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Kapak
Reklam
Merhaba
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5-6

Olaian Genel Kurul
Kahreden

Qrpuqlar

Yol Aynmr

15 fual* 2002 tarihinde yaprlan 54. Genel Kurulumuzda seEilen yeni
yonetimimizle, 2003 yhnn ilk biilteni olan 60. sayrmzda bir kez daha merhaba
diyoruz.
9 ocak 2002 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan 4733 sayfiyasa ile ttitun
uretiminde sozlegmeli tretim ve arttrrmah satlg merkezlerinde pazarlama
esaslan getirilmigtir. 2002 iirun yrh igin ozel sektore ait firmalar ile Tekel,
ihtiyaElarr kadar trittrn iEin iireticilerle sozlegme imzalamrqlardrr. Bu tiltunler

8-9

tiretilmig, Ege, Marmara ve Karadeniz Bolgelerinde denkleme iglemleri

10

tamamlanmrgtrr. Tekel' in drgrndaki ttim firmalar sozlegme yaphklan urunu
degigik donemlerde kontrol etmigler ve gu anda her firma sozregme yaptrgr
uriinun miktannl ve kalitesini bilmektedir. oysa Tekel, sozlegme yaptrlr
iireticilerin tutunlerinin henuz hiEbirini gormemiqtir. sektoriin bu gune kadar
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regulatoni olan TEKEL, maalesef geligmeleri sadece uzaktan izlemekle
uygulamalarr bir an once agftlamasr hem bu ttltunlerin hem de sozleqme fazlasr
uretilen tutunlerin akbetini yakrndan ilgilendirmektedir.
Bilindigi gibi2003 yrhnrn baqrnda TEKEL, TEKELA.S.'ne donugtii. Bu geligme
sonrasl ttim TEKEL gaLganlarrnda zaten var olan tedirginlik bir kat daha arttr.
Yakrn zamanda aynr sureElerden geEen TdRK TELEKOM, ziRAAT BANKASI
gibi kuruluglardaki "kapsam iqi-kapsam dryr" personel istihdamr uygulamalannrn baqlayacagr beklentisi son gunlerde TEKEL Eahganlarrnda da
yogunlagb.Yonetenlerin. ldlrumun gelecegi ile ilgili olarak
Eahganlannr en krsa
zamanda bilgilendirmeleri gerelc-nektedir.

TEKEL Y6nerim lfurulu Bagkaru sayrn Sezai
.

Grinderilen yazrlar yayrnlansm reya

1zlrrl*

masrn iade edilemezler.

.

Yazrlardan veya gevirilerden do@cak

sfirrF

luluklar yazr sahiplerine aittir.

. Yaynlanan yazrlardan *ryna< gocfurferd(
alntr yapilabilir.

.

Reklam fiyathn ve

prthn

anlaqrnalnla bdfu-

lenir.

.

Dergimiz iiq ayda bir
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A. ENSARi, TEKEL Genel

"qudurhgu gorarine atandr. sayn ENSARi'yr t<uuar, hayrrh olmasr temennisi ile
ba:anJar dileriz. Kendileri ile yaphEmz iki gorugmede ilettilimiz sriruncemede
kal.ru: sorunlanmrzn gozumleri konusundaki tareplerimizin en ksa surede
halledilecegini umuyoruz.
HabrlanacaE gibi istanbul' da gerEeklegecek olan Formula 1 yarrglannm
Ttrkiye'de yaprlmasr konusunda basrrumz yolun gaba gosterdi. Bilinmektedir
h bu yanglann en Earprcr ozelligi sigara reklamlarrnrn en yofiun yaprldrfi aktivite
olmasrdrr. umarz delerli basrnrmrz! soz konusu yarrglarn Turkiye'de yaprlmasl
yonundeki heyecanh kampanyalarnr, genglerimizi sigara reklamlanndan ve
dolayrsr ile sigara alrykanhlrndan korumak ve ulke ekonomimiz ile tuturr
ureticilerimizi yahndan ilgilendiren,sigara tuketimini tegvik etmeyip sadece
talebi kargrlamaya donuk uretim yapan ve onumiizdeki bir kaq ay iginde ozel-

legtirileceli ifade edilen TEKEL' e ve yerli markalarrmza sahip Erkarakta
gosterirler.

TUTU) EKSFLR.:R DER)EGI
Ac-na

imtiyaz Sa:ri:: : H \afuf IERCL\IEK
Yazr Isleri lluduru : i'eda: Cinat ERIG-:'
e-mail :r erkan-35 I hotrna:l.com.
ADRES: 1J3J Scx" fc.:9 l0 35220

.Alsancak ^Z\.lR
Tel.:0.232..163 97

):

-

163 97 a6

Faks:0.232.J63 97 56
u]l1r.tutuneksper.org.ir
e-mail:dergi I tutuneksper.org.tr
Haberleqme Adresi: PK. 192 Basmahane jZMIR

Oztiirk Tanrtrm: 0.232.Ui 59 2l
Sezer Matbaasr

0.232.UI 25 83

Bultenimizin bu saysrnda sektorle ilgili yonetmeliklerin alrrhkh oldufunu
goreceksiniz. Kurul'un sektorden duzenlemeye donijk faaliyetleri kapsamrnda
yaynlanan bu yonetmeliklerin onemi nedeni ile ya)nnlamamrzrn do$ru olacalrnr

duqunduk.
ulkemiz gibi tum Dunyanrn da gundemini olugturan ABD nin komgumuz lrak' a
yapmaya hazrrlandrfr savagtan guphesiz ki en Eok etkilenecek ulkelerin bagrnda

Bu savag uzun da surse krsa da surse ulkemizin bundan
etkilenmemesi miimk0n goziikmemektedir. Maalesef ulkemiz hig arzu etmese
de adrm adrm bu savasln iEine gekilmeye zorlanmaktadrr. "yurtta sulh, cihan da
gelmekteyiz.

sulh" ilkesini qiar edinmig bir milletin boyle bir mecburiyetle kargr kargrya
brrakrlmasmr kabul etmek mumkun degildir.
Savagsrz gunlerde tekrar bulugmak dilegi ile,

Hoggaka'n'

Basrm Tarihi :06.02.2003
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heyetinin ulkemize gelmesi ile
segimlerin sona erip huktrmetin kurulmast ve IMF
TEKEL Genel Miisureci yeniden hz kazandt. futrk 139 yrlhk
Tekel,in ozellegtirme

dt]Ili]6t],01.01.2003tarihindenitibarenTEKELA.s'olarakTurkEkonomisinekatkrda

bulunacak..'..Bulunabilecekmiacabadiyedtigtintrken13'01.2003tarihinde

Bakanlar Kurulunda kabul ediHiikumetin, TEKEL'i dzelleqtirme Programt belli oldu'
igkiler Muessesesi Haziran
bu programa g6re TEKEL'in sigara sanayii ve Alkollil

len

geklinde ozellegtirilecekmig'
2003,e kadar, "Varhk satrgr ve Blok Hisse satrgr"

ve Blok Hisse satrqr yolu ile
Anonim $irket olmamn, anrlan kurumlann Varhk satrgr
iEin yetki verilmesi dtizenlemeleri'
satrlmasrmn yanl slra gayrimenkullerinin satlgr
'Tuttin ve alkolltr igki fabrikalart
TEKEL'in tasfiyesini kolaylagtrrmak igin birer arag.

satrlacak?' nihai karar salomon smith
marka marka paylagtrnlarak mr yoksa birlikte mi
belirlenecekve Haziran ayrnda da
Barney danrgmanhk firmasmm galtgmast sonucunda
gergevesinde ilk etapta gaynihaleye Erkrlacak. Ayrrca Ozeilegtirme gahgmalarr
ifrazr yapllan gayrimenkuller, sattqa
menkullerin satrgr igin TEKEL'e yetki verilmig olup

grkanlacak.
tekellerin hakim oldu(unu gosterDunya gergekleri, sigara sanayiinde btittin ulkelerde

devlet tekelleri veya dtnyada
mektedir. Qin ve Japonya orneklerini verebilecefimiz
Philip Morris veya bu pazarda%1'3
sahlan 6 trilyon paketin %17 sinitek bagrna iireten

payasahipolanBATgibigokuluslutekellerbunlannennetornekleridir.Se|dorungergeng niigibi dunya da sigara tirketme oranr ytksek ve
qekleri bunlar olunca Turkiye

bulacaktrr'
iusa sahip bir ulkede sigara sanayii her zaman ahct

(fabrikalannr degil) satrn alacak olan
TEKEL'in ozellegtirilmesi halinde markalartnt
kugku bulunmamal<tadrr' Halen
kuruluglarrn yabanct sigara girketleri olacalrnda
beri urirnleri yasal olarak satrlpazardabulunan iki yabancr firmantn 1986 yrhndan
ralmen Pazarln sadece yiizde
maslna, 12 yrldan beri de irlkemizde uretilmelerine
70'e 30 oranrnrn defiigmedifi gozoniinde
otuzunu ele gegirebildikleri ve son uE yldrr bu

tutulursa,yuzdeT0'likbirpayasahipbulunanTEKEL'insigarapazannrnnedenlicazip
gostergesi de gegtifiimiz gunlerde
oldulu kendililinden ortaya grkacaktr. Bunun bir

tilkelerdeki markalan sattn almast ile
ulkemizde faaliyete gegen BAT firmastdtr. Girdigi

sonuglar
vermesi
ancak
irfan

tanlnanvebunedenleenfazlamarkayasahipsigaratrreticisiunvanhbufirmantn

yapttlr ortadadrr'
TEKEL markalannt satrn alma beklentisi ile yatrnm
zayf burokratik yaprst' karar alma
kabiliyeti
TEKEL'in yapsal zaaflan, hantalhfr, hareket
siyasetin kuruma getirdigi yuke ragmen
ve uygulama mekanizmasrndaki kopukluk ile
tekellerinin hedef pazan yakalayamapazar paylnrn dtigmemesi ve uluslararast sigara
mt
..belden
olarak ifade edebilecelimiz IMF devreye sokularak

agalr vurmak''
arzulanntn tTOf verilen
halledilmeye Eahgrlmaktadrr. TEKEL'i ozellegtirme
:"1.:Y::
yaprak tuttln birimlerinin bu ozellegtirme
ve
yer
almast
olarak
madde
ilk
meKubunda
..acaba goku|uslu sigara qirketleri, IMF ile ballanhlt mt
gabalartna eklenmesi,
gtrglti bir gekilde akla getirmektedir'
fahEryor!" sorusunu daha da

malart,

baghdrr.
Nl.

Saygrlarrmlar

Vakrf MERCIMEK
vakifmercimek@tutuneksper'org'tr
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ifade eden aghg konuqmasr ve

sq $ dun€undan sonra Divan Kurulu

gffnil{

gtur. Divan Bagkanh$ma
brahim GdLEKiM, Bagkan Yardrmcrhlrna Hikmet SAPAN, riyeliklere Fikret UYSAL ve Mustafa VOROEtvt, oy
tasnif heyetine ise Ercan GdNE$,
Utuk MYALAR ve Kubilay KOQ oybir-

DERNEGi

54. OLAGAN
CENEL KURilLil
YAPILDI

Dernelimizin 2OOl -2ffi2 yh 54. olagan Genel Krrul toplantsa 15 Arahk
2002 gunfi tzmir ntaurt Stad Faal
Futbol Hakenrleri toplant salontnda
351 meslektaqrnzm l<auhmryla gergeklegtirilmigtir. Yonetim l{urufu Ba+
kanr Vahf MERCiMEIfin, Tetdin gddili konum, gelecek il€ ilgin endftie-

lerimiz ve mesleldaglarrnrzn bu konudaki duyarhl@ ile ilgflli du$rrcde-

li!i ile seEilmiglerdir.
Divan heyetinin yerini almaslndan
sonra Tiitiin Eksperleri Derneli Sekreteri Kazrm KARAAHMETOGLIj frirsiiye gelerek faaliyet raporunu okumugtur. Raporda; Qokuluslu girketlerin Eabalan anlatilarak, IMF'nin dayat-

masr sonucu Tekel'in ozelleqtirme

kapsamlna ahnmasr ile birlikte, ozellegtirme adr altrnda Tekel'in tasfiye
edildigi, bu durumun sektorde buyuk
bir boqlufra neden olaca$r, ekicilerin,
Eahganlann hatta sigara tiryakilerinin
buyrlk bir tehlike kargsnda oldugunu, bu durumu stirekli olarak ifade eden Ttitun Eksperleri Demegi'nin her
plaformda gticu nispetinde Trlrk tu-

turrc{srlnfi ve Ttirk tuhmc0ltg0nun
s.wunucr.rsJ oldulunu belirtrniE, Yd"

netim lfurulu'nun yapt$ ga\malar
ile gerseklesirilen etkinlilder SemS bir

gekilrfeagklanmr$hr.

Daha sonra Denetim lfurulu raporu,
Denetim lfun-rlu &yesi Ali BAKItarahndan okunmugtur.
Raporun ardrndan soz alan meslektagrmz Recep QAKMAK, Faaliyet raporunda yer alan "destekleme davasr" ile

ilgili agrklama isteyerek, ozel sektorde

gekirdekten yetiqen

ve

kendilerine

eksper diyen kigilere karqr tum igletme

Mudirrltiklerinin dikkatli olmasrnr,
kendilerine bu durumda gahgan
kigilerle ilgili mahkemelerden gelecek

yazlan, Demegimize yonlendirmelerinin uygun olacalm, Yonetim lfurulu'nun gahqmalanru baganh bulduiunu, Trirk tutilnculiigti iizerinde oynanan oyunlara kargr tum tiyelerin birlik iginde olmalan gerektifini ifade etmigtir.
Recep QAK/V1AK\n konugmasrmn ardmdan soz alan meslektaglmrz $erif
Ctilvtcig, 1986 yrhnda bir gece ylrrsr
operasyonuyla devletin ttttn tekelinin krrrldrltnt, gok uluslu girketlerin
hrzla Turkiye pazanna girdigini, ulus-

lar arasr finans Orgutlerinin bashsr
sonucu yeni Tiittrn Yasaslnrn Erkarrldt!nr, yeni Tutun Yasasrnrn Trirk ekonomisine ve Turk tutunculugune vttrulmuq bir darbe oldu$unu, Ulusal grkarlanmza uygun tutirn ve tanm politikalannr savunmak gerektifini, tiitiin
ekilmedilinde baa tarlalarrn atrl kala-

caglnl, tanmda desteklemenin kaldlnlmastnrn yanhq oldu$unu, stratejik
urun olan tutunun tum yonleri ile delerlendirilerek ele ahnmasr gerektifiini, bu yonde daha iyi bir yonetim ve
Eozum sunacaklannr belirtip yonetime aday olduklarrnr ifade etmigtir.

Bu konugmalardan sonra soz

alan

Yonetim Kurulu bagkam Vakrf MERCLlvlEK konugmacllara tegekkur ede-

rek, Recep QAKIvIAK\n destekleme
davasr ile ilgili sorusuna Kamil yA-

rt
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YAPIID]
davasr ile ilgili sorusuna Kamil YAVUZ'un davastntn, Dernegin agtrfir dava ile birlikte takip edilip yiirutuldugunii, $erif GUMU$' tin Yeni Tutun Yasasr ile ilgili ifade ettili kaygrlara katrldr!rnr, endigelerini paylagtrgtnt, bu yasanrn yabancr mengeili sigara iireticilerinin pazar paylnn artmastna yarayacalrnr ifade etmigtir. Konugmastna
son 3-4 yrldrr Tekel'in hantal yaPsma
ralmen Eokuluslu sigara firmalannn
%30 olan pazar pa)lnl arttramadkla-

zrlanmrg, Genel Kurulda bulunan emekli meslektaglarrmrzdan Yagar TE-

MEL'e plaketi eski Dernek Bagkanlanmrzdan Mustafa GUR taraftndan verilmigtir. Daha sonra Uye aidatlannrn
5 milyon liraya grkartrlmast yonundeki
onerge okunarak oylamaya sunulmug ve kabul edilmiqtir. 2003-2004
yh tahmini bi.itEesi okunarak oylanmrg ve kabul edilmigtir. Tahmini bttgede hesaplar arastnda aktarma yaprlmasr yonundeki onerge de oku-

nnr, bu yondeki tek gozumiin Gkel'

nup, oylanarak kabul edilmigtir.

in ozellegtirme adr altrnda tasfiyesi

Daha sonra Dernefimizin Yonetim,
Denetim ve Onur Kurullarrntn belirlenmesi igin yaprlan oylama sonucu

olacalrnr anladtklan iEin 4733 sayrlt
yasayl dikte ettirdiklerini soylemigtir.
Bu yasantn uygulanmasr igin IMF'nin
gokgiiEltr bir gekilde dayattrlrm soyleyen Vakrf Mercimek, Ttitiin Eksperleri
Dernefii'nin tutun ve tiittrnculirk hak-

krnda basrn ve sMl toplum orgirtleri
taqafrndan yetkin bir kurum olarak goruldugunu, bu konuda Dernegin goriiglerine onem verildifini soylemiqtir.
Kongrenin qok seviyeli gegtigini ve
yeni seEilecek Dernek Yonetimine bagarrlar dileyerek konuqmastnr bitirmigtir.
Daha sonra Denetim Kurulu ve Faaliyet raporlan oylanarak ibra edilmigtir.
Bu sene ilk defa uygulanan ve bundan
sonra da uygulanmasr temennisi ile

Yonetim Kurulu taraftndan her iki
Genel Kurul tarihleri arastnda emekli
olan meslektaglanmza plaketler hazrrlanmrg, Genel Kurulda bulunan e-

Faruk GULPINAR, Oktay QELiK, Vakrf

MERCIMEK, Sabahattin BATUR,
SelEuk OzgEcfl'{E, Vedat Cihat ERKAN ve Yrlmaz AYDUK Yonetim Kurulu asil tiyeliklerine; Yaqar Turan GdLUMSER, ismail TEKEI ilyas YALQIN
Denetim Kurulu asil tiyeliklerine; Ibrahim GULEKIM, Hiiseyin KOQ, Mustafa SEYDIOGULLARIOnuT Kurulu asil

tiyeliklerine se gilmiglerdir.
Genel Kurul sonrasl ilk toplantsn yapan yeniYonetim Kurulu, kendi igerisinde yaptr$ gorev dafirhmr ile Vakrf

^'

I

,

II. Balkan BilimseI Tiittin

Toplantrsr 1 8-20 Eyliil 2002 tarihleri
arasrnda Bulgaristan'rn Plovdiv gehrinde dtzenlenmigtir.
Toplanhrun iEerifi;

lTtitinlslaht
TtittinYetiEtirme ue Bitkt Koruma
Tuttin ue Tiitin Urt)nleri kknoloj bi
konulanndan olugmaktadrr.
Dtizenlenen bu toplantrda 79 adet
b ilimsel teblif sunulmugtur.
I

I

dlkemizden bu toplantya Ege Uni'
uersitesi Ziraat Faktlltesi Dekan
Yardtmctsr hof. Dr. Necati Akbulut,
Tarla Bitkilei Eoltimil'nden hof. Dr.
Seual Sekin, Ara5. Gor. Stdtka Ekren,
Tdnm Ekonomisi BoltimtJ'nden Dr.
Seutap GUmu$ bildirili olarak katrlmrglardrr.

I. Balkan Bilimsel Tiittin Toplanhsr

da Bulgaristan'tn

Sandanski

MERCIMEK'i Yonetim Kurulu Bagkanhgrna, Faruk GdLPINAR'r Yonetim
Kurulu Sekreterlifine, Sabahattin
BATUR'u Muhasip Uyelige getirmig,
Bulten Yazr igleri Mudurlugu' nu ise

gehrindelGlS Temmuz 1996 tarih-

Vedat Cihat ERKAN 0stlenmiqtir.

frndan soylenmigtir.

::R'r

'"".

Ttttin ve Tilttin driinleri Enstitiisti ile Plovdiv Bulgar
Aragtrrrcrlan Birlifi'nin diizenledigi

Bulgaristan'da

:i:r::::,r.:::l,iir1,:Xliriiiiririrtxitrirfti,r::ii::t
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:lli

leri arasnda tertiplenmigtir.

III. Toplanh'nrn Tiirkiye'de yaptlmayoniinde (2 yrlsonra) yaprlan teklifin
degerlendirilecefi Trirk Ekibi tara-

sr

'r
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malada birlegtirip emegi defierlendirir.Eahgbgmz igyerlerini yonetiriz.
/vleslegimiz l<riEumsenecek bir mes-

birden silinip

lek degildi. $oyle ki aldrlrmrz efritim
illkenin onde gelen universitelerince
verilmig olup bir muhendisin almasr

isteniyor!

gereken butun bilgiler ile donatrlarak
meslele hazrlarurdrk.
Cegmigte meslelimiz hem maddi
anlamda hem de manevi boyutuyla
tatminkar bir meslekti.$imdilerde bile
maddi boyutu giderek torpiilense bile

qlRPlill$Ln{R!,,,

bizim meslek grubumuzda da kugkusuz e&isini gosterecekti.

Bizdeh etkisi olumsuzluktu? irtifa
olarnadk kendimizj geliqtiremedik,

en iyisini, en iyi pazarlama yonte-

gittik.

almaya hak kazandrEmz diplomalarrmzla meslelimil gerek kamu sektortnde, gerekse ozel sektorde icra etmeye baglarrz.Aldrgrmv efitim sonucu edindilimiz teorik bilgileri uygula-

tulan bizler vardrk , yrllarca bu rahathk
kendimizi srkrntlh gunlere hazu hale

miziyenileme adrna higbir kultur oluqturmadrk. Bu "out" oldu. Elbetteki
yaganan geylere saygrsrzhk etmek

miyle, biz ne yaptrk kabufrumuzu hramadrk.Yerimizde bile sayamadrk geri

geEerek

edilmek isteniyor. Qok onceleri rahathk, gunku istemedilin kadar tutun
ve onu de$erlendiren el ustunde tu-

lagmrg ktllturler oldu. Geligmek kendi-

elegtirmeye hakkr yoktur. Siz yasalarla
geiin yatrrrm yaprn uretin satm derseniz onlarda gelir yapar satarlar hem de

de aynr egitim strecinden

kimli insanlarla dolu meslefimiz yok

girigtigimiz gabanrn verdigi haz

tahla yok etme iggudusu ile kargr
kargrya kalmak oldu. HiE kimsenin
yabancr sermayeyi bu anlamda

Her meslek grubu gibi biz Tutun Eksperleri Cfutun Teknoloji Mtrhendisleri)

Asrhk bir geqmiqi olan , iEinde biri-

tartqilmaz.
Globalleqme ile birlikte butiin taqlar
yerinden oynadr oyrnamak zorundaydr. Onemli olan kendi iE dinamikleri
giiElu olanlann ayakta kalmasr, zayf
olanlarrn ise yok olmasr yada etkisiz
kalmasrydr. Bu deligim her sektorde
her meslek grubunda oldugu gibi

kendimizi hiE sorgulamadk hep birilerini elegtirerek yagadrEmz sureci
anlamszca boga gegirdik. Geldigimiz
nokta tutune agrlan savag, yabancr
sermayenin acrmaslz, korkung bir ig-

ilUH

kogeye atrlmak

getirmemizi de engelledi. iqimizde
"in" olan hep bar kiilttirii vb. yoz-

h.r

TQN TEIC

bir

emefii de$erlendirmek adrna

kaybryd:.. Neden mi? Qlnku biz gug-

T

mul oluncaya kadar tiim agamalanndan sorumlu olan bir meslek grubu

Geldigimiz nokta meslelimizle alaka-

sz yerlerde gorevlendirilmeler, higbir
ige yaramayan, galrytrgr kurumun
adeta baqrna bela gibi gosterilen bir
meslekgrubu!.......

Uzuliiyorum!...

Kahrediyorum!...

Yrllarca ulkenin gundemini belirleyen,

ulkenin ekonomisine kathda bulunan
bir endustri bitkisinin tohumdan ma-

-:t

#E:

istemiyorum. Fakat srradanlagan yaqam tarzrna verdilimiz ehemmiyet
kadar meslegimizi geligtirseydik
bugunku deligime karqr anlamh tepkiler verebilirdik sanrnm."ige yaramamak" hig kimsenin yagamak istemedigi bir duygu olsa gerek.Bunu hak
etrnek iEin hiE bir konu haklcnda e{itim almamak yada vasrfsz olmak gerekir, Ya biz? Ofkeliyim gunku efiitim
aldrgrm meslefe atrldrfrm daha ilk
yllarda " Bizim igimize yaramlyorsun"
teziyle kargr karqryaym. Suglu gibi
bizleri bir oraya bir buraya tayin
ediyorlar.

Ofkeliyim gunku aldrlrmz formasyon, meslektaglar olarak gekilen srhntmn bedeli, bir kenara atrlmak olmamahydr. Soruyorum neden herkes

gibi meslegimizi icra etmemiz gerekirken parti parti dolagrp derdimizi
anlatmak onlardan medet ummak
zorunda kaldrk. Yeter! Yetmez mi bu
noktaya gelinceye kadar partilerin
ulrak yerlerimiz oldufu. Diploma ile
elde ettilimiz haklarr ve geregini yap-

mak en dogal olandrr

sanrrrm.

Umarrm yeni donem tum bu garptkItklarrn giderildigi "Sezar'ln hakktnn
Sezar'a verildili" adil aydrnhk bir donem olur. Artrk giin hazrr sunulan bahgr yeme donemi degilbahgr

olrenme zamanrdrr.

tutmay

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

dara geldi. Tutun kanunu meclisten
gegerken bu kanunun aleYhinde oY
kullanmrg bir Parti iktidardr'
Segim nedeniyle giinii kurtaran bir tu-

tirn irretim politikasr izlendi' Durum
gu ki yeni iktidann gozirmsi.izlufu gozlm olarak kabullenmesi gok zor'

belirlenebilmesi igin bir gahgma yaptlmasr gerekmektedir.

politikasr konusunda henuz net bir
tavrr ortaya koymug degildir' Tutirn ve

tutiinculuk gergeginin htkumete
anlatilmast gerekmektedir' Hele acil
konu olarak 2003 yh tirtun uretimi
konusunda h0kumetin tavrt da merak
konusudur.
Gegen donemde 200 kg gibi gegici
bir goziim bulan ht-rkirmet bunun ne
ekciye ne de Tekel'e bir yarar saglamadtQtnrn anlagrlmast gerelcrnel<tedir'

Hatta uygulanama.van altematif urun
tebliginin de taraflarca uygulanabilir

bir projeYe doniigtiirulmesi ge-

rekmektedir. Ne tiituncuye ne de tiitiinculule hayn dokunmayan bir teb-

li!

de tarih olur boYlece'

Kisacasr Htrkumetin Tekel konulsunda bir karar vermesi gerekmektedir'
Muhalefetteyken tutiinctiye ve tirttrn-

ctltige duyarh olarak olarak gorulen
eski muhalefet, yeni hukumetin Gkel
noktastnda acil bir karar vermesi gerekmektedir. Tekel ozelleqtirme kapsamlna ahnsa da Bor madenleri gibi
kapsamdan gtkarhlmasr Pek de zor
degildir.
"Higbir kuwetzamant gelmig bir fikrin
onunde duramaz"

Ben bu sozil irlkemizin

ekonomik

yanhqlan artrk kaldrramayacafr yonunde algrhyorum. 3 Kastm seqimlerinden sonra ulkemizde Yeni ve muhalefette olan bir parti tek bagrna ikti-

ic$rkgltm : Her menge iqin tutun

Ozellegtirme kapsamtna alnarak yahnmlartna ara veren Tekel 'de her gey

geride kalmahdrr. Yeni Hukiimet tutiin

Mtidurii

stok olarak adlandlnlmaktadlr'
Yrlhk

luklerin goztm oldugu donem artrk

Tekel'in onemi , yarattrgr katma degeq

tiituncultgilmiizun kaderi konulanndafazla bir qey soylemeyecegim' Bu
konuda yeteri kadar bilgi ilgili yerlerden alrnabilir. Stoklar konusunda
yaptlglmz bir qahgmay aqagrya alrVOTUZ.

:

da kalan tutirnler ihtiyag fazlast ktsaca

Mutiaka problemlere bir qozum bulmakzorunda.

durma noktastndadtr. Qozilmstiz-

Yazrbagr igletme

STOKI.AR
Tekel 'de stoklar denilince herkesin
bildigi gibi yaprak ti:tun stoklan akla
gelmektedir. Stok denilince : Ylhk iq
tuketim + ihracat + ihtiyat pay drgtn-

harmaniartnda kullandrgtmrz miktarlan ifade etmektedir. Bu miktarlann

ihracat miktarr : Altctlann begenisini
kazanan ve harmanlartnda aranan
ozellikleri tagryan tutunlerin son beg
yrlhk ortalamalartnt altnmasr ile bulunan defer.

ihtiyat payr : Olast irretim aksamalanna kargiltk stoklarda bulundurulmast
gereken tiitun miktarlannt ifade et-

mektedir. Bu miktar suni fermantasyon uygulanan ulkelerde bir ylhk ol-

makla beraber dogal fermantas-vonun uyguiandrgr ulkemizde en az ir
ylh< miktar olarak ele almax ce-e<mei.<tedir.

gei'err' :e:!ilenmesi bolgesel olarak laprlabilmekle beraber asrl olan mengeler
baztnda yaprlacak ihtiyag qahgmasl-

\ukancja beiirtti$imiz

ce

alan

Qtnkii Dogu Anadolu'da yer
Bitlis menqei ile Gilneydogu AnadoIu'da yer alan YaYlada! mengeinin

drr.

ozel harman ozellikleri olup ayncahkh
bir yere sahiPtirler'

Yrllardrr stoklartn eritilmesi kamuoyu
gtindeminde olmug yeni tiitunlere yer
agmak iqin tiitun yakrlmasr yoluna
bile gidilmiqtir. Ancak uzunca bir siireden beri tutun yakrmrna bagvurulmamtghr. Ne var ki bazt mengelerde
agagrdaki tablolarda gortrlecegi gibi

ekonomik olmayan bir stok birikimi
de ne yazrk ki olugmugtur' Baa mengelerde stok eksikligi gekildigi gibi'

Turkiye 2001 Yrh sonu itibariyle Stok

TUTUN EKSPERLERi

oenHeGi

a0Lrexi
Durumu(2OOtdrunu hariq) Elirim kg

ten sonra gerekli izinleri miiteakip

(soya, kanola. mercimek,pamuk,

31 12101
471863584

birer mufettig nezaretinde yahmlarr-

na gidilerek gereksiz bakrm ve

56644467

hububat vs.)tesbit ve tercilerine gore
uE yl siireyle 0cretsiz kargrlanmah ve

depolama giderlerinin onune gegil-

YIILAR
TEKEL

6zersEr{roR

TOPIAI4
528508045
Stoklann eritilmesi iki turlir Ealrymayr
gerekli lclmaktadrr:
a-Mevcut stoklarrn eritilmesi.

b-Yeni stoklarrn olugmasrnrn engellenmesi.

a-Mevcut
mesi

Tiitiin Stoklannrn Eritil-

:

Mevcut tutun sioklannrn eritilmesi
iqin once yukarrda belirttilimiz gahgmanln yaprlmasr gerekmektedir. Bu
gahgmalardan sonra izlenecek genel
yontem : ihrag edilen ttitirnlerde fiyat
indirimi.

Bugune kadar ihrag edilmemig
tutirnlerde ise (Rusya , Qin , Turki
Cumhuriyetler bagta olmak iizere)
daha buy0k gaph indirimlerle birlikte

takas yontemleri denenmeli ve stok
maliyetlerinin ortadan kaldtnlmasna
yonelik qahgmalar surdurulmelidir.
Bu iglem igin Miiessesemiz ihracat
gubesine yetki verilerek soz konusu

iilkeler ve ihracatEr firmalardan
teklifler ahnmak ve verilmek suretiyle

veriler toplanmah ve bilahare yonetim kurulunda karara baglanarak
hukumet kararr haline getirilmesi
sa$lanmahdrr.

. Stoklan eritmenin bir yolu da ucuz
uriin Eegitliligi saglayarak piyasa
deyimiyle surumden kazanmakhr.
Yeni ekonomik ve iyi bir igim zevki ve
iyi bir kampanya.

