelendirilmeli, sayaE, boru,

vana ve numune alma musluklarl,
agil<ta ve rahat ulagrlabilir konumda
yerlegtirilmeli, igletmenin teknik alt
yaprsr yiirtirltilcteki Tiirk Standartlanna uygun olmahdlr.

Kalite Kontrol Sistemi

sistemi

la.rrmah: kalite kontroltrnde sorum-

luluk dairhm, omekleme noktalan,
ornekleme gekli, analiz periyotlan, tesis laboratuannln ve uzman laboratuarlann yapacalr analizler ve deferlendirme esaslart gibi tum detaylar
tanrmlanmaltdu.
Yan driin. Artrk ve Atrklarrn De{er-

lendirilmesi,
Madde 12 - Alkolve alkolltt igki [retim tesislerinden glkan yan ur0n ve

atrklartn nasrl

delerlendirecegi ve

atrklan antilma ve imha edilme Yontemleri ilgili mevzuata uygun gekilde

liSrn

6 nct maddesindeki hiikiimler

dildcate ahrur. Dosyantn Kurum tarafrndan incelenmesi srasmda proje sahibi, istenen her turlii bilgi ve belgeyi
gegerli onaylan iEerir geklinde teslim
etrnekle yuktimliid0r.
Metil alkol konusunda iirtin veya yan
urun olarak iligkisi olan firmalann tabi
olacafr izin ve denetim usulleri l(rrum
tarafindan yaymlanacak teblig ile
dtrzenlenir.

Alkollu igki ve alkol tammr drgrnda
kalan ve etil alkol igeren karlgtmlar
konusunda girdi, ttr0n veya yan urlin
olarak iligkisi olan firmalann tabi olacafr izin ve denetim usulleri Kurum
tarafrndan yaynlanacak teblig ile dtzenlenir.

proj elendirilmelidir.

(iriin Srnlrlamasr
Madde 13- Alkollu iEki tesislerinin
aynt kategori baanda projelendirilmesi esasttr.

Aym kategoride olmayan urunlerin
birlikte uretilebilmesi iEin, Kurumdan
Olabilirlik Raporu altnmast garthr.
Etil alkol tiretiminin kimya sanayine,
alkollu igki uretiminin grda sanayine
yakrnhflr ve alkolltr igki uretiminin
gerektirdi!i hassasiYet, duYusal
kontrol yetenefi ve uzmanltftn onemi
nedeniyle distile alkollti igkiureten bir
tesiste, etil alkol, sirke ve benzeri baqka bir madde uretilmesi uygun gortl-

medifinden, projelendirme yaprlrrken
bu husus dikkate alnmaltdrr.
Sorumlu Yiinetici Bulundurma
Madde 14 - Alkolve alkollti iEki iiretim tesisinde bulunmast gereken Sorumlu Yonetici; gda, kimYa, ziraat
muhendislili ve egdeler fakultelerin,
mufredatr fermantasyon, distilasyon
gibi sektore ozel konularr igeren ilgili
bolumlerinden, en az dortylhk lisans
veya y0ksek lisans elitimi veren okul
mezunlan da bu amagla istihdam
edilebilir.

Madde 15 Kodeks ve standartlarda
belirtilen iiri.inlerin projelendirilmesi.......
Diger driinlerin Projelendirilmesi
Madde 16 Ttirk Grda Kodesive Tirrk
Standartlannda tarumlan verilenler
drgrnda kalan alkolve alkollu iEkilerin
projelendirilmesinde, bu Yonetme-

Tesis Kurma izni
Madde 17 Bu Yonetmelifin 5 inci

-

maddesine gore tamamlanmrg bagvurular, ilgili mevzuat, ulkenin Pazar
yapilanmast ve toplum saghgr gerekleri, iqin rasyonel olE0tleri, iiriin ve piyasaya sunum kalitesi, tuketici talepleri ve diler ticari ve ahlaki defierlendirmeler gozetilerek, en geg 0g ay

iqinde Kurum tarafindan deferlendirilir ve Kurul tarafrndan karara ba!lanrr.

dretimizni

18 Tesis kurma iznini alarak
projesini gerEeklegtiren ve igletmesini
uretime hazrr hale getiren firmalar,
Kuruma yazrh bildirimde bulunarak
deneme irretimine baglar. Deneme
iiretimi strastnda Kurum taraftndan
gerekli gortilen izleme ve yonlendirici
bilgi aktanml amactyla uzman gorevlendirilir be stiregte elde edilen trruniin nasil delerlendirilecefi konusu

Madde

Kurum tarafindan karara bafilamr.
dretim izinleri bir yrl igin geEerli olup,

firmalar sure bitiminden bir ay once
Kuruma bagvurarak izinlerini yenilemek zorundadlr. Yenileme, ylhk denetim sonuElan dikkate allnarak yaprlr.
Proje'lladilat lzni
Madde 19- Mevcut iiretimine aYnt
kategori iqinde bir baqka alkollu igki
veya yan mamul ekleyecekveya grka-

[g

racak, mevcut kapasitesini defigtire_
cek ve ayrr urunu elde etmek 0zere
teknolojik geligmeler dofrultusunda
uretim projesi ve / veya proses defi_
qikli$i getiren makine de{igimi yapa_
cak firmalar, projelendirdikleri tadila_
trn teknik ve mali analizlerini icerir bir
rapor ile, proje tadilatr iznialmlk {ize_

re Kuruma bagvururlar. Bagvuru, en
geE iki ay iginde Kurul tarafrndan ka_
rara baflanr.

Devir izni

Madde 2O- Firmalann tretin izni a_
hnmrg tesislerini bir bagka firmaya

devri, Kurumun iznine tabidir. Bu
amagla yaprlacak talep, yonetmelilin
5. Maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (e)
bentlerinde belirtilen bilgi ve belge_
lerle birlil(e l(rruma intikal ettirilir.
Thlebin uygun gor0lmesi halinde
liretim izni yeniden diizenlenir.
Izin Bedelleri
Madde
Tesis kurma izin bedeli.
distile alkoltu iEki igletmelerinde her
bin litre proje kapasitesi baSrna krrk
milyon Turk Lirasr, alkol isletmelerinde ise onbeg milyon Ttirk iirasr; garap
igletmelerinde her bin litre proje kapasitesi bagma dort milyon Trirk Lirasr;

21

bira igletmelerinde her yuzbin litre
proje kapasitesi baErna ikiyuz mityon
Turk Urasr olarak hesaplanr. Bagvuru
srrastnda hesaplanan bedelin dortte
biri tesis kurma izni verilirken bakivesi
tahsil edilir. dretim izni bedeli, kendi
projesine ait tesis kurma izin bedeli
kadar hesaplanrr. Proje tadilatr izin be-

deli ise sadece kapasite artrnmr ve
tirun Eegitlemesinde, tesis kurma izin
bedelinin uygun katlan geklinde hesaplanrp izin verilmeden once tahsil
edilir.

dretim izinlerinin ylhk olarak yenilenmesi slrasrnda tesisin ylhk denetim
sonucuna ve varsa tadilat projesine
gore belirlenen giincel uretim kapasi_
tesine gore hesaplanacak uretim izin

bedeli 'kadar izin yenileme bedeli
almr.
Bu bedeller, her yl 213 sayh Vergi
Usul Kanunu'na gore Maliye Bakanhfr'nca belirlenen yeniden de$erleme
oranr ile guncellenir.

Denetim
Madde

22- Alkolve alkoilu iEki iqlet-

melerinde, uretim prosesini tum a5a_
malannda, belirlenen denetim prog_
ramlna uygun olarak veya guphe ve
gikayet uzerine denetim yaprhr. Aynca,
bu yonetmeligin uygulanmasr iEin ge_

rekli goruIen gozetim gorevlerini W_
rutmek tizere ldtrum tarafindan teiis_
te personel gorevlendirilebilir. Gorev_
lendirilecek personelin temini konu_
sunda /vlaliye Bakanh$ ve piyasada

faaliyetini siird0rmelrte olup yasal
izinlerini tamamlamrg bulunan tijzel
kigiler ile gerekli koordinasyon sa!_
larur.

Firmalar Thrafrndan Dtizenlenecek
Raporlar
Madde 23- Her firma, ug ayhk faali_
yetini, igletmenin {jretim prosesine ait

ktitle dengesini gosterir hammadde,

yan mamul, mamul, yan tirtn ve fire_
lerin kaydedildigi bir igletme raporu ve

ticari faaliyetini gosterir vergi tahak_

" fukunun

kaydedildigi bir mali rapor
halinde, en geg ilgili oldugu donemi
takip eden a)nn son gunrine kadar
Kurumaverir.

Gegici Htiktimter

GegiciMadde

I

Buyonetmel

riirltife girdigi tarihte

faaliyet

alkolve alkoll0 igki 0reten

igle

bu yonetmelifrin yayrmr tarihi
yen yhn $ubat ayr iginde bu
melik htrktrmlerine uygun olari
tim izni guncellemesi yapmak i,
ruma bagvurmak zorundadrrli

bagvurusu,

bu

yonetmelijin

maddesinde kayrth belgelerin (
dindeki fizibilite raporu yerine
ve proses makinelerinin tanrml
bir faaliyet raporu eklenerek ve
ronik ortam aktarrlmrg kopyasr
likte bir dosya halinde Kuruma
Bagvuru 0zerine 0retim izniveril
birlikte, firmarun durumu yone

I

hukumleri agsndan delerler
rek uygunlulu denetlenir ve
eksik bulunan hususlarm tama
masr igin l(urum tarafrndan fil
uygun bir srire verilir. izin bedell

hesaplanmasrnda, yonetmr
21inci maddesinin 30nc0 ve z
fikralan htikrimleri uygulanr.

Cezai Htiktimler

Madde 24- KuruluE faaliyet izni al_
madan alkol, alkollu karrgrk veya al_
kollu igki tiretmek uzere fabrika, tesis
veya imalathane kuran ve igletenlere,
iqyerleri veya ikametgahlarrnda soz
konusu maddeleri tiretenlere bir vrl_
dan ug yla kadar hapis ve ikiyuzyirmibeg milyon Tr.irk Liraslndan az ol_
mamak rizere mamulatm piyasa de_

Serinin tutarmda afrr para

cezasr

verilir.
Belirlenen fiitleri igleyenlere yardrm e_
denler hakkrnda asrl faillere verilecek

Gegici Madde 2- Bu yonetm
yur0rluge girdili tarihte Ttjtrjn,
Mamulleri, Tirz ve Alkol isletr
Genel Mudtrrh.i$ri'n{in mevcut I
tesisleri, rakr irretim tesisi kurma
bagwracak firmalann tam ya da
dengesi aEsmdan projelendirile
pasitesine uygun orandaki hsmi
kiyetine gegiritmek kaydryla en
tesis kapsamrna dahil edilebilir.

F

lendirme srrasrnda bu tesislerin
mahalde bulunmaslna Kurum tar
dan izin verilebilir.

cezalann yarnl h0kmolunur. Bu fiil_
lere katrlan memur ve gorevlilere de
asil failler gibi ceza g6rr-irler. Bu vonet_

melik uyannca yaprlan iglemlei srrasrnda, dosyalann hazrlanmasr, proje_

lerin gerEeklegtirilmesi ve faaiiveiin

surdtirulmesinde bagvuru veya izin
sahibinin gerEek drgr beyanda bu_

lundulunun belirlenmesi halinde.
bagvuru dosyasr iglemden kaldrnlrr veya izin iptaledilir.

l.

't

W

Ytirtirliik
Madde 25- Bu yonetmelik yayrmr
hinde yurtirl{ife girer.

Yiirtitme
Madde 26 Bu yonetmelik hukul
rini T0tirn, Tut0n Mamullerive All
IEkiler Piyasasr Duzenleme l(urr
Bagkanr ytirtittir.

TUTUN EKSPERLERi
DERNE6i
BULTENi

mustur.

ekonomikgeliEim,

OzelleEecek lfurqm ve KuruluElarda Qalqanlar IEin Ise;
"Erken emeklililin teEviki amacryla,
ozellegtirme kapsamtna altnan kuruluglarda Emekli Sandrfr'na tabi personelden hizmet suresi itibariyle
emeklilik hakkr kazananlara, bu hakkt
kazandrklan tarihten itibaren iki ay
iEinde emekli olmayr istemeleri halinde ikramiyelerinin % 30 fazlasr ile

konulannr kapsamaktadrr.
Bu qergevede imzalanan anlagmayla,

odenmesi hukme bafilanmlgttr.
Ozellegtirme uygulamalan strastnda
veya sonrasrnda igini kaybedenlere,
kanunda belirtilen hukumler qergevesinde, yasalardan veya toplu ig sozleg-

melerinden doian tazminatlart drqrnda ek bir iE kaybr tazminatr odenmesi ongorulmuqtur.

&NP{fi,,,

Kapsamdaki kuruluglarda uYgulamalar sonucu kadrosu iPtal edilen
memur ve sozlegmeli personelin diler kamu kurum ve kuruluglarndaki
boE kadro ve pozisYonlara atanmalanna iligkin duzenlemeler geti-

SSK BaEkanhlr
Ozelleqtirme sonrastnda ozellegen
kurum ve kuruluglarda gahganlarm
durumu konusuna defiinmeden once
ksaca ozellegtirme surecine bakmak
yerinde olacakttr. Bu konuda bir gok
KHK dirzenlendil<ten sonra bunlartn
tamamr Anayasa Mahkemesince iptal
edildi ve sonunda, buttn siyasi partilerin ve sendikalarrn onerileri de dikkate ahnarak haztrlanan 4046 sayrh
Ozelfegtirme Yasast, 27 Kastm 7994
tarihinde yaynlanarak yuriirluge gir-

di. Bu

yasa

ile, daha

onceki
mevzuatta yaprlan deligiklikler ve
getirilen yeni diizenlemelel ana
baghklar itibariyle goyledir:

"OzelteEtirme . Ytiksek Kurulu",
"OzelleEtirme ldaresi BaEkanhfil"
ve "OzeleEtirme Fonu" olugturul-

indirilecektir.

Bu bileqen, ozellegtirme sonucunda

dzeileqecek Kurum Kuruluglardaki
Personelden igsiz kalacaklar igin ise;

maaglan, erken emeklilik igin emeklilik ikramiyesi, krdem tazminatlart ve

Ozellegtirme Sosyal Destek Projesi

ig kaybr

ulkemiz arasrnda baglatrlan ekonomik
Eergevesinde,
Ocak 2000 tarihinden itibaren D$nya

It ti l lcrfl ,r.ftr l r

malannrn sonuglannda da ortaya grk-

bgr gehlde, yoksulluk asgari dtzeye

igsiz kalan igEilere odenecek igsizlik

yardlm programlan
r

Bakanlar Kurulu taraflndan onaylanmrg ve 22 Arahk 2000 tarihinde
Resmi Gazete'de yaymlanarak yur0rluge girmiqtir. Projenin gegerlilik
strresi4yldrr.
Proje'nin Getirdikleri:
(a) Tkrzminatlar: Ozellegtirme Portfoyiindeki KiT'lerin de bulundugu endustri sektortinirn tiretkenli$i, istihdamrn tekrar yaprlandrilmast ile artacak, KlT'lerden grkanlan igEiler tazminat alacaklar ve sosyal etki gahg-

rilmigtir.

Adryla,Dunya Bankast ve IMF ile

clll.czElf,(,(y

%70'i (250.0 Milyon ABD Dolarr) Dii
nya Bankasr ve %30'u (105.3 MilYon
ABD Dolarr) Turk Htrkiimeti kaynakh
olmak uzere toplam 355.3 MilYon
ABD Dolar tutanndaki OzelleEtirme
Sosyal Destek Projesi (OSDP),

Bankast, Hazine MiisteEarh!1, IE ve
iEgi Bulma Kurumu, KOSGEB,

Tiirk Standartlan Enstitiist, Devlet
istatistik Enstittisii yetkilileri ile
siirdiirulen gortgmeler sonucunda,
D0nya Bankast ile birlikte yeni bir
Sosyal Yardrm Programt hazulan-

tazminatlanm kapsayacaktr.

KdemTazminatlan: Bu odemeler
ile ilgili parametreler 1475 No'lu iq
Kanununun 14'uncu Maddesinde
tanrmlanmrgtu. En az bir ylltk hizmet
stiresini tamamlamtg ve tgEi stattisii
olan personel bu odemelere hak
kazanabilir. Hesaplamalar hizmet
suresi, ayhk maag vs. gibi unsurlara
(i)

dayah olarakhesaplantr.

(ii) i O Kagh Tazminatlan Odemeleri :
Bu odemeler ile ilgili parametreler

Dunya Bankast kaynaklart ile

4046 No'lu Ozellegtirme Yasasmm 21
ve 22'nci Maddesinde tantmlanmqhr.

gekillendirilen bu program ana hatlart

iEEilere yaprlacak odemeler hizmet

ile,

suresi ve gtinl{ik net ucrete dayah

mlgtlr.

.

Yapllan <izelleEtirmeler sonrastn-

da bundan birinci derecede etkilenecek olan iqgilerin iE kaybt tazminatr,
. Krdem tazminatlarl ve % 30 ora-

nrndaki emeklilik sosYal Yardrm
6demeleri,

. Bu kiEilere verilecek olan yeniden
iE kurma elitimleri ve diler e!itimler ile yeniden ige yerleEtirme,
. ikinci derecede etkilenecek olan
kiEilere destek elitimler ve ytiresel

olarak hesaplamr.

(iit)Emeklitik i kramiy es i(M emurlar) :
Bu odemeler ile ilgili parametreler
4046 No'lu Ozeilegtirme Yasasmrn 24
No'lu Maddesinde tantmlanmqtu. Bu
yasaya gore, ozellegtirmeden once
veya ozellegtirme srrastnda, yag haddi
ile emeklilile iki ay iginde hak kaza-

nacak olan memurlara, normal
emeklilik ikramiye odemelerine ek
olarak %30'luk ek odeme ongormektedir ve bu sayede emekli olabilecek

[g
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nitelikte insanlarr emekli olamaya teg-

vik etmeyi hedeflemektedir. Kurulugun ozellegtirme kapsamrna ahnma-

srndan sonra, Eahganlar ve emeklilige hak kazanma tarihinden sonra
iki ay iginde bu tercihlerini kullanmak
durumundadtrlar. Genel olarak, nor-

mal emeklilik ikramiyeleri

Eahganrn

ayhk ucret ile hizmet yhnrn Earpilmasr
ile elde edilir. Bu program sadece memurlar igin geEerlidir.

(b) Yeniden ige Yertegtirme: Bu bilegenin hedefi, KiT'lerin ozellegtirilmeleri ile iglerinden Erkarrlan iggilere, ki
bunlara ikincil derecede igsiz kalanlar

da dahildir, yeniden ige yerlegtirme
hizmetleri vermek ve onlan hrzla tekrar igg0ctine kazandrmaktrr.

Yeniden ige yerlegtirme hizmetleri iki
oncu kurum, ISKUR ve KOSGEB tarafindan yonetilmektedir ve Banka ile

mutabtk kahnan parametreler dahilinde verilecektir. Bu hizmetler igin o-

lan talep, igsiz kalan

Eahganlarrn
belirlenecektir ve

ihtiyaElarrna gore
buna ikincil derecede olumsuz yonden etkilenen iqEiler de dahilolacaktrr.
Bu programlar igsiz kalan iggilere teknik destek ve elitim vererek hrzla tekrar igguctne katilmalarmr destekle-

mek, genel verimlilisi arttrmak ve
Devlet destekli gelir yardrmlannm kullanrmrnr azaltmak uzere tasarlanmrslardrr.

Bu hizmetler, igfUn ve KOSGEB'in
ihale edeceli tageron girketler vasrtasr
ile yurutulmektedir. Bu hizmetlerle
ilgifi daha genig bilgiler 0.312.3G895
00 no'lu telefondan 'KOSGEB, Girigimciligi Geligtirme Enstitiisu, Ozellegtirme Sosyal Destek Projesi, Abdulhak Hamid Caddesi, No:866,
06470 Altmrgevler, Ankara' adresine
veya GGE@kosgeb.gov.tr adresinden o!renilebilir.

Bu hizmetlerden emekli olan personeller yararlanamaz.

SonuqOlarak;
Ozellegtirme kapsamma alman kuruluglarda iki gegit personelvardq
1-7475 Sayh ig Kanunu kapsamrnda
olanlar,

a-Toplu Sozlegmelere gore kapsam
drgr olanlar ($ube Miiduru ve uzeri)
Ig Kanunu kapsamnda olmasrna kar-

qrn TiS kapsamr drgrnda olan yetkive
ucretleri idare tarafrndan belirlenen
personeller olup Daire Baqkanr, Mufettigler, Avukatlar, Genel Mudur ve

yardrmcrlandr.

b-Toplu Sodegmelere gore kapsam
iqi olanlar ($ube muduru altr)
Ucretleri TIS ile belirlenen idareci srfatr taglmayan genelde gube miiduru ve
alh Ealqanlardrr.

paynrn 7o 5O'nin altrna dugm
den, anonim girket haline donilqt
meyenlerin ise Devir - teslim tar
den itibaren bir yrl iEinde, hizmet
lerinin hakh neden olmakszm iqv

tarafrndan feshedilmesi veya
nedenlerle kendileri tarafindan

fe

dilmesi sonucu igsiz kalanlar

z

Sayrh Kanunda belirtilen tazmini

di$er hizmetlerden yararlanrrlar.

2-657 DevletMemurlan Kanunu Kaosamrnda qahqan memurlar,
a-Ucretleri Sozlegmeli olanlar,
b-Dereceve kadro kargrhgr ucret alanlarl

Kapsam igi Personel (iggiter) 6zellegtirme Esnaslnda
4046 Sayh,Kanuna gore ozellegtirme
kapsamrna ahnan kuruluglarda (igtirakler harig) 1475 Sayh iq Kanuna
tabi ve TIS kapsamrnda olan iqgilerin
Eahgtrklan kurum,/kurulugun;
Ozellegtirmeye hazrlanmasr, ozelle5tirilmesi, kuqultiilmesi veya faaliyetlerinin hsmen veya tamamen durdurulmasr, sureli veya suresiz kapaillmasr
veya tasfiye edilmesi nedenleriyle;
hizmet akitleri sona erdirilirse, krdem
ve hak ediyorlarsa ihbar tazminatlarr
drgrnda ilave olarak ig kaybr tazminatr
odenir. Ayrrca bunlara yukanda agrklandrjr gekilde yeni ig bulma, meslek
geligtirme, edindirme ve yetigtirme
efitimi hizmetleri ozelleqtirme fonundan desteklenerek ve finanse edilerek, oncelikle saflarur.

iE Kaybr Tazminatr

Ig kaybr tazminail, 506 sayrh Sc
Sigortalar Kanununun 77 ve 78
maddesindeki usul ve esaslar ge
vesinde belirlenecek gunluk net

tutandr.
Hizmet akdinin sona erdiji
zanE

tar

aynr igveren ile hizmet akdi kesir
en az; 550 gunden beri devam e<
lere 90 gun, 1 100 gunden beri de,
edenfere 720 g;in,1650 gunden
devamedenlere 180 gun, 22OO g
den beri devam edenlere 240 gnn
re ile ig kaybr tazminah verilir.
Sozkonusu tazminat ve di{er hizr

lerden yararlanmaya hak kazana
rrn, bu tazminat ve hizmetlerden
rarlanabilmeleri igin, hizmet akitler

sona erdi{i tarihten itibaren 30

r

iginde Ig ve lggi Bulma Kurumr
bagvurmalarr zorunludur. Ayhk c
meler, tazminata esas gun say:
gore giinluk net kazancrn 30 gur
tutan tizerinden yapiltr.

Emekliligi hak etmiE Olanlara
denmez.

Sakat Kadrosunda olanlar, Kapatma ve tasfiye halleri drgrnda sakat
statr-isu ile Ealryanlar igten grkarrlamaz. Kapatma ve tasfiye halinde ise,
igten gkarrlan sakat personele ig kaybr

tazminatr 4046 Sayrh kanunun tanr-

Bu gahganlara hizmet akitlerinin si
erme tarihiitibariyle 506 sayrh So:

Sigortalar Kanunun hukumleri ge
gince hizmet ve prim odeme surt
rine gore yaglilrk ayhlrna hak ke

nanlar ig kaybr tazminah ve di

drgr haklarrn iki kail orantnda odenir.

hizmetlerden yararlanamazlar.

Ozeilegtirme Sonrasr igten elkan-

boyunca bu kigiler iEin SSK'ya prin
aynca odenir.

kapsamrna alman kuruluglarda ig kanunlarrna tabi olarak qahgrrken; bunlann ozellegtirmeye hazrlanmalarr, ozellegtirilmesi, kugiiltulmesi, faaliyetlerinin durdurulmast, kapatrlmasr veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu

Yeniden ig YerleEtirme
Bu konuda henuz bir mesafe altnn

Ig Kaybr tazminatrnrn odendifii

lanlannDurumu
Yukandaki haklardan, ozellegtirme

mrg olmakla birlikte yukarda

sr

acr

telefonlan verilen yerlere bagvurula

yaprlmasr igqilerin menfaatine

c

cakilr.

kuruluglarn sermayelerindeki kamu
f,:

i::::lriii,ifi:::ii]::l:r''
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Memur, EtizleEmelive KaPsam Dryt

PersonelinNakli
Ozellegtirme programna alman, ozellegtirilen, faaliyeti durdurulan, kugiiltiilen, kapatllan veya tasfiye edilen
kuruluglarda gahgan Eahgan 657 saylt
Devlet Memurlart Kanununa tabi personel ile sodegmeli personel (kapsam
dqr personel dahil) diger kamu larrum
ve/veya lruruluqlanna nakledilirler.

Bukuruluglann;
a) Ozelleqtirilmeleri sonucu sermaye-

lerindeki kamu Paylnn % 50'nin altlna
dugmesi veya bunlarln muessese,

igletme ve igletme birimlerinin satrlmasl veya devredilmesi halinde; satq
veya dewe iligkin sozlegmenin imzalanmasmdan,

Ktigtilttrlmesi, faaliyetlerinin kts-

men veya tamamen durdurulmast, s[i
reli veya suresiz olarak kapatrlmast
veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam

yapsrnm deligmesi halinde bunlarla

ilgili iqlemlerin

sonuglanmastndan,
sonra nakil iglemi baglar.

Nakil Usul ve Esaslar
Nakil Zamanntn gelmesinden itibaren onbeg g0n igerisinde iglem sonuElan Ozeileqtirme idaresi. tarafindan ilgili kuruluga bildirilir. Ilgili kurulug bildirim tarihinden itibaren otuz
gtin igerisinde memur ve sozlegmeli

personelle ilgili bilgileri Devlet Per-

sonel Bagkanhlrna gonderir. Bu
bilgilerin Devlet Personel Bagkanhfrna bildirilmesinden itibaren en geg
krrkbeg gtin igerisinde bu Bagkanhltn
teklifi iizerine ilgili personel, kamu
kurum ve kuruluglannda durumlarma

uygun bog kadro ve

bir

kurumun kendisine Genel
yardrnos, daire bqkant'
gube m0dffi, mtdfr, mUur Yardrmc$l arad{t gorulm€z bu tiir

Ivtfldr.n re

rnakamlar her zaman doludur boE
olianlar ise memur kadrolandlr'

Atama$ekli
Atamalan YaPrlan Personelin ige
baglama siirelerine ve ige baglamama

NakilZamant

b)

DPBIe bildirtukeru dtgtrk
merrur tateP etrrclCefi: ltcfiatgi

PozisYonlara

atantrlar.
igi Ptif Noktasr Bu.

Bilindigi iizere kamu kurum ve kuruluElanndan personele (memura)

ihtiyacr olanlar durumu DPB'Ye
bildirir ve izin alrrlar. Ihtiyaglannt

bildiren Kurum ve Kuruluglara 6ncelikle 4046 SaYrlt Kanun gerelince nakil YaPrlacak Personelin
ita.tmast safilanacaktr. Ne var ki
her kurum ve kuruluE memur ihtF
yaglarrnl ve bog bulunan kadrolannl

halinde yaprlacak iglemlere iligkin olarak657 sayrh Devlet Memurlan Kanu-

nunun 62ve 63 irncu maddeleri hukumleri uygulamr. 190 sayh Genel
Kadro ve Usulii Hakkrnda Kanun
H0kmunde KararnameYe tabi kuruluqlarda personelin durumuna uygun

bog kadro bulunmamast

halinde

mevcut bog kadrolarda sntf, unvdn ve
derece degigikligi yapmaya Bakanlar

lturuluyetkilidir.
Bu madde gerelince yaprlacak kadro
deligikliklerinde 190 sayh Kanun
H{rkmiinde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin son fikrast hukmii uygulanmaz. Bu flkrada geqen sureler askerlik gorevini yapmaKa olanlar igin

terhislerini takip eden aybagrndan
itibaren baqlar.
Yukanda igin ptif noktast bu dedik ya
iqte 4046 gerefince nakle tabitutulan
bir mudtir nakil sonrasr kendini gef,

gef yardrmcsr, daktilo kadrosunda

I{akil $ardan Olmadrfr Halde Nakil
OzdleEtirme Programrnda bulunan
lc.rmluglardaki ihtiyaE fazlasr personelin diler kamu kurum ve l<uruluqlanna nakillerinde de (siireler harig)
yukandaki gartlar gerEekleEir.

Ayhklardaki Farkhltk
4046 geregince diler Kamu

lilrum

ve kuruluqlarrna yapllacak nakil sebe-

biyle bogalan kadro ve pozisyonlar,
bogaldrklarr tarihten itibaren iptal
edilmig sayhr. Kamu kurum ve/veya
kuruluglanna atanacak personelin bu
maddenin (a) ve (b) bentlerinde.belirtilen durumlarda atamalannm yaptltp,
eski kurumlan ile iligkilerinin kesile-

celi tarihe kadar gegecek siiredeki,

ayhk iicret, sosyal hak ve yardrmlar ile

her tiirlu ozlirk haklarr Ozelleqtirme
Fonundan odenir ve bunlardan TC'
Emekli Sandrfrna tabi olanlann bu
sure iEinde Sandrkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum ve kuruluglanna atanan personelin atandrklarr tarihteki kadro ve pozisyonlanna
ait ayhk, ek gosterge, ikramiYe, her
tiirli.i zam ve tazminat haklannm veya
sozlegme ucretlerinin net tutannln'
nakledildigi kurulug mevzuattna gore

hakedecefi ayhk,ek gosterge,varsa
ikramiye, her ttirlii zam ve tazminat
haklannm veya sozleqme iicretinin
(varsa ikramiye dahil) net tutanndan
fazla olmast halinde aradaki fark gide-

gorebilir. Zira, kendisine ait olan mu-

rilinceye kadar, herhangi bir kesintiye

dur., kudto"u nakil sonrast gahsa
bafh kadro haline gelmigtir. Yeni atandrlr gef kadrosunda iken gahsa
balh kadrosu olan mudtr ayhfirm al-

Ancak 4046 gere(1ince nakledilen

maya aradaki fark kapanrncaya kadar
devam edecektir.

MiifettiElere AYncaltk
Nakle tabi personellerden, M0fettiglere Bagbakanhlrn 28'08. 1995 Tarih

ve 1995124 SaYh Genelgesi uYannca
bir ayncahk tantnmtgttr. Bu ayrrcahkta
mufettiglerin Damqtay'da aghklan davalan kazanmalarr etkili olmugtur' Buna gore, Mtifettigler kendi tuztikve yonetmelikleri gerefince sahip olduklart

mesleki gtrvence nedeniYle aynl
unvan ve sahiP olduklan kadro (derece) gartlan ile nakillerinin yaprlmast
gerelmrektedir.

tabi tutulmaksmn tazminat olarak
odenir.
personelden eski kadrolarrna ait ayltk,
ek gosterge ve her ttirlti zam ve tazminat (ek tazminat hariE) haklan gahrs-

lanna balh olarak atandrklarl gorevlerde kaldtklan siirece sakh tutulur'

EmeklilikAvantajr

Ozellegtirme Programlna altnan
kuruluglarda 5434 saYfi TC. Emekli
Sandrfirna tabi Personelden; TC'
Emekli Sandrlr Kanunu hukiimlerine
gore,hizmet siiresi itibariyle emeklilik

hakklnr kazananlara bu hakkt
kazandrklan tarihten itibaren iki ay
iEinde emekli olmaYt istemeleri
halinde,emeklilik ikramiyeleri % 30
(Yizde otuz) fazlasrYla odenir.

itill
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"...Uygarhk |<trrallan

F

da

evrensel

ABDIi film senaristi

insanhk yasalan, birbirimize, canlr
cansn doSadavar olan herEeye sygryl
bag kogul koyar. Bide4, hala kargmzdakinin yfutne sigararun dumanlnr
ufleyerelq iznaritini yere ahp ayafr-

"... Benim sinemada en sevdilim

mrzla ezereh laz-erkek Eocuklanmzn
birer sigara t0keticisi olmalan igin canh

omekler olrnalcan, buram buram nikotin kokrlan vgnde, genelde uygar

@ ItIII$A"I

dunyaya, ozelde Avmpa Birlili'ne nasrl
katrlabilece$z dersiniz?..." 22.09.02
Prof. Dr. Tiirkan SAYMAN
QffD Genel Bagkanr

ti.. ry:. q::.: 6t:,, {r_. li.,

Formula-l yanglannda sigara
reklamr kullanacairnza kumarhaneleri aErn daha iyi. Daha Eok para

ozelliklerden biri, filmlerde sigara igil-

mesidir. Yasaklanmastna kargtym.
Temel iggudu gibi filmlerde sigara da
erotik bir oge gibi kullanrldr. Bunda
sakrnca gormtiyorum. Amerika'da si-

garaya kargr Eok ciddi bir lobi var.
Filmlere de yansryabilir. Bir oyuncunun sigara igmesi gerekiyorsa, iEer. . "
18.08.02
.

Atilla DORSAY
Film elegtirmeni

Filmlerde sigara igilmesini
gostermek diinyanm sonu mu ? Biri
emniyet kemeri takmazsa, ben onu
suElu tutanm. Bagkasnt defil... Ben

kazanrsmz. YanElarda sigara reklamr
kullamlynasn doiru bulmuyorum.
2004'te ttrm dtinyada yasaklanacak
ama Ttirkiye'de gimdiden kullanrlmasrm istemiyoruz. Biz sigararun bralclmasr iEin kampanyalar yiiriittrrken,
sigara iEilmesinin tegvik edilmesi
25.07.O2
dogru degil..."

her geln serbest brahlmaslndan ya-

26.07.O2

OSmanDURMU$

Orhan HAKALI4AZ
Ttirkucii

Saghk Bakaru

leri gizli reklam politikasr olarak kullamyorlar. Gegtigimiz yllarda unlti bir

"... Sigaramn tek faydasl yarunda
gakmak bulundurulmasr.Bagka faydasryok..."

nayrm. Bu tip hsrtlamalar benim hig
18.08.02
tarzrm defril..."

Sinan gETiN
Yonetmen
"... Ttirk filmleri ve kliplerinde sigara
Eok fazla iqiliyor. Sigara firmalan, film-

iizerindeki cami silueti kaldrtyormuq.

Ti.irk yaprmclslnln senaryosu elimize
gegti. Bir sigara markasr ile filmde kullanmak uzere gizli anlagma yapmtg.
Kigileri ozendirerek, sigaramn kabul

iEmemesi gerektili kanunlagtrnlma-

Yerine Karacaahmet Mezarll!r'nm

goren bir davranrg olmasl iEin ga-

hdr. Aynca, en mthim olan sigaradan

siluetini koysunlar..." 25.08.02

hgryorlar. Sigara bulagrcr bir hastalil<fir
ve iletigim araglan sigara iEiminin ya-

"... Olretmen yetigtiren okullarda ve
trp faktiltelerinde okuyanlann sigara

Sigara tireticisi Philip Morris,
tepkiler tizerine Chesterfield paketi

MelihA$lK

kurtarma gekli ise yeniden memurlula alnacaklarda sigara iEmemek
kogulunun aranmasrdrr..." 79.07.O2

Ahmet

risrrixnng

Emekli Maliyeci

"... Sigara iEmek iEin

"

kafasrz "
olmanzgerekiyor..." 12.08,02
Micheal BLOOMBERG
NewYork Belediye Bgk.
"... Sigara penise kan getiren damarlarda daralmayayol agarken, penis iEi
diiz kasm gevqemesini de onleyerek
penise yeterli miktarda kan dolmaslnr

Gazeteci-Yazar

yrlmasmr

"... Bir zamanlar sigara igmenin her

bireyin hakk olduluna

sa!Iar..." 1 8.08.02
Prof.Dr. EIif DAGLI
Qocuk Hastahklarr Uzmant

inanryor,

sigara aleyhtan kampanyalarr kigisel
ozgiirltiklere saldrr olarak goruyor-

dum... Grrtlak kanserine yakalanmca
qok sayda insarun katiline yatakhk
yapmry sug ortalr gibi hissediyorum

kendimi...' Temel lggtidti' filminde
Sharon STONE'nun sigarah sahnelerini hatrrladrkEa kendimi affedemi-

"...

Yegilaycrlar,

sigaray braktrma

dernekleri haydi Ali Sami Yen'e... Bu
Galatasaray, adama sigaray unuttururve san krrmrzrya tiryaki eder..."

12.08.02
EmTah KAYALIOCLU
Futbol Yazart

yorum... Tanrr'ya yalvardrm ve bir an-

"... Sigarayla tanrgrkhlrm genElik ylla-

lagma yaptrm. Bir daha senaryolanmda sigara asla yer almayacak.

rrma uzanryor. Nedenini bilmedigim
bir sebeple iEime Eekmeyi ofrene-

sigara iEen erkeklerin gece sertlegmelerinin suresi ve sertlilinin derecesinde azalmasaptadrk...." 18.09.02

Sigara, eroin gibi yasa drgr saylmah.

hof.Dr.AteE KADIOGLU

11.08.02

medim. Yarrya gelince de tablada ezip
sondururtrm. Meslek hayatrmda gahgma diizenimin bir parEasr sigara.
Dal<tilo bagmda kelimelerin ahgma
eglik etti. Hoggortrlu haber selneteri

onler...Gunde

40 veya daha

fazla

Uroloji uzmanl

Beyaz perdede sigara, 12-14 yaglarrn-

daki genElere Eewilmig bir

gibi..."

silah

JoeESZTERHAS

[g
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gibi yazrlanrru d0zehms ldlmradYarrm saatte elden gkaraca@n bir

sayfa

!
I
I

yazy sigarasu zarnanda bir

saatte tamamlarken zorlandr$m gok
oldu. Bardakta rhklagan kahvel srcair
ile tazelerken yanda s6ndrfrmeme de
sessiz kaldr. Sevincime de uztntUme
de ortak oldu. YaEam boyunca kahve-

sigara kadar ba!rmhhk iligkisi
surdtirdulum bagka ikili hatrrlamryorum..."

13.07.02

Dolan ULUQ
Gazeteci-Yazar

.:.. Rahmetli Bagbug Alpaslan
TURKE$'in yanmda sigara igmezdim.
Buy0klerimin yarunda da iEmem.
Sayn Bagbakan B0lent ECEViT'in
yanmda ve liderler zirvesinde de si-

gara iEmiyorum. Benimki, hem kigiye, hem de makama olan savgrmdan..."

24.09.02

tasna g6tudt bu anlayg. Eler tilke
batarsa, ekonomi Eokerse, kur
E6kerse, hiper enflasyon olursa, bu

senin aldrlrn destelin de higbir
anlamr kalmaz..."
06.09.02

Kemat DERVig
EskiDevletBakam

"... OTVnin uzerine KDV ithaledilen
tuttin kilogramna odenen 3 dolar fon
ve yuzde 25 gumrtik vergisi eklenince

toplam vergi oranr yiizde 72'lere
ulaqtr. Bu durumda OT{ toplamvergi
orantmlzr yuzde 4-5 arttrrdr.
Mecburen zam yapmak zorunda
kaldrk. Ancak, TEKEL bu zammr
yapmadr. Piyasada en buy0k pazar
payna sahip TEKEL, trunlerinin
fiyatlannr normal piyasa ekonomisi
esaslarrna gore degil siyasi esaslara
gore belirliyor... $u an TEKEL uriinleri

MHP Genel Baqkanr

maliyetinin altrnda satiltyor. Tekel'in
ynzde 20-25 oranrnda zam yapmasl
laam..."
06.09.02

"... fukadagla4 liitfen beg dakika

JTI lfurumsal igler Direktoru

Devlet BAHQEL|

Mehrr'ret Ali YULA

gortintu almazsanz sevinirim. Sigara

ile goruntii vermek istemiyorurh.