. Mamul tutunde bulunan yuksekvergilerin bir krsmrnrn kaldrrrlarak indirimlerin sigara fiyatlanna yansrhlmasr.
. Uzun sure sonra kullanrlacak eldeki
Dogu ve G.Dogu tutunlerinin rekonsite olarak degerlendirilmesi.
. Hepsinden onemlisi mevcut marka
harmanlarrmrzrn rslah edilerek iqici
belenisini yeniden kazanmaktrr.

ve fiyat indirimlerinden
sonra ticari degerini kaybetmig
Pazarlama

tutrinler oiugturulacak Tutun Eksperleri komisyonu marifetiyle belirlendik-

melidir.

uriin yine ug yl siireyle piyasadan
%50 oranrnda desteklenerek sahn
alnmahdr.

b-Yeni stoklann OluEmaslrun Engellenmesi:
Yeni sezon tutun dikimleri haarhklarr-

nrn baqladrgl bugirnlerde yeni stoklann onlenmesine yonelik gahgmalar da
bir o kadar onem arzetmektedir. Geqmiq donemde oldugu gibi testiyi getirenle krranr aynr kefeye koymadan bunu yapmak gerekir. Bir bagka ifadeyle
ekici bagrna 200 kg uygulamasr yukandaki tanrma uymaktadrr.
Stok durumlarr da dikkate almarak

Ege, Karadeniz ve Marmara bolgelerinde 200 kg uygulamasr hem gereksiz hem de ekiciye eziyet bir uygulamadr. Bu tutiinlerde bir krsrtlamaya gidilecekse bu fiyatlandrrma yonte-

mile

kolayca halledilebilir. Mevcut

uygulama ile hem ekici t0tunden hem
de Tekel'den solutulmug hem de fiyatlar piyasa fiatlarrnrn altrnda uygulanarak ekici tuccann insafina terkedilmiglir. Bunu onlemenin baqhca yolu
ise ekici birlikleri (kooperatiflerin)nin
kurulmasrru tegvik etmektir. Buna
ziraat odalan onc0ltrk etmelidir.
Stok fazlasr olan ve ihrag fazlasr tirtun-

lerin ekiminin onlenmesine yonelik
olarak sayrn Cumhurbagkanrmzn da
rsrarryla Erkartrlan tuttine alternatif
urun teblili amaclna maalesef ulaqamamrgtrr. Ege bolgesinde uygulanmasr yanhg oldufiu kadar Bucak dahil

olmak iizere Dolu ve guneydofu
Anadolu bolgelerindeki uygulamasl
da amacrndan bir o kadar uzak kal-

. Boylece hem sosyal devlet olgusu
gerEek yerini bulmuq hem gereksiz
yere ulke ekonomisi yuklerden kurtulmug olacaktrr.

.

Bolgede de dikim serbestlilini

koruyacak ancak Tekel dahil ihtiyag
olmayan ttltunler ahnmamahdrr. Bolge insanrrun kendi ihtiyaglarr ektigi

t0tun dikimi ise serbest

tttun

olmahdrr.

kanununda gerekli

Qrkanlan
duzenlemeler bu yonde yaprlmahdrr.
. Bu uygulama sonrasl Tekel'de yeni
bir yaprlanmaya gereksinim duyulmasr kagrnrlmazdrr.

Bu sosyal kararlar si-

yasi irade ile alnmasr gerektifinden
hukumete teklif goturiilmelidir.
. Agalrda olugturulan tablo sonucu
ortaya grkacak iki ve 0zeri katsayrh

mengelerde alternatif urun projesi
uygulanmah ve bunun igin Tutun
Eksperlerinden olugacak bir ULUSAL
F1ARMAN KOMISYONUNDA deger-

lendirildil<ten sonra taizsiz uygulamaya konulmahdrr.

.

Aynca izmir Menqeinde Tekel +
T0ccarlar dahil bir fazlahk soz konusu
ise neviler arasr fiyat farkr gogaltrlmak
ve yine fiyatlar bir yrl onceden belirlemek suretife kaliteli ttitun ozendirilmelidir. Boylece ulkemizin krrve krrtaban arazileri de en iyi qekilde deger-

lendirilmis olacaktrr.

KurbanBagranmnt

mlgtlr.

.

Uretimine gereksinin duyulmayan
bolgelerdeki mengelerde Ekicilerin

Kutlar,

Tekel'deki kayrtlarrna gore mahalli Tarrm tegkilatlarryla hatta universitelerin

Eafil*ue[tutluluk

ilgili bolum deste$i ile bir komisyon

dilenz,

oluqturulmaldrr.

.

Ekicilerden imza ahnmak suretiyle

tiltun uretiminden vazgegmelerine
karsrhk alternatif urun tohumlarr

'ff,

VonetinKurulu

TUTON EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

su ve buhar

arasmdaki
kombinasyon, tirttinlerin ve boylece
drr. Srcakhk,

yapraklartn agtlmastnda kolayhk
saflamakla beraber, aynr miktarda
srcakhk ve nem igerili kazandur.
Tutiinlerde istenen stcakltk ve nem
iEerikleri ise, ttitun tiPine gore
degigim gostermektedir. Bu deger
genelolarak, 45-60 C arasmda stcakhkve7"78-27 arastnda nem igerifidir.
Siloya gelen tiitunler, daha sonra yine
bir konveyor taraftndan, gorulebilen

bir siloya ya da titregimli bir elele
aktanhr. Yapraklardaki kumun alnabilmesi igin, oncelikle damarve laminanm aynlmast gerekmektedir. Tirtun, bir biitun olarak yaprak formun-

1Ie

da, konveyore egit miktarda ve
tiniform gekilde gahgan oranlama
unitelerine tagrnr. Dugtik devirde
gahgan bu konveyorler, ttit{in yap-

iltl

TilTilNN

raklannt tek tek veya kutular haline

RMNRYIN

getirerek

,

yapraklartn renginin is-

tenen duzeye yaklaqmasr ve boylece

kalite

derecelendirmeleri (grading)

balflrrundan onemlibirrol oYnar.
Yabancr maddeler ise, urunii kum
makaralan veya kanguncrlar yoluyta
terk eder. Tttrrn slcaldk , su ve buhar kombinasyonunun YaPrala

tekrar optimize edildili treshing karakteristikleri ile birlikte , son siloda
Qevirisi yaprlan kaynak:
Biochemistry and Production of
Tobacco Bill Ward , ExPort Leaf
TobaccoWilson, North California,
U8A
TRESHING ve A$AIVIALARI :
Genel olarak bir treshing hattr, dort
veya beg agamadan ibarettir. Ttitiinlerin treshing prosesine girmesinden
once, harmanlama bandrna veYa balya besleyicisine yerlegtirilir. Balya
besleyicisi, istenen irretim oranlna,

alrrhk bantlanfa kontrol

edilen

prosese girecek tutunu haar duru-

ma

getirir. Ttittinler

ilk

olarak, kon-

veyorlesrcakltkve nemin ayarlanmq
oldulu siloya aktanlrr. Bunlar, tiitunu
treshinge haztrlamantn

ilk

kogullan-

iglem gormeye devam eder. Daha
sonra besleme regiiletoru ve qolunlukla birden fazla treshern besleycrye ulagtrlr tresherlarda , iglem
devam eder. Bunlar, ttitiin yapraklarrndan damann ayrrlmasr ile ilgili
prosesin baglanglcldrr ve genellikle
bunun sonucunda "Ct C" (cleaning
and classifying : aylrma ve stntflandrrma ) vb. gekillerde yapraklar damarlardan ayrtlr ve iki uriin geklinde slnlflandrllr.
Tutunler , pnomatik olarak ilk aqamanrn baglangrcrnda oldulu gibi
dort veya bazen beg treshing Prosesine gore iglem gortirler. Tieshing
geritlerinde donen digler sayesinde,
lamina damardan aYnlr. Buna gore
treshing verimi, ilk agamada %65-

70 civanndadrr. Bu bize

uriintin %30-

35'lik Issmrnrn ilk agmadaki seperatorlere $aprak agrm makinesi) aktanlacagru gostermelctedir. Uriin buradan seperatorlere aktarllu; ancak

bu

durum lamina ayrllmadrlr takdir-

tekar yinelenmek suretiyle sozkonusu olacakbr. Yapraklann agrm iglemi, dikey olarak faaliyet gosteren
hava gegig borularndan grkan tresh
edilmigurun olarak elde edilir. Bunlann yarustra, bir sePerator0n; aEtm
iglemi yapabilece$i kadar yeterliyatay bir alana sahip olmast gerektifi
de

onemlidir.
Bu proses,

dort veya beginci aqa-

maya kadar yinelenir. GLf sistemi
volumetrik oldulundan, kullanilan
oranlara karglhk optimum ebatlarda,
damar iEerili kargrlagtrrma yoluyla
balya dansitesine gore (Flue-Cured,

Burley gibi tittun tiplerinde) hesaplanabilecek ttirde sonuqlar vermektedir.

T{itun bitkisinin ortalartnda yer alan yapraklar ile, Eolunlukla en iyi
derecede treshing l<alitesine ulagrlr.
Bununla ilgili olarah damar miktanru
etkileyren falaorun, prosesteki yaPrafin nem iEerigini de etkiledili unutulmamahdrr.
Proseste numaralandrmalar, sePeratordeki hava akm gtrciine, tresherlar-

olan kutu tipleri
hztna (rpm) gore
rotor
ile treshenn
yaprlmaktadtr. Hava akrm guctt ise'

da

kr-rllarulmakta

urtrnu kaldrrmak veya hareket ettirmek igin gereklidir ve bununla ilgili
olarak, lamina afrrhlrnrn damar a!rrhlrndan dugtik oldulu goz ardr edi-

lememelidir. Lamina damardan aYrrldrktan sonra prosesi terk eder ve
gegitli boyutlara gore ttrtun ve kum

olarak ayrrltr. Bunlar Eofiunlukla
uygun boyutlara gelmek igin, gor0nebilir seperatore aktarrlrlar. Bir elek
boyutu ise , 0.32 cm. olmahdr. Bu

defierin tizerindeki trriintin , hala
lamina durumunda oldulu anlagilrr.

TUTUN EKSPERLERi

oenHeGi
eULreNi
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Yonetim Kurulumuz, Tiitrin Eksperleri Dernelinin Olagan Genel Kurulundan aldrlr gugle, IMF gozden gegirmesinin oncelikli gartl olarak anrlan
TEKEL' in ozellegtirilmesi gartrnr bir

BATIN

dayatma olarak gordufiiimuzu bir
kere daha ifade etmeyi gorev saymaktadrr. Bu dayatmaya nza gosterilir
ve TEKEL gerekli tedbirler ahnmadan

ACIKLAIIAII
J

bir oldu bitti ile ozellegtirilir yada tas-

tinin TC. Ziraat Bankasr Alsancak
Uizmin 149402 No'lu Tutun Eksper-

fiye anlamrna gelen iglevsizli!e itilirse
bu Turk tutun sektorunun gokuluslu

leri Dernefi hesabna her ay yatrrrlmasr; mudurlu(unuze ait aidat liste ve

tekellere terk edilmesi anlamrna

dekontun,T0tun Eksperleri Dernegi

gelecektir. Zaten bu ozellegtirme dayatmasrnrn amaclnln da halen TEKEL' in elinde olan % 70' lik Trirk sigara pazannr ele geqirmek oldugu agrktrr. Sonugta gokuluslu tekeller
daha gok kazanrrken kaybeden tutun
i-rreticilerimiz ve ulkemiz olacaktrr.

Biz Tirtun Eksperleri, bagta tiittn
ureticilerimiz ve sektor Eahganlan
olmak uzere tiim ulkemizin Erkarlarr

igin stratejik bir onemi

olduguna

inandrlrmz TEKEL' in ozellegtirilme
gahgmalannr dikkatle takip ettifimizi
duyururuz.

Yonetenlerirnizi

Tutiin Eksperleri Dernegi 54.

yrh

Olalan Genel Kurulu 15 Arahk 2002
tarihinde toplanarak yeni Yonetim
Kurulu'nu seEmiqtir.
Yeni olugan Yonetim Kurulu ilk top-

lantrsrnda gorev bolumti yapmrg ve

Dernek Yonetim Kurulu Baqkanh-

lrna H.Vakf MERCHEK, Cenel
Sekreterlige Faruk GULPINAR,
lluhasip Uyelige Sabahattin BATUR

15 Aralrk 2002'dayapilan 54. Olagan

Genel Kurul sonucunda Uye Aidat
miktan 5.000.000.-TL olarak belirlenmigtir. Uyelerimize ait yeni kesin-

ve

7 434 sk. 9/1 0 AlsancaWlzmir adresine postalanm ast, 0232.46397 56 no'

ya faks gekilmesi veya"

sabahat-

tinbatur@hotmail.com" adresine email ile gonderilmesi; 1 Ocak 2003
tarihinden itibaren Dernelimize ait

PK.192 Basmane/lzmir adresindeki
Posta kutusu iptal edilmiqtir.Bu
tarihten itibaren bu adrese posta ve
yazr gonderilmemesini arz eder, bu
vesile ile meslektaglarrmzrn ve Tekel
galryanlannrn Yeni Yrhnt kutlar, esenlikler dileriz.
YONETIIVI KUROLU

kamuoyumuzu,

rekabetin olmadrlr ulkemiz tutun
piyasalarrnda hayati onemi olan
TEKEL' e sahip Erkmaya ve Cumhuriyetin ilanr ile kurtuldugumuz Reji

gunlerinin geri gelmemesi igin bu
gune kadar oldulu gibi bundan sonra
da elimizden gelen her geyi yaparken
bizlere destek olmaya gafr rrryoruz.

DUZELTME
B0ltenimizin 59. saysrnda yaynlanan

"

Jbkel'in

sonu ozellegtirme mi? Tasfiye mi?"

baghkh

makale. Denizli Yaprak Tutun lsletme Mi.jdurlii!0 Eksperlerinden Sirle).,rnan Sarrca, Mehmet Yorgancr, Ufuk Aksoy, Abdullah Hasyrldrrrm tarafindan kaleme ahnmrgtrr.
Ayrrca aynr makalede geEen % 70'lik sigara piyasasrntn parasal hacmi 8 trilyon degil B kal
rilyon olacaldr.
Duzeltir , hatalardan dolayr oztir dileriz.

Saygrlarrmrzla.
19 Arahk 2002
YONETIM KURULU
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Toplantrda tiretici temsilcileri olarak,
TARiS Genel Muduri.i SaYrn AYhan

OZER, Ege QiftEiler Birlifii Bagkanr

Sayn Dr. Hulusi TANMAN, Adana
QiftEiler Birligi Bagkam Sayn Cumali
DOGRU, tanmtn sorunlanm anlatmrglardr. Toplantrda "5T. Donem Hukiimetinin Tanm Sektorundeki Uygulamalanntn Degerlendirilmesi ve 58.

Htrkumetten Beklentiler " konulu bir

ULU$AL
TARIlI|1

KOl{CRETI

panel yapllmrg; TEIVL\ Dantqmant savrn Mahir GURBUZ'tin bagkanhk ettigi
panelde eski htrkumetin Tarlm ve
Koyiqleri Bakant Prof' Dr' Sayn Husnir Yusuf GOKALB AKP Milletvekili
Prof. Dr. Sayrn Vahit Kini$qi, Ana Muhalefet Partisi Meclis Grup Bagkanvekili Prof. Dr. SaYrn Oluz OYAN ve

Bilkent dniversitesi iktisat fal<ultesi
Ogretim dyesi SaYn Prof. Dr. ErinE
YELDAN tarrm politikalannt irdelemiglerdir.
Toplantr strastnda katrhmct orgtitlerin

temsilcilerinin katrhmryla 15 komis-

$0N(.Iq
BILDIRGETI

yon kurulmug, komisyon sozciileri gahgma konularr ile ilgili raporlannt toplantlya sunmuglardrr'
Toplantrda ifade edilen goruglerin ortak nokbalan gunlardlr:
1- Tanm sel<torunirn iEinde bulunduiqinde hafifle
gu guEltrkler son bir
memig daha da artmqhr. Turk qiftEisi'
IMF programlanrun baslqs altrnda des-

I

tekten yoksun brakrlmr!, haksz rekabet kargrsrnda iflasa suruklenmigtir'

frndan izlenmiqtir.

irriitttt ia:if

tik

kooperatifgilige gegmelidirler'

Tirrk tanmrmn en kilit noktast, i.ireticilerin 0rirn baanda bir araya gelerek
uretici birliklerini kurmastdtr' Bu
birlikler devletin higbir miidahale ve
desteiini gerel<tirmemeli; gelir kaynaklan, ilgili tirun satrgrndan yaprlacak
kesintilerle temin edilmeli ve demok-

ratik yontemlerle olugturulmahdrr.
Tanmda ircretli olarak gahgan siirekli,
mevsimlik gezici iggilerin gok buyuk
bir bolumu orgutsuzdur ve haklartnt
duzenleyen bir yasadan mahrumdur'
Sendikal orgtitlultik, buyiik olgude'
kamu tanm igletmelerinde gahgan iqqilerle srmrhdr. Tartmda ticretli emelin orgutlenmesi ontindeki engeller
kaldrrrlmah, tirm tanm igEileri Iq Kanunu kapsamtna altnmah; sendikal
yasalarda gezici ve mevsimlik iggilerin
orgutlenmesini olanakslz krlan dilzenlemeler, orgutlenmeyi kolaylagtlracak
yonde degigti rilmelidir.
6- Tanmsal uretim birimlerindeki agrl

parEalanma ve verimsizligi giderici
onlemler ahnmalt toPrak ve su kaYnaklanmtz korunmahdr. Toprak ve su
kaynaklannn etkin kullanlmt, tartm

yanrnda di[er ekonomik ve sosYal
sektorleri de etkileyecektir. Bu nedenle Toprak Kanunu en ktsa za-

rakipleriyle rekabet edebilmek igin
desteklenmelidir' Destekleme tek bir
yontemle stntrlanmamah, irretimi o-

ve Toprak Kaynaklan envanteri gtkanlmali, Tarrmsal Sulama igletmecili-

mahdrr.

Tanmve Koyigleri Bakanr Prof. Dr' Sayn Sami Guglu, DogruYolPartisi Genel Bagkam saYn Mehmet AGAR ve
GAP Bolge Kalkrnma Idaresi Bagkam
Sayrn Dr. OlcaY UNVER bagta olmak
uzere siyasetgiler, bilim adamlart, Eda
sanayicileri ve teknik elemanlar tara-

idari, mali ve faaliyet iligkilerinde ozerk
hale getirilmeli, gagdaq ve demokra-

betten kurtulmak, diinya olgegindeki

dullendiren bir anlayrgla yaygrnlagtrnl-

24-25 fvalk 2002 tarihinde Ankara'da , 40\n uzerinde uretici kurulugun katrhmryla toplanmrgttr. Kongre,

sayh yasaya derhal uyum gostererek

manda TBMM'den qrkanlmah, Ulusal
Su Kaynaklarr Politikasrm belirlemek

2- Tanm sektorii, bu haksz reka-

Tiirkiye Ziraatgrlar Dernegi tarafindan
diizenlenen 2. Ulusal Tanm Kongresi

leri, Haziran 2000'de gtkartlan 4572

3- Kuresellegme sureci tarrm sektoriinu korumasrz btrakan elilimler iger-

mektedir; bu

nedenle, ozellikle gelig

mekte olan ulkelerin bu egilimlere
kargr ulusal politikalar geligtirmeleri
zorunlulu$u daha da acil hale gel-

igin Milli Su Konseyi oluqturulmah, Su

ginde giftqiterin soz sahibi olmasr sa!-

lanmah, farkh sulama igletmeciliklerinin tamamr tek gatr altlnda toplanmahdtr.

7- Hayvancrltltmz son yllarda gerilemigtir. Bu sektorun yeniden canlan-

mastigin:

4- Tanm politikalan uretici orgiitleri ve

' "Turkiye Hayvancrhlr Destekleme
. "Ulusal Hayvancrhk KonseYi"

kuruluglannln katrhmryla oluqturul-

olugturulmah,

migtir.

mahdrr.
5- Tanm kesimindeki

orgttstziiik son

derece ileri boyuttadrr. Tiirkiye'deki

ttim Tartm Satrg Kooperatif ve Birlik-

ve Geligtirme Fonu" kurulmah,

' "sozlegmeli HaYvanctltk"

ve

Organize Hayvancrhk Bolgeleri tegvik
edilmeli,

.

Hawan rkt slahtna Yonelik ozel

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTEN|

sektor etEi-siitgir

damd( itetrgeli

kileriBoltimu)
Selneterya: Dr. Sevtap Gtimuq (Ege
Onirrcrsitesi Ziraat Fakultesi Tarrm

desteklenmeli,

. Do!rudan Gdir DesteO[ y.erire re
rimliligi ve kalite aftSrn oaeneecek
gekilde ve iiri.rn baanda lretkiyi entegre hayvancrhga yoneltecek

EGE TARIII,

t*

modelgeliqtirilmeli.

.

HOLOJI

igletme olgeklerinin Utlnrurtnsi

iEin, ihtisaslaEms igletmeledn hr
rulmasr ozendirilmeli, etkin lcedi me'
kanizmasr ile teEvik edilmdidir.
8- Turkiye tanm lrirnleri alarunda giderek kendi yetertiligini kaybetrnekte,
tanmsal itrunlerin ithalat heryl Eegitlenmekte ve miktar olarak artmaktadr. Bu olumsuz gidigi tersine Eevirmek, tiretim alanrndaki dengesizlifi
gidermek igin gerekli onlemler gecikmeden ahnmahdrr. Bunun iEin etkili
bir tegvik sistemi kurulmah, ulusal tutun ve geker sanayimizi olumsuz etkileyen Tutiin ve $eker Yasalarr 0reticilerin aleyhine olan maddeleri degig-

tirilecek gekilde gozden geEirilmeli,
TMO'nun etkinlif i artrrrlmahdrr.
9- Ulkemiz ozellikle tohumculuk alanrnda slah, araghrma ve geligtirmeye
yeterince onem vermemigtir. Universitelerimiz ve fuagtlrma Kuruluqlarrmza gerekli mali destekler safilanarak bu konuya daha Eok onem verilmeli, bu anlamda drga bagrmhhktan
kurtanlmahdrr. Meyvecilik ve sebzecilik finansman yonunden desteklenmeli, ihracat kolayhklan getirilmelidir.
Zirai ilag kullanrmr reEeteye ba{lanmah ve ruhsatsz ilaglarla etkin bir
bigimde mucadele edilmelidir.
1 0- Tanm sigortalannn yaygrnlagtrrrlmasr igin giftEinin sigortaya katilrmmr
tegvik ve prim odemelerini temin iEin

dugiik faizli "tarrm sigortasl teEvik
kredisi" saf lanmahdlr.
11- Tarrmda uretici efitimi, tarrmsal
ve krrsal kalkrnmada en onemli arag
konumundadrr. Bu nedenle etkili bir
ilretici egitiminin saflanmasr, tanmln
ekonomiye beklenen kathlarr yapmasl ve tanmsal uretimin modernlegtirilmesi ve rasyonellegtirilmesi aqlslndan buyukonem tagrmaktadrr. Bu nedenle Turkiye'de uretici elitimi Ba-

kanhk politikasr ve uygulamalannda
onemle yer almahdrr.

EkorrcmisiBohimu)

Eken (Ege Universitesi Zimat Faktiltesi Tarla Bitkileri Bo-

Arag.GOr. Srdrka

llmu)
Gyeler:

tuif Ertem

DOKUMACILIK
MUZE8T AqILDI

CFEKEL Temsilcisi)

Dr. Reha Kugi.ikozden

IEKEL Gm-

silcisi)
Emre Qolak (Philsa Temsilcisi)
Dr. Ali Peksuslti (Ege Thrtmsaltuaqtrma Enstitusu)
Ahmet Okumug (Turkiye Tutirnleri)
Vakrf Mercimek (Tutun Eksperleri

Dernefi)
Mimar Tillin Karagoz ( Izmir Roleve ve

AnrtlarMiidurlugu)
Mimar Kadir Qakrr (lzmir Roleve ve
izmir'in Selguk ilgesinde bulunanEskl
kkel Binast "Tanm Kiilttirleri ue

Ekoloji Nlilzesi" olarak Kiilttr Bakanhlr Anrtlar ve Mi,izeler Genel
Miidiirltigii tarafrndan restore edil-

mig, bu konuda lzmir Riileve ve Anrtlar Miidtirltigii gorevlendirilmigtir.

Toplam tiE kattan olugan yaplnln zemin kail afrrhkh olarak idari amaglt
kullanrlacak olup, birinci kat tanm (tzum, zeytin, incir, ttitun, narenciye, tahrl), ikinci kat ise dokuma urunlerinin

iirtn

haline gelinceye kadar geEirdigi evreleri antik qag
dan giinumize irdeleyip, gagdag milzecilik anlaygrna uygun gekilde gosteren bir teqhir tanzim anlayg ile muze
olarak iglevlendirilecektir.
Yaprlacak olan bu galtgmarun bilimsel
agrdan da sallam bir tabana oturtulmasr amaglanmaktadrr.
Bu konu ile ilgili olarakEge Uniuersitesi Ziraat Faktiltesi'nden destek istenmigtir. Heryrl yerli ve yabanct pekEok kiginin ziyaret edeceli muzenin
tutun ile ilgili boliimlniin hazrrlanmatarladan toplanrp

Ege Anioersitesi Ziraat Faktiltesi
Tarla Bitkileri Bi,ltimii dlretim Ugesi Prof. Dr. Seual Sekin'in bagsr

kanhglnda oluqturulan bir komisyonla

gergeklegtirilecektir. Komisyonun ilk
toolantrsr 08 Ocak 2003 tarihinde
Ege dniversitesi EKAivI Toplantr
Salonu'nda yaprlmrgtrr. Bu toplantrya
katrlan komisyon uyeleri;

BaEkan : Prof. Dr. Seval Sekin (Ege
Universitesi Ziraat Fakultesi Tarla Bit-

t

=*':

Anrtlar Mtidtirltigir)

Yapilan bu ilk toplantrda hazrrhklara
yonelik agagrdaki kararlar altnmtgtlr:
1. Ti.iti.in ve Teknolojisinin Elektro-

nik Ortamda Thnrtrlmasl
1.1. Ttitun tarrmr
1.2. T0tun manipulasyonu
1.3. Sigarauretimi
2. Ege Btilgesi'nde Tiitiin Thnmrnrn
Di.inden Bugiine Panolarla Thnrtrmr
(Bu biiliim panolann ebat ve saylstna gcire hazrrlanacaktrr)

1. Tutununu tarihgesi
2.2. Tutirn ekiminden hasatma kadar
2.

0retimve safhalarr
2.3. Tutun hasatrndan sigara yaprmrna kadar olan surecin tanrtrmr

2.4. Sigara uretimi ile ilgili genel bilgiler

3. Tiittin lle llgili Malzeme ve EkipmanlannSergisi
3.1. Ttitun uretiminin gergeklegtiril-

mesine yonelik teghirler (tohum,
plantuvar, tirtun karglsr, krrmandal,
tutiin dizimi yapan kadrn maketi, tutiin kufesi, t0tun baskr makinasr ve
maketi, Ege tutun dengi vb...)
3.2. Tutun mamtillerine yonelik olanlar (sigara, nargile, agrzhk, tabaka,
pipovb...)
3.3. Eskiye ait geqitli belge, dokiiman, fotofrafvb...
Altnan bu kararlara iligkin gerekli hazrrhklar komisyon uyelerimiz taraftndan gergeklegtirilecektir.
Bu gahgma ile ilgili olarak okuyuculanmzdan da destek beklemekteviz.

rUr0N ersPenuRi
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TUZ VE ALKOL igmrmEl-Eru
ANONiM giRKETi"ne donugtiirulmugtur.

ve igbu
$irket, yiirtirltikteki kanunlar
Ana Sozleqme huktimlerine tabidir'

TiCARET
ADI

uxvnm vE

Maddez

rurrlu

igLETME

..
"TUTUN,
..

AlvlAcl vE EAALIYET

KONULARI

AMtozLE$MEEI

altrnda tegkil olunan ve bilahare
Ozellegtirme Yuksek Kurulu'nun
05.02.2007 tarihli, 2OO1 I 06 saYlt
Karan ile ozellegtirme kaPsam ve
programrna ahnan, 03.0 1.2002 tarihli

ve 4733 sayh Kanun iktisadi Devlet
Tegekkulti statirsunde yeniden yaptlandrnlarak TC. Bagbakanhk Ozellegtirme idaresi Bagkanhfr'na devredilen

Ttrtun, Tiitun Mamulleri,

Ti.rz

ve Alkol

igletmeleri Genel Mtidurlugti'
24.7t.1994 tarihli ve 4046 sayh Kanunun 20nci maddesi gerelince
,.TdTdN, TffiUN MAIVIULLERI,

'trriilrr]ttiiirjr:',,:

lat ve harmanlanmastna mahsus tum

deleri ve sair gerekli maddeleri uretmek, sattn almak, iktisap etmekve
satmak ve ihrag Ya da ithal etmek,

reklere uygun biqimde y0riitmek ve

ligtirilmesi iEin araqtrrma, yetigtirme'
rslah gibi her tiirlii faaliyetlerde bulunmak, bunun iEin gerekli tesis ve
Iaboratuarlar kurmakve iqletmek;
f. Uretim ve igletme faaliyetlerinin her
agamastnda elde edilecek mamul, yarr mamul urtinleri ambalajlamak, bunun iqin ambalaj endtstrisi kurmak,

tizere
$irket, amaclnl gerEekleqtirmek
agafrdaki faaliyetlerde bulunabilir:
a. $irket sermayesindeki kamu pay %
50 (Elli)'nin altrna duqtinceye kadar;

Alkol igletmeleri Genel Miidurlugti adt

dq

nihai ve Yan i:rtlnleri

faaliyetleri "verimlilik ve karhhk ilkesi"
gerEevesinde, iE ve dry Pazar isteklerini kargrlayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal ge-

maktadrr.

08.06. 1984 tarihli ve 233 sayrh Kamu
iKisadi Tegebbtisleri Hakkrnda Kanun
Hiikmtinde Kararname ve degigiklikleri gergevesinde faaliyette bulunmak
tizere Ti.itiin, Tiittrn Mamulleri, Tirz ve

sattg ve

$irketin amacu agafrrda belirtilen

$irketin bagh bulundulu sanayiinin
geligmesi iEin qahgmalarda bulun-

KURULUS
Madde 1

lretim,

gerekli ham maddeleri, ambalaj mad-

Madde3

(TFKEL)

cak diger urunlerin

olarak anilacakilr.

gimerix

A,$,

ran mamul, yan mamul ve hammaddelerin ithali, ihracr, yeniden ihract ve
pazarlamast ile ilgili igleri ifa etmek;

olup, igletme adr " TEKELi'dir. Igbu

Ana Sozlegmede ktsaca "$irket"

igwrl

c. $irketin faaliyet konusunu olugtu-

ticaret dahil tum faaliyetleri icra etmek,
d. $irketin sattrlr ve igtigal konusunu
olugturan nihai ve yan iiriinlerin ima-

igmrmeleni nnoxim ginxeri'

TUI \IE

faaliyetleri icra etmek;

g. Yonetim lfurulunca uygun buluna-

TUSirketin ticari 0nvanr
ALKoL
vE
TUz
MAlnIuLLERi,
iqN

uu

tim. sahg ve drq ticaret dahil tttm

03.01.2002 tarihli ve 4733 saYh
Tutiin, Tiitun Mamulleri, Tirz Ve Alkol
igletmeleri Genel Miidtrrlt!ti'nttn
Yeniden Yaprlandlnlmasr ile Tutiin ve
Ttrtun Mamullerinin Uretimine, ig ve
Drg Ahm Sattmtna, 4046 saYh Kanun'da ve 233 sayh Kanun Hiikmiinde Kararname'de Defiqiklik Yaprlmasrna Dair Kanun, 08.06'1942 tarihli
ve 4250 sayh ispirto ve ispirtolu iqkiler inhisarr Kanunu, 04.06.1985 tarihli ve 3213 saYh Maden Kanunu ve
ilgili diger mevzuatla $irkete verilen
gorev ve hizmetlerin gerektirdili tiim

Pazarlama
qirketleri aracilrfr ile ya da sair surette
satmak;
e. Faaliyet konulanna giren iirtrnlerin
kalite, verim ve igletme teknilinin ge-

ambalaj maddelerinin ttmuntr veya
bir hsmtnt uretmek, artrk maddeleri
def erlendirmek ve satmak, deferlenarttk
luzumlu
maddelerin yok edilmesi igin
tesisleri kurup/kurdurup igletmeV

dirme olana$r bulunmaYan
iglettirmek;

j.