Qunkti vatandaglara kotu ornek
olmakistemiyorum..." 25.09.02
lsmailCEM
Wp Genel Baqkan
IMF'den kaynak kullanmaya
devam edecefiiz. Ama program bizim programrmz. Programm iEeriline baktrlrmz zaman biitun olay
devletin sala sola rant dalrtmasr
yerine uretken ve buyuk bir ekonomiyi
ayakta tutmak. Bu nedenle, e$er
ttitiin satrlmryorsa, o zaman o olEtide
tiltiin uretilmemesi lazrm. Satrlabilecek kadar 0retilmesi laam... Tutun u

!
t

reticisine derim ki; size devlet bir
olgiide destek verebilir. Tutun0nuzu
satn alabilir veya daha pahah fiyattan
sahn alabilir ama bunu bir yerden
kargilamasl lazrm. Onu nasrl kargr
layacak devlet. Enflasyonla, para

basarak karqrlayacak. Size vermig
oldufu parayr, yine sizin oteki
cebinizden grkartacak, alacak.
Senden almazsa baqkasrndan alacak
ve yavag yavag ulkeyi batma noktasrna goturecek ki, nitekim batma nok-

"... Biz pazar paylmzn

filtun

Eksperleri Dernelinin Onursal

Bagkam Sayrn Orhan OZET'in ,,Tuttin

Dede" arkasrndan "Qiftqi Dostu"
Sayn Sadullah USUMi'yi de kaybettik.
O; Turkiye'de zeytincinin, pamukgunun, tiitunctintrn , ziraatqilarm ve tii-

tun eksperlerinin kadim dostuvdu.

Yrllarca tanmln ve tanmcrnln meiele-

lerini dile getiren namuslu bir

dtigmesini

gozardr ederek rakiplerimiz mutlu
olsunlar drye fiyat ayarlamasl yapacak

degiliz. Sonuqta, rakiplerimizin TEKEL'den memnun olmalan iyi bir gey

defil. Biraz rahatsz olmalarrnda

fay-

da var... Kendi maliyetlerine gore'olsa

olsa' yaklaglmryla bizim tiri.inlerimiz
hakhnda feWaveriyorlarsa, ben de bizim maliyet unsurlarrmlza gore onlann fahig fiyatla satrg yaptrklarn soy-

leyebilirim...

SANCJTKH

06.09.02

Mehmet AKBAY
TEKELGenelMudurti

"... Kogullar ne olursa olsun Tiirk
tutiinunii, 0reticisini , tiiccanm, ihra-

politikacr, gerefli bir basm mensubuydu. Ilhan SELQUK'a gore, Turkiye'
nin. " Ozellegtirme" adr altrnda ya!malanmaslna kargl elde kalem s'avagrm yurilten "Gonullu Mehmetgik"ti.
Yazdrklan ve soyledikleri hep toprak-

tan ve bu topraklara kamm ve alnterini doken' insanlardan yanaydr. "Fabrikada tuttin saran" iggiden, tutun tarlasrndaki marabadan-yanaydl. Tut0-

nunvetutuncunun konuEuldufiu her

platformda vardl. Ttitunun de eksperinin de yanmdaydr. Onurlu ve milli
bir duru.Fu vardr. Bu nedenlerle Sayn
Orhan OZET "Onursal Bagkan', m-erhum Sadullah USUMi dL "Onursal
Agabey" payesini hakettiler. Onlara
EokEa ihtiyag duydulumuz buguntercte antlan ve mticadeleleri bizlere

catglslnl yabancr girketlere kargr ko-

yol gosterecektir.

rumak zorundayz. Buyurun afiyetle
yiyin diyemeyz!... ihracatErlar gibi
korkmayan, Amerika ile dostluk

Qagdag yaylnlan tarafrndan 1999'da
yayrnlanan "YAGMA, Tutun ve Sigara
Pazarlarrmrzda Vurgun..." isimli kitabrnr edinmenizi ve okumanrzr.

iliqkilerine aldrmayan kadrolanmz da
var Eok gtikur!... Ornegin Tutun Eks-

perleri Derne$i... Memur olduklarr
halde onerilerini cesaretle acrkh-

yorlar..."

05.02.7995

Sadullah USqMi
Gazeteci-Yazar

okuduysanz

bir daha

okumanlzr

O'nun aziz hatlrasl adna tavsiye edi-

yorum.

Sadullah USUMI Afabeyimiz'e Tanrr'dan rahmet, sevenlerine ve vakrnlanna bagsaghgr dilerim.
Mustafa SEYDioCULI..ARI
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KIRfrINi$TAN

ANIIJRINNAN
minimdo!ruymug.Yolarkadagrmrzlarrtagrmakisteyen.adeta-gekigtiren
tantmadan'
Biqkekte ticaret yaP; iii rtiirt ig Ktrgz tagtycrlara .gans
Mercedesarabaile
adamt. Bizim ne
"'li'ko"u-unbir ayrrhp yola

"*"Ef"'gittigi-iti

soruyor. Hemen urar"ill_iu-;ft"nai
iy dtigonistefinizle mi gidiyorsunuz? ..Acabi
yol
doniiz mti?,, diye
"o-r*u
diyorum
aOr,""f.f;
mi
geri
valqnken

';;;'k;";i,"e. ar aaxi[hkbir yolirl.Urrt"
;ift;;;;i"
"iusw"""r.
KrrgrzyolculanntnelU"gdfl"fttstklugunu hayretle izliyoruill Daha ion-

KIRGIZiSTAN ANII.ARINDAN BiR
Nihayet beklenen gtin geldi. Tarih 21

Eyltii 2001. 11 Eyliil teror olaynn

sokunu tizerimizden yeni atmrg olarak

bun u" egim Bigkek'teki KrgzistanTtirkiye Munus Universitesine 1 ylltdma ders vermek tizere gidecefiiz'
baha once Amerika ve AwuPa krtasrna gitmigtim ama AsVa Kr!as11a il\

yolcu-lugumu yapacadrm. Turkiy.e'y
iaha ilkokul gunlerinde Awasya iilkesi olarak

o$rendilimi hatrrhyorum bir-

den.

Ttirk Hava Yollannm 20,30 ugalr ile
yolculuk yapmak tizere 1 saat onceien hava-alinna ulagryoruz' Yakrnla-

nmz bizi ulurlamakiizere hava alantna gelmigier. Onlarla vedalagtrktan
son[ kituplar, giysilerimiz ve ilaglardan oluqan bavullanmn sorunsuz bir

ediyoruz. Drg hat kaptilnda bizden bagka 1 yolcu daha var'
GMm-krsanundan ve elindeki Eanta-

sekitde

tls[m

ii adamr oldulunu tahmin
",.,dun
ediyorum.Biz Ttirklere ozgii yolculuk
hemen baghyor' lbh-,rhubb"ti-iz

Erlchep birlikte arandan
yoruz. Yollar oldukEa geniq. Etrafrnda

zamanzaman koyler ve yegillik alanlat
goriiltiyor' Tek ttik te insan var' Tan:

f,argrdidaAla-too Dallan. 45-50da'
kika si.iren biryolculuktan sonra Sevfullah Bey'lerin evine varryoruz' Ol-

dukqa buytik ( Daha sonra 6 kath' 208

20 ye yakrn Turk
rabunlannTtirkiye'aerimuffiK,rg,- daireti oliugunu,
ofireniyorum)'
oturdulunu
O"g- Ailesinin
zistan,da satan kigiler
Oda nel
apartman
"fa"O"lt,
bir
bakrmsrz
rendim. Krgz yolcuf"r,.-io'g"Jufiu Fakat
Allah'tan
Drs kapr da sifre. var'
oldufiu.5,5saatsure#;6lAilLt"; yun'-ttiu
ev sahibi var' fudrndan
sonraBigkekManasHavaalam'naulauTiirkiye ara- asansorle 6' kata gtkryoruz' Eve
il;r;;-K;;,zistan ile- giqk#tl
kilit
tane
6
kapr
2
yg
saat lagmak igin
srnda 3 saat fark uar.
ElimiziytrztimiiaEmunttgerekiyor"'
etrafr
goz-lerle
uykulu
Biraz
6,30.
ve biraz sohbet ettiKen

ttu- zu ykadrktan
hey- sonra bizim iEin hazrrlanan kahvalt
btiytik bir zevkle oturuyoruz'
U"ifi V"eif giptatin ve sert Uat<ritan iie sofrasrna
"-Zryaretin makbul olant hsa olandrretrafta dolagan Pofisfer oiu'o.- bef.yammEa Seyfullah Bey'i de
larasyon formu dold;;;;;;gereki- d6rek
artyot,.,r. Qok dolagmaya
eu
vor ama form bize, tir-ior-i'U"f,- alirak
AhskaTtirklerinden
gerekkalmadan,
yazrli;;";:'e,i;il0'..-r{riimruu""i" ile
emlakigivapanbir.bavantnvardrmrile
aradive
var mt?
#u:i;niil;"]#.1;
'meikezinde oldukga yegil'
,,Manas U.iuurii"rinJ guf"n qehrin
mrken
birinbi. iamann en gtizel sitelerindengekilde
yolcularsmz de6if mi;diye
Aynt
"orin
tutuyoruz'
daire
bir
bey yaklagryo, yur,t-,ru.'S"yuttut- n- den
bizim evde
toplam
Vtf""- iki kapr ve
Sltlkili!drg cepheler
centesi tarafindan ti.i""-oi["
evlerin
larmr kargrlamak tirir" gori,"r*- de var. Burada fakat ttim gehi
bakrmsrz
oldukga
t
odirilmig. Bize bavullarr-ri'u"-f*-

tanrmaya Eahqryorum.iitiEtt nitvaalant. Ilk goze EarPan oldukga

nusundayardtmcroluyor.Gtimriiktenmerkezisistemlesttrlryor.layl*
genel bakrm donemi drgrnda btittir
beraberce kolayca Erkryoruz.

Gi;ti;;il

i.ie.n bekamnrn bizi

evlerde24saatstcaksuvar'

BigKEKTE YA€AM
kargrlamak iizere alana geldiqini
-P*
K[irzistan\n..vuz olgtimu 198'500m
dgt:,;i"J gox a"vg"i;"tt titn,
hig
Ntiiusu 5 milyon civannda' Toprak
teklifi
evine davet ediyor. Bu
daghkYuksel
-ki boltimti
itirazstzkabul ederek alandan bavul- lanmn btiytrk
grlchp hayvan
yaylalara
dallarda
isteyen
-aJea.gekigtiren
Ian tagrmak

re
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dallarda ki yaylalam glohp trryvilcilrk ozellikle de at ptigiricilgi yaphyor. Krmz oldukga fda Urlgihn bir

igecek. Aynca arpadan yaprlan *Eoro"
ve "gazh su" adru nerdilderi sodaya
benzer iEecekler de rrar. Burada ige-

cekler bizdeki kaselere benzer kiplardan igiliyor Bigkek, OE, Narrn, Tokmak baEhca gehirleri. Bigkek bagkent.
Bigkek'in onceki adr "Fiirunze" imis.
OldukEa yegil bir gehir. Caddeler gok

genig ve drizenli. Caddenin her iki
yanmda alaElar ve bunlarr sulamak
amacr ile yaprlmrg su kanallan var.

Haftann belli gunlerinde su bu kanallara verilerek sulama iqlemi kolayca gergeklegiyor. $ehirde alaglann

tiriliyor.

yor. Alaqlarrn dallan sanki gokyuzune
yrldrz toplamaya grkmrq. Qok srk yag-

Ulkede RusEa ve Klrgzca resmi dil
olarak kullanrhyor. Krgzca bilmeyen
gok sayda Krgz vatandaqlarr var.

Yalmur yeqili, yeqil yalmuru besliyor.
$ehir ilkbaharda mis gibi menekge,

Turkge birbirine benziyor. Zaten Krgrzla tanrgtrfrnzda ve Turk oldufunuzu soyledifiinizde hemen "Biz bir tu-

boylarr neredeyse 100 metreyi bulu-

mur ya$ryor. Ilkbahar ve sonbaharda
hemen hemen her gece yajmur var.

leylak, rhlamur kokuyor.
Krgzistan dolal kaynaklar agrsrndan
snrrh. Ulkenin en buyuk igletmesi
Kanada ile ortaklaga gergeklegtirilen
altm madeni igletmesi. Fabrikalarrn
pek gogu kapah. En
Eahgan fabrika
$ampanya Fabrikasr imig. Hayvancrhk yaygrn. Ayrrca Fergana ve Qu vadisinde tahll, pamuk, uzum, tutrin ve

il

gegitli sebze, meyve yetigtiriliyor.

Qegitli ozellikte tutun yetigtiricilili yaprhyor. Sigara uretiminde soz sahibi
ulkeler agrslndan burada tutun ye-

tiqtirme konusunda gegiiti arayrglar
var. Ulkede devlet monopolu mevcut.
Bu yaptyr zorlayan Eegitli mriesseseler

bilinmelde. Hatta sigara ureten Amerikan Firmastndan biri gehrin her

koqesinde egantiyon sigara da$rtmakta. Ozellikle Oq Bolgesi Krrgzistan'rn tutun, sebze ve me) /e ihtiyaclnt

kargrhyor. Yalnrz burada sebze pek
yaygrn defiil. Krgrzlar daha gok et
alrrhkh beslendili igin sanrrm. Sebze
denince patates, pathcan, lahana turp
ve havug anlagilryor. Turp gok tuketiliyor. Lahanaya da "kapuska" diyorlar.
PirinEli lahana yeme$inin admn nereden geldigi gimdi anlagrhyor. Ulusal
yemek olarak mantl, lagman ve gaghk

en bilinenleri. Siyah gekirdeksiz iiz0m, ceviz, gilek ve "malina" adr verilen bizdeki bofiurtlenlerin burada tadrna doyum olmuyor. "Daga" dedik-

leri ballarda bu bogurtlenler yetig-

leri ballarda bu bolurtlenler yetig-

RusEa daha yaygrn. Klrgrzca ve

gandanrz" yani "hepimiz bir boydanrz"

diyor. Biraz konuqulanr dikkatli dinler-

seniz soylenen Eolu gef anhyorsunuz. Saylar aynr. Bir Turk ofirencim;
"Hocam T0rkEe y sesi ile baglayan
sozciikleri c sesi ile soylerseniz Krr-

gvcatn buyuk olEiide

Eozersiniz
"demigti. (Yatak-catak, yasfik-castrk,
yol-col ) Keqke Krrgzca'da trim soz-

ciikler "y" harfiyle baglasa!... Rusga

Eok zor bir dil. Fakat Fransrzca gibi ku-

lafa gok hog geliyor. (Biz Turkler bulmacalar sayesinde Rusga olarak "da"
nrn "evet" demek oldulunu biliriz. Bir
dil bir insan demek kolay degil. Elbette bir kelime de bir qeyler ediyor-

dur!) Qok istememe ralmen gtinluk

hayatta gerekli sozcukler

dryrnda

Rusga'y o$renemedim. Krrgzlar toplam nirfusun %65-70 ini olugturuyor.
Diferleri ise Rusla4 Ozbekle4 Tacikler,
Dunganlar (Musl0man Qinli.) Ruslarrn
Eogu yaqh "Babugkalar." ( Babugka
yagh kadrn demek Krrgrzistan
S.S.C.B. nin da$rlmasrndan once 31
Alustos 1991 de bafrmsrzhsrnr ilan

)

etmig. Turkiye de Krrgzistan\ ilk

gine gore son 5 yrlda hig defiqmemig.
Halhn ortalama gelir duzeyi ayhk 2025 Dolar civarmda. Ulagrm, aydrnlatma ve rsrtma, iletiqim giderleri de oldukga di.igilk. Ulagrm daha gok bizde
dolmuga benzer. Magrutkalarla ve tro-

leybtislerle gergeklegtiriliyor. Qocuk-

luk gunlerimde lzmir'de bindilimiz

"Boyruzlu" diye isim takirlrmz troleybusler burada hala gtinun her saatinde yolcu taglyor. Emekliler ve ofrenciler 90.000 lira gibi bir ucretle seyahat edebiliyor. Cumhurbagkanr gegti-

linde yolda her iki qerittekiaraglar ve
yayalar durmak zorunda. Bankamatik
hizmetleri burada henuz yok.

dkenin en ilgi Eeken sporu"KcikBtiri,i" Ata sporumuz cirite benziyor.
Oyunda amaE keEi postunu belirli bir
yerden ahp rakip taktmm kazana benzer kalesine atmak. Bu yrlk kok-boru

turnuvasr Ataturk'un 720. do{um
gunu antsna yapildr. Bizdeki futbolfanatiklerigibi burada da bu sporun taraftarr Eok. Ti-rrizm Eegitli nedenlerle
pek geligmemig. Qevrede bazl yerleri
gorme, tarihi ipek yolunda yiirume,
hatta Kazakistan'a gitme frrsatmr elde
edebildim. Issrk Gol gtizel bir krater
gol&. Suyu sodah. Bazr hastahklara iyi

geldigi soyleniyor. Evimiz Flarmonia
Meydannda. Meydanda Manasrn at
uzerinde, bir elinde krhcr ile kocaman
bir heykelivar. OldukEa gorkemli du-

ruyor. Manas Destanl burada bazl
insanlar tarafindan ezbere okunabili-

tanryan iilke. Her yrl 31 Agustos Ba-

yormug.

lrmszhk gunu olarak kutlanryor. dlkenin para birimi Som. (1som=
35.000 TL. 1 $:48 som.) Hig madeni
para yok. Paralann [izerinde yazarla-

Universitesi Krrgrzistan

nn, qairlerin, sanatgilann resimleri var.

Ekme$in fiyatr 5 som ve soylenildigine gore son 5 yrlda hiE defigmemig.

Okulumuz Krgrzistan-Tiirkiye Manas
ve T0rkiye

Cumhuriyeti Hukrimetleri arastnda

yaprlan anlagma gerEevesinde 1996
ylmda kurulmuq. 14 Arahk 1998 tarihinde gorkemli bir torenle olrenime
baglamrg. Olrenciler bir

yl

dil hazrrhk

[g
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egitimi alry.or. Okulda Krrgzlar Tiirkqe, Ttirk Ofrenciler Ktrgzca ofrenmek zorunda. Egitim her iki dilde

yaprhyor. Tiirkiye'nin her yerinden
Tiirk olrenci var. Okulun Agrlry toreninde Relrtor yaptrfr agrhg konugmasrnda "Anayurdunuzdan uzakta fa'
kat ata lrurdunuzdasrnz. HePiniz
hog geldiniz" demigti. Bu soz Eokhoguma

gitti. Ksmette Thrih, Co$rafya

derslerinde okudu$umuz gog yollanm, ipek yolunu gormel<te varmry'
(ingallah ileride daha bagka yerleri

gore en gok giizellik malzemesi ve iEki
ttiketiliyormug. Elbette gok sayda iEki
satan yer de var. 'fuak" buranm votka-

s. Krgzistan'da gapka giyen Eok say-

Okulumuzu Ttirkiye'den gelen Pek
gok ust dtizey kigi ziyaret ediyor. Bu

alam burada Eok genig. Mglazacrhk
anlaygr yeni yeni geligiyor. Oyle vitrin

lerim, ellerinde giEeklerle "Hocam

Bayramnz kutlu olsun' deyince Eok
gagrrdrm. Feminizm buraya Eoktan
yerlegmig!. Olkede EiEek verme kulttirtr Eok yaygm. Insanlan yollarda el-

lerinde giEeklerle srk stk gorebili-

yorsunuz. Krgzca "gtil" Eigek demek'
iEinde "gul" olan isim burada gokyaygrn. Gtilbara, Nazgtil, $apargtil, Anar-

gtl

bunlardan akhma gelen birkaEr.
Erkekte de "Ulan' adr gok kullanrlryor.
Okulun ilk gtinleri smtfta bu ismi kullarurken giilmemek iEin kendimi zor

tutuyordum. Okulumuz burada en
Eok rafbet goren okullardan birisi.
Olrencilere verilen burs, Ttirkiye'de
staj yapma imkant, mezuniyet sonrasl

kolay ig bulabilme, tercih nedenleri
arasrnda ilk srralarda geliyor. Big-

gezme ganslnz birkaE yer drgrnda yok.
Tiirklerin iqlettili Beta, Istikbal ve gok

ortakh Sum mafazasr boq zamanlarlmra defierlendirdilimiz yerlerden. Ulkenin en biiyuk ahgverig yeri pazarlar.
Pazarlar her gun aErkOgve Dordoy en

biiyuk olanlan. Mobilyadan sebzeye,
Euvallar iEinde ttittine kadar her tirr
ihtiyacrmzl buralardan kargrlayabilirsiniz. Tek gartr cebinizdeki parann
kapkaEErlara kargt korumak ve dikkatliolmak. Og Pazarrnda btiyuk Euvallar
iginde Eeqitli kalitede tuttin satrhyor.
Hemen yanmda da sigara haline getirip igebilmeniz iEin sigara kafrtlart da
var. Hala filitresiz sigara igen gok insan

var ama bunun yanl slra filitreli sigaralan da gok. "Krglzistan " adh yerli sigarasr buradan ahnabilecek hediyelik
egyalar arastnda . Ilging olan bir gey
de Klrgrzistan'da taneyle sigara alabilirsiniz. "Bana oradan 3 tane filitreli
ver"demek ne komik geliyor insana.!
Guzel olan bir nokta da sigara burada

kapah yerlerde yasak olmamastna

var.

ralmen iEilmiyor. Insanlar evlerinde

Bigkek igin "Universite $ehri" de deniliyor. Krglzistan'da lise isim yerine
numara ile adlandrrrlmlq. (1 no'lu, 5
no'lu lise gibi.) Krrgrz gocuklarr 5 yagrnda "Bala-BahEe"denilen (Bala:
gocuk, Bahge:bahge) ana okullan-

bile sigara igmek istediklerinde o karda krgta bile ya sokala grkryor, ya da
balkona. Ne giizel... Burada "Pasif igici" olmaktan kurtulduk!... Pazarlarda
Kore, Qin mallan gokvar. Turk mallarl
ise burada oldukga befeniliyor. "Ben
iyi bir gey istemiqtim" dedilinizde hemen Turk mah Etkarryorlar. Bu bizim

kek'te Eok sayda trniversite

na, ardtndan da OniversiteYe kadar
devam eden liselere gidiyor. Zorunlu
e$itim 14 yrl. Bizdeki gibi meslek liseleri de var. Hastaneler de de aynl numaralandrmasistemi gegerli. Bizde-

ki gibi burada oyle her hizmetiveren
hastaneler yerine ozellikli hastaneler

var. Ornelin 2 nolu hastane ameliyatlarn yaprldrfr, 5 nolu hastane ise

il

Bayanlar gok bakrmh ve susiine gok
dtigktin. Yolda hem yurtiyup hem de
aynr anda makyaj yapabiliyorlar. Kz
olrenciler ders arasnda hemen makyaj tazeliyor. Qok sayrda gilzellik malzemesi satan yer var. Soylenildigine

gormekte krsmet olur.)

olarak kutlanryor. 8 Martta olrenci-

t-1

Trp burada gok ilgi gortiYor.

da insan var. Erkekler "ak kalpak" giyiyor. Ak kalpak yoresel, kegeden yaptlan, iizeri igli gapka. KeEenin kullamm

nedenle torenler oluyor. Burada bayram kutlamalan da Eok. Hem Krrgrzistan hem de Turkiye dini ve milli bayramlanm kutluyoruz. Kugrzistan'da 8
Mart Dtinya kadtnlar gunu baYram

I

\rEssrrt'sgsK\st\ss\.N\e.rnt\\

iEin Eok gurur

verici. Satlcrlar bog za-

manlannda genellikle kitap okuyor.
Zaman geEirmek iEin piknik de YaPmak mumk0n. Kry uzun stirdugu iEin
krg piknikleri burada vakit gegirmek,
ellenmek igin iyi oluyor. Ala-fuga ve
Qonk:Thg'a olrencilerle birlikte gittik.