Urtin kalitesinin ve veriminin ytikseltilmesi igin gerekli her tiirlu faali-

yettebulunmak;

!. Faaliyet alanlanyla

ilgilifason ima-

latr yapmak veYa YaPtrrmak;

iqlemleri YaPmak, Bakanlar l(rrulu'nca ve Tutun, Tuttln Mamulleri ve

h. Faaliyet konularrfa ilgili olarak, aracrhk tegkil etmemek kaydlyla, yurt
igi ve yurt drgrndaki girket, kurum ve
kuruluqlara igtirakte bulunmak veya

Alkollu igkiler Piyasasr Duzenleme Kurulu'nca verilecek gorevleri yerine ge-

igbirlifiyaPmak;
r. Faaliyet konulan ile ilgili olmak uze-

tirmek;
b. Her turlu ttrtun ve ttitiin mamulleri,

alkol, alkoll[ ve alkolsuz igkiler, tuz'
kibrit, gay ve kahve alanma giren iire-

#

re, yurt iginde ve yurt drqrnda her turlti

altm, sahm, nakliYat, imalat, dePolama ve muhafaza igleri igin girket ve
kooperatifler kurmak veya bu amagla

rUnlx EKSPEREFi
oenreGi

a0lrExi
kurulan ortaklddara kahlmak;
i. $irketin geligtirilmesi igin gerekli tesisleri kurmah lizurnlu makine, araE,
gereg ve cihazlan saflamak;

j.

Faaliyet alamndaki konularda

e!i-

tim, aragtrma ve geligtirme Eahgmalarrnr yapmak veya yaptrrmak;

anlagmalar yapmak, bilgi ve telatoloji
satmakveya satrn almak;
<i. Faaliyet konulan Eergevesinde yurt
iEi ve yurt drgrnda taahhtit igleri yap-

Tescil ve ilan edilmiq adrese yaprlan

mak, ihalelere girmek;
p. Faaliyet konulan ile ilgili olarak mirhendislikve mugavirlik hizmetleri yap-

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir
ve aynca Sanayi ve Ticaret Bakanh-

k. $irketin ihtiyacr iEin her tiirlii tagmr
ve ta€lnmaz mal edinmek, inga etmek, ettirmek, kiraya vermek veya ki-

mak;

ralamak, mulkiyetindeki tagnr ve
taqrnmaz mallarr satmak, bu mallar u-

ne

zerinde rehin, ipotek, intifa ve irtifak
haklan, taqlnmaz miikellefiyeti ve sair
ayni, srnai ve ticari haklar tesis etmek
ve tesis edilen haklan fekketmek, bu
mallar izerinde har turlu tasamrfta
bulunmak, ticari igletme rehini tesis
etmek;
l. $irket malvarhlrnrn tamamt veya bir

r. ilgili mevzuat gergevesinde, sigorta
acentelifii yapmak, sigorta girketleri-

ortakolmak;

s. Aracrhk faaliyeti ve portfoy yoneticilisi yapmamakkaydtyla her nevi men-

kul lqmet ve ticari senedi, tahvil, kar
ortakhgr belgesini, fi nansman bonosu
ve hisse senedine donugebilen tahvili
qrkarmak, edinmek, elden grkarmak,
teminat olarak gostermek veya bunlarla ilgili sair hukuh tasamrflarda bu-

lunmak;

bol0mu iizerinde veya iiguncii

E. Poliqe, bono, Eek, varantve benzeri

gahrslara ait menkul ve gayrimenkul-

krymetli ewak, borg senedi ve sair ka-

lar uzerinde gerek $irketin, gerek iiguncii gahrslara taahhtrtlerinin teminah olarak rehin, ipotek veya miikel-

bili devir belgeleri

lefiyetler tesis etmek, kefalet vermek,
kabul etmek veya rehin, ipotek ve diler turden mukellefiyetlerin kaldrnlmasrmtalep etmek;
m. Genel ve Katma Butgeli dairelere
yaprlan satrglardan avans alabilmek,

tahvilgrkarabilmek;
n. Faaliyet alanrna giren konularla ilgili olarak, yurt iginde ve yurt drgrnda her
tiirlu mal ve hizmetin pazarlamast
faaliyetini yuriitmekve bu amaEla;
Depo, biiro, mafiaza, her turlil emtianrn satllabileceli vergisiz sattg ma!azasr ( Duty Free ) ve ticari mtiesseseler
kurmakve igletmek;

Temsilcilik, acentelik, bag bayilik ve
bayilikvermek;
Gergek veya tuzel kigilerle ozel hukuk
hukumlerine tabi ortakhklar kurmak,
tasfiye etmek, kurulmug veya kurula-

cak ortakhklara igtirak etmek

veya

aynlmak;
o. Yurt igi ve yurt drqr firmalarla lisans,
imtiyaz, alameti farika, teknik beceri,

(Know-How) ve benzeri stnai mulkiyet
haklarr edinmek. bunlart tescil ettir-

mek, kiralamak ve bunlara iliqkin

kegide, tanzim

kabul, cirove imza etmek;
t. $irket amag ve konusunun gerektirdigi her turl0 ticari ve sair muamele ve
iglemleri yapmak, sozlegmeler akdetmek, buna balh olarak yerli ve yabancr mali kurum ve kuruluglardan kredi

temin etmek ve bununla ilgili bilumum iqlemlerde bulunmak; ve
u. Snai yattrtmlar yantnda, insan gucunun verimini ve bilgisini artbracak
sosyal konularda yararh tegebbtislere

girmek, $irket personeli iEin sosyal
tesisler kurmak, Ttrk Ticaret Kanunu'nun 468inci maddesi gereli vakrflar kurmak veya kurulu vakrflara katilmak, gerektiginde yurt iginde ve yurt

drgrnda her derecede ofrenim igin
burslarvermek.
Yukanda gosterilen muamelelerden
bagka ileride $irket igin faydah gorulecek bagka iglere giriqilmek istenildigi
takdirde, igbu Ana Sozlegme defigtirilecekve defigiklik usulirne uygun olarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

MERKEZVEgUBELER

Madde4
$irketin Merkezi; Ataturk Bulvan, No:
27, Unkapanr,34277 Fatih / istanbul'dur.
.:;n

#

teb\pt $irkete yapilmrg sayrlrr.
Adres degigikliginde yeni adres,
Ticaret Sicili'ne tescil ve Tiirkiye

!r'na bildirilir.
$irket, faaliyetlerinin gerektili hallerde Yonetim Kurulu Karan ile Tiirk llcaret Kanunu ve ilgili diler mevzuat
huktrmleri EerEevesinde yurt iEinde ve
drgrnda gubeler ve temsilcilily'ler aEa-

bilh acentecilikler verebilir.
SdRE
Madde5
$irket suresiz olarak kurulmugtur.
SERMAYE

Madde6

$irketin sermayesi 300.000.000.
000.000.- lUgyuztrityon) TL' dir. Bu
serrnaye, her biri 1.000(Bin) TL degerinde nama yaalt 300.000.000.000
(UEyirzmilyar) adet paya aynlmrgtrr.
Sermayenin tamaml, TC. Bagbakanhk Ozeileqtirme idaresi Bagkanhlr'na
aittir.

$irket sermayesinin

120.000.000.
000.000.(Yir4rirmitrilyon) TL'hk ksmt
odenmig olup, bakiye 180.000.000.
000.000 (Yuzseksentrilyon) TL'hk
klsmr tamamt muvazaadan ari gekilde

TC. Baqbakanhk Ozellegtirme idaresi
Bagkanhlr tarafindan taahhut edilmiqtir.

PAYSENETLERI

MaddeT

'$irket Yonetim l(trulu kararr

ile,

yir0rlirt<teki mevzuata uygun olarak
bir veya daha fazla payr temsil eden

kuptirler halinde pay senetleri
grkarrlabilecegi gibi buyuk kupiirlu
pay senetleri daha ktiEuk kupiirlere
dontigturulebilir. Ancak herhangi bir
pay sahibinin talebi halinde birden
fazlapayt temsil eden pay senetlerinin
daha kdgiik kupurler halinde getirilmesizorunludur.
$irket, pay senetlerinin yerini tutmak
ve sonradan pay senetleri ile degigtiril-

mek uzere nama yazrh gegici ilmuhaber/er Erkarabilir..
PAYSENETLERININ DEVRI

MaddeB

rUr0H erspeRreRi
oenHeGi
aULreNi

$irketin tamamr nama yazill olan pay
senetlerinin devri, Turk llcaret Kanunu, Sermaye Piyasast mevzuatr, diler
ilgili mevzuat htlktmleri ve igbu Ana

Sozlegme hukumleri sakh kalmak
kaydryla serbesttir.

Pay senedinin ciro edilmesi ve devir
alana teslimi ile devir iglemi tekemmul
etmig olur. Pay senetlerinin devrinin
$irkete karqr hukum ifade edebilmesi

igin $irket Yonetim Kurulu

kararr

ile dewin Pay Defteri'ne kaydedilmig
olmasr esastrr. Devir, Pay Defteri'ne
iglenmemig ise $irket agrsrndan pay
sahibi, Pay Defteri'ne adr yazrlan kigidir.

MENKUL KIYMET qIKARTILMASI

iryelerinin ibra ve sorumluluklanna

b.YonetimKurulu
c. Denetim Kurulu

karar vermek;

GENELK(JRAL
Madde 12
Genel Kurul, $irketin pay sahiplerinden olugur, T0rkTicaret Kanunu, ilgili
mevzuat ve Ana Sozlegme ile haiz
oldu$u yetkileri kullanrr ve gorevlerini

d.Kar daEhmr hakkrnda karar vermek:
e. Yonetim l{urulu ile Denetim l{urulu

uyelerini seEmek, azletmek ve

$irket Genel Kurulu olalan ve olafaniistu olmak uzere iki turlii toplanr.

yerlerine bagkalannr tayin etmek;
f. Yonetim lfurulu ile Denetim Kurulu
uyelerine verilecek huzur hakkr, ucret,
maagveya tahsisatr tayin etmek;
g. Tahvil, finansman bonosu veya di-

Olalan Genel Kurul toplantrlarr hesap

ger borglandrncr sermaye

yaPar.

doneminin bitiminden itibaren 3 (dq)
ay igerisinde yaprlrr. Bu toplantrda
Turk Ticaret Kanunu'nun 369uncu
maddesinde yazil hususlar goriig
ulerek karara baflanrr.

piyasast

aracr Erkanlmak suretiyle borglanma
yaprlmasrna izin vermek;

i.

$irketin idaresine veya iqbu Ana
Sozlegmenin uygulanmaslna dair
gundemdeki konular hakkrnda karar

Madde9

Olalaniistu Genel Kurul toplantrlarr

vermek;

$irket, yurt iEinde ve yurt drgrnda gergek ve tuzel kigilere satilmak iizere
Sermaye Piyasasr mevzuatr ve yururlukteki ilgili sair mevzuat hukiimlerine uygun olarak her turl0 tahvil,
finansman bonosu, kahlma intifa senedi, borE senedi, kar ve zarar ortakItgl belgesi, sermaye piyasasr aracr niteli$indeki diler borElanma senetleri,
hisse senedi ile de$igtirilebilir tahvilve
benzeri menkul krynetler gtkarabilir.
sERivtAYENin nnrnu-mnst veya
AZALTILMASI
Madde 10
$irketin sermayesi, gerekti$inde Turk
Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuat

$irket iglerinin gerektirdigi hallerde ve
zamanlarda Ttirk Ticaret Kanunu ve
iqbu Ana Sozlegme huktrmlerine gore
her zaman yaprlabilir ve ilgili hususlar
gorugulerek karara bafl anrr.
TurkTicaret Kanunuve igbuAna Sozleqme hukumlerine uygun glarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin
tamamrnr temsil eder. $u kadar ki,

h. $irket Ana Sozlegmesini de$igtirmek;
l. Sermayenin arttrilmag veya azalttlmasr konularrnda karar vermek;
i. 6zel denetgi seEmek;
j. Tasfiye memurlannr segmek, azlet-

hukumleri EerEevesinde arttrrrlabilir
veya azaltrlabilir.

Yeni pay senedi ihracr suretiyle
artrnlacak sermaye uzerinde pay
sahiplerinin kanuni ruEhan haklarr
vardrr. Ancak, Genel Kurul, yeni pay

Genel Kurullarda ahnan kararlar gerek

Genel Kurulun yetkilerindendir.

mirhalif kalanlar gerekse toplantrda
haar bulunmayanlar hakkrnda da

Genel Kurulun yetkileri yukandaki
maddelerde saylanlar ile stntrlt

muteberdir.

degildir.

GENEL KqRqLqN YETKiLERi

$irketin iglerinin idaresi, igbu Ana Soz-

Madde 13
Genel Kurul, Turk Ticaret Kanunu ve

ilgili mevzuat

Eergevesinde $irket

igleri ile ilgili her turlu yetkiyi haiz en
ust karar organtdtr.
Bu Eergevede;

a.Yonetim Kurulunun yetkileri drgrnda
bulunan konularr gorugerek karara

ballamak;

senedi ihracl suretiyle sermaye artrgr
na karar verirken ilgili mevzuat
gerEevesinde pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarmm srnrrlandrnlma-

ve/veya gartlarrnr tayin

srna kararverebilir.

etmek;

RuEhan haklarrnrn kullanilma suresi

15 (Onbeg) gunden az

olmamak
irzere Genel Kurul tarafindan tespit
edilir.

YETKiLiORGAIJLAR
Madde 11
$irketin Organlan gunlardr.
a. Genel Kurul

mek, yerlerine yenilerini seEmek; ve

k. Ilgili mevzuatve igbuAna Sozlegme
ile verilen diler gorevleri yapmak;

b.Gerektilinde Yonetim Kurulu'na
ozel yetki vermek ve yetkinin srnrrlarrnr

ve

tespit

c. Yonetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun $irket igleri hakkrnda dtzenleyecekleri rapor ile bilanEo, kar ve
zarar hesabr hakkrnda kabul veya ret
kararr vermek veya goriiqme yaparak

yeniden dtrzenlenmelerini kararlaqtrmak;
g. Yonetim Kurulu ve Denetim Kurulu

a+

legmenin deliqtirilmesi gibi gerek
dolrudan dolruya gerekse dolayh
olarak $irketi ilgilendiren butiin hususlar hakkrndaki Turk Ticaret
Kanunu huktrmlerive ilgili diger mevzuat gergevesinde karar verilmesi Genel l(rrul'un yetkilerindendir.

TOPI.AIITIYERI
Madde 14
Genel lfurul, $irket Merkezi'nde veya

Yonetim Kurulu'nun karan uzerine
$irket merkezinin bulundu$u mulki
idare biriminin bagka bir yerinde veya
Ankara'da toplanrr.

TOPLAIJTIYADAVET
Madde 15
Olagan Qenel Kurulu toplantrya davet

yetkisi Yonetim Kurulu'na, Olalantjstu Genel Kurulu toplantlya davet

yetkisi ise hem Yonetim Kurulu'na
hem de Turk Ticaret Kanunu'nun

TOTUN EKSPERLEN|
DERNEGi
BOLTEHi

vel katllanlar tarafindan imzalantr.

355inci maddesi greregince DenAim

Ftadde 18

Kurulu'na aittir.
$irket sermayesinin en az onda birine
sahip olan pay sahiplerinin gerektirici
sebepleri bildiren yaah istekleri ttzerine, Yonetim l{urulu'nun Genel Ktrrulu olafantistu toplanhya davet etmesi

Olalan veya Olalanustu Genel Kurul

Genel Kurul Bagkanl toplantrnrn Turk

toplanUlarrnda hazlr bulunan Pay sa-

Ticaret Kanunu'na, ilgili mevzuat hu-

hiplerinin veya vekillerinin sahip olduklarr veya temsil ettikleri bir pay

kumlerine ve igbu Ana SozleqmeYe

veya Genel l(rrul'un zaten toplanmast

iqin,

1

(Bir) oyhakkr mevcuttur.

Bir payn intifa hakkr ile

grPlak

mtilkiyetinin farkh gahrslara ait olmast
halinde, Genel Kurulda oy kullanma

uygunlufiunu temin ile yuktimludttr.
GONDERILECEKBELGELER

Madde2l
Yonetim Kurulu ve Denetim Kurulu

masrzorunludur.

oYKULT-ANMAgEKLi

raporlan ile yrlhk BilanEo veKar/Zarar
hesabtndan ve Hirkumet Komiseri'nin
imzasrm taqryan Genel Kurul tutana-

VEKiLTAYiNi

Madde 19

grndan

Genel Kurul toplantrlarrnda oylar agrk
olarak el kaldrrmak suretiyle kullanrlrr.
Ancak, hazr bulunan pay sahiplerinin

(BiR)'er nusha, toplantrda hazrr bulunan Hukumet Komiseri'ne verilir veya

kararlagtrrrlmtg ise gor0giilmesini
istedikleri maddeleri gundeme koy-

Madde 16
Genel Kurul toplantrlarrnda pay sahipleri kendilerini diger pay sahipleri veya

hakkr, intifa hakkr sahibine aittir.

bilirler. $irkette pay sahibi olan vekiller
kendi oylanndan bagka temsil ettikleri

temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlann talebi ve bu hususta Genel tfurul Bagkanhk Divam'nca verilen karar izerine gizli veya

pay sahiplerinin sahip olduiu olan

isim okunarak aEft oya.bagvurulabilir..

vekil tayin edecekleri gahrs/ara verilmig temsil belgeleri ile temsil ettire-

dahi kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantrlarrna iqtirak
edebilmek igin pay sahiplerinin temsil
belgesini en geg Genel Kurultoplantrsr srrasrnda Divan Kurulunun olugturulmasndan once $irkete sunulmuq
olmalan gerekir.

Temsil belgesinin gekli Yonetim
l(rrulu tarafrndan tespit edilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

VE

KARARNiSABI
Madde 17

Turk Ticaret Kanunu ve iqbu Ana
Sozleqme uyannca daha yuksek bir
nisabrn ongoruldugu durumlar saklt
kalmak kaydryla, Genel Kurul, $irket

sermayesinin gofiunlugunu temsil
eden pay sahiplerinin asaleten veya
vekaleten katlhmt ile toplantr.

Birinci toplantrda gerekli nisap sa!lanamadrlr taktirde, 1 (Bir) ay iEinde
ikinci toplantrya davet olunan Genel
Kurulda, hazr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktart

GENEL KURUL GORUgMELERI
veyaBA$KAIILIK
Madde20
Genel l(rrul toplantrlarrna Yonetim

ve Hazirun Cetveli'nden

1

toplanb guniinden itibaren en geg 1
(Bir) ay iqinde Sanayi ve Ticaret Bakanhg'na gonderilir.

BiIANqoNUN TAsDiKi ve iBRA
lrtadde22
Bilangonun tasdikine dair olan Genel
Kurul karanYonetim Krrulu ile Denetim Kurulu Oyelerinin ibrastnt da kapsar. Ancak, bilangoda baa hususlar

gosterilmemig veya bilango yanlry

Kurulu Bagkanr veya onun bulunma-

olarak duzenlenmig ise bilangonun

drfr durumlarda, Yonetim l(rrulu

tasdiki ile Yonetim Kurulu ve Denetim
Kurulu uyeleri ibra edilmig saYl-

Bagkan Vekili baqkanhk eder. Bagkan
Vekili de yok ise Bagkanhk edecek kigi,
Genel Kurul tarafindan pay sahipleri
(veya temsilcileri) arasndan segilir.

Genel Kurul, pay sahipligi gart olmayan bir katip ile iki oy toplaycr seEer.

Genel Kurul toplanttlartna ait
tutanaklar yalnrzca Genel Kurul
Bagkam, katip, oy toplayrcrlan ve

mazlar. Denetim Kurulu raporunun
okunmaslndan ewel bilanEo ile
hesaplarrn kabulir hakhnda verilen
kararlar gegerli degildir.

Genel Kurul'da bilangonun tasdiki
hakkrndaki gortgme en az $irket ser-

lanrr.

mayesinin onda birini temsil eden pay
sahiplerinin istegi uzerine (Bir) ay
sonraslna brrakrlrr ve ikinci toplantr
igin gereken davet usulirne gore yapt-

Genel Kurul toplantilarrnda hukirmet

hr.

komiserinin kattlmast zorunludur.
Htkirmet Komiserinin bulunmadtfit

bir toplantrya brraktlmast hususunda

toplantrlarda altnan kararlar gegerli

olabilmesi iEin bilangonun ewelce
itiraza ulrayan noktalan hakkrnda ge-

hukdmet komiseri tarafindan imza-

degildir. Olafan ve Ola!anustu

i

ikinci toplantrda gorugmenin diler

ileri silrtrlecek iste!in

gegerli

Genel Kurul toplantilart, toplantr tarihinden en az 10 gun once SanaYi ve

gerli aElklamanrn yapilmamrg olmasr

ne olursa olsun, toplanb nisabt temsil

Ticaret Bakanh!r'na bildirilerek,

edilmig sayrlrr.

Her iki durumda da kararlar mevcut

toplantrda hazu bulunmak uzere bir
htrkumet Komiserinin hazr bulunma-

YONETIMKqRULU
Madde23
Yonetim Kurulu, 1 (Bir) Bagkan ile 4

gofunlulu ile ahnrr.
Genel l(rrul, gerektifinde Ttjrk Tica-

srtalep edilir.
Genel Kurul toplanttlartna haar bulu-

(Dort) uyeden olugur.
Yonetim Kurulu uyelerini Genel Kurul

ret Kanunu'nun 370inci maddesi hukiimlerine gore de merasimsiz olarak

nan pay sahiplerinin ve vekillerinin

seger.

isimleri, paylarr ile temsil ettili serma-

Yonetim Kurulu uyeliline seEilebilmek iEin hacir altna almmamtg olmak, kendisinin veya yonetiminde

oylarrn

toplanabilir.

OYHAKKI

ye miktan ve oylan miktartnl belirten
bir Hazirun Cetveli haztrlantr. Bu cet-

gartur.

TUnJN EKSPERLER!
DERNEGi
BOLTENi

bulundufu difer girketlerin iflas et_
memig olmasr, aciz haline dugmemig
olmak, $irkette pay sahibi olmak ve
y{iz krzartlcl suElardan mahkum ol_
mamak gerekir. Pay sahibi olmayan
kimseler uye seEitdikleri taktirde, pay
sahibi srfatn kazandrktan sonra ise
baglayabilirler.

Turk Ticaret Kanununun 334 ve
335inci maddelerinde ongortilen

finden istifa etmig sayhrlar.
YONETIM KORULqNQN G6REV,
YETKi ve SOR0MLULQKIjRT
Madde25
Yonetim l(rrulu, ilgili mevz.nt htr
kumleri gereli biz-za1 q.n6 Krrutun
yapmaya mecbur olduiu igler
@lnda
kalan tum konularda, i$bu Ana S6uleEme ve ilgili rne{,ant htlmmlerine
uygun olarak alaca$ lemrlar Eerge_
vesinde $irketi ikam, idare ve gerek

durum igin Qenel Kurul izinverebilir.
yl olalan Genet
Kurul toplantrsrm izleyen ilk oturumda
kendi uyeleri arasrndan yonetim Kurulu BaEkanr'm ve Bagkan Vekili'ni se-

a. $irkete ait tesis, menkul ve gayri-

EET.

menkul mallan idare etmek;

Madde24

b. $irketin amag ve konusuyla ilgili
her nevi iglemlerive hukuki iqlemleri
$irket adrna yapmak;
c. $irketi pay sahiplerine ve 0guncii
kigileie kargr gerektilinde mahkeme-

Yonetim l{urulu, her

yonerim KURqLU CiVemnixix
cOnevsrinesi
Yonetim l(rrulu uyelerinin gorevsuresi 2 (iki) yldr. Suresi biten uyeler yeni_
den segilebilir.
Genel l{urul, Yonetim l(rrulu iiyelerini

gorev sureleri dolmadan gorevden
alabilir. Gorevden ahnan riyelerin
tazminat talep etme haklarr yoktur.

Istifa, oltim veya diler herhangi bir
nedenle Yonetim Kurulu uyeligi bogahrsa, Yonetim lfurulu gerekli gartlan
haiz bir kimseyi geEici olarakyonetim
I(rrulu uyesi seger. Bu suretle yonetim Kurulu uyesi segilen gahrs Genel
I{urulun ilk toplantrsrna kadar gorev
yapar. Segimi Genel Kurulca onaylan-

drfir takdirde yerine seEildigi kiginin
gorev suresini tamamlar.

Belli bir tilzel kigiyi temsil eden bir
Yonetim Kurulu uyesinin o tuzel kigiile

pay sahiplerine gerekse tiErincti kiEilere kargr temsil eder.
Bu EerEevede;

lerde temsil etmek ve gerektilinde
sulh olmak, ibra, feragat tahkim yoluna baqvurmak.

g. $irketin

idaresinde ve faaliyetlerinde, igiglerinin ne gekitdd dtizenlenecelini gosteren yonetmelikler haarlamak.
d. $irketin kurulug maksadrnr tegkil
edbn britun iglerin yaprlmasr gekil ve
gartlannl belirlemek.

e. $irketin tum personelinin tayin ve
terfi ve azil iglerini Genel Mudurliigun
teklifi uzerine karara ballamak ve
bunlann maaq tutarlarr ile kadrolan ve
yrlhk masraflannl tespit ve kabul etmek.;
f. Yurt iEinde ve yurt drgrnda her turlu

iligkisinin kalmadrfl bildirildili veya
belli bir tiizel kigi paylarrnr bir tiqtincti
kigiye devrettili taktirde, o kigiyone-

btiro, mafaza ve ticari mtesseseler

etmig

kurmak veya ortak olmak konulannda

tim Kurulu uyelilinden istifa
saylrr.

Yonetim Krrulu'nda gorev almalarr
halinde Genel Mtidur veya Genel Mudtir Vekilinin Yonetim l{urulu iiyelikleri

ancak, Genel Mudurluk veya Genel
Mud0r Vekilligi gorevlerinde bulunduklarr s0rece devam eder.

Genel Mudurluk veya Genel Mudtrr
Vekillili gorevleri sona erdifiinde, soz
konusu kigiler Yonetim l(rrulu irveli-

mal ve hizmetin pazarlamaslnr yapmak, satq deposu, bayilik, temsilcilik,

karar vermek ve bunlann yetkilerini
tespitetmek.
g. $irket adrna ilgilimevzuat dahilinde
satrn ahnacak, inqa edilecek veya ettirilecek, iktisap edilecek veya ettirilecek, satilacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar ile bunlar uzerinde ipotek, rehin ve di$er ayni haklar tesis et-

ipotek ve sair ayni haklar

tesis

ettirilmesi veya kaldrnlmasr hakkrnda
kararvermek.
!. Ttrrk Tcaret Kanunu, vergi kanunbn ve ilgili diger mevzuahn zorunlu
lcldg defterleri tutturmak ve gerekli
olanlan mevanata uygun olarak tasdik
efiirmetq her turlti belge, gelen ve giden yazlann yasal suresi iginde saklanmasmr temin etmek;
h.Her hesap donemini takiben bilango, kar-zarar cetveli ve ylhk rapor ile
kar\n dalrtrlmasrna iliEkin teklifi haarlamak, Genel Kurulun tetkik ve onayr
na sunmak ve bu belgeleri toplantrdan 15 (Onbeg) gtn once paysahipIerinin tetkikine arz etmek:
r. Yrlhk olarak tespit edilen uretim, yatrrm, tedarik, planlama ve pazarlama

ana hedeflerine, $irket btitgesi

ve

programlara uygun olarak verimlilik
ve karhhk ilkeleri

dolrultusunda $irket

yonetimini sa!layacak kararlarr
almak.

i.

Uzun vadeli yatrrm ve finansman
programlannl haarlayarak uygulanmasmsafilamak;
j. Vlhkyatrrm ve finansman programlarnda yl iginde yaprlacak defigiklikleri inceleyerek karara baflamak;
k.Genel Mudtirluk tarafindan hazrlanan $irket biitgesini inceleyerek karara ballamak ve yrl iginde yapilmasr
gerekli deligikleri yapmak;
Genel lfurula sunulmak uzere yllhk ve

uzun vadeli gahEma programlarma
uygun olarak butge raporlanm haarlamak:

m. Genel Mudtirluk qahgmalarrm izlemek:

n. Mevcut girketlere iqtirak veya yeni
girket kurmak konularmda karar almak;
o. dretilen malve hizmetlerin fiyatlarr-

mtespitetmek;

ti. Yetkili sendika ile toplu ig sozlegmesiyapmak;

p. Yurt iEi velveya yurtdrqr

tirilmesi veya kaldrnlmasl, $irket

kuruluglardan Ttirk Lirast velveya doviz olarak
borE velveya kredi almak, bunlara
kargr menkul velveya gayrimenkul te-

kigilere ait gayrimenkullar uzerinde

minatvermek;
r. $irket nam ve hesabria imza kov-

alacaklannln garantisi olarak uEuncu

rUnlx acsprnuni
oenxeGi
euLTEHi

maya yetkili gahslan ve bunlann
yetkilerini tespit etrnek;
s. Genel Miidurtin yoklulunda gorev
yapmak iizere Genel Miidur Yardrmcllan araslndan Genel Miidur Vekili'ni
seEmek;
E. TiirkTicaret Kanunu, iqbuAna Soz-

legme, Genel l(rrul Kararlan ve ilgili
difer mevzuatrn $irket Yonetim Kuruluna yiikledifi sair gorev ve iglemleri
ifaetmek;
Yonetim Kurulunun gorev ve yetkilerindendir.
$irket Yonetim l(rrulu, srnrrlarrnr aErkga belirtmek gartryla, sahibi bulundu-

!u idare ve temsil yetkilerinin tamamrnl veya gerekli gordugu ktstmlartnt
uyelerden bir veya birkaErna veya Ge-

nel Mudure brrakabilir. Ancak, yetki
dewi Yonetim Kurulunun sorumlulu-

lunu kaldrrmaz.

Yonetim Kurulu Bagkan ve uyeleri,
$irket sermayesini ve di$er kaynaklannl karhhk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve degerlendirmede gereken hassasiyeti, gayret ve

basireti gostermekle ytikumlil ve
aksine davranrglardan sorumludur.

YONETIMKURULU

TOPLAIITILARI
Madde26

Yonetim Kurulu, Yonetim Kurulu
Bagkam veya bulunmadrlr hallerde
Yonetim Kurulu Bagkan Vekili
tarafrndan toplantrya Eafnlrr. Yonetim

Kurulu Baqkanr veya yoklulu halinde
Yonetim Kurulu Baqkan Vehli, 2 iiyenin talebi halinde Yonetim l(rrulunu
toplantrya gaf umak zorundadr.
Yonetim Kurulu, $irketin igleri gerektirdikgeve her halde ayda en az 1 (Bir)

qartrfa, bagka bir )terde de toPtana

Geffl ltrul, pay sahipleri

bilir.

yadadqardan2 (iki) Denetim Kurulu

Yonetim Ktrrulu, enaz4 (Dort) t+tenin
igtiraki ile toplamr ve kararlar en az

raE:iseger.

3(dQ) uyenin mutabakatr ile almrr.
Yonetim Kurulu kararlarrmn gegerlilifi
yaahp imza edilmig olmasrna bafrhdrr.

Yonetim Kurulu toplantrlarrnda oylar
kabulveya ret geklinde kullamlrr. Qekimser oy kullanrlamaz. Ret oyu kullanan uye karann altna ret gerekEesini
yazarakimzalar.
Toplantrya katrlmayan uyeler vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yonetim l(rrulu ilyelerinden biri toplantr yapllmasr istelinde bulunmadrkqa Yonetim Kurulu kararlan, iglerinden birinin bellibir konuya iliqkin yaptlgl oneriye btitun iiyelerin yazrh olumlu goruglerinin alnmast suretiyle de
verilebilir.
Yonetim Kurulu uyelerinin mazeretleri
nedenife toplantrya katrlmayacak olmalan halinde mazeretlerini toplantr-

dan once Yonetim Kurulu Bagkanh!r'na bildirmeleri zorunludur. fuka arkaya 3 (UE) toplantrya veya 1 (Bir) yl
iEinde 10 (On) toplanttya mazeretsiz
olarak katrlmayan Yonetim Kurulu
uyeleri, Yonetim lfurulu uyelilinden
istifa eimiq sayrlrrlar.