Bttr\rt$\\\\n\n\a\srn\anqelenin karda piknik neyine!.'. Yrlkr atlanna binenlel yataklarr naylonla kaplayrp adeta max-krzak yaparak kayanlar
e$lencenin doruluna grkarken ben

soluktan donmak uzereYim. NeYse
kazastz belasz donug YolundaYz'
Otobtiste Krrgrz o$renciler Tarkan,
Rafet-El Roman ve Sezen Aksu'nun
garkrlannt biiyuk bir cogkuyla soyleyince gokgagrlyorum. Bu arada Sibel
Can'r da unutmamak laztm. Bu garkrcrlar burada gok seviliyor. Kuglzistan'da ashnda burada tam bir miizik
zevki gegitlilifi var. Her ttir muzik ilgi
gortiyor. Sanata ilgileri fazla. Opera ve
Bale izlemeye gidenler Eok. Opera bi

nast da Eok gorkemli. Dolrusunu
soylemek gerekirse ben burada ilk
operaya gittigimde operadan gok salonu izledim. "Sanat sanat igindir-Sa-

nat toplum igindir." diye tartEmai
boguna. Bak ikisi bir arada da oluyormuq. Opera Binast deYince Orad;
Cengiz Aytmatov'la tanrymamdan de
soz etmem gerek. Genglifiimde ha1ranltkla kitaplarrm bir solukta okudt gum bu bi.iyiik yazarla bir torencie

yan yana oturmak ve birlikte torm

izlemek ftrsattnt elde ettim. Bu benir
iEin Eok biiytik bir krvanE kaynagr
oldu. "Kegke yantmda kitabr olsa &
imzalatsam" dedim ama bu anlyagatmak bile gok guzeldi. Kitaplannde

o goz alabildilince uzan€ubozkrrlan gordtim. Bir arkadagrr
Krgzistan'a giderken'Aytmatovtuanlattrfir

anlattrfr o bozkrlara bakarken bizi

rt

seni ozledilimizi hatrrla" demi$
Orada yurdumu, sevdiklerimi her
hatrrladrm. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak dostlarla elektronil
posta ile haberlegerek, srla ozlemimb
hafifletmeyegahgtrk. $imdi buralatdan ayrrlma zamanl ama insan gittigl
yerlerde de yeni yeni dostlar edininc:
oralardan ayrrlmakta zorlagryor.

Dostluklar, arkadaqhklar burada c;
kuruldu.. Her tilkeden gegitli dostla'

edinmigtim. $imdi bunlara Krgr

Tacik, Ahrskah, Rus ve nice dostlarc,

katrldr. Qok sayda sevgili ofrencil:
rim oldu. Zamanhrzla geEti ve igte a''
rrhkvakti geldi. Yeni dostlar, Meslekir'
sosyal aEtdan yeni deneyimler edin:
rek tekrar yollara dugiiyorum, Elvec'
Bigkek! Merhaba giizel YurduTURKIVE/VI...

TUTUN EKSPERI-ERI
DERNEGi
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Tiirkiye'de n0fusun %43'isigara iEmektedir. 1992 den bu tarafa sigara
ttlketimi % 4.76 artrg gostermigtir.
ABD' de ise bu oran her yrl % 0.5 dti-

qoK ulu$Lu

lryatlarla ahcr bulmugtur. (3)

Sigara ureticileri satrylannl arttrmak

GtElii lobicilik faaliyetleri ile bu
firmalar iglerine gelen yasalan ulusal
parlamentolarda kolayca qrkarabilmekte, daha gok sigara satmak, bagrmlillgl daha fazla arttrrabilmek iEin

igin yeni pazar arayglarrna dolaysryla

reklam-promosyon adr altrnda goz

deniz agn ulkelere yailnm yapmaya
buyuk onem vermektedirler. Bu ulkelerin ekonomik durumlarrnm yetersiz

boyaycr etkinlikler igine girmektedir.

qug gostermektedir.

gilerdeki yasal diizenlemeler, ithalat-

Birinci Turkiye Millet Meclisi'nin Sigara ve Saghk Ulusal Komitesi'nin ve
SMI toplum orgtitlerinin kargr grkmalarma ralmen PM taraflndan restore
edilmiq ve donemin Kiiltiir Bakanr ta-

taki yiiktimltiltiklerin kaldrilmasr, uluslar arasr finans kurumlarrnrn (lMF,
Diinya Bankasr.) devlet tekellerinin

rafrndan PM'in Tiirk ortagna plaket
verilmigtir. Meclis' in PM 'in reklam
ktirsusti olmastnda sakrnca gorulme-

ozellegtirilmesi iEin uyguladlklan baskr politikalarr sonucunda yerel tekellerin ozellegtirme surecine girmesi ile

migtir.(4)

olugu, geligmig ulkelerdeki sermayeyi
Eekebilmek iqin ithalattan ahnan ver-

Eegitli ulkelerde sigara girketlerine
sahip olmuglar, bu iilkelerdeki etkin
sermaye kesimi ile ortakhklar kurmuqlar satrg ve pazarlama allannr buyiitmuglerdir. Hammaddeye yakrn

olmalarr, ucuz igEilik ve tagrma mali-

yetleri, pazarda rahat hareket edebilmelerini ve karlilrklarrnl giderek arttrrmalarrnr saflamrgtrr.(2) Bu pazarlar
arasrnda Turkiye gibi nufusun genE ve

hrzla arttrfl bir

ilke sigara girketleri

iEin vazge gif m ez bir pazar

dr.

1984 ylmda sigarann tek dalrtrmclsr
Tekel olmak kaydr ile yabancr sigara
firmalannln Ttirkiye'de ticaret yapmalanna izin verilmigtir. Sigaraslrun fiya-

Dort Katrilyon Tirk Liraslndan fazla
bir hacme sahip olan tutun endiistrisi
dunyanrn

en btiyukendtistrilerinden

biridir. Bagta ABD olmak uzere geligmig tilkeler bu endtistriyi kontrolalilna almrytr. Her geEen g0n bu ulkelerde sigara iEenlerin saysr azalmaktadr.(1)
Geligmiq trlkelerdeki sMl toplum orgiitlerinin yurirttugu sigara kargrtr yolun kampanyalar , tutun piyasalarr uzerindeki katr yasal dtzenlemeler, sigara [reticileri hakkrnda agilan davalar gok uluslu girketleri yeni arayglara
yonelmeye zorlamrytr. ABD bagkan
yardlmcnr Don Quayle 1990'da yap-

tlfl bir konugmada

ti.jtun ihracahnn
agresif bir gekilde koruklenmesi ge-

rektilini , Amerikahlarm daha az sigara igtigini belirtmigtir. Gtiniimuzde bu
tespiti rakamlar dofi rulamaktadrr.

trnr kendisinin belirlemesi ve kendisinin pazarlamasr gerekti$inde srar
eden PM, Tiirkiye'de segkin igadamlarr ile kuracalr ortakllklar ve ulkeye
yapacall yatrlmlan one stirerek yo-

lun

miinazaralar sonucunda 1991

mays aynda fiyat, satry, dafrtlm ve
ithalat serbestlili konusunda piyasada hak kazanmqtrr. BirkaE ay sonra
da Sabancr Holding ile 100 milyon
dolarhk yatrrma girmigtir. 1994 yhnda kendi satry ve dalrtrm girketini kurmugtur. PM'in kendi dalltrm ve pazarlama igine resmen baglamasr ile birlikte btltun sat6 noktalarma kovboy
giysileri iginde kendi dalrtrm eleman-

'

BAT l(rrumsal iligkiler Direktorii Kemal Krhgbay; BAT'ln 30 iilkede sosyal
aragtrmalar yaptrfimr yeni grkaracaklart bir sigarann AR-GE'sine 60 milyon dolar yaturm yaptrklanm belirtmig
daha az riskli; sigara iEmeyenleri korumak iEin dumanrn etkilerini azaltacak tasarrmlar uzerinde galrytlklarrnr
soylemigtir. Trirkiye'ye dontik projelerinde; dunyada milyar dolarlarr bulan
sosyal fonlarr oldulunu btirokrasinin
izin verdili olgude Turkiye'de de bu
fonlarr Eewe genElik ve Eocuklar alantnda kullanmak istediklerini vurgulamrytrr.(5)

i973 yhnda R.f Reynolds' rn bilim
aragtlrmacrsrmn "RJ Reynolds markasmm genglile yonelik pazarmda daha

fazla satrga ulagmasr iEin" yaptlfir
ara$trrma ile ilgili notta su ifadeler yer
almaktadr: " Carol)rn Levy'e bu aragtrrmay stirdiirmesi igin onay verdim.

fuagtrmaya devam edeceliz. Eler
nikotinin sonuglarr morfin ve kokainin

sonuglan

ile benzerlik

gosteriyorsa

aragtrmay gommek istiyoruz. Bu
nottan sadece iki kopya var. Bir tanesi

ekteki dileride bendeki" diyerek
sigara pazarrnm diinyadaki tutumunu
gozler ontine sermigtir(6)
Beyaz Perdenin sigara kullanrmr igin

gok giiElu ve etkili bir reklam aracr
oldufunu dugtinen sigara girkeileri ile
Hollywood arasrnda gizli anlaqmalar

larrnr gondermiq, irrtinlerini satan ba-

y-aprldr

yileri birer reklam olesine donuqturm0gtur. Istanbul da pek Eok bar ve
kahve firmanln sponsorlu$uyla dekore edilmigtir. Urtintiyle aynr isimde kot
pantolonlar 0retmiq ve yarahlan ozenti sayesinde gengler araslnda yuksek

Universitesi Ogrt. Uyesi Dr. Staley
Glantz' rn oftaya Erkardrfr belgelerde
bu anlagmalarrn sponsorluk kargrhlnda aktorlerin ve tinlu isimlerin ek-

g iddia.edilme-kte

dir. Califo rnia

randa sigara kullanmalarrrun tegvik e-

dilmesini ongordi.ifrinu ortaya koy-

[g
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maktadr. fuagtrmanm en ilging bulgulanndan biri PM marka sigaralann
1978-1988 yllan arasmda 191 filmde

satan sigara markalartna sahip olmaslnrn yanlsrra sigara piyasaslnrn %70

ini elinde tutan bir kurulug

olarak
oniimuzdeki 5 ylhk doneme ait planlama yaprlrrken Tritiin Mamulleri Alt

nitelil<te irriinlerin baqrnda gelmektedir .Tarrmsal alantn onemli bir tirun0-

dtir ve sigarantn temel hammadde-

gorev

sidir. Qegitli bolgelerde yetigtirilen t0ttin bagta dtg sailm olmak uzere istihdam, devlet gelirleri ve tartmsal gelir

politika sigara girketlerinin pazar sa-

almamasr anlagrlabilir degildir. Top-

agrsrndan Turkiye ekonomisinde

vaglarmda nastl actmasrzlagttftnt gosteren dramatik bir ornektir. Devletin
sigaraya kargl tutumunu ktrmak, yasalan yumugatmakiEin bir damgmanhk firmasrfa anlagmlg ve bir rapor
haarlatmqtrr. Raporun konusu "erken
yagta yaganacak oliimlerin Qek eko-

lantr sonunda hazrlanan

raPorun

onemli bir yere sahiptir.(13)
Bu yasa ile birlikte Eokuluslu tekeller
Ttirkiye 'de sadece sigara piyasasma

kullamlmrg olmasrdrr. (7)
PM'in gegmig yllarda satlglarmt arttrmak igin Qek Cumhuriyetinde izledigi

nomisi uzerindeki dolayh olumlu
etkileri"

dir.

Olay ortaya grktrfirnda

girketin baqkan yardtmctlanndan Ste-

ven Parrish Wall Street

Journal'a

yaptrgl agrklamada raporun sadece
hata delilahlak drqr oldufiunu soylemigtir. $irketin Polonya, Slovakya,

Macaristan ve Slovenya'da yaptlmast
planlanan benzer Eahgmalarrn iptal
edildigini kaydetmigtir. (8)

Diinya salhk orgiitunce 97 yrltnda
tutrin kontrolii igin bir gergeve yasasr
(FCTC) Erkarrlmast karan alndtktan
sonra; Tobacco Control dergisinde bir

yauda TutUn Endtstrisinin FCTC ve
diger tutun kontrol girigimlerini engel-

lemek uzere gokuluslu girketleri
olumsuz etkileyebilecek kampanyalan etkisiz hale getirmel<te uzman olan
Washington DC deki bir halkla iligkiler
firmasr ile anlagma imzalandrfir aErklanmaktadlr. Yaztda PM in Mongoven ,
Biscoe ve Duchin (MBD) isimli firma
ile Eergeve anlaqmay zayrflatmak uze-

re anlagtrfr, bu firmalartn taktikleri

arasrnda halkrn qrkarlan igin ufrragan

orgutleri ve liderleri aragttrmak, onlarrn sayglnhfirnt olumsuz etkileyecek
soylentiler yaymak,etkisiz alternatifler

geligtirmek, bunlart one surecek
gruplar oluqturmak ve sonrada aktivist hareketleri bolmek ve ele gegirmek oldufu soylenmektedir. (9)
$irketler hukumet ve bagbakanhk diizeyinde faaliyetler gostermektedir.
8.5 yrlhk kalkrnma planrnda Ttttun
Mamulleri Alt Komisyonunda bagkan
ve raportorlugirn iki ozel firma temsilcisine brrakrlmast orada Tiittin Eks-

perleri Dernefi yonetimi temsilcileri

tarafrndan tepkiyle karqtlanmtgttr.
Sel<torde iki ozel firma ile bir kamu
kurulugu olan Tekel'in faaliyette bulunmasrna rafmen ; Tekel'in en Eok

Komisyonunda

aktif olarak

27.02.2000 iarihinde DPT temsilcisi
taraflndan Mustegara sunulacalr ifade edilmesine ralmen raporun son
hali aylar sonra DPT nin internet
sitesinde goriilebilmigtir. ( 1 0)
Qok uluslu qirketlerin Eiftgilere yonelik
temel argiimanlan goruntiilti reklamrn yasaklanmaslnln fiyat rekabetine
yol agarak tutun fiyatlannt dtigiirecegidir. Qokuluslu girketler reklam yasafrnr delmekiqin; 4207 sayhKanun
'un (TiitunMamullerinin Zararlanntn

Onlenmesine Dair Kanun) Erkanlmaslnln yararslz oldulunu duyurmak

defiil, ttitun piyasasrna ve tiitirn uretimine de hakim olacaklan bir ortam
bulmuglardrr. Tekel'in varhlr Tiirk Tiitun0 ve Ttirk Tutirniinden iiretilen sigaralartn yagamaslyla ozdeglegmigtir.

Turk Tutununun yagamasr ile dogrudan baflantrh olan Tekel 'in varltgtnrn kalkmasr piyasada %38 'lik bir

paya sahip olan ve tamamen

Yerl

tutunden uretilmig sigaralartn sonunu
hazrrlamaktadtr. Yabancl harmanh si'
garalar iEinde %80 'lere varan ithal tu

amacl ile yabanct lobi heyetinin

tun

TBMM ne getirilmesi, Ankara Bolge

tutiinu dqandan almaya baqlayacal'
trr. Ve bu pazardamilyonlarca dolarh'

idare Mahkemesine Kanunun TC.
Anayasasr na ay}<rrr oldulu gerekqesi
ile baqvuruda bulunulmast, Formula

kullanrmr neticesinde Tiirkil't

tiittrn ithalatr olacaktr.
Ozellegtirme 500-600 bin ekici aile-

1

sinin gelecegini de tehlikeye atacakt

lar uretmiglerdir. Turkiye de iretilen

Yerli tutun kullantmmm azalmast
tutun iiretimi giderek ortadan kalkacak bu igten geEimini saflayan giftc '
ler ve aileleri yoksullula terk ediln:-.
olacaktr. Ote yandan ozellegtirme ..=
birlikte gofu iilkemizin en geri yorei.'
rinde bulunan yaprak tutiin igletm:'
leri kapatrlacak gok sayrda Eahgan.igsiz kalmasrna neden olacaktrr. Iqle:'
melerin sattlmast uretimin azalma=
ile birlikte bagta tanmsaletkinlikler c '
mak iizere ekonomikve sosyal sorur
lar artacak toplumsal dinamikler c

yarrglannn yasa kapsamndan grkarrlmasr ve bu kanunun turizm ve sPor
bahanesi ile delinmesi vb. giriqimlerde bulunmuqlardrr.( 1 1)
Yaptrklan milyonlarca dolarhk yatrrtmlar ile ulkelerdeki damak tadna uygun, yerel sigaralardan girglu sigarasigara miktan iginde ithal t0tun mikta-

nnrn payr 1989 da %6,7 iken 1999 da
%40 a ulagmrgtrr. PM i993 'de %1.5
olan Pazar payrnr bugiin %23' e grkarrrken Tekel 'in pay %82'den %70'e
gerilemig bugunku adrla JTI'da Pazar
paynnt %2.9 'dan %73 'e gtkartmrgtrr.(12)..
Tekel' in Ozellegmesinin Ttirk Ti.i-

ttinctiliifi.ine Etkisi
dlkemizde IMF 'e verilen 18 arahk
2000 tarihli 3. Niyet mektubunun 46.