Einxerix

TEIvISiL vE

itzAMI

I,tladde2T
$irketin temsili ve $irket adrna duzenlenecek belgelerin ve sozlegmelerin
geEerli olmast ve $irketi baglayabilmesi iEin $irket unvant altna konmug
ve $irket adrna imzaya yetkili; en az biri birinci derece olmakirzere ikiyetkilinin imzasmr tagrmasl zorunludur.

arastndan

Denetim t{urulu iryesi segilebilmesi
iqin tracir aluna ahnmamrg olmak,
kendisinin rya ynnetiminde bulundufu girketin iflas etrnemiE olmast,
aciz haline diigmemiE olrnah yilz lflzartrcr suglardan birisi ile mahkum

olmamak ve Ttirk Ticaret Kanunu'nda belirtilen 0yelik srfahru kaybettiren suElardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Denetim Kurulu i-tyelerinin tumiinun Turk Vatandast
olmasl zorunludur.

Denetim Kurulu uyelerinin gorev siiresi 1 (Bir) yrldrr. Gorev suresi dolan
Denetim l(-rrulu iiyesi tekar seEilebilir.

bir nedenle bogalan Denetim Kurulu i.iyesinin yerine yenisinin

Herhangi

atanmasl Yonetim Kurulu 0yeli{inin
boqalmasr hukumlerine tabidir.
DENETIM KURULU UYELERININ
GOREV, YETKi ve SOROMLULUKLARI

Madde30
Denetim Kurulu uyelerinin gorev, yetsorumluluklarr hakkrnda Ttirk Ticaret Kanunu hukiimleri uygularur.
ki ve

Denetim Kurulu uyeleri;
a. $irketin genel iglemlerini ve butEe-

siniincelemeye;
b. $irketin iyi qeklde yonetimini saglamaya ve $irket qrkarlannrn korunmasr hususunda Yonetim l{urulu'na
teklifte bulunmaya;
c. gerelrtifri taktirde Genel Kurulu toplantrya Ealrrmaya ve toplantr giindeminitayine;
g. Turk Ticaret Kanunu'nun 354iincu

defa toplanrr.

imza yetki olanlar ve yetki dereceleri
Yonetim kurulu karan ile tespit edilir.

Toplanh guninu, saatini ve yerini de

Karar tescilve ilan olunur.

maddesinde yazft raporu d0zenlemeYe; ve

gosteren gundem, Yonetim l(rrulu

YONETiM KORqLU tiVEI-ENiNiN

d. Turk Ticaret Kanunu'nda vazrh di-

Baqkanr veya Yonetim Kurlu Baqkan
Vekili tarafrndan tespit edilir.
toplantrdan en az 48 (hrksekiz) saat
once uyelere dafrtrlrr. Yonetim Kurulu
toplantr gundemi, oybirligi ile karar
ahnmak qartrla her zaman defigtire-

ricnerI-rni

ger gorevleri yapmaya;

Madde2S

huzur hakkr her yrl Genel Kurulca tespit edilir..
DENETTIVIKURULU

yetkilive gorevlidir.
Denetim Kurulu uyeleri Tiirk Ticaret
Kanunu, ilgili mevzuat ve igbu Ana
Sozlegme ile kendilerine verilen gorevleri tam ve eksiksiz yapmakla yukumlu olup, kendilerine ait gorevlerin
yerine getirilmesinden muqtereken ve

lrladdez!

(((Is(€lslstrfffriffilffiff

bilir.

Toplantr yeri $irket Merkezidir. Yone-

tm

Kurulu, jncederc karar alnrfWk
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Yonetim Kurulu Bagkan ve iiyelerine
odenecek ayhk ve katrldrklarr toplantllar ile smrrh olmak 0zere verilecek

,::i::1,,?ir3t:!:ii.xxlr:x,:l
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TUIUN EKSPERLER|
DERNE6i
BULTENi

Denetim lfurulu iiyeleri oy kullanmamak kogulu ile yonetim Kurulu top_
lantrlarrna igtirak edebilirler.

DENETIM KURULU tiVCINNiXiX

ricneri

Madde 3t
Denetim lfurulu tiyelerinin ticretleri ve
odeme gekli, Genel Kurul tarafrndan
tespitedilir.

icnnxomiresi
Madde32
Yonetim l(rrulu $irketin faaliyet alan_

Iarmr dikkate alnarak 1(Bir) veya

1'den fazla icra komitesi kurabilir. Her

bir icra komitesi 1 (bir) bagkan ile 2

(iki) uyeden oluEur. ilyeler yo
netim Kurulu tarafindan segilir. istifa,
oliim veya diler herhangibir nedenle

bir icra komitesi iiyeligi

bogahrsa,

I

Yonetim Kurulu bogalan uyelik iEin

I

yeni bir segim yapar.

Icra Komiteleri, yonetim l(urulu'nun
belirleyece$i gorev sorululuklara
sahip olacaktrn $u kadar ki, her bir
Icra Komitesi her halukarda ilgili
bulundulu faaliyet alanr ile ilgili ig
leri ifa edecektir.

icra Komitesi(leri) igleri gerektirdikge
ve her halde en azaydabir kere topla_
nr. Komite(ler), karalanm birer tuta_

nakla muhafaza ederler. Her bir icra
komitesi, 3 (dg) riyenin igtiraki ile top_
lamr ve kararlar en az 2(iki) 0yenin
mutakabatr ile almr.

icra Komitesi uyelerine bu gorevleri
nedeniyle ayrrca bir tjcret odenemez.
GENELMdDCINI.CII<

MADDE33
$irket Genel Mudurlu$u, Genel Mud0r ile 6(altr)'dan gok olmamak uzere
yeterli sayrda Genel Mrjdijr yardrmcrsl
ve balh alt birimden olugur.
$irket GenelMiidtrru ve Genel Mtidur
Yardrmcllan, $irket yonetim Kurulu.
tarafrndan atantr ve azlonulur.
GenelMtidrir ve Genel Mudur yardrmcrsr olarak atanabilmek iEin itgili mevzuatta ongorulen nitelikler aranlr.
GENEL MUOtiN<iX GOREV, YETKi

veSOR0MLULUKLARI

MADDE34
Genel Mtidiir;
a. $irketi Ttrrk Ticaret Kanunu, ilgili

mevzuat ve iqbu Ana SozleEme ih
Genel l{urul ve Yonetim tfurulu ka_
rarlan dolrultusunda verimlitik ve kar_
hhk ilkeleri EerEevesinde basirefli bir
tacir gibiyonetmek;

b. Yonetim l(urulu tarafindan belirle.
necek yetkiler EerEevesinde Sirl<eti
idari ve adli mercilere ve5ia [Eurrcu
kiEilere karEr temsil etrneh
c. $irket sermaysinin ve difer mali
kaynaklanrun verimlilik ve karhhk
amaElanna uygun bir duzen iginde
kullamlmaslm sallamak;
g. Yatrnm ve finansman programlan
ile iqletme butEelerinin gerEeklegtiril_
melerini sallamak ve sonuglarr hak_

krnda Yonetim Kurulu'na bilgi vermek;ve
a. ilgili mevzuatrn verdilidiler gorev-

leri yapmak; ile yukumhi ve aksine
dawamglardan sorumludur.
Genel Mtdu4 srmrlarr aErkga belirtitmek gartryla sahibi bulundulu yetkile_
rin tamamrnl veya gerekli gorJtigu bir
krsmml astlanna dewedebilir. Ancak,
yetki devri Genel Miidtir'tin sorumlu_
lulunu kaldrrmaz.
GENEL MdDcinrin ricneri
Madde35
Genel Mudtlr'tin ve Genel Mddur yardrmcilarmn tjcretlerini ve odeme sek_
tini Vonetim Kurulu tespit eder

ORGANiZASYONYAPISI
$irketin organizasyon ve istihdam yapnr ile iicret ve maaglarma ait usul ve

l(rrulu

lfurul toptannsr iEin tayin olunan
gunden en az 1(Bir) ay ewel Denetim
Kurulu Oyelerinin incelenmesine
zunulur. Bu hesaplar yonetim Kurulu
tarafindan Genel lfurula sunulur.
Pay sahipleri toplantr gununden ewel

l5(Onbeg) gun iEinde girket Merkezi'ne bagvurarak Kar ve Zarar Hesabr'nr, Bilangoyu ve Denetim Kurulu ve
Yonetim Krrulu Raporlan'nr inceleyebilir, bunlarrn orneklerini alabilir.

SAFiKARINTESBiTi
Madde3g
$irketin safi karr, Yonetim Kurulunun

onceden oybirligi ile belirleyece$i
objektif ilkelere dayah muhasebe

tekniline gore her

yl

hesaplanrr.

Yirrurlukteki mevzuat gergevesinde
kabul olunan her turhi gide4 gayri safi
hasllattan duqiildukten sonra geriye
kalan mikta4 Kar\ ortaya gtkan bu kardan, vergi mevzuah gerelince yaprl-

masr gereken kesintiler yaprldrktan
varsa gegmiE yl zararlarr ve
$irketin
genel giderleri ile gegitli amortisman
bedelleri gibi $irketge odenmesi veya

ay'rlmasr zorunlu olan meblallar
indirildikten sonra kalan miktar Safi
kar\ teqkil eder.

SAFi KARIN DAGITIMI

Madde36

esaslar Yonetim

liirketin mali durumunu gosterir bir
bihngo ve gelir tablosu d0zenlenir.
BilianEo, l{ar ve Zarar hesaplan Genel

tarafrndan

belirlenir.

HESAPDONEMi
Madde3T
$irketin hesap donemi takvim yrh olup, Ocak aynn birinci grinri baglayarakfuahk aynln sonuncu gunu biter.

HESAP 6zr-ri ve PAY SAHiPLERiNiN HEsAPLARI iNcELEME
YETKiLERi

Madde3S
Yonetim l(rrulu tarafrndan her 6(Altr)

ayda bir $irketin mevcut borglannr
gosteren bir hesap ozeti dtizenlenerek
Denetim Kurulu uyelerine verilir.
Her hesap donemi sonunda yonetim
Kuruluve Denetim Kurulu raporlan ile

Madde40
$irketin yrlhk Safi Kar\mn dafrrtrmrnda
aqagldaki srra ve esaslar uygulanrr:

a. Turk Ticaret

Kanunun 466rnct

maddesinin lincifrkrasr gergince % 5
(Y0zdebeq) oranrnda Kanuni yedek
AkEe ayrrlr.

b. Ayrrca pay sahiplerine ilgili mevzuatrn ongordrigti miktarda birinci kar

paydalrtrlr.

c. Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde
belirtilen meblallar drlgrildukten sonra kalan hsmr Genel l(rrul, hsmen
veya tamamen ikinci kar payr olarak
dafrrtmaya veya ola$anustti yedek
akEe ayrrmaya yetkilidir.
g. Pay sahiplerine dafrtrlmasr karalag-

trnlmrE olan hsrmdan odenmig sermayenin %5 $nzdebeg)'i oranrnda
kar payr dugtildukten sonra bulunan

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

BUtTENi

tutarrn onda biri oranrnda T,:.:

l:=-

ret Kanunun 466. macaes.r.: i

ftkrast 3.bendi u1'annca ,:;.rci :e:-r:
yedek akEe ayrrlrr.
d. Kanun hukmu ile ar nlnasi gereken
yedek akceler ile Ana Sozleqmede pay
sahipleri igin belirlenen birinci kar pay
ayrrlmadrkga, baqka yedek akEe aynlmastna, ertesi yla kar aktanlmasrna
ve birinci temettu nakden velveya pay
senedi biqiminde odenmedikEe kar
pay dagrtrmrnda Yonetim Kurulu iiyeleri ile memur, miistahdem ve igEilere,
qegitli amaqlarla kurulmug olan vakrflara ve bu gibi kigi ve/veya kurumlara
kar pay dajrtrlmasrna karar verilemez.

e. Genel Kurul tarafrndan karar verilmesi halinde, $irket gahganlarr ile va-

krf benzeri yardrm kuruluglarr

igin

ihtiyari Yedek Akqe de ayrabilir.
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oairesinde ilan ve topiantl gJr,le:r
haric olmak iizere en az 2 tikit hafta
Sermayenin azaltrlmasrna veya tasfi-

(Elli)'nin altrna dusunce.ve kadar
Yonetim Kurulu uyeleri. Denetim

yeye ait ilanlar igin Turk Ticaret Kanu-

nunun 397nci ve 438inci maddeleri
hukumleri uygulanrr.

FESIHveTASFIYE
Madde 45
$irket Turk Ticaret Kanunu'nda sa-

ylan sebepler veya mahkeme kararr
ile infisah edebilecegi gibi kanuni
hukiimler dairesinde Genel Kurul
karan ile de fesih olunabilir. $irketin
feshi veya infisahr Turk Ticaret Kanunu hukumleri dairesince icra
olunur.

6zetHdKUMLER
Madde 46
Ozel kanunlar ve uluslararasr anlagmalar hukumleri sakl kalmak kaydryla, ircretsiz ve tarife altr uygulamada
bulunulmasrna iligkin esaslar, $irket
tarafindan hazrrlanacak bir yonetmelikle tespit edilir. Toplu iq Sozlegmelerine, bu Ana Sozlegmeye ve hazrlanacak yoneimenlile aykrrr hukum konulamaz.

l{adde47

I(adde42

ma)/ar hallerde Turk llcaret Kanunu
te ilgili diger mevzuat hukumleri uy-

ve suretle tefrik ve tevzi edilir. Odeme.

iqerisinde yaprlrr. Dagrtrlan kar geri
ahnamaz.

YETKiLiMAHKETIE
Madde43
$irket ile ilgilitum iqlemlerden dogan
anlaqmazhklarda yetkli mahkeme,

gulanrr.

Madde 48
Yonetim Kurulu Uyeleri ve Denetim
Kurulu Uyeleri ile tum Qirket persone-

li. rakip kuruluglar ve $irketin ticari
iligkide bulundugu girket/ler ve/veya
qahrslar ile herhangi bir menfaat iliqkisi iginde bulunamazlar.

Bu yasak, bu maddede

bulunan

kigilerin 2nci dereceye kadar (2nci

mahkemeleri ve icra daireleridir.

derece dahil) kan ve srhri hrsrmlarrnr
(Bu gahrslarrn yonetiminde gorevli
olmadrklarr velveya sermayesinin

Ivladde44
$irkete ait ilaniar Turk Ticaret Kanununun 37nci maddesinin 4uncu fik-

olmadrklarr sermaye girketleri harig)

$irket merkezinin bulundugu yer

imnlan

veya Yuksek Planlama Kurulunun
belirledili esaslar dahilinde Genel
Kurul veya Yonetim kurulu tarafrndan
tespit edilir.

cEqiciMADDE3
Tutun ve Tutun Mamulleri, Ti-rz ve
Alkot igletmeleri Genel Mtidurlugu
(Tekel)'in igbu Ana Sozlegmenin ilgili
Ticaret Siciline tescili tarihi itibariyle
mevcut ve bu Ana Sozlegmeye aykrrr
olmayan yonetmelikleri, sirkulerleri ve

genelgeleri, usulune uygun olarak
yenileri yur0rluge konuluncaya kadar
uygulamaya devam olunur.

GEqrcrMADDE4
Ilgili mevzuat gerEevesinde degigiklik
yaprhncaya kadar, $irketin igbu Ana
Sozlegmenin ilgili Ticaret Sicili'ne

tescil tarihi itibariyle mevcut tum
yetki sorumluluklarr aynen devam

I;bu Ana Sozle;mede hukum bulun-

Genel Kurulun yaprldrgr takvim yh

Kurulu 0yeleri ve kapsam drgr gahqan
personelin ucret ve diger ozluk haklarr
Yiiksek Planlama Kurulu tarafrndan

teqkilatr ve personelinin unvan. gorev

GENELHUKdMLER

KARIN 6OEme ZAMANI ve gEKLi

ile Qenel Kurulun tespit edecegi gekil

GECICIMADDE2
Sirket sermavesincieh kamu pay %50

Madde 41
$irket tarafrndan ayrrlan Kanuni Yedek AkEe, $irket sermayesinin %20

Vlhk karrn pay sahiplerine ne gekilde
verileceli Yonetim Kurulunun onerisi

payr %50

:-...:.,r ar:ila dusunceye kadar,
-l-i sa,,... Kanun hukumleri uvqula-

once yaprlmasr zorunludur.

YEDEKAKqE

ffiizdelrmi)'sine ulagrncaya kadar
tefrik edilir. Kanuni Yedek AkEe, $irket
sermayesinin %20 (yuzdeyirmi)sine
ulagtrktan sonra herhangi bir sebepten bu miktann altrna dugmesi halinde yeniden aynr seviyeye ulaqrncaya
kadar ayrrlmaya devam olunur. Turk
Ticaret Kanununun 466rncr ve 467 nci
maddeleri hukumleri sakhdrr.

GECICIMADDE 1
S :..:: se::rai'esindeki kamu

%5A (Elli)'den fazla pay sahibi
da kapsar.

eder.

GEqiCiMADDE5
Igbu Ana Sozleqmenin ilgili Ticaret
Siciline tescili tarihi itibarryla beg icra
Komitesi oluqturulmug olup, mevcut
Muessese Yonetim Komiteleri icra

Komitesi olarak gorevlerine devam
edeceklerdir. $irket Yonetim Kurulu
tarafrndan her bir icra Komitesinin
iiyeleri ve komitelerin gorev, yetki ve
sorumluluklan yeniden belirleninceye
kadar, mevcut uyeler mevcut gorev,
yetki ve sorumluluklan aynen devam
ederler.

ig

BU ANA sOzLEgME

4046

SA\aILI KANUNUN 20nci MADDEsinin (A) BENDINE isriNADEN

T.C. BAQBAKANLTK OZEr-Le$TiRME ionnnsi BASKANLTCT
TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.

Ztl

rtrr
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TUTI,iN EKSPERLERi
DERNEGi
BIJLTENi

yimler, Tekel usulunun bu Uke iqin en

baglamak yolundadrr. Goruliiyor ki.

yukseltmediniz.? Kime sesinizi ytik_
selteceginizi bileceksiniz. Ama bu ka_
nunlar tabu defil... Kargrnrzda 31
gunluk bir htkijmet var, hesaD sor_
mak iEin erken..."
(24.12.02)
SamiGdQLU

devlet tekeli konusu bizim iqin qozu_

Tanm ve Koyigleri Bakanr

dolru oldulunu kanrtlamrgtr. Beg yl
once ulkeye 4-5 milyon lira gelir brra_
kan Reji, devlet elinde, iqinde bulun_

dulumuz yhn gelirini 22 milyona

me kavugturulmugtur. Durum boyle
iken. Tekel'in geleceginin belirsiz ola_
cagr sanrsr ile yararh Eahgmalan sekte_

ye ugratmak anlamsz ve zararh olu_
yor..."

(08.1 1.1928)

ismet

ittdxd

"...Tekel Genel Muduru
Sezai Ensari,

hukijmetin,' milletin cebindeki parayr
nasrl hortumladrlrnr garptct bir ge_
kilde ortaya koydu: "Bize btraksalardr
biz bu zammr yapmazdtk!"...,'

(10.01.03)
Erdat BILALI.I{R

Bagbakan
"...Tekel o kadar guElil bir kurulug,
o
kadar zengin bir kurum ki, h6len ulke
Eaprnda kilometrekare ile ifade edilen

i'{|
!tiir:

ii:i

',li:,:

:'.ai

arazi ve arsanln, ytiz hatta binlerce
fabrika,
makine ve teghizatrn sahibi oldulu
gibi, trilyonlarla bedellendirilen, ulke

ifade edilebilecek bina,

Eaptnda her yerde satrga amade iki_
yuzti aghn urun Eegidiimaleden, pa_
zarlayabilen dev bir kurulugtur. yalnrz_

ca

hurdahklannrn dejerlendirilmesi
dahi bir fabrikamn kurulmasna yeter.
Tekel, o denli guqlu bir kurulug ki, iqki

ve sigara gibi trim dtinyada tuketici_
lerin toptan ahgverig ahgkanhsr bulun_
mayan bir Eok mahn, her gun iilkenin

dort bir yanmda aksamadan pazarc
sunulmasrnr bagarryla surdurebilmektedir..." ("Tarladan Sofraya Ta_
nm" kitabrndan)

Abduilah AYSU
Ttrkiye Tarrmcrlar Vakfr

HatayY. T igtt.'Md, yrd.
msseydi@hotmail.com

"...Tritun urunumuz iEin

bir

ozel

biitun dunyaya yayrlmrg olan tutijnle_
rimizden yararlanmak isteyen bir gok
0lke vardrr ki bu konuda uzmanh{t bi_
linen Tekel idaremizle igleme girigmek
istiyorlar. Bilirsiniz ki, Turkiye'de Tekel

konusu ozel bir yasa ile bir kag yrldan
beri deneyim donemindedir. Dene_

"...Cuma gtinri butun istanbul'u
dola_
grp, hangi TEKEL bayi eski fiyattan

mal satryorsa sigara ve alkol stoku
yaphm. Irak' da bir savasa haarrm... "
(1 1.01.03)

AtiIIAYESILDAG
Gazeteci, yazar

"...Girnumiizde, AB' ye uyumla ve
kabul

edilmeyle itgili Eegitli toplantrlar
yaprhyor, bunlara (ne demekse?) 'ust

diizey toplantilar' deniyor. Bir

bakr_

yorsunuz, ufactk bir odada, trzeri tablo
dolu bir masa Eevresinde, o rist duzey
insanlar fosur fosur sigara igip duma_

nnr

rahatEa 0fleyebiliyortar etrafa.

Odada bir duman alarmr olsa anrnda

bas bas bafrrmaya, yangrn uyansl
vermeye baglayacak... " (22.09.02\
Prof. Dr. Tiirkan SAyLAN
qyDD Genel Ba€kanr

""'Tiirkiye'de her yl y0zbin kigi sigatrinvegekeryasalarrgeriEekilsin..." raya kurban gidiyor. Sigaraya bagh
"...Ulusal ba{rmsrzhgr zedeleyen

noktayr arz edecefiim. Hakh gohreti

Gazeteci, yazar

tu-

io."n,,f1*i,li".i ffi::J

Turkiye Ziraatgrrar Dernegi

Bagkanr

""'Kanunla'an tutun ve geker

yasara-

rrnr, bu kanunlar qrkarken seslerini

Er_

Iili,'il#ll;'"1riil3

gibi kaza ve hasta'kla.n tamamdan

beg kat daha fazla erken ohimlere
neden oruyor. sigara ureticisi firmalar,
Turkiye,de sigaraya baglama yagrnr
10- 1 i'e indirmeye
Earrgryorrar. Bunun

karmayanlann 'geri gekin' demesi fazla anlamh degil. o zaman sesinizi niye igin
de ses, sinema ve tiyatro sanatcl_
'il;ir'..

W',1;::::.::
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larrnr kullanarak ozendirici

ve

I

glz-.

sigara rekl6mlan yaprhyor. (17. 1 1.,:,2

HAYIRLI

Dr. Mustafa

AYDIII
SSD Basia:..

"...Sozde daha az katran iqere:

-

NihifeTACIKALIN
Oruncu. r'azar

:ai:

sigaralarrn sigaral'r r jt'aK::,a." a
yardrmcr olacagrnr dusun::.e:::e..tzz., ..-z
siniz..."
PhilipMORRIS firmasr

..Sigara iqerken goruntu vermem
oluror. Zaten seqim son-

i::- r:leK

:as. sigarau brrakaca$rm...'

(01.11.02)

ismailCEli4
YTPCenel Baskanr

"...Sigara, siyonizm ve masoniz=,r
bir oyunudur. Sigara insanrn nefsirii:

katilidir..."

106.0..-13,

Ensar El

islami orgtitir

"...Sigara igmek oldiirur. Oldugunuzde hayatrnzrn onemli bir bolumun0
kaybedersiniz..." ("SalakLgrn Tarihi"

.Cok agrr sigara tiryakisiydi. Yiirurecek hdliyoktu. Ciger yok. Bu hdliyle
i

\lesr ri Vrlm:z\

(08.01.03)
Ekrem PAKDE/vliRLi

.

.

Evde silah temizlerken, t)g kilo bak-

lava tlkrndrktan sonra olmek OK de,
sigaraya hayr. Hem, sigara iEenlerin

topluma ciddi bir yararr var. Qo[u
SSK'ya uye olmasrna kargm, emekli
maagrna hak kazanmadan ol0yor.
Belki SSK aErklarrnr azaltmak igin

(07.01.03)
AtillaYEsiLADA
Gazeteci. yazar

"...Sigaranrn uzerine niye 'saghga za-

rarhdrr' diye yazryorlar da ekmegin
i-rzerine niye 'giqmanlatrr diye yazmlyorlar..."
(03.01.03)
Furkan KIZILAY
"Qocuklar Duymasrn"rn Halug'u"

"...Qok inandrncr sevigme sahneleri

ve GENELMUDUR
Sezai A. ENSARI

"...Bizim iktidar gunlerimizi hatrrlayrnrz. Ama korkmayrn, krrat tek bagna
yine iktidara geliyor. O kotalann uzerinden traktorle gegecegiz. iktidara

geldigimiz ilk gun ttitunde kotay kaldrracalrm..."
(O3. 1 7.2002

segimlerinden)
Thnsu Qiller

DYP Qenel Bagkanr

herkesi sigara iEmeye tegvik etmeliflz.
Ne dersiniz, hog olmaz mr?..."

YONETTIVI KURULq
BASKANI
.
-:r;..?......r'.;;.

ANAP Genel Bagkan Vekili.

Brooke SHIELDS

".

rniri
J -. Jme yanErna

girseler Suleynan Demirel kazantr..."

/Bob FENSTER)
SinemaOvuncusu

E.rlr8.02

09.07.1951 yhnda Mardin'de dogdu.

1973 yrhnda istanbul Universitesi
Iktisat Fakultesi 'nde lisans editimini
tamamladr.

DAHA 6NCN BULUNDUGU
GOREVLER

.

Ozellegtirme idaresi Bagkan Yar-

drmcrhgr,

"...Ey IMF ! Sen kimsin ki benim tutu-

.

nume kota koyuyorsun. Turk tutuniinu dunya pazarlarrnda yok ediyor-

Yardrmcrhgr,

sun...

(03. I

1.02

segimlerinden)

C. CemUZAN
Geng Parti Genel Baqkanr

"...Karpuz'un hariE hemen her meyvenin nargilesi var. Bir nargilenin igim

suresi ug dort saat surer. iki sevgili
gelip 4 milyona bir tane nargile ahp

.
.

Bagbakanhk Teftiq Kurulu Bagkan
Baqbakanhk Mufettigligi,
Koyigleri Bakanhgr Mufettigi,

. Kolgleri

Bakanhg Mufettig Yardrm-

crhgr,

. Koyigleri Bakanhlr

Destekleme Ge-

nel Mudurliigu Kontroloru

.

. Etibank GenelMudurludunde Memur.

kalp krizlerine, savag gorunttleri giddete ve silahszlanmaya neden oluyor
olmah. Filmler, hayatrn sadece mutlu

dort saat vakit gegirirler. Kalkrp bir

Halen, Tekel Yonetim Kurulu Bagkanr
ve Genel Mudur gorevini surdtirmek-

pastaneye gitseler ve birkag saat otur-

tedir.

yanlarrnr degil, olanr yansltlr. Sigara

odemek zorunda kahrlar..."

da dahil olmak uzere, ilyi kotuyu,
dolruyu yanhgr iglerinde tagrrlar. $id-

maya kalksalar gok daha fazla
(17 .11.02\
Selahattin DiNqEL

Evim Narqile'nin sahibi

w

OLSUN

TUTUN EKsPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Kurum : Tutun, Tutun Mamulleri ve
Alkolltl Igkiler Piyasasr Duzenleme
Kurumunu,Bagkan Tutun. Tutun

Ti.ittin, Tiiti.in Mamulleri
ve Alkollti lgkiler Piyasasr
Dtizenleme Kurumu
TeEkilah, QahEma Usul
ve Esaslan ile Personelinin

Malive Sosyal Haklarr
Hakkrnda Yonetmelik

BIRINCIKISTI/I
Genel Hiiki.imler

Amag

Madde 1

-

Mamulleri ve AJkollu lcki]er Pirasasr
Dirzenleme Kurulu ve Tutun. Turun
Mamulleri ve Alkollir lgkiler Pivasasr
Dtzenleme Kurumu Bagkanrnr.

BaqkanVekili :Bagkanrn vckii.igunda Bagkanrn tum gorer.r-e i.etxilerini ustlenen Bakanlar lfurulunca atanan Kurul Uyesini.

Uye :.Tutun, Tut0n llamulleri r-e .{kollii lEkiler Pi1'asasr Duzenlen-re Kurulu uyelerini.
Personel : Tuttin. Tutun .\lamuileri ve
Alkollu lqkiler Pivasasr Duzenleme Kurumu asli ve surekii hizrnetierinde qorevlendirilen perscr.e.,.

Genellludrirhix :Tutur. Titun rrlamulleri. Tuz ve.{lkol Isletmeleri Genel
,tvtucunuounu.

Bu Yonetmelik; Tutun.
Tutun Mamulleri ve Alkollu ickiler piyasasr Diizenleme Kurumunun tesk-

llamulleri.

latr, Eahgma usul ve esaslarr ile hizmet

nel,lluduriug-,-.lnun Yeniden \iaprlandr-

birimleri ve bu birimlerin gorev. yetki

nlrnasr ile Turun

ve sorumluluklarrnrn, personelin savr.
unvan ve ucret ile diger mali ve sosial
haklarrnrn belirlenmesi amacrv4a du-

lerinin Uretimine. lc ve Dr;,{Im ve Satlmrna. 4046 sa1rli Kanunda l.e 233
sa\rh Kanun Hukmr.rnde Kararnamede Degigiklik Yapilmasrna Dair Kanunu.ifade eder.

zenlenmigtir.

Kapsam
Madde 2

-

Tutun, Tutiin Mamulleri

ve Alkollu lqkiler Piyasasr Duzenleme

Kurumunun tegkilatr. hizmet birimleri
ve bu birimlerin gorev ve sorumluluk-

lan, kadro unvan ve saplan, personelin trcret ve diger mali hakiarr ile

sosyal haklan bu Yonetmelikte duzen-

lenmigtir.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yonetmetik, 3/1/2002

tarihlive 4733 sayhTutirn, Tirtun Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri Genel
Mudtirhigunun Yeniden yaprlandrrrlmasr ile Tutun ve T0tun Mamullerinin
Uretimine, IE ve Drg Ahm ve Satrmrna,
4046 sayh Kanunda ve233 sauh Kanun Hukmunde Kararnamede Deaigiklik Yaprlmasrna Dair Kanunun 4
unc0 maddesi ve 9 uncu maddesinin
(A) frkrasrna dayanrlarak hazrrlanmrq-

Thnrmlar
Madde 4 - Bu Yonetmelikte gegen;
Bakan : Kurumun iliskilendirildiqi
Devlet Bakanrnr,

Kurul

: Tiitun, Tutiin Mamulleri ve

Alkollu Igkiler Piyasasr Duzenleme
Kuruiunu,

Kanun

| +,Sl
T,.u r

sarrL Tutun. Tirtun
e.dkol isletmeleri Ce-

ie

Tutun Mamul-

Kuruluq ve hukuki yapnr
Madde.5 - Tutirn, Tutun Mamulleri ve
Alkollu lEkiler Piyasasr Duzenleme Kurumu, Kanun ve difer kanunlarla verilen gorevleri yerine getirmek ve yet-

kileri kullanmak iizere kurulan, iiari
ve mali ozerklige sahip bir kamu tuzel
kigisidir.
Kurumun merkezi Ankara'dadrr. Kuru-

Iun alacAfl kararlar gergevesinde Kurum, yurt iginde gegici veya surekli
irtibat burolarr kurmaya yetkilidir.
Kurumun organlarr, Kurul ve hizmet
birimleridir.

ixir.rcirusm
Tiitiin, Tiitiin Mamulleri ve Alkollti
Igkiler Piyasasr Diizenleme Kurulu
BIRINCIBOLUPT
Kurulun Yaprsr, Atanmasl, Gcirev
Si.iresi, Gcirev ve Yetkileri, dyelerin

Teminatve HaklanYaplsr
Madde 6 - Kurul, biri Bagkan ve biri
Bagkan Vekili olmak irzere vedi uveden olugur.