Maddesinde belirtilen

"

Tutun

iEin

destekleme ahm politikalannt ortadan
kaldran, tutun ahmlannda ihale yasasr olugturacak tiitun yasasr 2001
ocak ayr sonuna kadar grkarrlacaldlr"

hukmii gerqekleqmig yasa 3 ocak
2002 gunu TBMM'de kabul edilmig
ve 8 ocakta onaylanmqttr.
Tutun krrag topraklarda uretilen bir
bitki olarak Tiirkiye nin ekolojik koqullarrna ve sosyal yapnma en uygun

i.=

lumsuz etkilenecektir(

1

3)
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1 - www. sigara. gen.trlsigarapazari
2- Tek Grda iE Uzman Raporr.r/nisan/ 200C

3- Makale/Mutlu

4-

Demirkan

www.istabip.org.tr

/Dr. Rrfat Y0ce
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5-S.Yrlmay'Milliyet
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7- Reuters/ntvmsnbc/1 2mart
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Yine SOfi yilardan itibaren, milaoelelchonik, biyoteknoloji, telekomunikasyon, malzeme bilimi, bilgisayar ya-

kelerinde intemet kullammr hzla

zrhmr gibi bilgi katma

aftmryUr. I-atin Amerika, Afrilc, Orta
Dolu ve Hindistan ise bu geligiminin
arkasmda kalmrgtrr. $ubat 2002 iti-

delerive tabi ki
karhhlr yuksek yeni tiretim sektorleri,
batl dtinyaslnda madencilik, demirEelik gibi geleneksel alrr sanayi dallarmm yerini almaya bagladr. Bu sektor-

lerin dolal kaynakveya hammaddeye
bagmhhgr yada ucuz emele gereksinimleri yoktur. Gtiniimiiztin ytiksek

katma de{erli sektrirleri, beyin giictne dayah insan yaplmr sanayilerdir. Yani hammadde gereksinimi ihmal edilebilecek di.izeydedir. Temel
ekonomik kaynaklan bilgidir.

Internet
ffiinym$lnden

Bilgi toplumunun teknolojik

altya-

pnmagelince;

1) 80'li yllarrn ortalarmdan itibaren
mikoiglemci dewimini ve bilgisayar
g0ctiniin her masamn ustune yerleEtilini gormekteyiz. Teknoloji halen her
18 ayda bir kendini katlamaktadrr. Ya-

ni bir buEuk yl iEerisinde aynr fiyata
iki l€t hz ve kapasite satm almak
mumktin olabilmel(edir.
2) Bilgisayarlan birbirine ballayan ha-

berlegme hatlanndaki bant geniglifiinde, basit olarak telefon uydu ballantr-

lannln ve fiber kablolann uzantlsrnda
gergekleEti. Gonint0-resim dahil, gok

yolun bilgiyi uzaktaki merkezlerden ig
yerimize veya evimize getirmek artrk
mumkiindtir. Masamzrn veya, dizimizin uzerindeki bilgisayarlarda goruntii
almakve gerekirse igleyerek geri gondermek agamasrna gelinmiEtir.

BiLGi ToPLqMU oLMAK
80'li yrllardan itibaren sanayi toplumIarrmn en biiyuk ve en g0El[ kesimi
olan emekgisrnrfr btryuk gapta kabuk
degigtirdi. Bu kesimin iginden, Peter
Drucker\n "Bilgi Qahganl" adnr verdigi bir tabaka ytikseldi. Bilgi Eahganlanna yalnz ileri tiretim sektorlerinde

DdNYADA ixrnnxer SEKT6nrixcixouRqMU

hassas aletlerle ve bilgisayarlarla Eah-

Gunltik yagammda interneti bir geklde kullanan kiqi saysr gunbeg0n artmaktadr.
i993 yrhnda dunya Eaplnda internet
kullamcrlarrntn salnst 900.000 iken
2000 ylnda 304 milyona ulaEmrytr.
$ubat 2002 tarihiitibariyle ise bu sayr
545 milyondur. Ancak her yeni teknolojide oldufu gibi, bu ktiresel yayrtm her bolgede benzer gekilde ger-

sr.

EekleEmemigtir. I(rzey Amerika, Avru-

delil, hizmet sektorunde de

rastla-

mak miimkundur. En az meslek ytiksekokulu egdeleri efitim alan bu kigiler karmagrk tezgahlar ve robotlarla,

pa ve Japonya, Kore, Talvan, Hong
Kong ve Singapur gibi Dogu Asya til-

bariyle toplam kullanrcllarr
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milyonu Kuzey Amerika'da yaEamaktadrr. Avrupa ve Asya-Pasifik tilkele-

rinde bu say srasryla 171 ve 158
milyondur. 2005 yrhnda dunyadaki
internet kullamcr saylstntn 1 milyara
ulaEacafr tahmin edilmektedir.

Internet dolasl

gereli colrafi

nitelik

taErmamaktadrr. Ancak internet co!rafoasr internet uzerinden akan bilgi
ve kullamcrlarrn ozelliklerine g6re a-

gklanabilir. Son on ylda ABD kullamcrlarr ve ingilizce, internet ABD
merkezli bir olugum olarak tamamlamaktadrr. Bununla birlikte, Avrupa,
Asya ve dtinyann diler ulkelerindeki
kullanrcl sayrsr arthkEa internet gok

ktilturlu, gok dilli ve Eok kutuplu bir
olguya dontigmektedir.
Farkh dillerde internet iEeriSindeki artrga birlikte ingilizce internetteki hakim guci.inti kaybetmektedir. $u anda
internet kullarucllanmn sadece % 40

lnrn ana dili ingilizce'dir. Ancak
Ingilizce igerikli internet sayfalan hala
hakim konumdadrr. Tum internet sayfalannrn % 7 B' i ingilizce olup, e-ticaret

sayfalannm ise % 96'si ingilizce'dir.
Bunun yanmda tiim internet sayfalannm %70'iABD'de ortaya Erkmaktave

bunlan Eolunlulu da ingilizce iEerik
tagrmaktadr.

Dtinya internet Kullamq Sayrsrnrn
Ana DillereGrire Ayrrmr ( suuatzooz )
qLKE

Ingilizce
Qince

Japonca
Ispanvolca
Almanca
Korece
Franszca
Italvanca
Portekizce
Hollanda'ca

%

40.2

9,8
9.2
7.2
6.8
4.4
3.9
3.6
2.6
2.1

rSlirm-ni
miH
rired
B6lg:hre G6re intemet Kullanrcr
Sayst (lliVon) (Suut zooz)
BoLGFt.ER

KULLAI\ICI
SAYISI

K. Amerika
Awupa
Asva-Pasifik

Gunev Amerika

Orta dodu
Afrika

1,87.23
171..35
1,57.49

25.33
4.65
4.1,5

Kullanlcr saylan kadar internet sayfalannda da inanilmaz bir geliqme yaganmrghr. Ocak 2000'de yaprlan bir
aragtlrmaya gore 1 milyarrn uzerinde
listelenebilir internet sayfast, 6.4 milyon sunucu ve 4.5 milyon internet sitesi bulunmaktadrr. Haziran 2000'de

yapilan bir aragtrrmaya gore ise internet sayfa saysr 2 milyar olarak tespit edilmigtir. Bu aragtlrmalara gore
internet'in buyukliigii 6 ay igerisinde
iki katrna grkmrgtrr. Bugtin itibariyle, B
milyann tizerinde listelenebilir internet sayfasr ve yaklagrk 37 milyon internet sitesi bulunmaktadrr. Mays 2002
tarihi itibariyle dunya gaprnda kayth
alan (domain) saysr 30 milyonu geE-

mig olup, "Dot-com" alan isimleri
21 .5

milyonla en gok kullarulandr.

Peki dunyada bu geligmeler yaganrken Turkiye'deki durum nedir? Bunu
da gelecek saymza brakaltm.

GEREKLISITELER
Bu saylda sizlere elimizin altnda bulunmasr gereken yararh linkleri yaayoruz. Bu konuda katkrlan iEin Mehmet AIi Qrkrmo$lu'na ve Selami Comert'e tegekktir ederiz.
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Sijr0c0 Ceza Puantntzt Olrenin

Resim fuama Motoru.

www.gelirler.gov.tr
Internet Vergi Dairesinden
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com
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com

www. digitalfl owers.

www. egm. qov.trli lelisim.

QigekResimleri
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htm
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Strrucii Ceza Puanrnzr Ogrenin
www.ssk.gov.tr
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www.download.com
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Bilgi

Alfabetik
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www.derman.net
$ifah Bitkiler
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www.film.com
Sinema dzerine
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Ve
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VergiTakvimi

www,meilcom
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www.fires.com.tr
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-
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html
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http ://bert. cs. pitt. edu,/-tawf i grlconvert
HicriVe Miladi Takvim Dontgtim Sayfasr
www. cs.washington. edu/homeVdou g/date/

Mrizik Pargalanmn Soderini Bulmanza

Punya

Yaprhr?

www.gshome.com
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php
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Otomobil Fiyatlarr Farkh Konularda Faydah

Adresler
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html
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MH

slrani
iktidara geliyor. O kotalarrn uzerinde

ureticiyle birlikte yagayarak tanmr

traktorle gegeceliz. lktidara geldi!
miz ilk gun tuttrnde kotayr kaldrra
cafrm" dedi. Mitinge katrlan tutuureticileri birbirlerine gagkrnhkla so:
maya bagladrlar "Yahu tutunde kot.
kalkmadr mr, Tansu Hantm hang

yazdr. Tanmrn beyniydi, argiviydi,
g0leryiiziiydu Sadullah Bey. Gegen yrl
11 $ubat'ta yitirdigimiz Nezih Demirkent gibi nezih bir insandr. Bu kogenin

isim babasr olan Nezih Demirkent
1996'da tarrm yazrlan yazmamrzl onerdifiinde Sadullah Bey'i ornek gostermig ve eklemigti: "Turkiye nufusunun yansl tanmda olmaslna rafmen
sorunlan gundeme gelmiyor. Medya
tanma ilgisiz. Bir tek Sadullah Usumi
var. O da benimleyagrt. Bizim daha ne

kadar yazacafirmz belli degil. Turkiye'de uzman gazetecilik yok. Sen
tarrmda uzmanlagrrsan hem gazete

BATINNAFI

bundan yararlanrr hemde tarrm kesiminin sorunlannr gundeme getirirsin.
Bu nedenle senin tanm yazmanr istiyoruz." Nezih Bey'den sonra bagka bir
nezih insan Sadullah Bey'i yitirmek
gerEekten gok acr verici. Bu aclyr sizlerle paylagrrken bu haftaki yazrmvr
yollarr Anadolu'da kesigen iki saygldefer insana Nezih Demirkent ve Sadullah Usumi'ye atfediyoruz. Tansu
Qiller'in "tutunde kotayr kaldrracaSrm"
gafr Segime haztrlanan liderler meydanlarda oylesine vaatlerde bulunuyorlarki, bu vaatlerin yerine getirilmesi
iEin Turkiye biitgesinin onlarca hatta
y0zlerce katl kaynak gerekiyor.
Parasal vaatler bir yana insanlarrn gaqkrnhkla dinledigi, liderlerin bilgi eksik-

lilini su

02 Ekim 2002 Dtinya Gazetesi
Qiftginin dostu denilince akla gelecek
ilk isimdir Sadullah Usumi. Bir suredir

dostlanndan aynydr, kimi zaman evinde, kimi zaman hastahanede. Beyin damarlanndaki prhil onu zorlasa
da kalbi Eiftgiler igin garpardr. Pazartesi gecesi o kalp durdu ve giftgi en
buyuk dostunu yitirdi. Sadullah Bey

-

yrllardrr Anadolu'yu karrg kanq gezerek

yuzune gkaran vaatler var.

Herhangi bir liderin herhangibir kentteki mitingini izledifiinizde bu vaatleri
gagkrnhkla dinleyen yurttaglan gorebilirsiniz. Bunlardan en garplcr olanr ise,
"tutirne kim ne verirse ben 5 bin lira
fazlasrnl veririm" gelenelinden gelen
sayn Tansu Qiller'e ait. Dolru Yol Partisi (DYP) Genel Bagkanr Tansu Qiller
geEen hafta Ege turundaydr. Kendisinin aday oldufu Mufrla'run yanl slra

Denizli lzmir ve Manisa'da

bir

dizi

toplantrya kattldt. Agkhava toplantilannda seEmenlere seslendi. Tuttin uretiminin yo[un oldulu bu illerde

konugmasrnn onemli bolumu tutun
iizerineydi.Manisa'daki mitingte karglsrnda tiltun tireticilerini goren Qiller:
"Bizim ilctidar gunlerimizi hatrrlaynrz.
Ama korkmayrn, Klrat tek baqrna lne

kotay kaldrracak acaba?" dreticile
hakh. Sayrn Qiller Eok gerilerde ka"
mrg. Tutunde kota kalkah neredeys.

1.5 yrl oldu. 2001 yrh Haziran'tnc'
Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde ka
bul edilen Tiitun Yasasl ile kota kalc '
rrldl. Bu oyle srradan bir yasa delil ,
Sayn Qiller unutsun. Bu yasantn grk.
rrlmasr agamasrnda hukumet iqerisir
de yaganan kriz sonucunda Devl=
Bakant Yuksel Yalova istifa etmek zr

runda kalmrqtr. Yasa 20

Hazire'

2001'de TBMM'de kabul edilmig ar
cak Cumhurbaqkanr Ahmet Neco:

Sezer taraflndan veto edilmiq:
Uluslararast Para Fonu (lMF) "Bu yas'
grkmazsa para vermem" diye diretrn

,

ve Yasa ikinci kez Meclis'ten gegirile'
rek 9 Ocak 2002 tarihli Resmi Gaze"
te'de yayrnlanarak ytrurlufe girmiS:
Sayn Qiller, yaganan bu uzun surec:=
Tutun Yasasr ile ilgili defalarca de'
meEler verdi, bastn toplantrlarr yapt,
iiretici temsilcilerini kabul ederek orlarla medyaya pozverdi. $imdi mera.
edilen qu, Sayrn Qiller, Tuttin Yasasr'r.
hiE mi okumadr. Konunun bir bagka
acr tarafr da gu. Tansu Hantm'tn gene
bagkanhfirnr yaphfl DYB Tuttrn Yasa'
sr'nrn iptali igin.Anayasa Mahkeme-

si'ne bagvurdu. Iptal edilmesini istedikleri bir yasayr okumayan Tansu

Hanrm tirtunde kota uygulamaslnlr.

strrdtilunt sanlyor. Biz Tansu

Ha-

nrm'a hatlrlatahm, TiitunYasasr ile ti-rtunde kota kaldrrrldr. Tiirkiye Btyuk

Millet Meclisi'nde kabul edilen ve

9
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yayrnlanarak yurtirluge giren Tuttn
ttittinde sozlegmeli uretime
gegildi. Tutiin ilreticisi ile tutiinii satm
alacak tuccar arastnda bir sozlegme
yaprhyor. Bu sozlegmeye gore tutun
iiretiliyor. 20O25nb tutirn ekimi de bu
sozlegmelere gore yaprldr. Dogu ve
Gtneydofu'da ozel sektor ureticiyle

Yasasr ile

sozleqme yapmadr. Bu nedenle devlet

o bolge insanlna "sosyal katkrda bu-

[g
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TEI€- lE Gci
uhh #( k;in s&Dldd hryrnrnz kota

lunmak" amacryla
bagrna 200 lolo

legme yapbdegil bu, soaegrrc yapo. Gehcek sene bu da Fpibna),acak Artrk devlet
t[tunde kota vermiyor. Devlet ttitune
fiyatta vermeryecek. Fiyatrn ne kadar
olacagl o sodeEmelere yazrldl ve altlna imza atrldr. Aynca Tansu Hanrm'm

soyledigi gibikota oyle traktorle uzerinden gegilecek bir gey de$il. Yani
tarlada yetiqmiyor. Kota sadece kalrt
i.jzerinde yazilan bir rakamdlr. Hangi

ureticinin ne kadar ti.rt0n uretecelinin
devlet tarafrndan belirlenmesidir. Sanrrtz Tansu Hanrm tutun balyalarr ile
kotayr kangfirmq olmah. Tansu Hanrm'rn "lktidara geldilimiz ilk gun ttitunde kotay kaldrracafirm" sozu
Ttirkiye'de siyasi partilerin, Turkiye'yi
yllarca yonetenlerin tarrm kesimine
olan yabancillklarmr gosteren sadece
bir ornek. Yllardr bu ttrr vaatlerle trreticiler aldatrldr. SeEim zamant ureticiyi
hatlrlayan beyinler, seEim sonrasrnda
unuttular. Turkiye'de tanmrn gelig
ememesinin temel nedeni de budur.
Tarrmda defiigimin, donugtimi-rn sa!lanamamaslnm da temelinde bu anlayrg, bu bakrg agrsl yatmaktadrr. Se-

gim doneminde alabildifine popiilizm, segim sonraslnda ytizde 50'yi
bulan tanm kesimini gozardr etme
politikasmln acrlarrnr gekiyoruz. Acrsrnr y0regimizde hissettigimiz iki delerli insan Nezih Demirkentve Sadullah Usumi'ye bir kez daha soz veriyoruz ki, Anadolu ve onun ureticileri
bundan sonra da sahipsiz kalmayacak.

olmak tzere iist di.izey yoneticilerin
mal varhklan aragtrilryor. Maaglanyla
malvarhklan arasrnda fark olup olmadrlrna bakrhyor. Bu EerEevede miifettigler Akbay'in tum banka hesaplannr,
tapu kaytlannr mercekaltrna aldr. Sorugturmarun iki koldan yurttiildtigunu belirten yetkililer ayrrca zimmet,
irtikap, ihaleye fesat kanghrmak gibi
iddialar uzerine de kapsamh bir sorugturmanrn yaprldrfrnl belirttiler. Sorugturma sureci Akbay ile ilgili iddialann
basrna yanslmasryla bagladr. iddialar
arasrnda Akbay'in yurtdrgrndaki Eegitli
bankalarda milyon dolarlara ulagan
malvarhllnrn bulundugu son donemde yapllan ihalelere fesat karrqhrrldrlr
y-onrindeydi. Qrkan haberler uzerine
Ozellegtirmeden Sorumlu Devlet Bakam Yrlmaz Karakoyunlu tum bu iddialarin incelenmesi iEin Bagbakanhk.
Teftis Kurulu'na resmi bagvuruda bu-

lundu. Bagbakan Ecevit'in onay ile
baglatrlan sorusturmanrn on giin iginde sonuglanmasr bekleniyor. Mehmet
Akbay geEtigimiz gunlerde Tekel Yonetim Kurulu uyeligive bagkanhk gorevlerinden ahnmrgtr. Ayrrca Tekel'de
iki genel mirdiir yardrmcrsr ve uq mtiessese

mtidilrii de gorevlerinden

ah-

narak yerlerine yeni atamalar yaprlmrytr. Sorugturmarun sonuglanmasrrun ardrndan tespit edilen usulsuzliikler Cumhuriyet Bagsavclhfr'na intikal
ettirilecek.

den itibaren siirekli kadroya ahndrklanm aEkladr. Bu konudaki talimat
emrini imzalayan Karakoyunlu, bu
uygulamanrn ilk kez ozellegtirme kapsammdaki bir kurulug olan Tekel bunyesinde gergekleqtirildi$ini ifade etti.
Tekel Genel Miiduru Mehmet Akbay

da surekli kadroya alman 9 bin 839
iggi drgmda 3 bin kiginin gegici igEinin
Tekel bunyesinde Eahgtrklarrnl, bunla-

nn, ylrn 3-5 ayt tuzve ttjtiin igletmelerinde gorev yaptrklarrm kaydetti.
Ozelleqtirme qalrymalan hakkrnda bil-

gi veren Bakan Karakoyunlu, Telekom, geker fabrikalarr ve enerji santralleriyle ilgili ozellegtirme gahqmalanmn son agamaya geldifini, Telekom
ozellegtirmesinin faaliyete geEirilece!ini, geker fabrikalarrla ilgili Sanayi ve
Ticaret Bakanhlr ile yaprlan ortak gahgmalar sonucunda Ozellegtirme
Yuksek Kurulu kararr ahndrlrnr, enerji
santralleri ile ilgili olarak da220retim,

19 dafrtrm santralinin 2003 Nisan
aylna kadar ozelleqtirme kapsamma
ahnacagrnr soyledi. Ozeilegtirme idaresi Baqkanr lirrgut Bozkurt ise ozellegtirme Eahgmalannrn bir iki ktiguk
nokta drglnda ozellegtirme takviminin
on0nde ilerledifini, Petkim ve Tuprag
konusunda stratejik ortak bulunmasr
iEin ihaleye grkrlacafrm, 6 kurulug iEin
gazete ilanl verildifini, THY'nin ozellegtirilmesi gahgmalarrnrn da takip e-

dildiginiifade etti.
Bozkurt, yeni kuruluglann ozellegtirme kapsamrna ahnmasr ile ilgili Eahq' Diinya

Caieteii' 24 Eyltil 2002

OzeileEtirmeden sorumlu Devlet Bakam Ylmaz Karakoyunlu, Tekel brinyesindeki 9 bin 839 gegici igginin, surekli kadroya almdrklannr bildirdi. Makamrnda bir basln toplantsr dtizenleyerek ozellegtirme uygulamalan ve

Beg katrilyon lirahk cirosu ve 34 bine
yakrn gahganr olan ozellegtirme kapsammdaki Tekel, Bagbakanhk Teftig
Kurulu'nca mercek altrna ahndr. Teftiq
Kurulu, Tekel Genel Mudtiru Mehmet
Akbay ve son donemde gorev yapan
0st duzey Tekel yoneticileri haklsnda

bilgi veren Bakan Karakoyunlu, Bagbakan Bulent Ecevit'in 14 Mayls 2002
tarihli genelgesini hatrrlatarak, 4046
sayh Kanun kapsammda, gegici iggilerin siirekli kadroya alnmasr konu-

genig kapsamh

bir

9 bin 839 gegiciTekel iEEisinin bugun-

gegici igEilerin durumlarma iligkin

sorugturma

sundaki gahgmalann surdurtrldulunir

baglattr. Beg mufettigin gorev yaphfr

ifade etti. Karakoyunlu, 2007 ve on-

sorugturmada bagta Mehmet Akbay

ceki yllarda 12 aysiirekli olan gahgan

malan da surdurdtiklerini belirterek,
Milli Piyango, Spor Toto, Saysal Loto,
Devlet Hava Meydanlarr igletmesi ve
Thrrm Igletmeleri Genel Mudurlugu
(TIGE/vl) gibi kuruluglarrn ozellegtirme

kapsamma allnmasr iEin gahgmalar
yuriittiiklerini anlattr. Bozkurt, Yunanistan'da Piyango kurulugunun yuzde

17'sinin ozellegtirildigini ve bundan
buyuk kazanE elde edildigini vurguladr. Tekel konusunda da yurt iginden

ve drqmdan ciddi talepler geldigini
belirten Bozkurt, "6nemli olan ozellegtirmenin ne zaman, nasil, ne hrzla
yaprlacalrdrr" dedi. Bozkurt, bu konuyla ilgili darugman firmarun tutuldulunu da bildirdi.
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Tobacco International ise markalannm'light"siiper light' gegitlerini uretirken, urirnlerinin paketlerini de yeniledi.