Atanmasr
Madde 7 - Kurul Bagkan ve uyeleri;
Maliye Bakanhgr, Saghk Bakanhgr,
Tarrm ve Koyigleri Bakanhgr, Hazine
Mustegarhgr, Drg Ticaret Mustegarhgr,

24

Trirkiye Ziraat Odalarr Birlidi ve Genel
.rl0drirlilgirn ilgilendirildif i Eakanhgrn
onerecegi ikiger aday arasrndan Bakanlar Kurulunca atanlr. Genel Mu-

durluQun ozelleqtirme iglemleri ta-

mamlandrktan sonra, Kanunun 2 nci
maddesindeki Kurul uyeligi igin Genel

lludtirlugun ilgilendirildigi Bakanhgrn
aday onerme yetkisi Kurula geger.

Kurul uyeleri; hukuk, iktisat, iqletme,
uluslararasr iliqkiler, kamu yonetimi.

maliye, trp, muhendislik ve tutun
eksperlili alanlarrnda yurt iginde ya
da yurt dtgrnda en az dort ylhk yuksek
agrdan

ogrenim gormug, mesleki

yeterli bilgi ve deneyime sahip butunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamuda veya ozel sektorde en az on ul
Eahgmrg kigiler arasrndan secilir. Uvelerde aynca, 657 sayh DevleiMemlrlan Kanununun 48 inci maddesinin
(A) frkrasrnrn (1), (4), (5), (6) ve (7)
numarah bentlerinde belirtilen $artlar
alanlr.

Gcirevstiresi
Madde 8 - Bagkan ve 0yelerin gorev
suresi beg yldtr. Gorev suresi biten
tuye yeniden segilebilir. Herhangi bir
nedenle uyelikleri sona erenlerin ver-

lerine Bakanlar Kurulu taraftndan. avrrlan uyeyi onermig merciin gosterecegi ik adaydan en geg bir ay iginde
yeni bir uye atantr. Bu Eekilde atananlar, yerine atandrklan uyelerin sirrelerini tamamlar. Arka arkaya dort toplanttya veya bir yl iginde toplam on toplantrya mazeretsiz olarak katrlmavin
uyeler istifa etmig saylrrlar.
Gcirevve yetkileri

Madde 9 - Kurul, Kurumun karar organrdrr. Kurul, Kanun ve ilgili diger
mevzuat ile kendilerine verilen sorevleri yapar ve yetkileri kullanrr.

Teminatlar
Madde 10 - Kurul uyeleri gorevlerini
yaparken bafrmszdrrlar. HiEbir organ, merci, makam ve kisi, Kurulun
nihai kararlarrnr etkilemek amacrvla
emir ve talimat verernez.
Kurul iiyeleri, Kurulun para, para hukmundeki evrak, senet ve di6er mevcutlarrna kargr iqledikleri suElar ile bilanEo, tutanak, rapor ve benzeri her

turlu belge ve defterler uzerinde

ig

ledikleri suglardan dolay memur sayhrlar. Kurul uyelerinin, gorevlerini yapttkiarr srada ogrendikleri gizli bilgileri
aErklamalan halinde, haklarrnda 765
sayrh Turk Ceza Kanununun 229 un-

TUTON EKSPERIER|
DERNEGi
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cu maddesi htilqntr
ve lt]
ruldaki gorevlerine son verilir- Bu q+
ler Kurul uyeliline telaar segilemeder.
l{urul tyelerinin gorev sfireleri dohnadan gorevlerine son verilemez Ancak, Kanunda ongorulen yrasatdan ih-

lal etti$i veya kendilerine verilen
gorevlerife ilgili olarak iEledili suE
lardan dolay haklannda mahlarmVet
karan kesinlegen Bagkan ve iiyeleq
657 sayh Devlet Memurlan Kanunu
uyannca Devlet memuru olmak igin
aranan gartlarr kaybettikleri tespit
edilen veya ug aydan fazla bir stire ile
hastahk, kaza veya baqka bir nedenle

gorevlerini yapamaz durumda olan
veya gorev stiresinin kalan hsmrnda
gorevine devam edemeyecefi, uq
ayhk stire beklenmeksizin tam tesekkullu bir hastaneden ahnacak heyet
raporu ile tevsik edilen l{urul tiyeleri,

stireleri dolmadan Bakanlar

l(rulu

tarafindan gorevden ahrur.
Kuruf uyeliklerine atananl ardan, 657
sayh Devlet Memurlan Kanunu veya
ozel mevzuatla duzenlenmig personel
rejimine tabi olanlar, Kuruldaki gorevleri sona erdikten sonra bagvurmalan

halinde ilgili Bakan tarafrndan, mt-rk-

dernle birilCe tryelere da$rhlr.

Itrylantzamanrveyeri
iladde 14 - l(rru|, toplanh zamanlnl
saptamakta serbesttir. Ancak, Kurul

karanyla haftanln belirli grin veya
g0nleri ile saati, devamh toplantr
zamanr olarak onceden belirlenebilir.

Bole bir belirleme

yapilmazsa top-

lantr tarih ve saati, toplanhdan en az
yirmi dort saat once uyelere bildirilir.
Kurul toplantilarr Kurum merkezinde
yaprlrr. Ancak, gerekli hallerde Kurum
merkezi dqrnda da toplantl yaprlabilir.

Toplantrya katrlma esaslan ve gorevlendirme
Madde 15 - Kurul Bagkan ve [yeleri-

nin b0tun toplantrlarda bulunmalarr
esastlr.

dyelerin, rapor ve gorevlendirme dr-

glnda mazeretlerinin olmasl durumunda, mazeretlerini yazh olarak
Elaglrana bildirmeleri gerekir. Ancah

acil durumlarda yazh bildfuim sonra-

dan yapilmak kaydryla diler iletiEim
vasltalan aracrhltyla durum BaEkana
bildirilir.
Yurt iginde ve yurt drqrnda gegici gorevlendirmeler Kurul kararrla yaplhr.

teseplerine uygun bir kadroya atanlrlar. Akademik unvanlarrn kazanilmasl
igin gerekli gartlar sakhdr.

GciriiEmelerde usul
Madde 16 - Konular gundemdeki srraya gore gorugulur. Gorugmelerde

Emeklilik
Madde 11 - Kurul Bagkan ve uyeleri,
5434 sayh Tiirkiye Cumhuriyeti

trgrldrktan sonra oylamaya gegilir.

Emekli Sandrlr Kanununa tabidir.
Emeklilik agrsrndan, Kurul Bagkammn
Bakanhk Mustegarrna, l(rrul tiyeleri-

nin ise Bakanhk Mtistegar Yardrmcrsma denkstatude oldufu kabul edilir.
lbmsil harcarnalarr

Madde 12 - Bagkanveuyelerintemsil
harcamalanrun kapsamr ve Kurum
btitEesinden kargllanma usulleri Kurul
tarafindan belirlenir.

ixixcieOlrirq
KurulToplanhlan

Qafnvegi.indem
l.adde 13 - lfurul, Bagkanrn Eafinsr

tizerine toplanr. Gilndemi Baqkan belirler ve toplantr tarihinden en az yirmi

dort saat once yazrh olarak lyelere
bildirir.
dyelerden en az birinin onerisi tzerine
gundeme iligkin defiqiklik veya ilave
yaprlmasr Kurulca karara baflarur.

Hizmet birimlerinin gtindemdeki
konulara iligkin inceleme, sonuE ve
onerilerini iEeren metinler de gun-

gundeme iligkin konular yeterince tarBagkan oyunu en son kullanr.
Uyeler kendilerini, uguncii dereceye
kadar kanve ikinci dereceye kadar kayn hsrmlan ile evlathklarrm ilgilendiren kararlarla ilgili toplantr ve oylamaya katrlamazlar.

Toplantrlara, I(rrul tarafrndan goriiglerini bildirmeleri istenilen Kurum per-

soneli ile gorugme tutanaklarmr duzenlemekle gorevli personel drgnda
hig kimse katllamaz. Ancak, Kurul ge-

rek gordulu takdirde belirli bir konu-

da gortrg bildirmeleri istenen uzman
kigilerle, girndemdeki konu ile ilgili
kigileri veya kurulug temsilcilerini
toplantrya gafi rarak dinleyebilir.
Karar tutanaklarr
Madde 17 - Kurul kararlan tutanak
haline getirilerek uyelerce imzalanr.
Kararlar birbirini takip edecek gekilde

numaralandrrrlrr

ve karar

tarihi

belirtilerek tutanala karardaki srraya
goreeklenir.
Toplanhve karar nisabl
Madde 18 - lfunrluniryetarnsaysrile
toplanmas esasbr. furcah mpo4 ma-

zeret, gorevlendirme ve uyelifin bogalmasl veya 16 ncl maddenin ikinci

frkrasrndaki engellerin bulunmasl
durumlannda en az dort iiye ile
toplanr ve kararlar iiye tamsayslnln
salt go$unlufu ile ahnr. Kuruluyeleri
qekinser oy kullanamaz. Qofunluk
karanna katrlmayan tiye, en geg iki
gun iEinde kargl oy gerekEesini yaall
olarak Kurula bildirir.

riq<ixcrinrsnn
Bagkan, BagkanVekili
Bagkanrn giirev ve yetkileri
Madde 19 - Kurul Bagkanr, apt zamanda Kurumun da Bagkamdrr.
Bagkanrn gorevve yetkileri gunlardr:
a) Kurul toplanhlarrrun gtindemini
belirlemekve toplantrlarr idare etmek,

b) Hizmet birimlerinin uyumlu,
verimli, disiplinli ve dtrzenli biEimde
Eahgmasr ile hizmet birimlerinin

birbirlerile ve l(rrulla koordinasyonunu safilamak, birimler arasnda
kabilecek gorev ve

Et-

yetki uyugmazhk-

lannrgozmek,
c) Kurul kararlarr EerEevesinde, bu
Yonetmelikte saylan hizmet birimlerini kurarak faaliyete baglatmak veya
faaliyetlerini durdurmak,
d) Kurumun iglevlerini yerine getirebilmesi iEin mevzuata uygun olarak
Kurul tarafindan almacak kararlar Eer-

gevesinde Kurum personelinin atamaslnt yapmak, gorev yerlerini degiqtirmek,
e) I{urulca alnan kararlann ve mevzuatla verilen gorevlerin yurutulme-

sinisaflamak,

l(trumun gorevalaruna giren konularda diler kuruluglarla igbirligini saglamak,
g) Kurumu resmi ve ozel kuruluqlar
nezdinde temsil etmek,
h) Kurumun buttin birimlerinin faaliyetlerini, iglemlerini ve hesaplarrnr denetlemek, delerlendirmek ve gerekQ

tilinde Kurum

faaliyetleri

ile

ilgili

olarak kamuoyunu bilgilendirmek,
i) Kurum biitgesi ile gelir-gider kesin

hesabmr ve ylhk faaliyet raporunu
hazrlayarak Kurula,sunmak ve butgenin uygulanmast, gelirlerin toplanmasr, harcamalann yaprlmasm sa!-

lamak
BagkanVekili
Madde 20 - Bagkamn herhangi bir
nedenle gorevi bagrnda bulunmadrft
hallerde; kanun, kararname ve yonetmelikler EerEevesinde Bagkana veril-

TUTON EKSPERLERi
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mig olan gorev ve yetkiler Ba$<an Ve'
kili tarafindan kullaruln

odnochrcriKrslm
BaEkan Yardrmcrlan ve Hizmet Birimleri

ninixcieOl.dr'l
BaEkanYardrmqlan
BaEkan Yardrmcrlan, g<irev, yetki ve

sorumluluklan

Madde 21 - I{uruma, Baqkana gorevlerinde yardtmct olmak iizere l{trrul
karanyla iki bagkan yardrmctst atantr.
Baqkan yardrmctlan, Kurum Bagkanrnrn emrinde ve onun yardtmctsr olup,

Kurum faaliyetlerini Bagkan adtna ve
Bagkamn talimatlarr dofrrultusunda
mevzuata uygun bir gekilde dilzenler
ve yuriitur. Gorev kapsamrndaki hizmet birimlerine gereken talimatlarr
verir ve bunlann uygulanmasmt sag-

l(rrum faaliyetlerinin, etkin ve verimli
bir gekilde yerine getirilmesini safilamak amacrfa Bagkamn onayryla alt
birimler arastnda geEici veya surekli
ortak proje gruplarr oluqturulabilir.

qquNcu BoLUM
Hizmet Birimlerinin Giirev ve
Sorumluluklan

Ana hizmet birimleri
Madde 23 - Kurumun ana hizmet birimlerinin gorev ve sorumluluklart
gunlardr:
a) Denetim Dairesi Bagkanh{r;
1) Kurumun hizmet birimlerinin faali-

yetlerini, iglemlerini ve hesaplartnt
Bagkanrn talimatl uzerine incelemek
ve denetlemek,

2) Tuttin, tuttin mamulleri ve alkollti

ixixcin6lti'tvl

igkiler piyasasrna iliqkin yasal ditzenle'
melere tabi olan gerEekve hlzel hgile''
rin iglem ve hesaplanrun, ilgili mevzuat gere{nce incelenmesine ve de-

HizmetBirimleri
HizmetBirimleri
Madde 22 - Kurum, merkez ile ihtiyaca gore diler illerde kurulacak irtibat

mak
3) Tutirn, t0t0n mamulleri ve alkollil
iqkiler piyasasnda faaliyet gosteren

lar.

brirolanndan oluqur.
Merkez hizmet birimleri; agagrda gosterilen ana hizmet birimleri, danqma
birimleri ve yardtmct hizmet birimlerinden olugur.
a) Ana hizmet birimleri;
1 ) Denetim Dairesi Bagkanltlt,
2) Ttrtiin Piyasasr Dairesi Bagkanhfir,

3) Tuttn Mamulleri Piyasasr Dairesi
Bagkanlt!t,

4) Alkollii lgkiler Piyasast Dairesi
Bagkanlt$t,

5)

fuagtrrma Enstitiileri

ve

Biligim

Dairesi Bagkanltfit,

6)

Sektorel Rekabet ve Tuketici

Haklan Dairesi BaEkanltft,

7)

Oluslararasr Iligkiler

ve

Birligi ile Koordinasyon

Avrupa

netlenmesine iliEkin g6revleri yaP-

firmalann; haiz olrnalan gereken teknik gartlarla, kurulmalan ve igletilmeleri ile ilgili hususlarda, gerekli her
t{irlu inceleme ve denetimi yapmak,
4) Uygulamada kargrlagrlan aksakhklarrn tespiti halinde bunlann giderilmesine iligkin onerilerde bulunmak,
5) Adli ceza uygulamastnt gerel<tiren
hususlann ilgili mercilere intikalini

sa!lamak,

6) Bagkan tarafindan verilecek diler
gorevleri yapmak.
b) Tiitiin Piyasasr Dairesi BaEkanh-

gt;

1) Uretici tiitirnlerinin

altm-satmr,

nakledilmesi, ithali, ihract ve denetimi

ile ilgili hususlarda kanunla ongorulen dtzenlemeleri yapmak, tutiin pi-

Dairesi

yasasmda faaliyet gosteren gergek ve

Baqkanhlr.
b) Danrgma birimleri;
1) Kurum Danqmanltgt,
2) HukukMiiqavirligi,
3) Basrn ve Halkla Iligkiler MugavirliSi,
c) Yardrmcr hizmet birimleri;
1) insan Kayrnaklarr ve Egitim Dairesi
Bagkanh!r,

tuzel kigiler ile bunlann her tirrltl birlik-

2l idari ve Mali igler Dairesi
Bagkanlt$,
3) Ifu rul Ozel Buro Mtdtirlugu,
4\ Ozel Buro Mir dtrlu gii,
5) Savunma Uzmanltft.

lerinin sektorun guven ve istikrannt
bozmayacak gekilde mevzuata uygun
bigimde gahqmalannt safilamak,

2) Ttrtun ticareti yaPmak isteYen

gergek ve tuzel kigilere yetki belgesi
d0zenlemek, ithal ve ihrag edilmek
istenen tutunlere iligkin uygunluk
belgesivermek,
3) Uretici ttrtunlerinin altm sattmmda
uygulanacak yazrh sozlegme usul ve
esaslartnt belirlemek,

4)

Uretici tutunlerinin aEtk artrma
merkezlerinde yaprlacak altm-satt-

i,,,,,,a:iiriiiiiirliri3firtiri:iiitti!:i

#

i'gn;

mrnda uygulanacak agtk arttrma
baglangrE fiyatrnr teknik olarak sapta-

mak, aErk arttrma merkezlerinin kurulugu, igleyigi ile agk arttrma usul ve
esaslannr diizenlemek,
5) Tritun eksperlerinin gorev, yetki ve
mesleki sorumluluklan konulartnda
gerekli dtizenlemeleri yapmak,
6) Gorev alam ile ilgili konularda, ilgili
kuruluglarn ve birimlerin de goriiglerini almak suretiyle gerekli dirzenlemeleri yapmak, uygulanmasmt safla-

mak ve mewuat deligikliklerini izlemek,
7) 1918 sayh KaEakErhlrn Men ve Ta-

kibine Dair Kanun ve diler kanunlar
ile GenelMirdilrliige verilmig olan gorevleri ytirutmek,
8) Kanunda yer alan idari cezalar ile

idari para cezalanntn uygulanmasmt
saflamak,

9) Mevzuatla izne ballanan difer iqlemleriytrutmek,
10) Kanunla ongorulenveya Bagkan
tarafrndan verilecek diler gorevleri
yapmak.
c) Tiitiin Mamulleri Piyasasr Dairesi

BaEkanhlr;
1) Tiitun mamullerinin tiretimi, ithalab, ihracatt, sattgt ve denetimi ile ilgili
hususlarda kanunla ongoriilen duzenlemeleri yapmak, tutiin mamulleri
piyasasrnda faaliyet gosteren gerqek
ve tuzel kiqiler ile bunlarrn her turlI birliklerinin, sektortn guven ve istikrannt
bozmayacak gekilde mevzuata uygun
bigimde Eahqmalartnt saflamak,
2) T0tiin mamullerini uretmekve satmak isteyenlerden lrretim, satq ve uygunluk belgesi baglna alnacak tutarlann tespiti ile tescil, izin ve ruhsat
harElanrun tespit ve tahsiline iligkin
iglemleriyirrtitmek,

3) 1918

sayrh KaEakgrhlrn Men ve Ta-

kibine Dair Kanun, 492 saytlt Harglar
Kanunu ve difer kanunlar ile Genel
Miidurluge verilmig olan gorevleri y0rutmek,
4) Kanunda yer alan idari cezalar ile

idari para cezalanntn uygulanmastnt
sa!lamak,

5) Adli ceza uygulamasnt gerektiren
hususlart ilgili mercilere intikal
ettirmek,
6) Gorev alanr ile ilgili konularda, ilgili
kuruluqlann ve birimlerin de gortiglerini almak suretiyle gerekli duzenlemeleri yapmak, uygulanmasrnt sagla-

mak ve mevzuat degigikliklerini

,,:::ilt]tr:it |iir:rtlfl,Xi,*iirttl|tr{t-{it
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izle-

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

mek,
7) Mevzuatla izne bafilanan
lemleri yiirutmek,

13)

dijer

14) C6rw

&rra

gif lalnndann

3ien

lcrfada L

ve tririmhin de

gr

ru$lerini ahnak sirefiJ/le gereld drf-

d) Atkotli.i igkiler piyasasr Daircsi
BaEkanhlr;

zenlemderi yaprrnh rrygrutanmasru
saElamak ve mevanat deliEildilderini

1) Alkol, alkollii iEki, bira ve garap Ore.

idemeh

tecek fabrikalann; haiz olmalan gere_
ken teknik gartlan, kurulmalan, illetil_

15) Kanunla ongoriilen veya BaEkan

tarafindan verilecek

difer

gorevleri

meleri ve denetlenmeleri ile ilgili ola_

yapmak.

rak mevzuat dahilinde gerekli siktorel

e) Aragtrrma Enstitiileri ve Biliqim
Dairesi BaEkanhlr;

duzenlemeleri ve iglemleri yapmak,
2) Alkol ve alkollu iEkilerin ig ve drg ti-

careti ile ilgili mevzuat dahilinde ge_
rekli sektorel duzenlemeleri ve islein_
leriyapmak,
3) Alkol ve alkollu igki ithal eden veya
0reten firmalarrn, ilgili mewuatr dahilinde fiyat belirleme, satrgve daltrm

usulleri yoniinden faaliyetlerini izlemekve gerekli iglemleri yapmak,
4) Uretilen ralonln mevzuata uygunlu_
lunu gozetmek ve gerekli iglemleri
yapmak,

5) Etilenden elde edilen sanayi tipi
ham etil alkolu, grda sanayii digrnda
kullanrlmak uzere ithal etmek iste-

yenlerin izin taleplerini defierlen-

dirmekve gerekli iglemleri yapmak,
6) $arap yapanlarla zirai mahsul igleyenlerin tali maddelerden alkol uietme izin taleplerini dejerlendirmek ve

gerekli iglemleri yapmak,
7) GerEek ve t0zel kigilerin, suma drgmda her trirhi alkol tiretme izin talep-

Tttun, ttitun mamulleri, alkolve alkollu igkilerin mevzuatla belirlenen
1)

analizlerini yapmak, gorev alaruna giren konular ile insan salhltna zarar

verebilecek maddeler konusunda
aragtrmalarda bulunmak, ilgili ku-

ruluglar ile koordinasyon safilamak,
2) Kurumca gerekli goriilen yerlere
akredite laboratuvarlan kurmak ve is-

letilmesini saflamak, akedite laborituvar ozellifi tagrdrfi yetkili kurulusIarca onaylanmrg laboratuvarlar ile

igbirlifiiyapmak,

3) Gorevalan ile ilgili konularda mevzuat de$igikliklerini izlemek, mevzuatr
toplamak ve dokumantasyon merkezi

olugturmak, gerektilinde ilgili kurulug ve birimlerin de gortiglerini almak
suretiyle mevzuat geligtirme gahgma-

lanndabulunmak,

4) Sistem analizlerine dayah olarak

bilgi teknolojileri altyaprsr ile l(rrum
iEi ve drgr

bilgi iletim sisternlerini tasar-

lerini de$erlendirmek ve gerekli ig-

Iamak, geligtirmek, yonetmek, gtivenlilini saflamak ve teknotojik gelig-

8) Metil alkol uretmek veya ithal etmek isteyenlerin, bu konudaki
taleplerini delerlendirmek ve gerekli

melere uyumlu Eekilde gtincelleEtiril-

lemleriyapmak,

iglemleri yapmak,
9) $arapgrhgrn geliEtirilmesi ve iyileEtirilmesi ile ilgili EahEmalarda 6ulunmak,
10) Alkol ve alkollu icki fabrika. ima-

f'

uygdilEr gEddig
fg- merfre iftd etri-

ceza

melq

8) Kanunla ongorulen veya

Baqkan
tarafrndan verilecek difrer gorevleri
yapmak.

Ad

husrdan

ig_

lathane, imlahane ve ticarethaneleriyle bu gibi yerlerin iEletme hakkr
devir taleplerini delerlendirmek ve

gerekli iglemleri yapmak,

11) 1918 sayh KaqakEilrgn Men ve
Takibine Dair Kanun, 4g2iayh Harglar Kanunu ve diler kanunhrlle Genel

mesiniteminetmek,

5) Biittinlegik bir bilgi modeli ve sistemi EerEevesinde veri tabanlarr tasarla-

mak, geligtirmek, yonetmek ve de!i-

gen mevzuatve kogullara uyum saflayacak gekilde g0ncellegtirmek, verilerin kalite, dogruluk ve guvenlisi igin

gerekli tedbirleri almak, uygulamak
ve geligtirmek,

6) Kanunla ongor0len veya Bagkan
tarafindan verilecek di$er gorevleri
yapmak.

f)

Sekt<irel Rekabet ve Ti.iketici

Haklan Dairesi BaEkanhfr;

Mtdurluge verilmig olan gorevleri
yapmak,
12) Kanunda yer alan idari cezalar ile
idari para cezalanrun uygulanmaslnr

gulamalar konusunda kamuovunja
tuketici bilinci olugturmaya ybnelk

saflamak,

2) Selrtorde faaliyet gosteren kigilerin

1) Sektore iligkin duzenlemeler ve uv-

galrymalaryapmak,

kend aralannda veya uEuncu kigilerle
arasnda @abilecek uyugmazhklann
gfierifns;ine yonelik talep veya gika-

y€deri @erlendirerek sonuqlandrr-

nnt<, gercktiginde ilgili birim ve kuru-

h4bra konunun intikalini sallamak,

3) Selddrde faatift gosteren firma-

lann gube, temsilcilik aEma, ortakhk
kurma ve kurulrnug ortaklklara kahhmru idemek ve deferlendirmek,
4) Ilgili mevzuatla, sektorde faalivet
gosteren kiqilerde aranan asgari

g

artlara ait belgeleri ve donemleiitiba-

riyle ahnacak bilgileri incelemek ve
delerlendirmek,
5) Izleme ve inceleme sonuqlarrm birbiriyle kargrlagtrrarak gerektiginde rapor haarlamak, elde edilen veri ve sonuglann ilgili kuruluglara intikalini
saflamak,
6) 4207 sayh Tritun Mamullerinin
Zararlannrn Onlenmesine Dair Kanunda yer alan hukumler sakh kalmak
kaydryla, tutirn ve alkol tuketiminden
kaynaklanan kamusal, toplumsal yada trbbi nitelikteki her turlu zararh eikiIeri onleyecek duzenlemeleri yapmak,
bunlarla ilgili kararlan almakve gerekli gortilen organizasyon ve faaliyetleri
desteklemek.
7) Sektorde faaliyet gosteren kigilerle
ilgili olarak diler kuruluqlarca dtizenlenen raporlan degerlenJirmek,
8) Gorev alaruna giren konularda, ilgili kuruluqlarrn ve birimlerin de gonlqlerini almak suretiyle gerekli Jrizen-

lemeleri yapmak, onerilerde bulunmak ve merzuat degigikliklerini izlemek,
9) Kanunla ongorulen veya Bagkan

tarafindan verilecek
yapmak.

difer

gorevleri

g) _Uluslararasr iliEkiler ve Avrupa
Birligi ile Koordinasyon Dairesi

BaEkanhfi;

1) I(rrumun faaliyet alanlna giren konularda, uluslararasr ve yabancr tilke
kuruluglan ile ilgiti iglemleri ytirutmek,
bu kuruluqlarla yaprlacak muzakere-

leri koordine etmek ve istisarelerde

bulunmak,
2) Kurumun faaliyet alam ile ilgili ola-

rak geligen

uluslararasr mevzuatl

takip etmekve ilgili birimlerin de mutabakatm alarak l{urumun ve ilgili
sektorun kullanrmrna sunmak,
3) Avmpa Birligi mtiktesebatlna uyumu- saflamak amacryla gerekli galqmalanyapmak,

TOIUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

4) Konusuyla ilgili olarak uluslararasr
kuruluglarla iqbirligi yapmak, gerektiginde bu kuruluglara Kurumun uye ol-

masrmsaflamak,
5) Uluslararast ekonomideki geligme-

ler ile sektoriin genelini izleyerek
defierlendirme ve onerilerini ilgili

birimlere iletmek.
6) itgili sektorde faaliyet gosteren yerli
ve yabanct kigilerin kargrlaqtrklan tek-

nik engeller ile eg etkili onlemlerin
azaltilmasna yonelik Eahgmalan, diler birim ve kuruluglarla koordineli
olarak yuruterek bu hususta rehberlik
etmek, gortg ve tavsiyelerde bulunmak,
7) Kurumun faaliyet alanlna giren konularda imzalanacak uluslararast anlagmalar konusunda, ilgili birimler ile
kuruluglara tavsiye nitelilinde teknik
yardrm saflamaya yonelik gahgmalart

memig uyugmazhklartn, bir hakkn tanrnmasl ya da bir menfaatten vazge'

gilmesi yoluyla sulhen goztimunun
sallanmast amacrfa Bagkana oneri
sunmak,
4) Kurumun gorev alantna giren hususlarda mevzuah derlemek ve defier-

lendirmek,
S)Kuruma iligkin her turlu uyugmazhlrn takibi ve goziimlenmesi amaclyla
kurumu temsil etmek ve gerektilinde
yasal yollara bagvurulmasrna iligkin
iglemleriyuriitmek,
6) Kurumun iigtrncu kigilerle olan alacak, hakve borglan hakkrndaki iglem-

leriyuriitmek,
7) Hukuki konularda aragttrma ve
incelemeleryaPmak,

8)

Bagkan taraftndan verilen diger

gorevleri yaPmak.
c) Basrn ve Halkla lliEkiler MtiEavir'

yapmak,

ligi;

8) Kurumun faaliyet alantna giren konularda Turkiye'de duzenlenecek
uluslararast toplantilarrn organizasyonunu yapmak, yurt drgrnda di.rzenlenecek toplantrlara katrhm igin gerekli
iglemleriyurutmek,
9) Kurum personelinin, ilgili sektor
alanrnda yurt drqrnda egitilmesi' staj'

1) Kurumun basln ve yayln kuruluglarr
ile iligkilerini planlamak ve yurutmek
2) Basrnda sektor ve ekonomik gelig-

olrenim ve ihtisas yapabilmesine yG
nelik ortam ve imkanlan araqtrarak

Kuruma bilgi vermek,
10) Kanunla ongorulen veYa Bagkan
tarafindan verilecek difier gorevleri
yapmak.
DanrEma birimleri

Madde 24

-

Kurumun danlgma bi-

rimlerinin gorev ve sorumluluklarl
gunlardr:
a)

KurumDanrqmanhft;

1) Baqkan, Bagkan Vekili ve tYelere,

Kurumun gorev alant ile ilgili konularda danrgmanhkYaPmak,
2) Kurulca belirlenecek projeleri ha-

arlamakveya katkrda bulunmak,
3) Bagkan, Baqkan Vekili ve tiyeler ta-

meler ile ilgili olarak gkan tnbederi

derlemek ve ilgililere sunulrnasrn
saglarnah

3) tfummun agrldannlanru basm Yayn organlanna duYrrmak,
4) lfurumun kamuoYunda tantttlmast
ile ilgili faaliyetleri Yurutmek,

5) Bagkan tarafindan verilecek diler

gorevleri yerine getirmek.
Yardrmcr hizmet birimleri
Madde 25 - Kurumun Yardtmct hizmet birimlerinin gorev ve sorumluluklan gunlardr:

7) Kurumun yurt iEi ve yurt drgr efitim
planlannt haztrlamak, uygulanmasml

iallamak, izlemek; personel ile ilgili
hizmet igi eflitim programlanm dtizenlemekve uygulamak,
8) Personelin Kuruma balhhftn arttrrcr sosyal faaliyetlerde bulunmak,
9) Bagkan tarafindan verilecek difier
gorevleri yapmak. .

b) idari ve Mali igler Dairesi Bag'
kanhdu

1) Kurumun gelir-gider tahminlerini
yapmak, butgesini haarlamak, uYgulamastnt izlemek ve kesin hesabmt
hazrrlamak,

2) Kurumun arag, gereq ve malzeme
gereksinmelerinin kargrlanmasr ile

ilgili hizmetleri Yiirutmek,
3) Kuruma taglnlr-taglnmaz mal veva
hizmet altnmast, satrlmasr, kiralan-

masl ve sigortalanmasr iglern'enni yu-

riitmek,

4) I(rrumun mali iqleri ile ilgili diger
hizrnetlerini yunruneh
5) Ternidik qTdnlatrna, tsrtma. balsr*.onanm, ta$ma ve gtrvenlik hizmetlerini yapmak veYa YaPttrmak,

6) Bagkann talimatlarm ilgililere duyurmak ve uygulanmaslnt izlemek.
Kurumun ig ve drg protokol hizmetleriniyurutmek,
7) Genel evrak, argiv ve haberleqme
merkezinin faaliyetlerini duzenlemek

vey0riitmek,
8) Kutuphanecilik hizmetlerini ytirutmek,

9) Kurum rapor ve YaYnlarnln bastm

ve da grtrm hizmetlerini yurtitmek,

10) Ifurumla ilgili ttim mewuatln gun-

a) insan Kaynaklarr ve Efiitim Dairesi BaEkanhft;
1) Kurumun ig ve insangticu planlamasr ile personel politikasrna iligkin

kullanlmtna sunulmastnt sallamak,
11) Personelin ve bakmakla ytikumlti

EaLgmalanyurutmek,
2) Personelin atama, ozliik, emeklilik
ve benzeri iglemlerini Yurutmek,
3) Personelin ucret ve diler mali-sos-

lerinden yararlanmalarlnt saflamak,
12) Bagkan tarafindan verilecek difer
gorevleri yapmak.

cel halde tutulmast ve difier birimlerin

oldu$u yaktnlannrn saghk hizmet-

Miidi.irltigii;
1) Kurul toplantrlarrna iligkin olarak

yal haklanna iligkin

c) Kurul 6zel Biiro

rine hukuki danrgmanhk hizmeti yapmak.
2) 'Takibinde ya da tist dereceli yargt

mercilerine intikalinde yarar goriilme-

nelik gahgmalar YaPmak,
5) Personelin seEilme usulve esaslart,
disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile
personele iligkin diger mevzuat galtqmalannt yiirutmek ve uygulamastnt

Bagkan tarafindan belirlenen gundemi uyelere dafrtmak,
2) tfurul gorugme ve kararlartnrn kaydtnl tutmak, karar tutanaklartna ve karar defterine kaYdetmek, Bagkan ve
0yelere imzalatmak,
3) Kurul kararlannt, Bagkanrn talimatt

yen dava ve icra takiplerinden vazge-

saflamak,

do!rultusunda ilgili birimlere intikal

6) Qalryma hayattnt ilgilendiren mev-

ettirmek,

rafrndan verilecek difrer gorevleri yap-

mak.

b)HukukMiiEavirligi;
1) Bagkana ve diler hizmet birimle-

gilmesi konusunda Bagkana oneri
sunmaK,
3) Henuz yargr mercilerine intikal et-

diizenlemeleri
yapmak,
4) Performans delerlendirme kiterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yo-

zuailizlemek,

4) Kurula ait yazrgmalan yapmak, ka-

Triniil EKSpEH-Eni
DERilEGi

BULTEili
rar ve yazgmalara iEldn ar{ivoluEu.Umak ve bunlan muhafaa etunelq

Itadde 27 - Itrrum hizmetlerinin ge.
rektirdili aslive s|rekli gorevler, idari

5) Uyelerin selaeterlik hiznetlerini yu-

rutmek,

hizmet sozlegmesiyle sozlegmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yti-

6) Bagl<an tarafindan verilecek diler

riitulirr. Kurum personeli, ticret ve
mali haklar drgmda 657 sayrh Devlet

gorevleri yapmak.
d) Ozel Biiro Mi.idiirliigti;
1 ) Bagkamn resmi ve ozel yaagmalarr-

nrlrurutmek,
2) Bagkann her t0rlii protokoliqlerini
dtizenlemek ve yurtitmek,
3) Bagkan tarafrndan verilecek di$er
gorevleriyapmak.
e) Eavunma Uzmanhfi;
9/6/ 1958 tarihli ve 7 i 26 sayrh SMI Sa-

vunma Kanunu ile diler kanunlarla
verilen gorevleri yapmak.