Ekim ayrnda TEKEL'in ne gekilde
ozellegtirilecelinin belirlenecek olmasr ve dunyantn ikinci biiyuk sigara devi
British American Tobacco'nun Turkiye pazanna girmesi ile, yrlda 111 milyar adet sigarantn satrldrlr 7 katrilyon
lirahk Turk sigara pazannda rekabet
kavgasr krzrgacak. TEKEL'in markalannr ve yuzde 70'lik pazar paynr kapmak igin Philip Morris-Sabancr, Japon Tobacco International ve British
American Tobacco'nun yanr srra di$er
sigara devleri de srrada bekliyor.

Reklam yasa!tntn devam ettigi
sektorde pazara yeni girecek firmalar
diigtik fiyat avantajr ve farkh iirunler ile
rekabeti deneyecek. Bu da kar marj-

larrnrn duguk olmastndan gikayet
eden Turkiye'ye yerlegmig olan Philip

Morris ve Japan Tobacco firmalannt
srhntrya sokacak. Firmalar bu srkrntryr

agmak igin marka ve urun saylannt
hlzla artrnyor. Philip Morris'in piyasaya
sundulu sigara sayst 5 ana markada
24 farkh urune ulagmrq durumda.
Ekim ayr baqrnda TEKEL'in ozellegtirme stratejisinin aglklanacak olmasr
ve Tiirkiye'nin tigiincu ozel sektor sigara tireticisi British American Tobacco'nun piyasaya girmesiyle ylda 111
milyar adet sigaranrn satrldrfir 7 kat-

rilyon lira buyuklugundeki Ttirkiye
sigara sektoru yaprsal bir degigim geEirecek.

TEKEL'in 6 sigara fabrikasnnyant

diler nedenlerle

yerlegmig pazarc.
pay almak zor. Reklam YaPamryors'
nuz. drunlerinizi nasll tanttacakstnr;

BAf, rekabette fiyata giiveniyor.

Biz pazara girdifimizde

Tire Organize Sanayi Bolgesi'nde 125
bin metrekarelik alan uzerinde yaklaqrk 150 milyon dolar yahnm ile gergeklegtirdigi fabrikasrnr 9 Ekim tarihinde hizmete agmaya haarlanan Bri-

yapmantn avantajtndan yararlandt.
SonuEta bu rekabetten Turkiye, Tiir"
ttrketicisi karh Erkacaktrr. Bizim uretir'
miktanmz, ihracat stratejimiz olduf -

tish American Tobacco, sektordeki
yerlegmig kurallart sarsacak. itX

gibi devam edecefi2."

agamada yilda

2 milyar adet sigara

uretecek fabrikada, uretim miktan 10
ylda yrlhk 10 milyar adete ulaqacak.
British American Tobacco'nun yerli
ortalr Sunel Tutun'un Murahhas
Uyesi Noyan Gurel, farkh gelire sahip
tum tuketicilere aynl anda hitaP
etmeyi amagladrklarrnr soyledi. Gurel,
"Piyasaya girerken onemli olan raftaki

paketin guzel olmasr. Dizayn olarak
grizel bir paketle piyasaya girecegiz.
Bizim goruqumuze gore bu boyda bir
sigara pazan igin piyasadaki urun
adeti Eok az. Daha fazla urun olmast
gerekiyor. Tuketici igin daha fazla segenek olmast laztm. Urunun tuketicinin begenisini kazanacak gekilde kalitesinin yuksek olmastna ozen gosteriyoruz. Ayrca fiyatlama politikasr da

gok ilging olacak. $u an PiYasada
yr-rksek fiyat, orta fiyat ve duguk fiyat
olmak tizere ug tane defiqik fiyat oranr var. Butun sektore girmek istiyoruz.
Bunun iEin yuksek fiyath, orta fiyath
ve daha cazip fiyath urunlerimiz olacak" dedi.

st- TEKEL'in ozellegtirme

gartlart

ra yuzde 7O pazar paynr olugturan gundeme geldigi zaman Turkiye
markalannrn da sattgrntn gundeme pazanna bir iki qirketin daha girme
gelmesiylepazardavarolanfirmalartn olasthftnn oldufiunu dile getiren
yanmda yeni sigara devleri de Turki- Cirrel, "TEKEL'in piyasa pay gokyukye'ye gelecek. Reklam yasaftnrn de- sek. Devlet bu sektorden glkmak istivam ettifi sektorde pazara yeni gire- yorsa kesirlik]e bunun bir de$eri var.
cek firmalar dugiik fiyat avantajr ve O deleri de bulmak lazrm. Ama igin
farklr iirtinler ile rekabeti deneyecek. fazla uzarnamasr gerekiyor" geklinde
Bu da kar marjlannm duguk olmastn- konugtu.
dan gikayet eden Ttirkiye'ye yerlegmig JTI: Stratejimiz aynr
olan Philip Morris ve Japan Tobacco JTI Tiirkiye Kurumsal lgler Direktoru
firmalannr srkrnttya sokacak. Firmalar
bu srkrntryr agmak igin marka ve urun
sayrlannr hrzla arhryor. Philip Morris'in
piyasaya sundulu sigara sayst 5 ana

dile getiren Yula, goyle devam et-"Haytrltst olsun. Reklam yasaklart r.

Mehmet Ali Yula, sigara piyasasrndaki
deligikliklere kargr uretimde ve sattgta

stratejik bir degigikliklerinin olmadtlrnr soyledi. BAT'tn zor bir ige girdilini

reklar:'

gibi devam edecek. Eskiden oldu!-

Philip MorrisRekabet Performans
yiikseltir.
Philip Morris-Sabanct yetkilileri he
zaman rekabet ortamlartnda daha i'

performans saglanacagr goriigunc
olduklannr ifade ettiler. Yetkililer, "Ye:
bir firmantn eqit kogullardapazara gi'
mesinin rekabeti arttracafitnt duqunu

yoruz. Bizim bu ortamda politikalar
mtzda bir degigiklik olmaYaca,
Hedef kitlemiz her zaman oldufiu gi:
gelecekte de sigara igmeyt segen yetigkinler. Satrglanmm bu tiiketici gru-

buna yonelik olarak surdurecegi;
Turk sigara pazannda tuketici efiilin:leri tilkenin iginde bulundufiu ekoncmik durumla da yakrndan ilgili oldug'

igin oniimuzdeki donemde

b*

pazarda ne tur degigiklikler olacagtr
gimdiden soylememiz Yanhg olur
agrklamastnda bulundular.

Sigara fi rmalanntn kapasiteleri
TEKEL: Altr fabrikasr ylhk 86 milya:
adet sigara trretim kapasitesine sahip

GeEen

yl 76.5 milyar adet sab:

rakamt ve yiizde 68.7 Pazar PaY
sigara pazannda liderlilini korudu.

ile

Philip Morris-Sabancr: 5 ana
markada 24 farkh urune sahiP.
Torbah'daki fabrikastnrn kapasitesi
ylhk 40 milyar adet sigara uretim
kapasitesine sahip. Gegen yrl toplam
23.8 milyar adet sigara satr€!
ile pazann ynzde 27.4'unu elinde
tuttu. Bu yhn ilk B aYnda ise 27.4
milyar adet satrg rakamtna ulagh

Japan Tobacco International:
Gegen yrl 11 milyar adet sattg ile
pazann yuzde 9.9'una sahiP oldu.
Yrlhk uretim kapasitesi 25 milyar adei

olan Torbah'daki fabrikadan geqen y1
85 milyon dolarhk silara ihrag edildi.
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su bilgileri verdi: "Viceroy, genig kitle-

lere sunacalrmz ana
Drlnyar.:n en

it4uk

sigara ureticile-

rinden tsridsh American Tobacco,
Izmir in Tire ilqesinde kurulu fabrikasrnl aEryor. BAT Baskanr Broughton, e-

konomiye guvenlerinin tam olduf unu
soylerken, 200 milyon dolarhk yahrrmrn bunun gostergesi oldulunu kaydetti.
BAT'in Tire Organize Sanayi Bolgesi'nde kurulan Tire Sigara Fabrikasr'nrn aErhgr iEin izmir'de bulunan BAT

irriinumuz.

ABD'de 1936 yrhnda piyasaya grkmrq
bir urun. Yuksek srnrf Turk tiituntinu
dunyanrn difer kaliteli t0tunleriyle

eden Akbay, boylece TEKEL'in artrk

vergi yuzsiizu ilan edilemeyecelini

lerimizin yuzde 15'inde Turk tutiintl
kullanacafrz. Piyasada (krsa), (uzun)
ve (hsa light) olmak iizere, 3 gegidi
bulunacak. Krsa sigaralar 1.3 milyon
liradan, uzun Eesit ise 1.4 milyon

belirtti. Kurumun Maliye ve Hazine ile
olan borg ve alacak bakiyesinin hrzla
tasfiye edilmesi gerekti{ini belirten

liradan tuketiciye sunulacak. 6ncelikle istanbul, Ankara ve izmir'de, Viceroy'u piyasaya sunup, daha sonra di-

Broughton ve girketin Turkiye Genel

Oncelikli Pazar Istanbul Diger marka olan Kent'in "global ana markalardan" oldugunu, bu urunun kalitesine

ortaklara yonelik yukumliikleri konu-

sunda onculuk etmek" oldu{unu
belirtti. Martin Broughton, ticari hedeflerini "organik buyilme", "mali
olarak Eekici birlegmeler" ve "yeni
pazarlara girmek" olarak sraladr. Bu
hedeflerin tumune uyanve "dunyanln

yedinci buyuk tuttin pazarr" olan
Turkiye'nin, son lnllarda girdikleri en
onemli pazarlardan biri oldugunu
kaydeden Broughton, "Buradaki isimizi, Turkiye igin dogru olan ve tuketicilerin yonlendirece!i dogrultuda
gekillendirmek istiyoruz" dedi. Turkiye'nin ve Turk ekonomisinin potan-

guvendikleri iEin 2.4 milyon liradan
satrga sunulacalrnl kaydeden Paul
Helderman, sadece "light" olarak

uretilecek Kent'in, oncelikle istanbul'da satrlacafirnr, daha sonra diler
illere yayrlacafrnr soyledi. Sigara
paketlerinin uzerinde "nikotin ve katran oranlarrntn yer alacaflnt", "gewe-

Akbay, gunlan soyledi:
"Ttrtun Yasasr'nrn gtkmasryla TEKEL-

'in destekleme gorevi sona erdirildili
igin bu yldan itibaren kargrhkh borg ve
alacak bakiyesinin suratle tasfiye edilmesi gerekiyor. Buradaki srkrntr Mali-

ye ve Hazine'nin TEKEL'den alacalr

vergileri butqelemesinden, ancak
odemeleri gereken gorev zararlarrnr
butEelememesinden kaynaklanryor.

Bu kargrhkh btyuk rakamlara varan
borg ve alacak iligkisini bir yana
brrakrp TEKEL'i vergi yuzsuzu ilan
ediyorlar. Bizim 2.6 katrilyon lirahk
borcumuz, 2 katrilyon lirahk alaca{rmrz var. Net borcumuz 500 ile 600
milyon dolar arasrnda oynuyor. Bu

ye duyarh olduklannr" ve " 18 yaqrndan

borg rakamr TEKEL'in ozellegtirmeyle

ktiEuklerin sigara igmemesi igin" paketin uzerine "uyarr ibaresi" de koyacaklannr anlatan Helderman, "Tire'deki tesise 200 milyon dolarhkyatrnm
yaptrk. Gsisin kapasitesi tek vardiyada,2 milyar adet sigara tiretimidir.

ilgili adrmlarla ve krymetli malvarhklarrnrn vergi borcu kargrhlr difer

Bu yaturm, diler yatrrrmcrlarr da qeke-

cektir" diye konugtu. Paul Helderman, urunlerin dalrmrn KoE Hol-

siyeline inandklarm dile getiren Martin Broughton, dunya qaprnda olanve
yerel ozelliklerle birlegen urunu, Turk
piyasasrna sunmak istediklerini de

ding'e ait Duzey Pazarlama'nin yapacalnr, Diizey Pazarlama'nrn Tire Sigara Fabrikasrnda ytrzde 5, Sunel
TurkA.S.'nin ise ydzde 7, hisseleri bu-

soyledi. Broughton, Turkiye drqrnda,

lundulunu kaydetti.
mrll..Jq
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kamu kurum ve kuruluglanna devri
suretiyle suratle tasfiye edilebilecek
bir gey. Keza 450 bin ton civannda bir

tutun stolumuz var. Bunun 300 bin
tonu sahlabilir. Bu stolun delerinin
en az 600 milyon dolar oldugunu dugr-iniirsek bu net borE rakammm
onemli olmadrlr ortaya Erkryor. Tutun
satrglarrntn htzlanmasr ve gayrimenkul
satryrndan difier ozellegtirme uygula-

malanna bagh olarak borcumuzu
hrzla tasfiye edilebiliriz. "

Giiney Kore, Nijerya ve Vietnam'da da

yatrnmlan bulundu!unu sozlerine
ekledi.
BAT Turkiye GenelMudtru Paul Helderman, Turkiye'de uretilecek sigara
markalarrnr belirlemeden once "tuketici anketi" yaphklannr belirterek, Turk
t0keticisi iqin farkh urtinleri bulmaya
gahgtrklarrnr soyledi. Dunyada urettikleri 300'den fazla urun oldulunu,
bunlarrn arasrndan Turkiye iqin "Viceroy" ve "Kent" olmak uzere iki urunu seEtiklerini kaydeden Helderman,

difer ozellegtirme uygulamasr yontemlerinin kullanrlabilecelini ifade

kaliteyi uygun fiyata sunacagrz. Urun-

ger kentlere yaygrnlagtrracagrz.

Oteli'nde bir basrn toplantrsr duzenledi. Broughton, girket olarak amaElarrnln "global tut0n endustrisine, kurumsal ve sosyal sorumluluklan ve

nrn kamu kurum ve kuruluglarna
dewi, tutun stoklanntn sablmasr ve

birlegtirerek, tuketiciye uluslararasr

Yonetim Kurulu Baskanr Martin
M0duru Paul Helderman, Hilton

sinde TEKEL'in lqymetli mal varhklan-

IEI-I

Dtinya Gazetesi 16 tuahk 2002
Kurumun 2.6 katrilyon lira borcunun,

2 katrilyon lira da alaca$rnm oldufunu belirten TEKEL Genel Muduru
Mehmet Akbay, borE ve alacak bakiyesinin hrzla tasfiye edilmesini istedi.
Akbay, yaklagrk 600 trilyon liraya ula-

qan kurumun net borcunun gegitli
yontemler uygulanarak siratle tasfiye
edilebilecegini soyledi. Borg tasfiye-

'llekel Yirnetimi Gcirevsiz
Kaldr

Tekel Genel Mitdurlugu'niin gorev
alanlarr birer monopol geklinde ayrr
kanunlarla duzenlendi{ini, gelinen
noktada monopollere son verilmesi
ve TEKEL'in ozellegtirilmesi sureci ile
tutirn ve sigarada kalan ayrrcahklara
son verildilini hatrrlatan Akbay, TEK-

EL'in Kamu iktisadi Ifurulugu olan
stat0sunun de iktisadi Devlet Tegekkulu'ne Eevrildifiini belirtti. Akbay, "Bu
Eergevede hizmetin

dijer

bakanhk-

lara dalrtrlmasr ya da ayrr bir Tut0n
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makoflu, bog bulunan Genel Mtidtlr

olugturulmasr gerekiyordu'

Yardrmcrhlrna ise ayrnt yer Pazarlama
Miressesesi Mtrdtiru $ehabettin Ku-

Bolece Tttun Kurulu olugturuldu'
TEKEL'in ozellegtirilmesi konusun-

Bogalan mtiesEtikyazrcr getirildiler.
mudurlirklerine ise AntalYa
Bagmtidiirt ihsan Meriger, Tiabzon
Bagmiiduril Ali Demirci, Izmir Merkez
Miidurti lbrahim Gtilekirn atandrlar'
Bu arada Ankara Bagmiidtirii Hasan

daki yetkiler de genig olgiide Ozelleqtirme idaresi Bagkanhfr'na verildi' Bu

""t"

yetkiler o birimlere geEmig olmakla
birlikte tutiin ve alkol piyasalannda
yeni duzenin olugturulmast konusunda bu kuruluglarla gahgryoruz" dedi'

zam yapmak zorunda kaldrk' Ancak
TEKEL bu zammr YaPmadr' PiYasada
en btiyiik Pazar payrna sahip TEKEL'

Sonmez Antalya Bagmtdiirliifitr'ne'
kaydrnlrrken, Ankara Bagmudur-

Ozeilegtirme stratejisi
TEKEL'in ozellegtirilmesi stratejisinin
Eyltrl ay sonuna kadar belirlenecelini

ifade eden AkbaY, TEKEL'in
ozellegtirilme stratejisinin belirlenme-

sinin IMF'Ye daha once

ulaqtr. Bu durumda OTV toPlam vergi
orarumEt ynzde 4-5 artrdt' Mecburen

verilen

taahhiitler arastnda yer aldr$rm kaydetti. Akbay, "Bir belirleme olmadan,
hele yetkiler bu denli bizim drgtmza
kaymrgken TEKEL'in ne gekilde ozellegtirilecegi konusunda bir yorumda
bulunmak istemiyorum" diye konug-

Itiiii'ne Ordu Bagmtidtirtr Sedat Oral
getirildi. Tekel yetkilileri, 9'839 gegici

igqinin daimi kadroya altnmastntn
ardrndan, Yonetim Kurulu'nun 10 Yl
aradan sonra, ozellegtirme Ealqmalarrna hz verilmesi kapsamrnda galtgmalartnt yolunlagtrrdrlrnr, yaprlanlann da bu kapsamda degerlendirilmesi gerektifiini kaYdettiler'

tu.