BESINCIKISIM
Kadro UnvanveSayrlan
Kadro unvanve saylan
Madde 26 - lfurumun asli ve siirekli
hizmet ve gorevlerinin yuriitulebilmesi igin gerekli }<adrolara ait unvanlar ile

saylan, Kanunun gegici 1 inci maddesinin (C) fikrasl gere$ince kurulan
Komisyonun Eahgmasr da dikkate ahnarak, ekli cetuelde belirtildigi gekilde
tespit edilmigtir.

Bagkan yardrmcrsr, daire bagkam;
grup baqkanl, uzman ve uzman yardlmcrsl kadrolarna atanacaklann; tlp,
hukuk, iktisat, igletme, siyasal bilgilea

iktisadi ve idari bilimler, muhendislik
ve ttitun eksperligi alanlarmda efiitim
veren en az dort yrlllkyiiksek ofrenim

kurumlan ile bunlara denkligi yetkili
makamlarca kabul edilen yurt drgrndaki yi.iksek ofrrenim kurumlarmdan
mezun olmug ya da lisans ofrenimlerine bakrlmaksran saylan boliimlerde
lisansusttr o$renimi yaprrug olrnalan
ve 657 sayh Devlet Memurlan Kanununda belirtilen tsrtlan taErnalan gerekir.

Diler kadrolara yaprlacak

atamalar-

da, Komisyon EahEmasm da dikkate
almak suretiyle o{lrenim Satuu belirIemeye, kadro unvan ve saylanrun
Kurum hizmet birinrleri itibariyte dafl hmn yapmaya Krml yetkilidir.
Yukanda belirtilen nitelilderin dqlnda,
hizmetin gerektirdiOi g6revler ile ilgili
ozel kogullan belirlemeye tfurul yetkilidir.

ALTINCI KISlm
dcret ile Diier lttali ve Sosyal Haklar
dcret ile diier mali ve sosyal haklar

Memurlarr Kanununa tabidir.
Personelin ucret ile difier mali ve sosyalhaklan, 12/6/2002 tarihli ve 4761

sayh Baz Kanunlarda Degigiklik Yapilmasr Hakkrnda Kanunun 20 nci
maddesi ile 4/7/2001 tarihli ve 631
sayh Kanun Hukm{inde Kararname
ve bu Kararnameye dayanrlarak grka-

rrlan Bakanlar lfurulu kararlan ve di-

ler duzenlemeler Eergevesinde Kurul
tarafrndan belirlenir.
Emeklilik
Madde 28

-

lfurum personeli, 5434

sayh Ttirkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandrfr r Kanununa tabidir.

Emeklilik agsrndan Kurum bagkan
yardrmolanna Bakanhk Genel Muduru, daire baEkanlanna ise Bakanhk
Genel Miidiir Yardrmcrsr igin tespit
edilen ek gosterge, makam ve temsil
tazminatlarr ile difier mali htiki.imler
uygulanr. Dler personelin durumu
ve buna iligkin esaslar ise ltrrul tarafrndan belirlenir.

YEDiNCiKISIAI

QeEitliHtiktimler

einixci eoldm

OrtakHiiki.imler
Harclrah
Madde 29 - Bagkan, Bagkan vekili ve
0yeler ile personele odenecek harcrrahm miktan ile harcrah odemelerine
iligkin usul ve esaslar lfurul tarafindan
belirlenir.

Konuttahsisi
Madde30 - Bagkan, ElaEkanvekilive
uyeler ile l{urum personeline, lGmu
Konutlan Yonetrneliff EerEwesinde

Itnil

tarafrndan konut tahsisi yapila-

bilir.

Difer sosyal hak ve yardrmlar
lladde 31 - Bagkan, BaEkan vekili ve
tyeler ile personele saflanacak diler
sosyal hakve yardrmlara iligkin usul ve

esaslat 4n/2001tarihli ve 631 savrh

Kanun Hiikmunde Kararname ve tu
Karamameye dayanllarak grkanlan
Bakanlar Kurulu kararlan ve diger d0zenlemeler gergevesinde Kurul tarafrndan belirlenir.

Yetkidewi
Madde 32 - Bagkanve diferyoneticiler, srmrlanm yaah olarak agrkEa belir-

h

lenrd( l@$hryla yetkilerinden bir
hsrntn danna dernedebilir. Ancak,
yetki devri devr*fn sorurnlulufunu ortadankaldrrnaz
Yiineticilerin sonnnlutuklan
Madde 33 - lfurumun her kademedeki yoneticileri yapmatda yuktrmlu
olduklan gorevleri, BaEkamn talimah

dolrultusunda merztrata, plan ve
programlara uygun olarak yurtitmekten bir iist yonetici kademeye
kargr sorumludurlar.
Yasaklar

Madde 34

-

Bagkan ve tiyele4 uyelikleri suresin ce 67 62 sayh Turk Ticaret Kanununa gore tacir saylmalannr
gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Kollektif girketlerde ortak veya ko-

mandit girketlerde komandite ortak
olamazlar. Uyelikleri suresince ve uye-

liklerinin sona ermesinden itibaren
yl sure ile Kurumun dtizenleme
alannda faaliyet gosteren gerEek ve
tirzel kigilili haiz kuruluglarda ya da
bunlann igtiraklerinde gorev alamaz,
ortak olamaz ve bunlarla gelir sallayabilecek dolrudan ya da dolayh iligkiye giremez ve aynl alanlarda ticari
uE

faaliyette bulunamazlar.
Bagkan ve tiyeler ile Kurum personelinin kendisi, egleri ve birinci dereceye
kadar kan hrslmlan, tutirn, ttitun mamulleri ve alkollu iEkiler piyasasrnda
faaliyet gosteren kamu kurum ve kuruluglan drgrndaki tuzel kigililiklerde ya
da bunlarm igtiraklerinde, atanma tarihinden itibaren uyelik ve gorev stiresi boyunca gorev alamazyadabu kuruluglarla gelir sallayabilecek dogrudan ya da dolayL iligkiye giremez ve
ttrtun, ttrttin mamulleri ve alkollu iEkiler piyasasrnda ticari faaliyette bulunamadar.

Malbeyanr

Madde 35 - Bagkanve tiyeler goreve
baElama ve gorevden ayrrlma tarihlerinden itibaren bir ay iginde ve gorevleri devam ettili siirece her iki yrlda
bir mal beyanrnda bulunmak zorun-

dadrlar.

I(rrum personeli de, Devlet memurlarnrn mal bildiriminde bulunmalanna iligkin duzenlemeler gergevesin-

de mal beyanlfida bulunmali zorundadr.

Srsaklama
Madde 36 - Bagkan

ve tiyeler ile personel, I(urumla ilgili gizliliktagryan bilgileri; tutiin, ttitiin mamullerive alkol-

TOTON EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

lu igkiler piyasasrnda yer alan gergek
ve tiizel kigilere ait her tiirlii srrlan, gorevlerinden aynlmrg olsalar dahi kanunen yetkili krhnan mercilerden bagka-

srna agtklayamaz, kendilerinin veya
baqkalanrun menfaatine kullanamazlar.

Kurum malvevarhklart

Madde 37 - Kurumun mal ve varhkla-

rr Devlet mah sayhr, haczedilemez,
rehnedilemez.

Sakhhi.ikiimler
Madde 38 - Kurumda gahgtrklan sure
iqinde, Bagkan ve uyeler ile tum personelin, Kurumdaki gorevlerine baglamadan onceki sosyal guvenlik kurumlart tarafrndan saglanan her turlu
haklan sakltdtr.
itgiti kiEi ve kuruluglann sorumlulu-

gu

Madde 39

-

lfurulun belirlel'ecegi

esaslar qerqevesinde. l{r-rrumun gorel'

alanr ile ilgili konularda gorer'lendiri-

len Kurum Yetkililerinin

gerekli

gordukleri her turl0 bilgi ve belqe.4:
iutun, tut,rn mamullerive alkollii igkiler piyasasrnda mal veya hizmet iire-

say[ rumlartndan mezun olmug ya da li(a- sans olrenimlerine bakrlmakstztn saHakkrnda
Usulu
ve
CL""f nuaro
olrenimi
nun Hiikmiinde Kararname htikitm- ylan boliimlerde lisansustti

krnda Kanun hiikumleri ile 190

leri

yaPmlg olanlardan en az altryl sure ile

uvqulanmaz.

iliiltGoidM

kurumun gorev alanrfa ilgili konular-

GegiciHiikiim|erdavebukurumvekuruluglardagaltg.
mr$ olanlar uzman olarak' en az iig ytl
Gegici Madde 1 Bu Yonetmelifiin
ile gahganlar ise uzman yardtmyurtrltige girdigi tarft,tenliibar"n
- - itt, sure
Kurulca atanabilirler'
ay iginde gegerli olmat<iiz";;;

ctst olarak'

Madde 2 - Bu Yonetmelik ve
a) Genel Mtrdurluk u"vlli!", m*u f::l"t mevzuatla Kuruma verilen godiger
kurum ve kuruluglar,r,iu ldr*ri p"tyerine getirilmesinde, Gene'

r"it"ri.t
d;k";#",r;- r"ruourludtin
ozellegtirme iglemler
ytksekokulkadar' ihtiyag duyutam-amlantncaya
#iil,il;;
hizmetlerin gordurulmes
lanmahalli
nau ile girenve berirri su?firi"ti"iiir
GenelMud0rl0kpersonelinesitimdensonraozel#;i;;iik";;; llacrla
a.envararlanrlabilir'
;;;l
sonunda atanmtg
tiqcixcci BoLqIvI
"1""1;;
olarak,
Son Hiiktimler
b) Genel Mirdurluk veya diger kamu
Yiiriirltk
t u-rn ve kuruluglannia go-revli olup
- Bu Yonetmeli. -'.a\']i:
Ja: trp. hukuk. iktisat, ifi"i.n", siyasal Mlfde 42
;ilg,[. ikrisadi i'e idari bilimler, mu- tarihindeydriirlufegirer.
alan- Yiiriitme
nenaig* ve tutun eksperligi
'az
d-ort ulhk Madde 43 - BuYonetmelik hukun^
lannda esitim leren en
b'ui--aia *r: Tutun. Tutun Mamulleri ve \lkc. nm.mrlan
luksex
"Etotl*
ea- ,:"1 e: i'-'ases l-::r.e: = f;:'::"r(aDli,
rnalarmlarca
A;HrdFai.ti
lenyurtdrgrndakiyutcsek@enirn c'- 5*'e: -.'---:--

sonelden, en az dort
renim veren fakulte veya
lan bitirerek meslele

=

rtre

ten, pazarlayan, satan gerEekve tuzel

kisilerle, bunlartn her tirrlu birlikle-

CET\TL

rinden istemeleri halinde; ilgililea

KADRO []T{VAN \rE SAYILARI

belirlenen sure iqerisinde istenen bilgi

ve belge numuneleri tam ve dolru

olarak vermek, gerekli tesis ve yerleri
incelemeYe aEmak ve durumu tesPit
eden tutanaklan imzalamakla ytiknmludurler.

Bu yukumlulilgu yerine getirmeyen
kigilerin izin belgelerini iptal etmeye
Kurumyetkilidir.

Dtizenleme
Madde 40 - Bu Yonetmelikte Yer almayan ya da aErkhk bulunmaYan ko-

nularda, genel hukumleri de gozonunde bulundurarak karar vermeye'
uygulamayr duzenlemeye' dene.tlg-

Baqkan Yardrmcrsr

I.Hukuk Mtiqaviri
Daire Bagkanr
I(urum Danrgmanr
Basrn ve Halkla itigt<iter Miiqaviri
Hukuk MiiEaviri

Miidiir

Uzman (Denetim, Sektiir, Kurum)
lJ ztnatn Yardrmcrsr (D enetim, S ektiir, I(u rum)
Savunma Uzrnantt

dir.

UygulanmaYacak htiki.imler
Madde 41 - Kurum hakkrnda, 3046

Doktor

sayrh Bakanltklann Kurulug ve Gorev

Esaslart Hakkrnda 174 SaYh Kanun

H{rkmunde Kararname ile 13112/
1983 Gun ve 774 Sayh Bakanltklartn
Kurulug ve Gorev Esaslart Hakkrnda
Kanun Hukmunde Kararnamenin

Bazr Maddelerinin Kaldrnlmast ve Bazt

Maddelerinin Degiqtirilmesi Hakkrnda
202 Sayrh Kanun Htrkmtrnde Karar-

namenin Degigtirilerek Kabultr Hak-

t.
1.

9

L0
t.
1

,

18

Grup Bagkanr

Avukat
Miihendis
Programcr

meye ue yonlendirmeye Kurul yetkili-

SAYI

UNVANI

66
30
1

4
6
3
3

QtiziimleYici

1
L

Hemgire

3

Laborant
Terciiman
TeknisYen
itetiqim Giirevlisi

Biiro Giirevlisi
$ofiir
Danrgma Giirevlisi
DaEtttct
Toplam

3
3

20
40
12
2

t

244

Eil
..9.
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r0r0H exspeRrrni
oenHeGi
aULTEHi

Ttittin, Ttitiin Mamulleri
ve Alkollti lckiler Pivasasr

Diizenleme Kurumundan:

Ttittin dretimi, dretici
T{ittinlerinin Pazarlanmast.
iE ve DrE Ticareti, Denetimi
ve Ti.itiin Eksperlili
ile Ilgili Usul ve Esaslar
Hakkrnda Yonetmelik

I(rrulunu,
Kurum: Tuti.ln, Tutun Mamulleri ve

Bilimsel araghrmalar igin yurda tohum getirilmesi bu madde kapsamr

Alkollu igkiler Piyasasr Duzenleme

drgrndadr.

Kurumunu,

Uretici Tiitiinlerinin Denklenmesi
Madde 7- dreticilerin. ahm-sahma

Ahcr

:Tutiin ticareti yetki belgesine
sahip gerEekve tilzel kigileri,
Uretici :Tutun tanmr ile ulragan

ozel gartlan iEeren ve Kurumca

konu tegkil eden tutunleri tam mahsul
olmah ve denk haline getirilmelidir. El
ve kalite ozellikleri aynr olan tutunler
birlikte denklenmelidir. Denklerde yabancr madde, dip, filiz, Icnntr, yanrk,
karayegil, gurukve hastahkh tutun bu-

belirlenen esaslara gore duzenlenen
Tutun Uretim ve Ahm-Sahm Sozleq-

lunmamahdr.
dretici tutunlerinin mengelerine gore

mesini,

denkleme tarzlan bu Yonetmelige ekli
listede (EK: 2) gosterilmiqtir. Ahcrlann

gerEekve ttrzel kigileri,
Yazrh sozleqme

:Tutunun cinsi, mik-

tarr, fiyatr, teslim tarihi gibi hususlar ile

Tiitun eksperi : Tutun eksperligi ytiksek okullarrndan veya muadili yerli
veya yabancr okullardan lisans duzeyinde yuksek olrenim diplomasr alarak mezun olmug, tutun ahm ve sailm

muayenelerini yaparak tutunlerin
vaslf, deler ve nevilerini belirleyen

BIRINCI BOLUM
Genel Hiikiimler

teknikelemanr,

Amag

Madde 1- Bu Yonetmeligin amacu
tiitun 0retimi, trretici tiltunlerinin pazarlanmasr, t0tun ig ve dry ticareti,
denetimi, tutrin eksperligi ile ilgiliusul
ve esaslar ile iiretici ve ahcr menfaatlerini koruyacak onlemleri belirle-

Tam mahsul : Aynr tarladan olmak
uzere bir uretici tarafindan uretilen
tutirnlerin tamamrnr, ifade eder.

ixixci eOLdM
Tiittindretimi
Madde 5 - dreticiler, yazrh sozlegme
usultiyle veya ttit0n satrq merkezle-

mektir.

rinde agrk artlrma usulu ile

Kapsam

yapmak irzere menge ozellikleri Turk

Madde

2- Tirtttn

uretimi, uretici

tutiinlerinin pazarlanmast, tuttrn satry
merkezlerinin kurulmast, agtk arhrma

baglangrE fiyatrnrn

teknik olarak

satlq

standardrnda belirlenmig tutun
gegitlerinin tlretimini yapabilirler.
Ahcrnln talebi halinde Tirrk standardnda yer almayan tutun Eeqitleri de

saptanmasl, tutun ticareti, tutirnlerin
nakli, tutun uretim, allm ve satrmrna
dair yazrh sozleqmelerin duzenlenmesi, tutun eksperlerinin gorev, yetki

yazrh sozlegmeli irretim esasrna gore

ve mesleki sorumluluklanmn

lenmesine iligkin usul ve esaslar bu

gi tarihteh fiili trretim merkezleri bu
Yonetmelige ekli listede (EK: 1) gos-

Yonetmelikte duzenlenmistir.

terilmigtir.

Dayanak

Ttitiin Tohumu ve Fideleri
/$adde G Tiitun tohumu ve fideleri-

belir-

Madde 3- Bu Yonetmelik 3/1,2002
tarihli ve 4733 sayrh Tttun, T0tun
Mamulleri, Tirz ve Alkol igletmeleri
Genel Mudurlugtinun Yeniden
Yaprlandrnlmasr. ile Tutun.ve Tutun
Mamullerinin Uretimine, Ig ve Drg

uretilebilir.
Turk standardrnda tanrmlanmls mengeler ve Yonetmeligin yururluge girdi-

nin yurt drgna Erkanlmasr yasaktr.
Bunlann ithali ise l(rrumun uygun

sayrh

gorugu ve Tanm ve Koyigleri Bakanhgnrn izni ile mtrmkundrir.
Kurum, menge dejenerasyonunu onlemek amacryla gerektilinde Tanm ve

Kanunda ve 233 sayh Kanun Huk-

Alrm ve Satrmtna, 4046

listede yer almayan bir denkleme
talebinde bulunmalan halinde onceden Kurumdan izin ahnmasr zorunludur.

riqrixcrie6lclu
Uretici Tiittinlerinin Pazarlanmasr
dretici Tiitiinlerinin Ahm ve Satrmr
Madde 8- Ttrkiye'de irretilen irretici
tutunleri yazrh sozleqme esasl veya
agk artrrma yontemiyle almrrve satrhr.
Uretim, ahm ve satlm aqamalannda
ahcl tarafindan ornekleri bu Yonetmelige ekli belgelerin (EK: 3/1-11) du-

zenlenmesi, muhafaza edilmesi ve
istenildifinde bir ornelinin Kuruma
verilmesi zorunludur.
Yaah S<izleEme Esasr

Madde 9- Uretici tutunlerinin yazrh
sozlegme esastna gore ahm satlml,
Kurum tarafindan ttitun ticareti yetki
belgesine sahip ahcrya bedeli kargrhgrnda verilen Tutun Uretim ve Ahm
Satrm Sodegmesine gore yaprlrr.

Sodegmeli uretim esastna gore uretilen tutunlerin fiyatlan, tutun mamulleri ureticileri ve/veya ahcr ile ureticiler
vdveya temsilcileri arasrnda varrlan
mubabakata gore belirlenir.

Yaah SiizleEmdnin Yaprhg Thrihi ve
Tescili
Madde 10- Yazrh sozlegmeler, Kurum
tarafindan belirlenen esaslar EerEevesinde ti.itiinlerin tarlaya dikiminden
once akdedilmig olmahdrr. Bu gekilde

yaprlan sozlegmelerin Kurumun

Koyigleri Bakanhgr tarafrndan tescil

istedigi formata uygun olarak olug

mirnde Kararnamede Degiqiklik

edilmig tohumlarr kullanma zorun-

Yapilmasna Dair Kanun hukumlerine

lululu getirebilir. Bir yere

dayanrlarak hazrlanmrgbr.

tiitun Eegidinin tohum veya fidelerini
bagka Eegitlere ayrrlmrg olan yerlere
ekmek, dikmek veya bu amaglarla
tagrmak igin Kurumdan izin almak

turulacak listeleri, ilgili ahcr tarafindan
en geE Temmuz alnnln 15 inci gunune
kadar,Kuruma verilmelidir. Bu bildi-

Thnrmlar
Madde 4- Bu Yonetmelilcte gegen;

Kurul .:Tutun, Tutirn Mamulleri ve

Alkollir lEkiler Piyasasr Duzenleme

garttr.

'''g..\

#

mahsus

rimler Kurum tarafrndan yaprlacak
t-escil iglemine esas tegkil eder.

Uretilen tutunlerin ekspertizi yaprlarak
tartllmasr ve ambarlanmast sonrastn-

rfinln

exspenr-eRi

oenxeGi
euLreNi

da yaprlacak ikinci bildirimle tescil
iqlemi tamamlanmq olur.

Anlaqmazhklann Qciziimti

Madde 11- Uretici ile ahcr arastnda
yaah sozlegmeye gore yaprlan uretim-

lerde, ahcrnrn tutiin eksperi taraftndan
yaprlan ekspertiz muayenesine iiretici
veya temsilcisi tarafrndan itiraz edilebilir.

itirazlar 3 ornek olarak duzenlenir ve
ash ahcrya, bir ornefii de yerel Ziraat
Odaslna verilir. Itiraz edilen ahcr en

geg uE iggunu iEerisinde

itirazr

gorulen yerlerde Katalofa Dayah Agrk
Artrrmah Satrg yonteminin uygulanmaslna karar verebilir. Bu yontemin
usul ve esaslart Kurum tarafindan

karar kesindir.
Geri gotirrulen ttt0nler, gerekli

belirlenip ilan edilir.

tel<rar getirilebilir.

Ttitiin Satry Merkezlerinde

Agrk

ArtrmayaKahhm
Madde 14- Tiitiin satrq merkezlerinde
agrk arilrmaya katllacak alto, agtk
arilrmah satqlann baglangtE tarihinden en az yirmi gun once kanuni vekillerini ilgili tuttin sattq merkezine
bildirmekzorundadr.

bildirmemesi halinde, sozlegmede yer

Tutun satrg merkezlerinde altct adtna
tutunlerin muayene ve ekspertizlerini
yapacak kigiler, kanunda belirtilen

alan en yuksek nevi tutun fiyatrnr

tutun eksperi unvantna sahip oldukla-

Kuruma yazrh olarak intikal ettirir. Ahcr

bu itirazr suresi

iEerisinde l{uruma

odemeyi kabul etmiq sayrlrr.

rrnr gosteren belge ornelini sailg

Kurumun yetkilendirecegi bir t0ttin
eksperi itiraa inceleyerek taraflan
uzlagilnr. Uzlagma saglarnmarnas
nedenife uyugmazl@n adli mercilere
intikali halinde uretimin y,aprldtgr )€r

merkezine vermekle ytkumludurler.

mahkemeleri yetkilidir.

Ttitirn elcsperi olmalanlar sabs rner-

lazlerirxle tuu.tr{erin rrrlta!€rrc rE
ekspertnii lqarndil, hrp h&>

dabil&im&hinrnaa"'
T0tun sattg merkezinde aErk

Tirtrlnle ilgili telmik konularda uruln

arbrrrra),a kauhnak istqpn alto, sahg
merkezine her yl l(rrumca belirlene-

gorevlendirilemez.

cek miktarda teminat yattrmak zorundadrr.

eksperi olmayanlar bili*igi olarak

AErk Artrrma Ytintemi

ile Ahm-

Satrm

Madde 12- Yazfi sozlegme yaPrlarak
uretilen tutirnler drgtnda kalan 0retici

tutunleri, tutun satrq merkezlerinde
aErk artrma yontemiyle ahnr satllr.
Bunun drgrnda hiEbir gekilde altmsahmyaprlamaz.
Tutunlerin uretici tutunir oldufiu, sattg

merkezlerine ba$vurma strastnda
Tanm iVilEe Mudiililgu, Ziraat Odasr

gibi mercilerden altnmtg uretici
belgesinin bir ornegi ibraz edilerek
kanrtlanu.

Tiittin Satry Merkezlerinin Kurul'
mast

Madde 13- Tuttin satrg merkezleri; ziraat odalart, tirtun tanm satrg kooperatifleri, her turl0 irretici birlik, dernek
ve kooperatifleri, ticaret borsalan ile

difer gergekve tuzel kiqiler tarafrndan
Kurumun gozetim ve koordinasYonu
alhnda kurulabilir ve igletilebilir.

Tutun satrg merkezlerinin kurulmast
ile ilgili usul ve esaslar, kurulacalt yer-

ler, agrk artrrmalt satlglartn baglanEE

ve bitig tarihleri Kurul

tarafindan

belirlenip, ilan edilir.
Kurul, ttrtun satry merkezlerinin kurulmasr iEin gerekli gartlarrn olugmamast
ve ihtiyag duyulmasr halinde, gerekli

Ahcrnln,

ttitun satrg

merkezlerinde

adrna tescil edilen tirtunleri almaktan
vazgegmesi, t0ttin bedelini sattg merkezine odememesi veya belirlenen
stire igerisinde tutunleri satq merkezi

deposundan Eekmemesi halinde
do$acak tazminat, kira, sigorta bedeli, iggilik ve sair masraflar bu teminat-

bakm
iglemleri yaprldrktan sonra sattg
merkezinin uygun goreceli tarihte

Ekspertiz Sonuglanrun llanr ve AErk
Artrrma Siireci
Madde 16- Her ureticitritunu igin, tut0n satrg merkezinde Kurum tarafindan yetkilendirilmig tutun eksperi tarafindan yaprlan ekspertiz sonucunda

belirlenecek ttim bilgiler, sattqa
grkarrlan uretici tuttinleri uzerindeki
karta kaydedilmek suretiyle ilan edilir.

Her kalite grad-randrman tiitun igin
son beg ylda Kurulca segilecek ug
yhn ihraq fiyat ortalamasrnrn yuzde
elli eksigi. agrk artrrma ba5langq fiyatt

olarak l{ururnca aclHar::. D'*:lada

le T'.u'{<ire ceic geu5r3e€r oftdcte
*rnd( bu aan Ybde )retrniqbes

kadr uygularnrya ltrn-rl yetkilidir.
Tft.ln satE merkederinde aEk arttre

maya, agk arttrma baglangrg fiyattndan baqlamr. Agrk artrrma Kurumca
her yrl belirlenecek.miktar veya katlar '
oranrnda yaprhr. Uretici veya yasa

vekilinin kabul etmesi halinde tutunleen yuksek fiyatt veren altct adtna tescedilerek satrg iglemi tamamlantr'

Agk artrrma baglanglg fiyattnt

veya

aqrk artlrmada olugan fiyatr kabuetmeyen ureticiler olugan masraflat.
kargrladrlrtan sonra ttrtunlerini gen
gotururler. Tiitun sattg merkezi, tireticilerin elinde ttrtun kalmast ve altctla-

tan kargtlantr.

nn istekte bulunmast halinde, tutun

dretici Tiitiinlerinin Ti.itiin Satry
Merkezlerine Getirilmesi ve

sattq merkezinde programlanmtg son
aglk artrma iqleminden hemen sonra

Ekspertizi
Madde 15- Ureticiler tiittinlerini Kurum tarafindan belirlenen tuttin sattg

merkezine, satrg merkezince ilan
edilecek programa gore tam mahsul
olarak getirirler. Tuttinler tarttlr ve Ku-

rum tarafrndan yetkilendirilmig satq
merkezi

tiitun eksperince

ekspertizi

agk artrrma iglemini tekarlayabilir.
Ti.ittinlerin Sigorta Ettirilmesi
Madde 17- Tuttin satry merkezlerive

depolarrna getirilen tuttinler, satlg
merkezi tarafindan yangm ve difer
tehlikelere kargr sigorta eitirilir. Sigorta primleri satrg merkezi tarafindan
odenip ahcrdan tahsil edilir.

yapllrr.

Tiittin SatrE Merkezlerinde SatrEt

Her bir uretici tiitunu iEin aEtk artlrma
baglangrg fiyatr, bu ekspertiz sonuElart
na gore belirlenir.

Yaprlan Ttitiin Bedelleri
Madde 18- Satrg merkezlerinde satrgt
yaprlan tirtunler igin ahcr ve sattctdan
bir komisyon altntr. Almacak komisyon oranr ve daglhmr her yrl Kurumca
belirlenir. Altct, sattn aldrfrr tutiinlere
ait komisyonu ve ttrtun bedellerini en
geg tescili izleyen iggunti igerisinde
satry merkezince aEtrilan banka he-

Tutun sattg merkezine, bulundufu
yerde giderilmesi mumkun olmaYacak gekilde alrr tavh veya kiiflu olarak
getirilen tutiinler, agtk arhrma baglan-

grg fiyatr belirlenmeden geri gonderilir. Bu durumdaki ttitunler igin Kurum taraftndan yetkilendirilmig satq

sabrna vatrnr.

merkezi tutun eksperinin vereceli
. i2:
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TUTUil EKSPERLEni
DERNE6i
BULTENi

Satrg merkezi gereldi yasd

lcsrriler

payrn dqen korisyorrl
grkard*tan sonra, fireticinin parffiu

ve trreticinin

hrrrnr kbi ve lmruluglann on milyar
T[rk lirasr baEvuru bedelini Kuruma
yatrdklanna iligkin belge.
Eksik bulunan dosyalar bir ay iginde
tamamlanmaz ise igleme konulmaz

Tiitiinlerin Depolanmasr
Madde 23- Ahcr, sairn aldr$r ttitiinlerin muhafazasl veya bakmr amacryla
gerek kendisine ait, gerekse kirahk
olarak tuttulu binalan, tiitiln konul-

bekletmeden oderAhcr, adrna sahEr tescil edilen hittrnle.
ri, tescili izleyen i$gunfi iEerisinde

ve aynr amagla bir sonraki baqvuru altr

madan once Kuruma bildirmek zo-

satrq merkezi deposundan kendi

ay sonra yeniden yaprlabilir. Eksik

de.posuna Eelrrnek zgrundadrr.

bulunan dosyalarn bir ay iEinde ta-

DORDUNCqBOLUM
Tiitiinlerin iElenmesi ve Depolan-

mamlanmamasl veya talepten vazgeEilmesi halinde bagvuru bedeli iade

rundadr.
l(rrum uzmanlannca t0tirn depolanmaslna uygun olmadr$r yontinde rapor verilen depolara tutun konula-

edilmez.

maz.

masl Tiitiinlerin lElenmesi
Madde 19- Tiirkiye'de ijretilen tilttinlerin Tiirk standardmda belirlenmig
nevi tammlanna uygun olarak iglenmesi zorunludur. Ancak, ahcr firmalarm ozel siparigleri sozkonusu oldufunda, onceden Kurumdan izin ahnarak Turk standardna uygun olmayan
iqleme yaprlabilir. Turk standardrnda
yer almayan ttittrn gegitlerinin iglenmesi de Kuruma bilgi verilerekyapilu.
Teknik ve ticari gereklerle Turk standardrnda belirlenen denkleme ve am-

Thmamlanmrg bagvurular, ilgili mevzuat, toplum saghgr, igin rasyonel olEutleri gozetilerek Kurum tarafindan
degerlendirilir ve en geg bir ay igerisinde tesis kurma bagvurusu karara
baglanr.
Bu maddenin (f) bendinde yer alan ve
Itlrum hizmetlerinin finansmam igin
ahnan hizmet bedeli her yl 213 sayrh
Vergi Usul Kanununa gore Maliye Bakanh$rnca belirlenen yeniden deferleme oramnda artrrlrr.

balajlama yontemlerine uyulmadan
iqleme yaprlmasl l(rrumdan izin aln-

Ttitiln iEleme Tesisi dretim izni
Madde 21 T{ittin iqleme tesisi kurma

mak kaydryla miimkiindu

izni alarak projesini gerEekleqtiren ve
igletmesini uretime hazrr hale getiren
firmalar, ilgili sanayi odasmdan alman

r.

Tiitiin lEleme Tesislerinin

Kuru-

lmasr

Madde 20- Tiitiln igleme tesisleri tutiin ticareti yetki belgesini haiz gergek
ve ttizel kigiler tarafrndan kurulabilir.

kapasite raporunu da ekleyerek
iiretime haar olduklarm Kuruma yazlh olarak bildirirler. l(rrum taraflndan
teknik bir ekip gorevlendirilerek,

Tesis kurmak isteyen gergek ve t0zel
kigiler, gerekli izin taleplerini aga$r
daki bilgi ve belgeleri iEeren iiE tahm
dosya halinde bir dilekEe ile, qahsen
veya yetkili tembilcisi vasrtasrfa Kuru-

tesisin lqurulug izninde aranan gartlarr
tagryrp tagrmadrjr hususu yerinde
incelenerek rapora ballanr. Bu rapor, Kuruma sunulmasrndan itibaren

ma intikal ettirirler.
a) Cari yl tiittin ticareti yetki belgesi

dirilerek uygun bulunanlara uretim

orneli,
b) Firmanrn faaliyette oldufunu belirtir son bir ay iEinde dtzenlenmig
faaliyet belgesi ile faaliyet ozgeEmigini
ve hedefledili faaliyeti tamnrlayan
ozel beyanr,

c)

Tesisin kunrlacagr ye4 alan ve
0zerinde kurulacak tesis binalanmn
durumu ile tesiste lmllamlacak makine ve cihadann yerleEimini gosterir
planr ve planlanan iiretim kapasitesini
de iEeren ig alarn gemas;

d) Kurulacak tesis sahasl iEin yiiriirlukteki imar mevanat EerEevesinde
allnacak imar durumunu gosteren
belge,
e) Mewuat u)iannca iElebne kurulma-

sna yonelik ilgili krnruluglardan ahnmrg difier izinler,

f) Tesis kurma izni m[racaahnda bu-

onbeg giin iqerisinde delerlen-

izin belgesi verilir. Uretim izin belgesi
iEin l{urum tarafindan verilen hizrnetlerin finansmarum sallamak amacry-

la yirmi mityar Tiuk [irasr

hizrnet

bedeliahnr. Bu bedel trcryl213 sayl
Vergi Usul lGnununa g6re belirlenen
yeniden de$erleme oramnda arhnlr.

Tesislerin Yer DediEikli$i, Dewi ve
Kapahlmasr
l4adde 22- ksisin kurulug yerinin defiigtirilmesi, kurulu makinelerinin ulke igerisinde aym firmaya ait yeni veya
eski bir tesise nakli, bagka bir firmaya

devri veya iilke drgma Erkarrlmasr,
Kurumun iznine baflrdr. Kurum izin
taleplerini on giin iEerisinde sonuglandrnr.

Firmalar, tesislerindeki uretim faaliyetini sona erdirme kararr vermeleri halinde bunu Kuruma yaah olarak bildirirler.

Denetim
Madde 24- Kurum, ahcrya aittiitun igleme tesisleri ve depolan ile mevzuat
gerefii tutulmasr gereken kaytlarr her
zaman denetlemeye yetkilidir.

BES|NCiBOLdM
Tiittin IEve Dry Ticareti
Tiittin Ticareti Yetki Belgesi
Madde 25-Tiitun ticareti yapabilmek
igin Kurumdan Ttitun Ticareti Yetki
Belgesi almrg olmak garttrr. Tiitun
ticareti yetki belgesi almak isteyen
yerli ve yabancr gerEek ve ttizel kigiler
Kuruma yapacaklarr bagvuru dilekEelerine ugtakrm dosya halinde;
a) Tiirkiye'de yerlegik mtrracaatEr kuruluqlarm ana sozlegmelerinin yayrnlandrSr Turkiye Ticaret Sicili Cazetesi
ornefi ile birlikte yetkililerine ait imza

sirktilerini.

b) GerEek kigiler igin bagvuru sahibinin, tiizel kigiler igin en yiiksek karar
organl bagkan ve fiyelerinin, taksirli
suglar ve sulh ceza mahkemelerince
verilmig olanlar haricinde herhangi bir
sugtan ve 4733 sayh Kanuna muha-

lefetten hiik0m giymediklerini belirtir
son altr ayda ahnmrg Adli Sicil Belgesini.

c) ilSili vergi

daireleri, Ba!-Kur ve
Sos5rdl Sigortalar l{urumundan son
bir ay iEinde almmrg muaccel vergi ve

prim borglan bulunmadrfrna iligkin
belgeyi,
d) Dryanda yerlegik gerqekve t{rzel kigilerin Hazine Mustegaflrlmdan aldrklan izin ve/veya tegvik belgesi ile Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayrnlanmlg ana sozlegmesi ve yetkili imzalara
iligkin imza sirkirlerini,
e) On milyar Turk Lirasr bagvuru bedelini Kuruma yatrdrklarrna iligkin

belgeyi,eklemek

suretife

Kuruma

bagvururlar.

Eksik bulunan dosyalar bir ay iEinde
tamamlanmaz ise isleme konulmaz
ve aynl amaEl6 bir sonraki bagvuru altr

rUnrx exspenleni
oenmGi
e0uexi

ay sonra yeniden yaprlabilir. Eksik
bulunan dosyalarn bir ay iginde
tamamlanmamasr veya talepten vazgeEilmesi halinde bagwru bedeli iade

nucu firmann ihracat uygunluk belgesine kaydedilip imzalanr ve ihracatErnrn beyanlna uygun oldufu bu
gekilde belirlenen tiitunlerin ihracat

edilmez.

iglemiyaprlabilir.

Tuttin ticareti yetki belgesialmlq olanlarm izinleri heryltemmuz aynda l(rrum tarafindan vize iglemine tabi tutulur. Bunun igin ylhk bir milyar Ttirk
Lirasr vize iicreti almu. Vize iglemini
yaptrrmayanlarrn tiitiin ticareti yetki
belgeleri ge gerlilif ini kaybeder.
Bu maddede yer alan ve l(rrum hizmetlerinin finansmanl igin ahnan hizmet bedelleri her yrl 213 sayh Vergi
Usul Kanununa gore belirlenen yeniden delerleme oranlnda artrrilrr.

Krlk ve do}<untti tirtunlerin ihracatl
igin de bu maddenin ikinci fikrasnda

TiittinTicareti
Madde 26- dreticiden ahnan tutunle-

rin tutun sahq merkezlerine veya I(rruma tescili kaydrla dahilde almp,

sablmasr ve naldedilmesi serHirAhcr, tiitirn stoldan ile ihracatre iE sa-

belirtilen bilgilerin yamsrra ihrag edilecek tiittinlerin ambar dengesi rakamlan da eklenerek Kuruma bagvurulur
ve ihracat ayru gekilde uygunluk belgesi ahnmak suretiyle gerEeklegtirilir.
ihrag edilen tiittlnlerin krsmen ya da

tamamen satllmayarak geri getirilmesi halinde, bu maddenin {igiincu
frkrasrndaki usule gore olugturulan
ekspertiz heyeti tarafrndan tutiinler
muayeneye tabi tutulur. Heyet, tutiinlerin mengei, iirun yh, nevi ve fiziksel
durumunu rapora ballayarak Kuruma iletir. I{r.rrum raporu inceleyerek
tthml€rin Frda gtuE imini karara
ba{fil..

Ttit0nihracah

TilfnH
Fen ZA- hlrur m hg
armylaakrdilitfhffil$
srrf oH(tii"
mdin fffi
tiin rnrnki iireEt frrndar brafrn-

Madde 27- Standandara uygun olarak iglenmiE re Tfrrk standardnda
tarurnlanmayan i$lenmig tOtfinlerin

Ttrtfin ithalat l(rum tarafindan.yaymlanacak Tuttin Mamulleri ile llgili

trg

miktadann lfurumun Ueftte1ecr#

forma uygun olarah bto H€ h*t&
mays ve ekim aybn iftaiyle ltnrna

bildirmekzorunda&.

ihracl serbesttir Ancak ihraq edilecek
ttitiinler iEin ihracat uygunluk belgesi
almmasr ve bu Yonetmelifin 19 uncu
maddesi gergevesinde iglenmig oldu-

lunun l(urumun yetkilendirdili bir

danyapdaUtrr

Fabrikalann Kurulmastna, Bu Mamullerin dretimine, iq ve Dlq Ticareti ve
Denetlenmesine Iligkin Usul ve

Esaslar Hakkrnda Yonetmelik hilkumlerine gore gerEeklegtirilir.

tuttin eksperince ekspertiz muayenesi
sonucu belirlenmesi zorunludur.
Ttittin ihrag etmek isteyen firmala4
ihracat iglemlerine baqlamadan once
tirtuntin miktan, mengei, nevi, ihraE
fiyatr ve ihrag edilecek firma ve ulkeyi
Kuruma bildirerek ihracat uygunluk
belgesi talebinde bulunurlar. I(urum
talebi inceleyerek ekspertiz yaprlmak
kaydryla uygunluk belgesi verir. Bu
belge ekspertiz raporuyla mutabakat

AUTINCIBOLqM

halinde gegerlilik kazanr.

c) Tuttin mamulleri

Eksperin olumsuz raporuna, ekspertiz masraflannr kargilamay taahhut
ederek yaprlacak yazrh bir bagvuru ile
itiraz edilebilir. Bu durumda l(rrum
b0nyesinden ttittin eksperi nitelifrini
haiz bir uzman bagkanhfirnda, Ege
Ttitun lhracatEilarr Birlifi ve Ttitun
Eksperleri Dernefinden istenecek birer tiittin eksperinden olugan heyete
tuttinler yeniden muayene ettirilir. Bu
heyetin karan kesindir. Ekspertiz so-

Tiittin Eksperlifi

Ttitiin Eksperlerinin Giirev ve
Yetkileri
Madde 29- Ttitiin eksperlerinin gorev
veyetkileri;
a) Tuttin muayene ve ekspertizi ile

hastahk ve zararhlardan korunma ve
miicadele tedbirlerinin tayini ve dene-

timi,
f) Kaliteli tuti.rn tiretimini sa$lamak
igin iireticilerin elitilmesi ve aydrnlatrlmast.

Ttitun eksperi unvantna sahip olmayanlar, tiitiin ahm ve sahm muayenelerini, ttitiin vasrf, defier ve nevilerinin
belirlenmesini ve tiitun igleme, bakrm, fabrikasyon eksperlili yapamazlar, t0ttin iqlerinde bilirkgi ve hakem
olamazlar.
Tiitiinlerin Muayene ve Ekspertizi
Madde 30- Tiittin eksperleri, bu Yo-

netmelilin 29 uncu maddesinde belirtilen yetki ile muayene ve ekspertizini.yaptrklarr tuttinlerin;
a) Urun yrhm (iginde bulunulan yliirunri harig geriye dofru azami uq urun
ylna ait ttittinler),
b) Yaprak ve kjm
gfuetrEEeii

lsalceristiHerine

gue rwini veYa her
ffia
rsiir der* vqa diler uniteler
c)

ilirdekiomruru,
d)1hvdurumunu,
e) Anza ve hastahk durumunu ve
oranml,
f) igleme ve denkleme geklini,

g) Standartlanna gore ambalaj geklini

vedurumunu,

h) imhahk tiitirnler ile

iqlenmemig.
iglenmig veya mamul hale getirilmig
tutirnlerden ticari delerini kaybeden-

lerin tayini, tespiti ve kontrolttnii.

yaparlar.

Ttitiin eksperlerinin mesleki

sorumluluklan
Madde 31- Ttitunlerin menqe, urun
yh, nevi ve defer tayininde surekli
olarak % 10'dan daha fazla oranda

delerinin saptanmast,

yamlan veya kasrth olarak yanhq tayin
eden, balcm, igleme ve fabrikasyon

b) Tutunlerin fermantasyon, baktm ve
muhafaza tedbirleri ile igleme gartlarr-

hareket ederek gerEek ve tuzel kigileri

mn ve gekillerinin tayini ve denetimi,

zarara ufratan, tiitun ihracatt ve

harmanlartntn
tertibi ile ttitiin mamulleri fabrikasyonu uygulamasrnn teknik denetimi,
d) fuagtrma kuruluglannca yaptlan
tiitunle ilgili deneme sonuglannn uygulamaya konulmasl iEin muayene,
ekspertiz ve degtistasyonlann yaprlmasl ve bunlara ait raporlann diizen-

agamalanndaki teknik iglerde kasrth

ithalah ile ilgili ekspertiz raporlannda,
bilirkigi ve hakemlik yaptr$r konularda

gergele aykrn beyanda bulundufu
kesinlegmig disiplin cezalan, kesinlegmig yargr karan veya ilgili meslek

kuruluglannrn kesinlegmig disiplin
kurulu kararlan ile tespit edilen tiltun
eksperleri, bu Yonetmelikte ongoru-

lenmesi,

len gorevleri yapamazlar.

e) Ttitiinle ilgili rslah, uretim ve teknoloji Eahgmalarr, ttittinlerin anza,

YEDINCIBOLqIVI

CezaiHtikiimler

TUrUN EKspERLERi

oenxeGi
a0LreNi

Cezalar
Madde 32- a) Kurulus ve uretim iznini
almadan ttitun iglembk uzere fabrika,
tesis veya imalathane kuran ve isletenlere bir yldan tiE yla kadar hapis
ve ikiyuzyirmibeg milyon Turk Urasrndan az olmamak 0zere iglenmiE tu-

tunlerin piyasa delerinin

on

kat

tutannda alu para cezasr verilir.
Belirtilen suElarr igleyenlere yardrm
edenler hakkrnda asrl faillere verilecek
cezalann yarrsr htilmrolunur. Bu fiillere katrlan memur ve gorevliler de asrl
failler gibi ceza gorurler.

b) tfurulug ve uretim izni alan firmalann belge drizenine ve vergi yasalanna uymamalarr, Turk Ticaret Kanunu

ile Kurum

mevzuatrna aykrn fiilleri
iglediklerinin adli ve idari mercilerce
tespiti hallerinde, itgili mewuatr ger-

Eevesinde kanuni iglemler yaprlmakla berabe4 l(rrumca yaah olarak

belgeler gegersizdir.

DOK(JZOHCUBOuIFT
SonHfikr.nnler
YiirudOk
Itrladde 33- Bu Ydnetrnelik yawru
tarihinde yururlfige girer.

Yiiriitrne
Madde 34- Bu Yonetmelik htik0mlerini Tutirn, Ttitun Mamullerive Alkoll0
Igkiler Piyasasr D0zenleme Kurumu
Bagkanr ytirutiir.

(EK:2)

Uretici Tiiti.inlerinin MenEelere
G<ire Denkleme Thrzlan

Tutunler, boyut ve su tutma ozelliklerine gore, 0reticiler tarafrndan a$agrdaki bigimlerde denklenirler.

a) Ege Bolgesi Tiitunleri: izmir tarzr
dizi dengi, kahp biqiminde denklenir.

uyarilrlar.
Sozkonusu eylemleri ikinci defa isle-

Denklerin boyu 70 cm, eni 40 cm,
denk alrrhfl 50-55 kg. dr.

almr.

zon ve fuMn tritunleri, iskenderiye
tarzl balslz demet veya slrapastil;
Tagova tiitunleri iskenderiye tarzt ba!-

meleri durumunda Tuttn llcaieti
Yetki Belgeleri bir yrl stireyle askrya

Bu fiillerin tiEuncu defa iglenmesi
halinde ise Tutun Ticareti yetki
Belgeleri stiresiz iptal edilir.

c) Bu Yonetmelilrte yer alan hiikumlerle ilgili yukumltrltiklerinden birini
siiresi iEerisinde yerine getirmedili
sabit olan ahcilann Tritun Ticareti yetki Belgesi Kurumca iptal edilebilir.

sEKiziNciBoldl\i

Gegici Hi.iktimler
Gegici Madde 1- Tuttrn ticaretivetki
belgesine sahip ahcrlar, bu Yonetmeligin yayrmrndan itibaren bir ay igerisinde sahip olduklarr veya kirahk olarak
kullandrklan tuttin igleme tesisleri ve
depolan, aErk adresleri ve kapasiteleri

ile birlikte Kuruma bildirmekle w-

krimhidurler.
Gegici Madde 2- 3/1/2002 tarihtive
4733 saytlt Kanunun gegici 1 inci
maddesi (F) bendi gerefince, kanunun yaymlandrlr tarihte ilgili mevzuat

tutiin eksperi

olarak
Eahgtr!rnr belgeteyenleiin haklan
Eergevesince
sakhdr.

Gegici Madde 3- Bu Yonetmelilin
yaymrndan onceki mevzuata gore
tutun ticareti yetki belgesi almry gergek ve tiizel kigilerin haklarr sakhdr.
Ancak, bu yonetmeligin yayrnlanmaslnt izleyen bir ay iEinde yrlhk vize

b,

ucreti ahnarak Ultrrn ti:areti )retki belgesi gtncellenir. Glrrcellenmeyen

b) Karadeniz Bolgesi Ttitunleri: Tiab-

sz demet veya srapastal veya Rumeli

tarzt dizi, digerleri Rumeli tarn dizi
bigiminde denklenir.

1)Bu bolgeye giren Tiabzon

ve
AkEaabat tilttnlerinin denk boyu 100
cm, eni yaprak boyutuna gore 45-55
cm,.denk airrhlr 30-40 kg drr.
2) Iskenderiye taranda denklenen

diler tut0nlerin denk boyu 100 cm,

eni yaprak boyutuna gore 40-50 cm,
denkalrrhlr 20-30 kg drr.

3) Rumeli tarzt dizi olarak denklenen
tutunlerin denk boyu 60 cm, eni
yaprak boyutuna gore 15-30 cm,
denk alrrfrfi 75-25 kg dr.
4) Bu bolgedeki Gum0ghacrkoy basma ttitunlerinin denkboyu 50 cm, eni
yaprak boyutuna gore 15-25 cm,
denk afrrlrfir 75-25 kg dv.
c) Marmara Bolgesi Tutunleri: Rumeli
tara demet veya srapastal veya Ru-

meli tara dizi bigiminde denklenir.

Demet veya srapastal olarak denklenecek tirtunlerde denk boyu 50 cm,
eni yaprak boyutuna gore 15-35 cm,
denk agrhgr 15-30 kg drr. Dizi olarak
denklenecek ttrtunlerde ise denk boyu 60 cm, eni yaprak boyutuna gore
15-30 cm, denkagrrhg 1 5-25 kg dr.
d) Dogu ve GtineydoiuAnadolu Bolgesi Tuttinleri: Iskenderiye tarzbaQsu

demet veya srrapastal biEiminde
denklenir. Denk boyu 100 cm, eni
yaprak boyutuna gore 40-50 cm,
denk aglrh@ 3040 kg drr.
e) TUrk standardrnda tarumlanmamrs
mengelere ait uretici tutunleri, yaprak

bonrtu ve su tutrna ozelliklerine badh
olarak yukanda saylan denklerie
tarzlanndan herhangi birine uygun
gekilde denklenebilir.

x Ttitiin Kayrt Defterinin Tirtulma

Sekli
1- Bu defterler menge ve iirun yrllan
itibariyle ayn ayn tutulacakhr. Aynr
menge ve urtin yhna ait tiittinler, aynr
defterin bu amaEla aynlacak olan ayrr
bolumlerine iglenecektir.
2- Firmalarrn iireticilerden veva baska

bir firmadan satrn aldlklarr tutiinter
yukarrdaki esaslara gore bu defterin
ilgili krsrmlanna giren, ihrag edilen
veya bagka bir firmaya satrlan tutunler
gkan olarak kaydedilecektir.
3-lglenmemig tutunlere ait bolumun
giren krsmrnda kayth tutunlerden

iqlemeye verilenler iglenmemig
tutiinlerin Erkan ve iglenmekte olan
tutiinlerin giren bolumune, iglemeden grkan tiitiinler de iglenmekte olan
tutunlerin grkan ve iglenmig tuttinlerin
giren bolumune kaydedilecektir.

4- Iglenmig ttitunler igin saptanacak
neviler firmanln ahmlarda deferlendirme iEin uyguladrlr nevilerdir.
5- Ttitunlerin iglenmemig, iglenmekte
veya iglenmig olduklarrna gore giren
ve Erkandan kalan miktar her iqlem

sonunda bol0mlerin kalan ttitiinlere
ait krsmlnda gosterilecektir.

6- Fire ve Kuruma. bildirilerek vok
edilen imhahk ttit0nlerin (toz, krrintr,
su Etir0!u) miktan herbol0mun buna

ait krsmrndaki gkan sutunlarrnda
tarih srrasryla yaalacak ve not hane-

sinde de gerekli bilgi verilecektir.
7- Yukanda yazrh hususlar ait oldulu

sutuna tarih srasma gore gtinltik
olarak kaydedilecektir.

TUruil E(SPERTERI
DERilEGi
BULTENi

ve meJ r'e, mey've suyu, ttittin, kuru
kaysl, iiztim, badem, frstrk ve flndrk,
soyulmug domates ve zeytin, dondurulmug sebze ve meyve, taze ve konservelenmig sebze ve meyve, narenciye, kurutulmu$ meyveve glda iirtinleri, bitkisel yallaa ham ytin, ton bah$r,
qekerli ve gikolatah mamuller ve ka-

kao tozu, baharat, pamuk ipligi ve
zeytinyalr, tuna bah$r, baharat tohumu, kakao, meyve suyu konsantrele-

BA$II{MAN

ri, vanilya, jelatin, palm ve kakao yafil
ve sitrik asit, nohut, kolza ve ayEigek
tohumu, bugday, mrsl4 arpa, soya.

geqitli hayvan yemleri, baharat ve
oAantik grda tir0nleri. "

da, 5 firma ile Ispanyollar en btryuk
grubu olugturdu. Bu firmalar Ttirkiye'den yalh ve yafisu stit tozu, meyve
ve sebze, yabani mantar ile kesme Eigek ve saksr bitkileri talebinde bulundu. Turkiye'den tanm tirtinleri ithal etmek igin aynca Ukrayna'dan 4

Macaristan, Urdun, lfuzey Afrika ve
Hollanda'dan 3'er, israil, Hindistan,
Portekiz, Fransa ve Polonya'dan 2'ger,

ingiltere, isveq, Qek Cumhuriyeti,
Avustralya, Almanya, Birlegik fuap
Emirlikleri, Nambiya ve Gana'dan bi-

t
i

L

i"i

dan birisidir.

Tiim ozellegtirme Eabalarrna rafmen
Tekel'in nasrl bir kamu kurulugu oldugu agalrdaki rakamlarda somut ola-

et re

hdrrdun dd ftdilgs
oHibEefgtT[rtffi;|ailF
bdhrrrnitiliffi.FFlln
fnnbtbcrdcrldrn-tnrtmffi6dlhstTIrhgr4hF

rrn TLtrl-ia oH(&{Eri 6l6trA
yur l*. 6oann y&Edr ytrde

ilhd eirnd(igh bqYtruda bulun-

mmagelmektedir.
-Tekel2002 yhnda 156.9 milyon dolarhk ihracat, 259 milyon dolarhk da
ithalat yapmay amaghyor. Sigara uretimi 82 bin ton, igki ve ispirto tireiimi
ise 120.7 bin litre olarak program-

TdTdNE ALTERNAIiF GELiYOR
Manisa'mn Akhisar ilgesi'nde gegen
yrl temeli atrlan TDbifuomatik Bitkiler
igleme Fabrikasl, haziran aynda uretime gegecek. Fabrika ingaatrnda incelemelerde bulunan Vali Rasih 6zbek, "Ttitun yetigtiricisine alternatif
geliyor" dedi. Akhisar'da, 2200 metrekare kapah alana sahip olacak fabrikanln, Mersi4 ve Koyceliz'deki trbbr
aramotik bitkileri igletme fabrikalanndan daha biiyiik olacagrnr belirten Vali
6zbek, Akhisar ve Eewesindeki ilEelerde yetigtirilecek kekik, kantoron
otu, defne yapralr gibi bitkilerin iglenip, ihrag edilecelini soyledi. Trbbi

bitkilerin, tuttn ureticisi iEin alternatif
olacalnr belirten Ozbek, fabrika 150
kiqiye de ig imkanr saglayacak. Akhisar, yrlhk 650 ton uretim kapasitesiyle

Ttirkiye'nin en biiyuk trbbi aromatik

nm ve iglenmig tanm tiri.rnlerinin baqhcalarr qoyle: "Grda maddeleri, kay-

malr almmq peyrir tozu, taze sebze

fabrikalarma satilacak" dedi.

Firmalann ithal etmek istedikleri ta-

finde tutulan Tekel surekli olarak vurguladrSrmlz gibi Ttirkiye'nin kaynak
yaratan en onemli kamu kuruluglarrn-

-Tekel'in 2002 yhnda ig hacminin 4

bitkileri igleme tesislerine sahip
olacak. ilaE yaprmrnda da kullanilan
kekik, kantoron otu, defne gibi bitkiler
iqlendikten sonra ihraE edilecek, ilaq

rer firma bagvurdu.

edecek.

Ttitiin Yasasr ile ozellegtirilme hede-

ayrnda Ttirkiyele yaphst bagvuruda,
sebze, t*'e su Ururderi, dondurulmuE

bagvuruda bulunurken, baltk ithal etme talebinde de bulundu.

ran firmalann iilkelere gore dalrhmm-

lerinin deste$i sonuna kadar devam

rakgoriiltiyor.

du. Suri!€ firrnasl ise zu almak igin

riinleri almak igin bagvuruda bulundu.Tarrm trrtinleri almak igin bagvu-

Tekel iEEilerinin haklam sonuna kadar
korumala and igmiE sendika yonetici-

OZELISTEKLER
Birleqik fuap Emirlikleri firmasl, mart

rn

Yilm ilk iki aynda toplam 23 ulkeden
43 firma Ttirkiye'den gegitli tarrm u-

22lMr2nz

:.9
.'' ' :{':",& i:i:if ,*::
ei

IEte rakamlar:

mibiar dolan agrrnsr beldenipr- Btr.

iln-Eli ffr Hgye alrtaran Tehlh ldss ydda$ 4 kakilyon liraft,

Burakambfrtgeninytzde 5'i anla-

landr.

-1997 ylnda rakr. votka, vin, dokme
igkilea bira, garap ve ispirto tiretimi

121.3 bin litre iken, 1998 ylmda
136.6 bin litreye yukselen Tekel'in
1999 ylnda 130.6 bin litreye diigen
iiretimi, 2000 ylnda 107.7 bin litre,
2001 ylrnda da 112.6 bin litre olarak
sonuElandr. 2002 yrlnda ise bu tiretim 720.7 litreye yiikseltilecektir.
Haklar sonuna kadar savunulacak.
Tekgrda-ig Sendikasr Yonetim KuruIu'ndan yaprlan agrklamada,'Yetkili
bulundulumuz Qay igletmeleri Genel
Mtidiirltilu ve Gkel Genel Mudiirlugu
igyerlerinde Eahgmakta olan iiyelerimide ilgili olarak uygulamaya konulmak istenen zorunlu izin ve hizmet akdini askrya alma iglemleri sendikamz
tarafi ndan tepkiyle kargilanm€tr.
Qahqmalda olan daimi igEilere zorunlu
izin uygulamasr yaprlacafir ifade edilen
Qaykr,rr'da yllardan beri bitmeyen bir
finansman sorunu vardrr. Ancak bu

WSS,X*gSXXai:l.

rUnrx erspmuni
oenxeGi
eUI-TEI|

sorunun sorumhnu l4Serimiz olmadrfr gibi, faturasr da halsz bir gekilde
hep iiyelerimize ytldenmiEtir. Yllar-

dan beri gahganlar, [cret ve benzeri

haklannr gecilrneli olarak almaktadr. Buna ralmen ozveriyle gahgmaya devam eden uyelerimizin zorunlu
izin gibiyasada yeri olmayan ve gahg-

ma hakkrm elinden alan uygulamalara maruz brrakrlmasr, asla kabul
edilemez.
Keza Tekel'de de salt kadro iglemlerinin yapilmayrgr nedeniyle iqin ve hiz-

metin gerektirdigi gekilde yllardan
beri arahksz gahgmakta olan iiyelerimizin hizmet akitlerinin aslaya ahnaca$ duyumlan alnmaktadr.
Soz konugu uyelerimiz hukuken daimi
iggi kabul edilmektedir. Hizmetin ve
igin nitelili nedenile daimi gibi gahqan, salt idari tasarruflar nedeniyle ge-

gici saylan ve bu hukuk ve kendi ira-

deleri drgrnda olugan durumlarr
siirek-li istismar edilen iiyelerimiz,
yllardan beri agrk bir hakszhfa

ugratrlmrg

ve igten Erkanlma tehdidi altrndayaqa-

maya mahkum brralclmrglardr.
Emelinden bagka satacak bir qeyi ol-

mayan insanlarr boylesine bir tehdit
altrnda yagamaya zorlamak adalet ve
hak kurallarrm ihlal ettifi gibi, yasalar
kargsmda himaye edilmesi de miim-

ktin defildir. Biitirn bu hukuk

drgr

uygulamalar htikumetin lMFye verdifi sozlerdir. Adeta zulum noktasrna
gelen bu uygulamalann sonucu toplumu ve igyerlerimizi barrga defil, faturasr alhnda tum iilkenin ezileceli
toplumsal, bir kaosa stiniklemektedir.
Tekgrda-ig Sendikasr olarak tiim bu
haksrzhklann karqsmda durulacak ve
iiyelerimizin haklan sonuna kadar saASIR

Ozellegtirme Y[ksek l(rrulu'nun, 30
Haziran tarihinde kapahlmasrna karar

verdifi Tekel izmir Sigara fabrikasr
diin kaprlanru kapadt.

lb*

Daha once kapatrlan Sut Endtishisi
l(rrumu (SEK),EI Balk Kurumu ve
Sumerbank fabrikalan arasna gimdi

de izmir Sigara Fabrikasr

katrldr.