Yabancr sigara devlerinin TEKEL'e
olan ilgisinin surup stirmedigi yonundeki soruyu yanrtlayan Akbay, "Kuru-

ilgi

gosteriyorlar'
Ama ilgi gostermek gartlara bafhdr'
bu
$artlar degigtiginde, ig uzadtlrnda
degigiyor'
alanlan
ilgi
kuruluglann
Dolayslyla bu ilgi bazen canlantyor,

luglar geliyorlar.

bazen soniiYor" dedi-

TEKEL ile ozel sektor firmalannt kargt
kargrya getirdi. Japon Tobacco (JTI)
ile Philip Morris tirettikleri sigaralann
fiyatlanm haziran ayndan bu yana
ynzde 25 arttrmalartna kargtn aynt

crsr, 3 Muessese Mddtlru gorevden
ahndt, 2 Bagmudurtin gorev yerleri
degiqtirildi. Boq bulunanla birlikte, 3

Genel Mudiir Yardrmcrltfrtna atama
yaprld.
-dg

Atama Birden: Yonetim Kurulu
kararryla Genel Mildtir Yardtmcilart
Muzaffer AnsoY ve TokYar Erhan,
Sigara Sanayi igletmeleri Muessesesi
Muduru Yalgin Cihangiroglu, Yaprak
Tutun igletmeleri Miressesesi Muduru
Oguz Qelik ile Alkollu iqkler Sanayii
Muessesesi Mtlduril Ali Gok' gorevlerinden ahndrlar. Bogalan Genel
Yer

insaat Daire Baskant Mustafa Gtrler ile

Personel Daire baskam Tekin KaY-

bete girmesini istiYoruz" dedi'

Zamma en qok ihtiYacr olan kurulugun TEKEL oldulunu ifade eden
Yula, goyle konugtu: "Ama herhalde
TEKEL'in onerdifi zam onaYlanmtyor. Siyasi otorite, seqim arefesinde

,u*

yuP-uYt uygun bulmuYor' Bura-

da tek segenelimiz var' O da

fiYat

dezavantajtna katlanarak ve hig pazar
kaybetmeden zaranna satrg yapmak-

trr; geklinde konugtu. $u an TEKEL
trrunlerinin maliyetinin altrnda satrldrgrnr one suren Yula, kagrt iistunde
karh gortnmesine ralmen kurumun
zarar ettifini savundu' Yula, "TEKEL
in ytizde 20-25 orantnda zam yapmayapsr laztm. Biz bu zammr bir defa da

makzorunda kaldtk'"
Hakkrmzda fetva veremezler
TEKEL Genel Mudtiru Mehmet Akbar
ise, pazar Paylnln daralmast pahastna

fiyat ayarlamast yaPamayacaklartn'

huktimetin TEKEL'e zaranna sigara

ler birbirlerinin hareketlerinden bira;

satttrarak segim oncesi PoPulizm

Bu kapsamda 2 Genel MudurYardrm-

esaslara gore belirliyor. Piyasanm en
buytigunun egit gartlar altrnda reka-

donemde TEKEL'in zam YaPmamasl

dikkat qekerken, JTI Yetkilileri'

25 Eyltil 2002 ntumsnbc.com'tr

Mirdtrr Yardtmciltklanna, aynl

Sigara fiyatlarrna yaprlan zamlar,

urunlerinin fiyatlanm normal piyasa
ekonomi esaslartna gore delil siyasi

yaptlklannt one surdu.
TEKEL yetkilileri ise tuketiciyi koruma
gibi gorevleri oldu{unu soylediler'
tamel, Winston markalannm irreticisi
Japan Tobacco International (JTI)

Turkiye'nin Kurumsal igler Direktoru
Mehmet Ali Yula, sigara fiYatlannn
olmast gerektifi yerden oldukga agaTEKELlrlarda oldufiunu belirterek,
zam
YaP'in 13 Haziran'dan bu Yana
mamastnln kendilerinin de eiini kolunu bagladrlrnr soyledi. Yapilan zammrn temel nedeninin Temmuz'da Yu-

rtirl{ige giren Ozel Tuketim Vergisi
(OTV) oldulunu kaYdeden Yula,
"OTV'nin uzerine KDV ithal edilen
tiitunirn kilogramtna odenen 3 dolar
fon ve yuzdeZ5 gumruk vergisi eklenince toplam vergi oranr yii zde 7 2'lere

soyledi. Akbay, qunlan soyledi "Rakiprahatslz oluyorlar. Ona birtakrm kulplar uyduruyorlar. Ben o kanrda deiilim. istikrar Programl kapsamtnda
enflasyon oranlnln ve bizim maliye-

timizin gerektirdigi artqlartn uzerinde
grkrglar yaptrk. Hatta 2001 yrhndan bu

yana onlara nazaran hep oncelikle de
zam yaptrk. Bu Pazar PaYmrzrn da bi
miktar daralmaslna yol agtr' Bizpaza
payrmzln duqmesini gozardt edere'

iakiplerimiz mutlu olsunlar diye fiya:
uyuilurnu"t yapacak degiliz' TEKEI litkarlrlrfirnr ama aynl zam anda pazar de'
ki gucunun de kaYbolmamastnt goz'
onunde bulundurarak fiyat ayarla'

malartnt YaPmak mecburiYetideYz
Sonugta rakiplerimizin TEKEL"de:
memnun olmalan iyi birgey degil' B
raz rahatsz olmalannda da yarar var
Maliyetin aitrnda satrg yaptrklan iddia

rg
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yan Akbal.'rlal!,et

tup gaz alabilirken, 2 hafta sigara
iEmeyen biri su faturasrnr odeyebi-

yor? Kendi maliyetlerine gore "olsa
olsa' yaklagrmryla bizim urtnlerimiz

liyor. 3 ay sigaray brakan kigi ise o
zamana kadar biriktirdigi parayla
ceket takrm alabilirken, 6 ay sigaray

larrnrn da

dogrr o,rnadrgrm ',urgula-

cietaylanmrzr
nereden bililorlar? O hesabr kim yapr-

haklcnda fetva veriyorlarsa, ben de bizim maliyet unsurlanmza gore onlarrn fahig fiyatla sattg yaptrklarrnr soylevebilirim" dedi.

nhrmsnbc.com.tr

Hacettepe Universitesi Toplum Hekimligi Bulteni'nde yer alan bilgilere
gore, sigara ahskanhlrnrn sonucu,
insan salhlrna verdigi zarar, hastahklarrn tedavisi iEin yapilan harcamalar,
erken yagtaki olumler nedeniyle yaga-

nan ekonomik kayplar olarak dikkati
Eekerken, sigara satn almak igin insanlann yaptlklarr harcamalar gozardl

edilemiyor. Yaprlan aragtrmada, bir
paket sigaranrn satlg fiyati ortalama 1
ABD dolan dolayrnda oldulu hesaplandrlrnda, Turkiye'de 77 milyon

kiginin sigara igtigi ve kigilerin her
birisinin giinde 1 paket sigara iEtili
varsayrldr$rnda, sigara sahn almak
igin yapilan harcamalann ylhk toplamrnrn 3 katrilyona ulaghlr tahmin
ediliyor. Bu miktar, bazr deferlerle kar-

grlagtrrarak dugiinuldugunde ise
sigara satn almak igin yaprlan harcamalann, Milli Egitim Bakanhgr butgesi
kadarve Salhk Bakanhfir butgesinin 4
katr oldufu sonucuna varrlabiliniyor.
Bu da devletin, halkrn salhlrnl korumak ve iyilegtirmek amacr ile yaphgr
harcamalann 5 kat fazlaslnr, insanlarrn kendi salhklarrnr bozmak igin
sarfettiklerini gosteriyor. Sigarayr
brakan bir kgi, bu yolla sallayacalr
parasal birikim ile degigik kazanrmlar

brrakan da bir hafta paket tatilyapabiliyor. Ote yandan, yaprlan degiqik

hesaplamalarda, tritun endustrisinin
getirisi ile, tirttrn kullanrmr sonucu
olan kayplar karqrlaghrrldrfirnda, dengenin "negatif" oldulu sonucuna
varilryor. Yani tutun kullanrmtna balh

hastahklarrn tedavisi iEin yaprlan
harcamalar ve bu nedenle olan erken
yagtaki olumler dikkate ahndrfrnda,

tutun tanmr ve tutun mamullerinin
imali iqlerinde Ealryanlann, bu yoldan
salladrklan kazanglarrn gok daha az

oldulu ortaya grkryor.

GeliEmemi€ dlkelerde Sigara
Daha Ucuz

Diinyanrn Eesitli ulkelerinde sigara
fiyatlan arasrnda oldukEa buyuk
farkhhklar gozlemleniyor. Aragtrma
sonuglannda, geligmig iilkelerde
sigara fiyatlnrn yuksek olmasl, gelig-

09 Eyiiil 2002 Diinya Gazetesi

Ege Bolgesinde son 10 yrlda Hazrr
Giyim ve Konfeksiyon sektoru ile en
fazla ihracatr yaprlan iirun olan tutun,
bu yrhn ilk yedi aynda rakamsal bazdaki.ihracatta uguncii sraya dugtu.
Ege IhracatEr Birlikleri (EiB) verilerine
gore, bu yhn ilk yedi ayrnda 420 milyon 662 bin dolarhk ihracat ile Hazrr
Giyim ve Konfeksiyon ilk srrada, Demir ve Demirdrgr Metaller 275 milyon

763 bin dolarhk ihracat ile ikinci
srrada, Ege'nin geleneksel urunu
tutun, 253 milyon 488 bin dolarhk
ihracat ile uguncti srrada yer aldr.
EIB Bagkanlar Kurulu Bagkanr Mete
U!uz, sigaraya kargr yaprlan kampanyalann, tuttn ihracatmrn d{igmesinde

etkili oldulunu belirtti. Sigara kargrtr
kampanyalann son yllarda ciddi bir

ivme kazandrjrnt kaydeden Mete
U{uz, demirin ozellikle ABD'de
6nemli pazarlar buldu$unu, bu
nedenle ihracatrnda onemli artrq

mekte olan iilkelerde de fiyatlarrn

kaydedildigini vurguladr.

dtiguk olmasr dikkati Eekiyor. Degigik
0lkelerde, 1999 yrh fuahk ayrnda bir
paket Malboro sigaraslnrn fiyatl incelendiginde, ingiltere'de bir paket
sigara 6.32 dolara satllrrken, Fransa,
italya, Almanya, ABD gibi tilkelerde
bir paket sigara, 3 dolarrn biraz uzerinde, Turkiye'de 1 . 13 dolar, Rusya'da
ise 0.70 dolardan satrlryor. Meksika,

Ttit0n Eksperleri Dernefi Bagkanr
Faruk Gulprnar, tutun ihracatmdaki

Ukrayna, Brezilya, Endonezya ve
Rusya'da ise bir paket sigara 1 dolann
altrnda. satrhyor.

VERGILER:Sigara fiyatr iginde verginin payr bakrmrndan da ulkeler
arasrnda onemli farklar bulunuyor.
Ornegin, ingiltere, Fransa, ispanya ve
italya'da sigara fiyatrnrn yuzde
7O'inden fazlasrnr vergiler olugturur-

ken, Japonya, Guney Kore,

elde edebiliyor. Ornegin gunde 1
paket sigara igen bir kiqi, sigarayr
brrakmasr durumunda, bir gunde 1

Qek
Cumhuriyeti, Polonya ve Meksika'da
fiyahn yarrsrnr vergiler olugturuyor.
Sigara fiyatrnda vergilerin pay Turki-

litre srit veya bir hamburger alabiliyor.
Kigi ikinci gunun sonunda bir dergi
veya bir buyuk Eikolata alabiliyor. Bir
hafta sigaraya kargr koyan hqi, evine

ye'de yiizde 61.2 olarak hesaplanrken, buna kargrhk ABD, Ukrayna ve
Rusya'da sigara fiyatrmn dortte biri
vergilerden oluguyor.

dugtgii Eok fazla yadrgamadrklarrnr,
bunun, 1997 yrhnda "ilretim planlamasrnda yaprlan zaaflardan" kaynak-

landrfrnr dile getirdi. Giilprnar,
zaaflar-dan sonra ihtiyacrn ustiinde
tutun uretildilini belirterek,

gunlarr

sovledi:

"ig pazardaki tuketim ile ihracattaki
ihtiyaE, 180 milyon kilogram civanndadrr. Ancak uretim son yrllarda 300
milyon kilograma kadar grktr. Stoklarn gok olmasl sektoril doyuma ulagtrrdr. Ahcllar, bu bolluk nedeniyle tutunu ucuz fiyata aldrlar. Fiyatlan bizim
o-luqturmamz gerekirken, ahcrlar
belir-lediler. Boylece tutiinu olmasr

gere-ken fiyatrn altrnda satmak
zorunda kaldrk. Ancak gegen

yl

140

milyon kilogram civarmda uretim
yaprldr. Arz, talebin altrnda
gerEeklegti. Bu yrl da uretimin 155
milyon kilogram olacafirnr tahmin
ediyoruz. Uretimi arz,n altrnda
surdurebilirsek fiyatlarrn y0kselmesi
mumkirn olabilecek."
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Dtinyarun 7. buytlk sigara pazan olan
Ttirkiye, Eyl0lde nikotin zehiri satrcrlarmm yeni bir savagma sahne olacak'
Devlerin savagmda Sabancr'nrn ortak

durum, diger yabancr firmalan da yerli marka uretimine zorlayacak Qiinkit
BAT bu hareketiyle, StrdiSr tilkelerde
belli iisttlnltrkler saghyor' Bunu krrmak igin di$er firmalar da yerli iqiciIere girin gozukecek urunler grkara-

oldufu Philip Morris, piyasaya yeni
girecek olan Kog ortaklt British American Tobacco'ya pastasnt kaptrma-

maya Eahqacak' Fayda defil, zarar ve
zehirleme felsefesi uzerine kurulu bir
pazan kapma savagt kaprda Uluslar-

arast sigara firmalart, Eyltil ayndan
itibaren ktran ktrana bir mticadeleye
giriqecek. Bu tarihten itibaren Ttirkiye
pututtnu girecek olan British American Tobacco (BAT), diler firmalardan
pay kapmaYa gahgacak' Buna kargn
iraien Ttirkiye'de irretimlerini surdti(JTI)
ren Japon Tobacco lnternational
diinyanm
(PM)
ise
ve Philip Morris
ikinci buytik sigara firmast konumundaki rakiplerinin pazarlannt daraltmamast iEin yeni yeni atrhmlar yapacak'
Ttirk iEicisinin kargsna her ug firma-

dan da Yeni Yeni markalar grkacak'
BAT'n girigimini dikkate alacak olan

diler iki firma, rekabetten kopmamak
igin pazarda deliqik hareketlere yoneleceklerini belirtiYor.
Kent, Pall Mall gibi diinyaca tinlti markalann iiretimini yapan BAT sigara firmast, Ekim 2OO2'de Ttirkiye'de uretime baglamay planhyor. Firmantn bu
girigimi tizerine, onumtizdeki yrldan
itiUir"n, ozellikle yabancr sigara firmalan arastnda sigara savaglart
yeniden alevlenecek'
Tirrkiye, diinyamn 7. btiytik sigara pazarr oiarak kabul ediliyor. Tiirkiye'deki
pazar Paynn ortalama b0yukltigti ise
-f
.f -ityut dolar. Gegtilimizyl (2001)

1,75 milyar adet sigara satrldt'

Amerika ve Awupa tilkelerinde t0ketim, ylda ortalama yiizde 1 azaltrken,
Ttirkiye'de ynzde 2 artryor' GenE n0fusun alrrhKa olmast, Batr iilkelerinin
aksine, ttik"ti-i.t her yl artmastnda

onemli bir etken. Pazata, izmir Tire'
deki nigaatr strren fabrikalan tamamlanmak iizere olan BAT da YI sonundan itibaren girecek. Bu firmanm en
onemli ozelliklerinden biri de girdigi
0lkelerde yerli markalar uretmesi' Bu

,i

I

'*

biliyor.

BAT'n T0rkiye paztnna girme
almast 20

yl

l<arart

oncesine dayanryor' Fir-

manln o donem AvmPa Bolge Mti-

27
agklamada,
yaptrgr
Afustos 1984'te
Tiirkiye'de fabrika kurarak sigara

durti olan Klaus Peckelhoff,

uretmek istediklerini aErklamtgtt'

Peckelhoff, Ttirkiye'nin yalnz kendileri igin defil, biitun sanayi dallan igin
cazip bir Pazar alam oldufunu o
agtklamastnda vurgulamrgtr' Bu riiya-

srm Eylul 2002'den itibaren gerEeklegtirecek olan BAfrn, ileriki yrllarda
Turkiye'yi merkez yaparak Ortadogu
AsYa'Ya buradan aqtlmast
bekleniYor'

ve Orta

BAT'n Tiirkiye'deki ortalr KoE Holding. Holding igtiraklerinden ttiketim

mallan dagrtrm ve pazarlamasl yaPan
Dtizey Ttiketim Mallarr Sanayi ve Pazarlama, BAT'n uriinlerini pazarlamasm yapacak. Boylece, pek gok alanda
Ttirkiye'nin bir diler devi Sabancr'yla
yarrg halinde olan Kog, sigarada da
tUytiX bir mticadeleye girigecek' BitiniiSi giUinmerikan Philip Morris Fir-

rnutittrn Ttirkiye'deki ortalr da SabancrHolding.
BAI Tiirkiye'de Oreteceli sigaralarda
yiizde 20'ye varan oranda
yaklagrk
-Ege
bolgesinden sailn alacagr tiitiinii
nitanaCaX' BaglangrEta 250 iggi ile
iiretime baglamasr beklenen firmann, yaklagk bir yl iginde istihdammr
500'e grkarmayr hedefledigi kaydedili-

yor. Uretim igin yaprlacak yattrtm
miktan ise 150-200 milYon dolar
arastnda.

Firmanm en onemli ozelliff girdigi
pazarlarda yerel markalar gtkartmast'
Ka$irk"t, fujantin'de JockeY Club,
FinlandiYa'da
Mauriel
du
nada'da
North State, AlmanYa'da HB, Macaristan'da SoPianae, EndonezYa'da
fudath, irlanda'da Carrolls, Meksika'da Boots, Polonya'da Jan III Sobieski, RusYa'da Yava. Gold, GiineY
Afrika'da Courtleigh, IsviEre'de Parisi-

enne, ABD'de GPC ve Ozbekistan'da
da Xon marka sigara satryor' Boylece
firmantn, mevcut rakipleriyle rekabet
edebilmek iEin Tiirkiye pazannda da
yerel markalar grkanp mucadele etmesibeldeniYor'

Tiirkiye sigara Pazartnrn

Y0zde
67.5'ine Ttittin Mamulleri Ti"rz ve Alkol
igletmeleri Genel Mtidurlugtl (TEKEL)

nakim. Pazarda PM'in Y0zde 21'5'
JTI'n da ytizde 11'lik bir pay var' Bu
arenaya Kog Grubu'nun Pazarlama

girketi Diizey Pazarlama ile yeni girecek olan gAT ise Pazar PaYm ilk 5 Yl
iEinde Yi.izde 5-10 arastnda, daha
stnra ise yiizde 20 olarak hedefliyor'
BAT\n paiar kapma yanqrnda degigik

sonuglir dofacak. Firma qrkaracalt
urtinlerle yeni ve onemli bir tuketici
kitlesile bulugabilecegi gibi, yabanct

firmalardan veya TEKEL'den miigteri
kapabilecek. Ama sonugta rekabetin
krzrgtrfr ortamda, reklam Yasagna
rafmen, degigik girigimlerle bu firma
iirlnlerini tantacak. Boylece T0rki-

ye'de yeni igicilerin oraya gtkmast kagrmlmaz gibi goriinuYor'
PM Intemational Ttirkiye Temsilcisi'
Philip Morrissa Genel Mtidtirti Kiirgat
Ahmet KoEda!, BAT\n Pazara girmesini "Her ramun rekabet ortamlannda
daha iyi performans safilantr" leklinde deleilendiriyor. Kogda!, yeni bir
firman]n gelmesiyle rekabetin daha

da canlanacafrm vurgulayarak'

her

zaman yansma ortamtndan hoglan-

drklarrm kaYdediYor.
JTI l(rrumsal igler Direkt6rir Mehme:
girAli Yula da yeni bir girketin pazara

mesinden endige etmediklerini be'
lirtiyor. Ancak bu durumun rekabet
hrzLndrracaltnt kaydeden Yula, goyle
konuguyor: "Pazara yeni bir firmantr

qirmesi, bizi de rekabet igin yeni irri'tnLr crkarmak zorunda brrakabilir' Serbesi piyasa ekonomisi iginde herkesle
yung,rtt. Ama BAT'rn bu Pazarda igi bi:
"ttuyti
reklarr

,ot

Q0nkti T0rkiye'de

yaiagr oldufundan, Ortinlerini tanttamayacalctrr. $ahsen ben onlann yerin'
de olmakistemem."

Yula, BAT'n kendilerinden pay alama"

iddiasrnda bulunarak, astl tu"
yacafr
-keticileri
TEKEL'den alaca$rm s61'
Itiyor. Tiirkiye'de, 2000 ylmrn rakarr

[g

TUTLJh

=lS,rEFi-EF

DEf,NEG
BULTEil

larrna gc:e -: > : =s..- a s.gara tuketimi

-rA*:*-ar'+r+

bin 80C 3::: :a:- 90 paket. Turkiye de tL:.=-.e- - - 5 milyar adet sigaranln 72 i-:.., ar adedini, ABD tutunu ile
uretilen sigaralar olugturuyor. TEKELin urettigi Tekel 2000 ve Tekel
2001 de Amerikan tutunuyle sanltyor.
TEKEL'in bu sigaralartnln pazar payl
yuzde 50 civartnda. Turkigicisinin pek
go!u, ashnda TEKEL'in bu markalannrn Amerikan tutunuyle harmanlandrlrnrn farkrnda bile degil. Yerli sigara
igtigini sanneden pek qok iEici, ashnda markasr yerli, urtinu yabanct bir
sigara igiyor.

Uluslararast sigara firmalart arastnda,
Turkiye'de geEecek olan bu yarlqln,
bir baqka yuzu daha var. Sagltk harcamalanndan dolayr sigaranrn milli ekonomiye verdifi zarar, akciler kanserinden olenyuzbinlerce kigi, sigara yuztnden grkan yangtnlar gibi...
Nufusun neredeyse altr milyara ulag-

trgl dunyada, tutun, gok onemli bir
endustri olmay surduruyor, ama buyukzararlarr da gozlerden kaEmamah.
Yrlhk sigara uretiminden her insana,
yaklagrk bin paket dugtiyor. Bu da toplam altr trilyon paket sigara yaptyor!
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Tekel'de bir donem kaPandr. Tekel
Genel Mtidurlugii koltugunda 10 yrl
oturarak rekor ktran Genel Mudur
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Mehmet Akbay koltulundan diin
indirildi. Akbay, 'Bunun nedeni,

{

'1.

bakanla olan anlagmazhkilr' dedi
Tekel Genel Muduru Mehmet AkbaY,

(

10 yrldrr oturdugu genel mudurluk
koltufundan dtin indirildi. Tekel gibi
3i bin personelin gahgtr$r dev bir
kurumun bagmda, h0kumetlerin degiqmesine ralmen 10 yll aYn gorevi
28.A8.2AO2

surdtlrme rekoruna imza atan Akbay,

bir ay once de Yonetim Kurulu Bagkanh!r'ndan ahnmrgh.
Rivayetler muhtelif
Mehmet Akbay, "Devlet Bakanr Yrlmaz Karako5runlu ile olan geligmeler
nedeniyle gorevden allndtm saruyorum" dedi' -Son ilonemde Karakoyun-

Bu rakam, sektorun para hacminin
ne kadar buyuk olduguna dair bir fikir
veriyor. Krsacast, sigara sattgt, sektore
yaklaqrk 200 milyar dolarhk bir gelir
sa!hyor.
Ashnda sigarantn ekonomik faaliyeti
dirnyann zenginlegmesine hig de katkr saflamryor. 1993 ylnda, Dunya

lrurun

eksperiyim.

z5

ytt niz-$

metten sonra, 22 Temmuz 2OO2'L

{
lyrhnda emeklilige aynldrm. {
f Eksperlik * Devlet memurlugu- f

an
t
(okul
yhn
20-30
hissettigim;
\
\
f aafritl nasrl gegtigini anlaya- |
$ madrgrmdrr. Ama bildigim bir $
$oergek varsa o da; omrumuzun )
! yuksek oranda geriye donul- t

,

na bu kadar dayanabildim. $u

Bankasr sigaradan kaynaklanan
hastahklarrn maddi bedellerini, bu
hastaltklar yuzunden olugan ig kaybt-

ru, sigara tiryakilerinin kaybettigi

iq

gucunti, yangln kayrplannr ve sigaraya harcanrn parayr hesaplayarak, tum

bunlarrn dunya ekonomisine ylda net
200 milyar dolar kaybettirdilini ortaya Erkardr. Ne yazrk ki, bu kaybn ya-

f nrn ilk emeklisidir. KDrrs Gazisi f
}euri, KAYAALP' e meslegine ve )

nsr geligmekte olan illkeleri kapsryor.
Dolayrsryla sigara, ancak tiretimini ya-

pan ve pazarlayan girketlere kazan-

! Tekel'e katkrlarrndan dolayr !

drnyor.

i

Trirkiye'de her yl 100 bin insantmzt
erken yaglarda sigaraya kurban veri-

yoruz. Yine

eier onlem

{

Tegekkiir eder, hayatrnrn bundan
sonraki donemindede sa6hk ve

11_

i
f

t-::11.:
vonerimKURULU t

altnmazsa

onumuzdeki 20 ylda bu saynrn 250
bine grkmasr ongorultiyor.
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

o 19 Eyltil 2002 tarihinde bir Eahqma
ourubu olusturularak Manisa Ziraat
6dasr ziyaret edilmig, bu ziyarette
Oda Bagkam Nuri SOR/vIAN ile Tiitun
Kr.rrulu tarafrndan haarlanan Tiitiin
Yonetmelili taslagr haklanda galryma
yapllmrytrr.

.20 ryr"r 2002 tarihinde izmir iEki

Fabrikasrnda Ttrtun l(rrulu uyeleri ile
bir toplantr yapilrn'rgtrr. Ziraat Odalart

AK$IYON

temsilcilerinin de hazr bulundufu
toplantrda Tutun lfurulu tarafindan
hazrrlanan "Tijttin Yonetmelifi" taslaele ahnmrg, maddeler trzerinde mti-

!r

iakereler yaprlmrg, aynca onerilerimiz
yazrh olarak da l(rrul uyelerine sunulmugtur.

o 29 Eyli.il 2002 tarihinde Yonetim Ku-

rulumuz, Kiitahya'mn Emet llgesine

baglr Hasanlar Beldesinde ilki gerqek-

lestirilen i. Turun Festivali' ne kabl-

migur. Qegitli etkinliklerin yanr srra en
kaliteli tiitiinlerin yanqtrgr ve yetiqtiri-

cilerinin odtillendirildifi etkinligin diler tutiincu yorelere de ornek olaca-

lrnlumarz.

. io en02 Alustos 2002 gunu Tekel Genel

o

Mtidtrru Mehmet AKBAY ile lzmir' de
bir goriigme yaprlmrgtrr. Goriigmede
ozellikle bastnda gtkan ve meslektaglanmztn da isimlerinin kullanrldr$ yazrlar ile muhendislik kadrolan ele ahn-

mqttr.
e

kadaqlanmz hakkrnda gazetelere
agrklama gonderilmigtir.
o

len onerilerinde deferlendirildigi bir

o

05 Adustos 2002 tarihinde basmda
yer
alan Tekel ile ilgili yazrlarda bilgileri
-olmadrgr
halde isimleri kullanrlan ar-

Yonetim Kurulumuz 15 Agustos 2002
tarihinde Ankara' ya giderek Tuttrn

Kurulu Baqkanr Sayrn NiyaziADALI ile
bir gorugme YaPmrgtu. Gortigmede

atanmalanndan dolaYr kutlamanln

vant srra sektorun ve meslek gurubumuzun stktnhlart ile ileriye donukbek-

lentilerimizi ifade imkanl bulunmuqtur.

.29

Adustos 2002 tarihinde, Idari Davalar Genel Kurulunda goriig0lerek
aleyhimize karar verilen dava hakkrnda Avukattmtz ve davact meslekta-

gtmrz Kamil YAVUZ

ile gortigiilmtig'

karara Kamil YAVUZ tarafrndan itiraz
edilmigtir.

2002 tarihinde izmir' de,47

meslektagtmrzln Yaprak Tiittin lqletmeleri ve Ticareti Mtiessesesi Mud0rlulunden Alkollti Igkiler Sanayi Muesseiesi ile Pazarlama ve Dalrtrm Muessesesi Mudiirl0kleri birimlerine tayin
edilmeleri hakkrnda bolgelerden ge-

o

toplantr YaPrlmrqttr.
1 1 Ekim 2002 tarihinde tayinler konusundaki duyuru, igletme Miidtrrluklerine gonderilmigtir.

Yonetim l(urulumuz, 19 Ekim 2002
tarihinde Akhisar' da ilk kez tertiplenen, tuttine alternatif [riinlerden biri
olarak onerilen zeytin konulu festivale
katrlmrgtrr. Festivalde, Akhisar'rn artrk

"tiitiin' kenti olmanln yanl slra
tin'kenti

"zey-

olarak da taruttlmast benim-

senmigtir.
o 01 Kastm 2002 tarihinde Tekel Genel

Mudtirltigii gorevini vekaleten y0rtiten Genel Miidiir Yardrmcrsr Tekin
KAYMAKOGLU ile goriigiilmug, intibak programlnt tamamlaYarak muhendislik kadrosu bekleyen meslektaglanmztn durumu hatrrlatrlmrgtr'

Sayrn KAYI4AKOGLU, ilk Tekel Yone-

toplanilsrndan itibaren
kadrolann grkmaya baqlayacagt ve
bunun takipgisi olacaflr soz{inu ver-

tim l{urulu
miqtir.

YONETIMKURULU

HABERLER
5 yldrr Tekel Genel Miidi.ir Yardtm-

crh[r gorevini siird0ren meslektagrmz, TokyarERFIAN ve Yine 5 Yrliu Tekel Yaprak Ttit{in igletmeleri
ve Ticareti M0essesesi Mtidur0
olarak gorev YaPan meslektagtmz
Oguz QELIK,24 Eyltil 2002 tarihinde Tekel Yonetim Kurulu karanf a gorevlerinden altnmtgtr'
10 yldrr Tekel Genel Mudtiru olarak gorev YaPan Mehmet AKBAY
once Yonetim Kurulu Bagkanhftndan ardrndanda25 Ekim 2002 ta-

rihinde Tekel Genel Miidiirl0gu
gorevinden altnmtgttr.

NInN ETPEN..EFi
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zuTIBI
4. Krsaca numara . BoE Haya - Qarhkzamanrnda Rus parlamentosuna verilen ad
5. Tersi pekmez topralr . Su . Orug ay

ODULLfiBffrc

6. Od0nE verme

.

Fas'ta iglenen yu-

mugak bir Eegit keEi derisi

7. Asansonin mucidi . l-aYua. fugoda
tuttrn
8. Bir organrmn . Htzla birkulen kalEanrn
sert ve birden geriligiyle, viicudun yatrgtan
ayak r.istti duruga geEmesi

9. Eklembacakllarda bulunan ozel solunum kanallarr . Yur0yen merdiven
10. BirEalgr aleti . Birtrirsilah . Gumlig .
Guney Afrika Cumhuriyetinin trafik iEareti

11. Asla, higbir zaman

.

Pakistan Uluslar

arasr Havayollarrnrn krsa yazrhgr Baba, ata
12. Akgam sefas (Bitki adr)
13. Eritilmig ve birazr da yakrlmrE geker-

den yaprlan gekerleme . Yumugak huyluluk, sakin karakterlilik
14. Dogu Karadeniz'de bir gegit . Molibdenin sembolu Politika, siyaset

15. Gerekli kararlan oncecilik ve 0st0n-

lukle almay bilme . Bir meyve

10
11

t2
58.Saymrzdaki bulmacay dolru gozerek

13

dernelimize gonderen arkadaElarrmrz
arastnda gektilimiz kura sonucu Mustafa

't4

t5

SEYDIOGULLARI

SOLDANSAGA:
1. 1559'da Fransa'nrn Portekiz elEisi iken
t0tiin0 bir ilaE olarak Fransa Kraligesine

sunan

ve tantttmtna katk

biiyukelgi . itag . Bir ballaE

saglayan

antiktesti . Tehlike srnrrr
Tersi negeli . Bitkilerin kok, gigek,

2. Iki kulplu

3.

yaprak vs. bolumlerinden elde edilen saf
ugucu yallarla yaprlan tedavi yontemi
4. Matematilin saylar, bunlarrn ozellikleri
ve iglemleri ile ilgili kolu idam mahkumlarrm asmak igin dikilen direk

5.

Batr Afrika'da Ekvatorla

Yengeg

Donencesi arasrnda kalan orman ve krvr
alanr . Fikir Sanmtrak dalh nakrElarla iglenmig bir ttir beyaz, ipek kumaE
6. Hile . Divan edebiyatrnda beg mesnevinin birleEmesinden olugan eser igaret
7. Altrn ve g0mug iglemeli bir tiir kumaE

Ilave . Parrltr

8. DMt, yazr hokkasr

. Dans . Denemeni-

teli!inde olan

11. Cehennem . Srcakkanh omurgahlar
olan Comert, eli aqrk
12. insanlann oldtikten sonia iyi davra-

srmfrndan

nrglarrndan ot0ri kargrhk goreceklerini
anlatan destansr Budha oykuleri . Yapt-

arasrndan yaprlacak Eekiligte iki arkadaga,

14. Bir parganln canl Eahnacalrm anlatan terim . Bir kimsenin benligi, manevi
varhgl . Srrtr purttikl0, esmer renkli bir ttir
yassr bahk
15. Egitim ve ogretimle elde. edilemeyen
gergegi sezip anlama gucu lplikEilelerini
turalanna ayrmak.
YUKARIDANAgAGTYA:
1. Hindistan milli marErnrn ilk tE kelimesi, aynt zamanda adr . Eski Filistin'de

.

10. Baghkh,su gegirmeyen spor

numara

gtl,i

r,

, ,;-.- !-;
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Merkezimize gdnderecek arkadaglar
JOSEPH E. STLIGLITZ'in "K0reselleg-

nellikle Romanya ya da Bulgaristan'dan

ilx

Janm adh eserini kazanmrglardrr. fukadaglarrmra kutlar, ilgilerinin devamrnr bekleriz.
Bu saymrzdaki bulmacay do$ru gozerek
1 Ocak 2003 tarihinde Dernek Genel

13. Bir asitteki hidrojenin yerini bir bazrn
almasryla olugan birlegim Kimse, kigi Kiremitlerin altrna dogenen ince tahta, pedawa

Bir mrsrasr baqka dil, bir mrsrasr baEka
dil geklinde iki dilin kangtrrrlmasryla yazrlmrg giir . Bir peygamber adr
ceket
IEinde dukkanlar bulunan ustil kapahveya
aErk Eargr . Finlandiya'run trafik sembolti

SAPAN,

lan ig, iglem

birkent

9.

ve Hikmet

Abdullah AYSU'nun "Tarladan Sofrava

2. Mermerdeki sert, damarh ktsrm

goE etmig kimse

.

ingilizcede krsaca

3. Kahramanmaragln bir ilgesi .
termelik

Ge-

Gos.

me : Buy0k Hayal Krrrkhlr" adh eseri verilecektir.

rUrUru erspeRuRi
oenneGi
aULreNi

Bafra Yaprak Tuttin igletme Mridtirltigu
kadrolu meslektagrmrz $enol SORUKLU
ve Ash Hanrmrn krzr Hilal 29 Nisan 2002
tarihinde dunyaya gelmigtir. SORUKLU

giftini kutlar, Hilal' e safhkh, uzun bir

Denizli Yaprak Tutun lgletme M0d0rItigu kadrolu meslektaqrmrz Abdullah

HASYILDIRI/V\ ile Emine hanrm 20
Temmuz 2002 tarihinde evlenmiQlerdir.
HASYLDIRH giftini kutlar, yagam boyu

yagam dileriz.

mutluluklar dileriz.

Manisa Yaprak Tut0n igletme M0diirlugti kadrolu meslektagrmrz Salih OZENDi
ve Seray Hanrmrn kzr Yalmur 13 Mays

meslektagrmz Celal SAHILLI

2002 tarihinde d0nyaya

gelmigtir.

OZENDI Eiftini kutlar, Yagmur'a safhkh,
uzun bir yagam dileriz.

Spierer Yaprak Tutun $irketinde gahgan

Hanrmrn kzr Aybtike 72kmmuz20O2
tarihinde diinyaya gelmigtir. ALDIRMM
giftini kutlar, Aybirke'ye salhkl, uzun bir

e€i

evlenmiglerdir. SAHILLI qiftini kutJaa
yagam boyu mutluluklar dileriz.
o oooe-9oooo*o

SUNEL Yaprak Tutun $irketinde gahgan
meslektagrmrz Sezai ALDIRMAZ ve Ebru

ve

Culgin hanrm 24 Agustos 2002 tarihind-e

ooo

-oo

o oo

B-ilq-ilRrbilR
-o*"1**.o__.*
Vedat-Sabiha AYDIN'In oiullan Savaq
AYDIN; i.Ci. Deniz Ulagtrrma igletme

yagam dileriz.

Mtihendisli!i'ni,
-!rr\r

OZEGE Yaprak Tutun $irketinde Eahgan

Qiwil iqletme MudurlUgi.r Sezer AKCOL'un
lazr Filiz AKGUL; Bahkesir Unv. Necatibev

meslektagrmrz Seyit Ahmet CONUL ve

GiilseMn Hanrmrn krzr Ayge Rana 29
Temmuz 2002 tarihinde drinyaya gelmigtir. GONdL giftini kutlaa Ayqe Rana'
ya safhkh, uzun bir yagam dileriz.

Malatya Yaprak T0tun lgletme M0durhi-

gu kadrolu

meslektagrmrz Muhittin

NIKSARLI ve BurEak Hanrmrn krzr Hatice
Bagak 04 Eyhjl 2002 tarihinde diinyaya
gelmigtir. NIKSARLI giftini kutlar, Hatice
Baqak' a safhkh, uzun bir yagam dileriz.
Manisa Yaprak T0t0n igletme

Mtid0rlllu

tL^i^\-

Egitim Fak. ilkogretim Matematii<
Bol0mir'nii,

-.*ja,q\t(r^t4\<;-

Fah_ri-Nuray BACIAR' tn krzr Derya
BAGLAR Gazi Universitesi (Ankara) Mimarhk-M0hendislik Fakultesi Endrlstri

Miihendislifi'ni,
'ig3rA€,e;49,a&4\e;t-*
Sezgin-Cavit niLiR'rn krzlan Kamer BiLiR
Istanbul Universitesi Eczacrhk Fakultesi'ni,
-{.4g/A$4'gi!q@&/6.1&*5,

Mehmet SiGA'nrn

ojlu Baran Burak

SIQA; Erciyes Universitesi lEletme Fakiiltesi'ni,
"*g9e\Srag g4rN&a\e3*-

-

kadrolu meslektagrmrz Ali CAVLAK ve

Belgin

Emine Hanrmrn olullarr Murat

Ceylan Dumluprnar Universitesi Ingilizdili
ve Edebiyatr'nr,

ve

Mustafa 04 Eyhil2002 tarihinde drinyaya
gelmigtir. CAVTAK giftini kutla4 Muratve

Mustafa'ya safhkh, uzun

bir

ya$am

dileriz.

Mehmet Ceylan krzlarr Dilek

-.-{;6€,lrlitg. r,6{:-?
$erif-Selime UQAR'rn krzlan Mine UQAR;
Torbah Anadolu Lisesi'ni

-,.!.rA"6ggr?\&d,Rr_Tiabzon Yaprak Tritrin l€letme Mridurlti!u kadrolu meslektigrmrz Ahmet EMIR
ve Qonca Hanrmrn ollu Ti.rncay fuda

18 Eylul 2002 tarihinde

d0nyaya

gelmigtir. EMIR Eiftini kutlar, Tirncayfuda
'ya safhkh, uzun biryagam dileriz.

Nazif-Yrldrz ZORLU'nun olullarr OruE
ZORLU; Bafra Anadolu Lisesi'ni,

.'.3.37b€filtc4i}r/6&-.-

M.Yagar iSPiR'in krzr Aybike iSpiR;
Bornova Anadolu Meslek Lisesi'ni,

KazanmrElardrr, Tebrik eder
BaEarrlannrn devamlnl dileriz...

Altap T0tun qirketinde Eahgan mes-

lektagrmrz Omut QEL|K ile Derya
DEMIRKAN hanrmefendi 15.02.2002
tarihinde niganlanmrglardrr. Geng gifti
kutlar, yagam boyu mutluluklar dileriz.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENI

NOSTALJI
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Ayaktakiler (Soldan Saga) : Ahmet YALqlN, Bulent INCE, Nafiz.ALIAY
Oturanlar (Eoldan Saga) : Ali CAVIIK, Yucel DOGAN, Selim TURKOGLU, Ali BAKI

Oturanlar (Soldan Saga) : Naki HOCAOGLU, Nazime GURKAN, Niyazi ADALI,
Muammer OML, Alper PISKIN, M.Celal CIVELEK.
Ayaktakiler (Soldan Saga) : O$ay QELIK, Htiseyin KOqt Faruk GULPINAR,
Sebahattin BATUR, VaKIf MERCIMEK, Yrlmaz TEMY.
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