Ozeileqtirme Ytiksek l{urulu'nun, 30
Haziran tarihinde kapatllmasma karar

verdi$i Tekel izmir Sigara Fabrikasr

Iftehrn€t lGmtaE, 'Biigtrne kadar
yatnm yaphnas gerektigni soyledik.
Ege B6lgesi'nde tr.rkeUlen sigaralan
bu fabrikada iiretdim dedik ancak
higbiri kabul edilrnedi ve fabrikamra
kapattrlar' diye konugtu.
Tekel yonetimi ile yaptrklan Toplu ig
Sozlegmesinde toplu igten Erkanlma
ve nakil durumlarmda bunun yontemi

dtin kaprlannr kapadr.

igqimngngrux
Fransrz Reji idaresi tarafindan 1884

yhnda Ti.it0n igletmesi olarak kurulan
ve 1960 yhndan sonra sigara 0retim

belirlenir dendifiini anrmsatan
Karatag, 'Bu yuzden bizi iqten
grkarmalan ve nakil etmeleri sozlegme

htikumlerine ulmuyor' diye konugtu.

tesisi olarak izmir'e katma deler
kazandrran Tekel izmir Sigara
Fabrikasl'nn kaplsrna, zarar ettili ve
verimsiz Eahqtrgr gerekEesile kilit
vuruldu. Fabrikada gahqan 241

Tekel Cenel Miiduru

gegici, 197 de kadrolu igqi izmir'dek

ni ifade eden

difer igtetme

surdtireceklerini kaydetti.

ve fabrikalara nakledildi.

KARARTEKTARAFLI
Alman bir kararla Tekel'in

7
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ve

Ozellegtir

meden sorumlu Devlet bakanr Yrlmaz

Karakoyunlu ile tekrar gorugecekleri-

Karatag, eylemlerini

sigara

fabrikasrndan birisi olan ve'Birinci' sigaralannrn riretildigi tek tesis de artrk
tarihe karrgtr.

Fabrikada gahgan 241 geEici iqgi
Qamattr Tuz igtetme Miid0rli.ifii'ne

nakledilirken, 197 kadrolu igginin
izmir'deki diler iEletme ve fabrikalara
nakledilmesine karar verildi. igqiler
karara tepki gosterirken, 1967 ylndan bu yana hig yatrlm yaprlmayan
bir igletmenin'zarar ediyor , verimsiz
Eahgryor .' gerekEesiyle kapatllmasnr
anlayamadrklannr sozlerine eklediler.

Ozelleqtirme Yiiksek Kurulu tarafindan tektaraft ahnan kapatma karanru

kabul etmediklerini ifade eden Tek
Gtda iE Sendikasr Ege Bolgesi Ggkilatlandrrma Sekreteri Mehmet Karatuq, fabrikay terk etmeyeceklerini
soyledi.

6xnRisuxpur<
Sendika olarak yllardrr fabrikanm
yaqatilmasl igin Tekel'e oneri sunduklarrnr anlatan Mehmet Karatag, ancak

bunlann gozardr edildifini vurguladr.

24.08,2002
TEKEL Istanbul'a ve T0rkiye'ye yiizylm en onemli hizmetini yaptr. dskudar Pagalimanr'ndaki yrhlmak iizere
olan 200 yrlhk, 20 bin metrekare biiyukliigundeki tag binay muze ve kultur merkezi haline getirdi... 1800'ltr
yllarda Sultan Abdulhamit doneminde tahrl ambarr olarak yaprlan daha
sonra da Tekel tarafrndan tutun ambarr olarak kullamlan bina bugunlerde
tath bir heyecanla yeni ziyaretgilerini
bekliyor ve de kendi kiillerinden
dirilen Anka kugu misali, tam oldu denilirken yeniden hayata donmenin
mutluluf unu yaglyor...

TETVIMqZ'DAAqILDI
200 ylhk binanrn bug0nkii durumuna
gelmesi igin ilk adrm 1999 yrlmda atrldr. Tekel Yonetim Kurulu dskiidar'da

denize 80 metre mesafede bulunan
devasa binanrn istanbul'a kazandlnlmasr iEin harekete geEme karan aldr.
Yoksa, devletle nUfuzu olan bazl onemli isimler tiittin deposu binalannr

rtinrr exspeRuni
oenteGi
e0lreHi
ig etmek igin devletin tepesinde lobi

Iunan sanat galerisi 450 metrekarelik

yllTuYu Eoktan baglamrgtardr. Teket,
1999 yrhnda ttit0n depolunn,n y"ni
baqtan yaprlmasr iEin bir ihale aEtr.

alanl ile gegici sergilere

hizmet
edecek kapasitbye sahip. 2 bin 200
metrekare alana sahip olan mtizede.

ihaleyi, 9 trilyon lira bedelle Kamer in_
gaat $irketi kazandr. ingaat
Eahgmala_
rma 1999 sonlanna dofru baglandr ve

makineleri, garap damrtma aygtlan,
Tekel bolge Mtidrirlerinin kuidnargi

binalann igi. 1950 yrhnda daha fazla
depolama alanr yaratmak igin tama_
men ykrlmlgtr. Daha sonra da sadece

neratorler, kibritler sergilenecek. Mri_
zedeki firetim bantlarr aynen monte e_
dilerek, bir uzrimun nasll garap oldu_
!u agama agama canh olarak zivaret_
gilere anlatrlacak. Aym gey, tutun igin_
de gegerli olacak.

2.5 \nl gibi krsa bir s0rede bitirilerek.
2002yh temmuz aynda resmiagrhgi
yaprldr. 1,798-1.802 tarihleri ururrnal
bol0m bohim yaprlarak tamamlanan

dry duvarlarr kalmlg olan binann

igine, dort katl betonarme bir bina ingaedilmiEti.

ILK HALi GiBi
Binamn l<tiltr.ir merkezi ve mtize haline

getirilmesi igin yaprlan
Eal€malanrun
tamamr Kfrftfir Balcn[g! ih KDlh]rve
Tabiat Varhklan l(orurna ltrnrlu,nun
gozetiminde tamamlandl Bu nokb
dan sonrasrru ise Karner irqaatt or_

taklanndan Yarnz Te.ur addlpc
"Onafanan restoraqon png:d ih tri_

ld

na iEine sonradan yaplan d6rt
bi_
na tamamen yrlflld- Bu Harrn y€rirre

ilk halinde oldulu gibi 3 kath ancak

sigara tiretiminde kullanrlan sarma

piyanola4 antika delere sahip

ozEL

je_

TTYATROT-AR YAgADI

Tekel Genel M0driru Mehmet Akbay,
binanrn iki adet gok amagh salonunda
sinema ve tiyatro gosterilerinin yaprlacafrnr soyledi. Akbay, "Turkiye;nin ilk
sanayr kuruluEu olan Tekel, tamamiv_
fe-nai birikimlerile yaptrrdrg bu

!

hrada yllardr la.rlandrgl makiieleri
selgilq,ecdc ilkanrag, ZOOyI* li""y gdecd(ytailila drtarrnakt- Brnu
da baEadf ded- At6rv bhada hr'
ltrrm sdodm da ar qilo gn+

larma

verAnsii argrrdl*lrr

t;

nun ileride ahncdr ltrarla g€rgek_
legec@riwrgulad.

bu sefer gelilden katlaryaprldr. Ozgun
tag dwarlann rlzerine sonradan yipr_
lan srvalar kaldrnlarak, 200 vrl oncef<i

Akbay, "lleriki tarihlerde binarun nasll
iEletileceli konusu netleEecek" dedi.
Miize ve krilttir katlanrun her yerine

400 yll daha yagama
San$ verildi. "

ulagabil-meleri iEin asansor u" .u-pu
duzen duzenlemelerinin de yaprtdlgrnr

Ozgun haline getirildi. Boyllce, ykrl_
mak uzere olan bu taE binaya en az

bedensel engellilerin koiavca

TUMTURKiYETARANDI
Brl arada ilging bir noktaya definme_

soyle-yen Akbay, m0ze

den geEmek hata olun, O da muze ola_
rak yaprlacak bir binann, neleri sergi_

geEmesi iEin ise yaklagrk bir yrlhk bir
zamanrn gerek-tifiini sozlerine ekledi.

leyecelini bilmeden ingaatrmn yaprl_
masmm imkansz olmag. Bu nedenle.
Kamer ingaat ve Tekel uzmanlanndan

ve

slnda sergilenecekleri yerlere konuldu.

vErsTEYENininn

Tekel'in kendi butgesinden kargrladr$r
9 trilyon lira harcama ite yaprtan Gkel
Mtizesi ve Kultur Merkezi, altr bol0m_
den dtiEtiyor. dE bohim kirlttir merke_
zi, diler iig bohim ise mtjze ve sanat
galerisi olarakyaprldr. Zemin katta bu_

layan 6 iEgi kaldr.

TEKA Genet Mudur Asistanl Uruvel
Ruso, Auupa'da T0rk mallannrn tlrcih edilmedi$ini anlatarak ,,$u anda
yava$ yavag pazan giriyoruz. Fakat
Eok yavaE oldulu igin stoklanmz eri_
miyorve bu bizitatmin etmiyor. Stoklar satrldl$rnda fabrika yeniden faali_
yete baglayacak" diye konugtu. Ruso,

Avrupa'yla, 0retilen puronun ihracr

konusunda gorugtiiklerini de dile ge_
tirdi.
TdRKiYE FARKI
Dq sargr denen tutun yaprallntn en
kabul goren ksrm olduSunu anlatan

OnrFl Ruso, Kiiba,run bu yapralr
Ttrlqe dsurda higbir utkeye;;;-

dgii

l{fratm daha once
Onderdd<i f;abrikalanru
geri gelfigfinin de altru gizen Ruso,
'lGndi rllkesindeki vatandaslara ure_
tim alanl agmak igin bu yol uygulantrElin

sq,led-

y+g!

dr. Oniimuzdeki donemae

teM'aa

buyuk purolarm uretimine baqlanma_

sr drigrintiluyor ve bu purola4 Trirk_
Kriba ttitunleri kanEtrnlarak uretile_
cek" dedi.

ktiltur

merkezinin tam olarak faaliyete

gfugan 16 kigitik

bir ekp butrin
Trirkye'yi bagtan baga dolaEtr. Onbin_
lerce egyann envanteri Crlenldr. Bri_
yuk egyalar bina bittikten sonra iceri
giremeyecefi igin daha ingaat agama_

ekonomik betirsiztik sonucu ihracat
yolu kapanan TEM, tiretime stoklar
erincqle dek baglamama karan aldl.
2001 yrlmda 5.5 milyon adet puro
tireten TEI{A'da, 3.5 milyonluk stok
bufunuyor. Gtnde 32bin adet puro
iireten 40 igEiden ise geriye, mukine_
Ierin balomm yapan ve gtivenlili sa!_

TEKA CiNEriMi DURDURDU
Kliba'nn, iki yrl once Turkiye ile ortak
sermayeli olarak kurdu$u puro fab_
rikasl TEM, uretimi durdurdu rig mil_
yon dolarhk sermaye ile kurulan Fon_
seca marka puro ureten TEKA'mn. bi_

rinciyrl 10 milyon, ikici yrl 12,5 mil_
yon, uEtncu yrl ise 15 milyon puro
riretecefii ongorulmtigtu.
Ttirkiye'de ve Awupa'da ortaya
Erkan

Mehmet Ali ONEN'in programr Degifre, Star TV de Tekel'dekiyolsuzluklin
gozler onrine serdi. Konuyla ilgili agrk_
lama yapan'Tekel, son S yta ait Uuiun
iglemlerin 5 MiifettiE tarafrndan ince_
lendigini bildirdi.
Tbkel Yonetim Kurulu Bagkanr Sezai
A.ENSARi'nin talimatryla. iekel Genel

Mtid0rlugtintin son beg yla ait buttin
iE ve

iglemlerinin beg Mufettiqten olu_

gan bir heyet tarafindan kapiamh bir

inceleme ve sorugturulmaya tabi tu_

tulmasl emri verildifii ve

q_ahgmalan_

nrn devam ettigi bildirildi. Onceki ak_
gam Star TVde Mehmet Ali 6NEL'in

hazrlayp sundulu Degifre progra_
mrnda yaymlanan ve Tekel Genel Fl0_

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

durliigtindeki yolsuzluk ve usulsirzl0klerikonu alan iddialar [zerine, Tekel Genel Mudilrliigunden yazrh agrk-

mayacak geklde tiittin pazarlama

lamayaprld.
Agrklamada, usulsiizluk ve yolsuzluk
yaptrklarr iddia edilen Tekel gorevlilerinden Sigara Sanayi lgletmeleri Muessesesi M0dilru Yalqrn CIHANGIROGLU, Yaprak Tuti; isletmeleri
ve Ticareti Muessesesi Muduru Oluz
qELiK, Alkollu igkiler Sanayi Muesse-

Marka baanda en az bu duzeyde

sesi Mud0ru Ali GOK ile ilgili Genel

Mudur Yardtmctlan Mrrzaffg, ARISOY
ve Tokyar ERHAN'n 21 Eytul 2002'
de, Genel Mudiir Mehmet AKBAYTn
25 Ekim 2OO2' de, Genel Mtdur Yardrmcrsr Huseyin qETiN'in ise 8 Kasrm
2002' de gorevden ahndrklarr belirtildi. Agklamada, " bu kiqilerle ilgili mal
varhfr aragtlrmasl ise savctlk brinyesinde devam etmektedir" denildi.

Hiiiriget Gazetesi 9. 1 2. 2OO2
'

bol0mleri dahil tam ve yeni teknoloji
ile tesisler kuracak.

uretim yapmak koquluyla girket, aym

saglama kaprsr olarak gorduk.

marka irrtrnleri serbestge ithal

Tekel'in halka aErlmasr ve ozellegtirme

edebilecek, fiyatlandrrabilecek ve

siirecinde yabancrlagma olmamasrna
dikkat etmek gerekir. Qtinku, Turkiye'nin ozel sektor ve giriqimci gucii,
uluslararasr alanda bagarrh olabilir.
Bu potansiyeli kinetik enerjiye donug-

satabilecek.

tururken, ki.iresellegmenin geliqmesi
iginde yeni Tekel'lere yol aEmamak

DUtlYA 1'7:'r'2.20i02
Tutun Eksperleri Dernefii'nin 54. Olalan Genel Kurulu Ataturk Stadr'nda
yaprldr. Genel Kurul'da eski bagkan
Faruk Gtrlprnar ve bagkan Vakf Mercimek'in baqrm gekti$i ekp 7 kigilik yonetim kuruluna 5 uye sokarak seEimin galibi oldu. Giilprnar, milletvekili
aday olmak iEin gekldigi bagkanhla
tekrar donmeyecelini bu nedenle de
gorevi Mercimek'in surdurmesini istedigihi soyledi. Baqkanhfa Vakrf Mercimek getirilirken, yeni yonetim kurulu

SelEuk Ozbecene, Faruk Gtilprna4
Sabahattin Batur, Vedat Cihat Erkan,

Philip Morris, Reynolds ve British
Tobacco gibi firmalarrn faaliyet gosterdigi Turkiye sigara pazarna bir
yabancr daha geliyor. Ingiliz Virgin

adalan'ndan European Tobacco
sigara tiretimi igin Mersin'de girket
kurdu.
"European Tobacco Sigara ve Tutiin-

culiik Sanayi ve Ticaret A.$."

adr

verilen girketin sermayesi 350 milyar
lira. European Tobacco girkette 174
milyar 950 milyon lirahk paya sahip
bulunuyor; $irkette Mahmut fuslan
140 milyar, Huseyin fuslan, Mehmet

Hulusi Kaymaz 77.5'er milyar,
Mehmet lglek de 50 milyon lirahk
payla ortak olarak yer ahyor.

$irketin ilk yonetim kurulunda Nazar
Abdo bagkan, Mahmutfuslan baqkan
yardrmcrsr, Mehmet Hulusi Kaymaz
da tiye olarak gorev yapacak. Mehmet
Hulusi Kayrmaz, kann tespiti ve dagltrmr dqrndaki diger tum konularda tek
bagrna imza yetkisine sahip kigi
olacak.
YILDA 2 MiLYAR ADET SIGARA
$irket 4733 sayrsr yasa gere$i, sigara

igin ylhk trretim kapasitesi

tek
vardiyada 2 milycin adetten, diger tutun mamulleri igin de 15 tondan az ol-

Bugtine kadar biz, ozellegtirme gahqmalannda yeterince baganh olamadtk. Qtinku biz, ozellegtirmeyi basit bir
allm sabm iqlemi, yalcnlara menfaat

Ol<tay Qelik ve Yrlmaz Ayduk'tan oluq-

tu.

gerekir.

Sigaradaki durum...
Bugune kadar Marlboro ve difer yabancr sermayeli kuruluglann ihracat
taahhiitleri yerine getirilmedi. Verilen
sozler unutuldu. Tiitun ahmrnda, yabancr sermayeli firmalar, tek taraflr piyasalan ele gegirdi. Bu nedenle sigara, iEki gibi alanlarda Ttrkiye uluslara-

rasr piyasalara grkamryor. Sanki gizli

bir el, Ttirkiye'deki uretimin ihracata

yonelmesini engelliyor. Kesinlikle
bunu aqmak gerekiyor. Bu konuda en

buyuk gorev ozel sektore ve girigimcilere duquyor.
Yeni iq anlayrEr

Daha once belirtti$im gibi, yiizyhmronemli anlayglarrndan biri, (kii-

zrn en

resellegmenin butun delerlerini yerine getirirken) yerel deferleri ve

o3.o1.2003

potansiyeli harekete geEirecek

1 Ocak 2003'te Tekel, anonim girket

haline geldi. Bu nitelilrte ana sozlegmesiytrurluge girdi.
Bu Eok onemli bir agama. Ciddi bir
reform. Ancak, Tekel'in hisselerinin
IMKB'de iglem gormesi ve halka agrlmasr da gokonemli.

Buna hz vermek gerekir.

Tekel'in

sigara, igki ve tuz iiretiminde ig ve drg

piyasalara aErlmasr, uluslararasr
alanda rekabet edecek g[ice ulagmasl
gereklidir.

Uluslararag alanda Tekel iirunleri,
halka aErk ciddi bir anonim qirket olarak rekabet edebilir hale gelmelidir.
Ozellikle, 1989 yrh bagrnda irretimine
baglanan 2000 ve 20O1 sigaraianmn
bagta Rusya ve $rr pazarlannda ciddi
ihracat potansiyeli vardr.

OzelleEtirme nedir?

Ozellegtirme; piyasalann igler hale

gelmesi, rekabetin sa!lanmasr,
verimlili$in ytikselmesi demektir.

Eahgmalara oncelik vermek garttr.

Difier bir deyigle, toplumdan aldrgr-

mta topluma geri vermek onemlidir.Bugtin, anonim girket haline gelen

Tekel, 279 bin'ailenin geEimini
safilarken, her yrl butgeye 1.3 milyar
dolar gelir yaratmaktadrr. 1.8 milyar
dolar gibi uretim hacmi bulunmaktadrr.

GelecekbeEyrl
Oniimizdeki beq ylda girigimci ruhu
ile yenilenecek Tekel'in tiretim hacminin 10 mityar dolara grkma potansiyeli
vardr. Bu siiregte Tekel'in ozel sektor
olarak eir az 5 milyar dolar ihracat im-

kanl harekete geEecektir.Bunu uluslararasl alanda yeni bir marka yaratarak gergekleqtirebiliriz. Tiirkiye'nin bu

alandaki potansiyeli harekete geEirilirken, topluma okul, yol ve hastane

olarak geri donmelidir. Bu nedenle
ozellegtirme yaprlrrken tek taraflr
yabancrlagmaya dikkat.

TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

lerinde bagarr temennilerimizi

ilet- o yonetim Kurulu Bagkanrmrz, Ege Bol_
mig, gortigmede Tekel'in gerece(inin
gesinde gegitri uretim noktalarmda
yanr srra mesrektagrarrmzrn srlantrla'
kururmug burunan Tr-itun Thrrm satrg

gorugiilerekdefierlendirilmigtir.
. Yonetim Kurulumuz aynr
gun Tekel
Genel Mudiir yardrmcrhlr gorevine
n

n

Kooperatifleri Baqkanlan ve TBMM
Tanm Komlsyonu uyesi Manisa Millet-

""

qu-iry;z cr
;lfl
f"T,::,
[
Isletmeleri ve Ticareti
Ahm satrg sozleqmesi,.ni konu alan
Muessesesi Mudrirltigune atanan
birtoplanhyakatrlarak,Dernelimizin
ibrahim cdLEKiM'i de ziyaret ederek,
konu ile itgili gortig ve dtiguncelerini
ata

na

Yaprak

g ah

ab

etti

r<a

r

riitrin

I

J:T::

Tf# iltr

yenigorevlerindebaqanlardilemigtir.

aktarmrytr.
Kasrm 2b02 .
6a o"ut 2003 tarihinde yonetim Ku_
erken Genel Segimi sonucunda olurutumuzAnkara,da,Tiitun,TritirnMa_
gan TBMM' nin Bagkanhlrna segilen
muileri piyasasr Dlizenleme Kurulu,nu
Manisa Milletvekili
Btilent A- ,iyurut
etmig, Kurul uyelerine Derne_
.sayrn

o

Yonetim Kurulumuz,

iil-*

;,il::x,4:l'::ni"":,"j

iqeren bir dosya

'

Al{SM[1

3

sunmugtur.

24-25 fuahk 2002 tarihinde

ru;u,::#xir

ra'm,e

. itqMOg Ziraat Muhendisleri
Turkiye nrn tertipledifi,,,Tarrm

i,.

Odasr,

Haftasr 2003.

Ziraatqrlar Dernegi
Anka.AB
.tarafrndan
Genigleme Sure_
-cergeuesinde,
ra'da tertip edilen olusal
Tanm Kong_
.,n0" ,ur*re.. Sempozyumu 0g_09
resinde, Demegimiz tarahndan haar_
ocak 2OO3 tarihinde Ankara da yaprl_
lanan Tutunun Tirrkiye Ekonomisin-

mrgtr. sempozy.rmda Dernegimizi,

deki Yeri ve Turk rutuncusuntrn

Gele- Cuna sel<reter Faruk
GdLPINAR

cegi' konulu bitdiri, Tutrin Komisyo_
temsil ederek

nunun raporu olarak benimsenmig

hB _ Trirkiye Tutun
politikalarr,
Sektoru
konulu bildiril

ve

Kongrenin"TtitunRaporu,'olarakya_

yrnlanmrgtlr.

r 26 Arahk 2002 tarihinde Tirtiin

*n_r',rr.

o g_9 Ocak2003
tarihlerinde TBMll,in_

Eks-

der<i iltuncr-i bolge milletvekiileri

l":JJ5*;-+ili ;"".:llil#; :*:",i','ilf u,,u *i"u "' i gi,i rapor,
mesi ve Yeni rritun yasasr'
ff

a

r

konuru bir . 09 ocak 2003 tarihinde
Ziraatodara_
seminere konugmacr orarak katrrmrgrr Genel Merkezi ziyaret edilmig,
4733
lar ve ofrencilerin sektore yonerik
sayh yasanrn gerektirdili yonetmerik_
rulannr
.2 Ocak 2003 tarihinde izmir,e Eegitli ler Uzerinde gorug ahgveriginde bulu_
nr,,,.'r',u,.
galrgmalarda bulunmak uzere gelen

socevaplamlglardrr..

TekerYonetim Kururu Bagkanr ve

.21 oiak 2003, te Tek-Grda ig
dye- Sendikasr Ege Borge $ubesinde

lerinin yanr slra Tekei Genel Mudur
Dernegimizin yanr srra Tutun pratfor_
Yardrmcrsr Tekin KAyItAKoGLo ire
mu yur'tme

gorugulmuq, kendilerine 38

'

Yonetim Kurulumuz, 26 Kasrm 2OO2
tarihinde Tekel Genel Mudrirltigij go_
revine atanan lbkel yonetim Kurulu
Bagkanr Sayn SezaiA. ENSARi,vi
ma_
kamlarrnda ziyaret ederek yeni gorev_

meslek-

Kururunu orugturan Tek_

Grda ig Sendikasr

*,g"

Eg"
SrU"
taqrmran hak ettikleri halde aramadrkBagkanr, Ziraat Mtihendisreri odasr
larr "muhendis kadrorarr" ve genE

ar- izmir $ube Bagkanr ve Tarrm

kadagla.mz iqin agrrmayan 'yeterrilik
Ekonomisi Dernefi izmir
$ube
srnaunrn' bizrer igin onemi ve bu iki
Baqkanriletoprantrtertiprenerekrekel
konudaki hakrrrrlrmrz anlatrlmrg,
Eo- ite itgiti son gerigmerer degerlendiril_

zum

istenmigtir.
*n

miqtir.

TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

uran gug mildaflx gosteren birim
4. Bir balEn isrni - Sabamn toprai<tan kaldrrdrE parga - Elirdenbire
5. Bir peygamber ismi - Yabancr - Gtrzel
sanat
6. L0ferin kuguE) - Yaklagbrma
7. Gorevden Erkarma - Yetki ve sorumlululu olan, yoneten kimse - Iri kepekli un
8. $uphe - Hukiimdar koltugu - Gelecek
9. Uzakhk igareti - Ufuk - Yaptlann itzerine

10

11

12

L3

t4

15

yaprlan Eolu kiremitli bolilm
10. Tersi gngl0, qiddetli - Ozensiz, geliSig0zelyaprlmrg - Balmumuna batrrrlmrg fitil
11. Bir yalrg tur0 - Iki ath krzak - Bir say

12. ilk bohimde soylenenin ikinci bolumde tam aksini soyleyen giir - Hastahkh,
sakat
13. Haya - Hayati srvrmrz - Qin para birimi A$aglarda govdeden ayrrlan kalm dal
14. Ribontikleik asitin krsa yazrhgr - Buzul

bilimi
15. igkili, Ealgrh kahvehane - Sert, kaba.
r!,r.:r:i,a'ai:rr,111t{?ir::}t1111.11,1i'l:11iltl:11tXX,1ii:J:fi1'::i:

10
11

t2
t3

5g.Sayrmrzdaki bulmacay dofru Eozerek
dernelimize gonderen arkadaglartmrz
arasrnda Eektigimiz kura sonucu Hiiseyin
MATAMCI ve Kaslm DE.IV\iREL JOSEPH

T4

15

E. STLIGLITZ'in "KureselleEme : Btytik

SOLDAIISAGA:

Hayal Krrrkhlr" adh eserini kazanmlglardlr.
fukadaglarrmrzr kutlat ilgilerinin devamtnt
bekleriz.

1. Fransa KraliEesinin 16. yuzylda tiitiin0

bombaslndan kurtulanlara verilen ad.
10. Bir ig yerinin alt birimlerinden her biri -

olrenmesinden sonra tutirnun yaylma-

G6z

oldulu destek nedeniyle o donemlerde trittne verilen isim - Tiafik

1

srna vermig

zorunluluklart drgrnda durma biEimi
2. Qekinik - Kabuklu hayvanlarr avlamak
igin deniz dibini taramakta kullamlan altz
l<rsmr

demirden

a!

3. Gokynzu - Hekimlerin akcigerden duyduklarr patolojikses - Bagrglama
4. Unlem - Bir gori.intti, bir yagantr veya bir

davranrgrn daha il
lamak i4in yaprlan canlandtrma ile ilgili
olan

kawanmastnt sa!-

5. Piston - Ktig0k kor pargasr - Sodyumunsimgesi
6. Bir unlem

- Yarr

7. Padigah gadrn - Minarelerde kulah ile
gerefe arastndaki bol0m - Tersi Hollanda'nrn trafik igareti

8. Mantarla su yosununun ortak yagamasryla oluqan bitkilerin genel adr - Varsaymlar

9. Btrro - Hirogima ve Nagazaki'de atom

Bu saymrzdaki bulmacay dolru Eozerek

01.04.2003 tarihinde Dernek Cenel
Merkezimize gonderecek arkadaqlar
arasrndan yaprlacak Eekiligte iki arkadaqa,

KEVIN BALES'in "ltullanrhp Atrlanlarfl(uresel Ekonomide Yeni Kolelik " adh eseri
verilecel<tir.

yaprlmrg resimlerine verilen ad

59. sapmrzdaki

14. Bir girketin veya bir devletin bazr iglerini goren kimse, ig gorevlisi, temsilci - Karalardaki akarsular ve bunlann qegitli
ozellikleri ile etkileri inceleyen bilim dah
15. Krrma, melez - Gemi bannalt - Yrkanmak igin kullanrlan bitki telleri demeti.

karanhk - Ttrk miizifin-

de yoruk ozelliktagryan oyun havast

ilt;:liiifil:i::i:i:,

1. Bir tur kumaq - Mezopotamya'da kullamlan eski bir hacim olgrisii - Dar, uzun,
hafiftekne
12. YeryOz0 - Genellikle Hindistan'da dokunan motifliyiin kumag - Bir nota
13. D0z kafiyeli Franstz giir turu - Ortodokslarda kutsal kigilerin tahta iizerine

1

2
3

YUKARIDAI\ A$nGIYA:

1.

Kafatasr qeklinden hareketle insan

karakteri ve zihinsel becerilerini inceleyen
bilim dah - Un, san

'2. Operamn konugmayla sunulan bolumtine verilen ad - Tasan
3. Sessiz, sakin - Bir qeye inanarak ballamg - Bir motora 1 saniyede 1 julluk ig yap-

iE
:;:

5

6
7
8
o
10
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T*yl

Hatay,Yaprak

J9lSt nu MLidr.ir[]gri kad_rotu

T9sgrcagnE Ati VLrvtAZ ite tpet<"rranim'ZZ
agustos.,2003
tarihinde evlenml'glerdir V'L,M,II
"
qrftni kuflar ya$am boyu mufluluklli
ai"ri..

- -

HHn Yy*

tln{.ls,l9rpe- mgaurrigi kad+oru

r,."*"ffi iH#f*lg,Jl$fi+'t#ffi
er,le, nlmqh-idir t'UZd Ntift
,i
lotlal yagam boyu
-n;:J
-rtiJJ.i# al"rir.
lzmir Yaprak Tiitun igletme
Mr-idlrrliigri kadrolu

1?!ffii's:'tr'',?' T,:fl il' :H5,.'E;", Ri,l,:
Ji rulili

Her iki. mestektas,-,r,
.i]lllris]e.ai,
yasam
boyu mutluluklar dilenz.

-

BilgilRrLilR
Ilyas

-

$ENSOy'un odtu

^Nursema
$eNsoy Bindrmi Ar"#i;
9sur
Usesini.

/

ibrahim - NesrinARIMN'rn krz Nafiye

[T:'_Y:t'* tu:un istetme Mudurtugu kadrolu
fl:.:,^"S.!11,1 Sezai KARTAL ve ayir kaaroJa

F![:1] i :i1u:.#1" ?".,t#
ff;Tlll'J:,m[Ii:,"*;{,5L,,l,t'r

T#d
il;ii"i;

ARIKAN Qukuova dniversitesi Mti_
hendislik Fakultesi Endustri Muhen_
disligibolumunu,

Izmir Yaprak Ttitiin igletme Mildur[igu
kadrolu
mestektagrmrz-Armigan
QUKUR
R;i,s"a;
ha n rmrn oglu. Ca nda{ 02
"-"turifr*i,il"
eyl,:t ZOOZ

sgimistir. quKirR qirti"i iliiJi
i::{3yp
tanoag a sa!hkl ve uzun
bir yaqari dileriz.
--.__-_-}-

Hatay^Yaprak TtitiJn igletme Miidrirltigij
kadro_

ru mestektagrmrz Mehmet

NERciz udvai"min

hanrmrn krzr Setin 20 Kasrm ZOoZ-tiiiili"iu
ounyaya getmigtir. NERciZ
siftini lrru"i, S"ii":"
sagrrKlr ve uzun biryagam
dili:riz.

SedatAKAY
igletme

,:gt'fl

: ifi :::
F"# truin:i,,;: t,ilff
,,n:*
tT::"i#,*ffi
3,#ijf fi,fr
,,fl

u Sigag Fabrika kadrolu meslektagrmrz
X..il,"-V,
X,ur?tu,,CUlt^lV_ve Sevim tun,rn,n r.,li Sirnuu

S,,5tii'f

,,H'3ffi ,q;?'.u*,fi.r"":*il

-

Yayladagr Yaprak TLitiin igletrne
Mirdi:rluou kad_
rolymgstelta;rnlzruiiSCiocr_r1""-Zuiin""-ni.l_

mrn ogtu Carip Deniz 07- O.uX

zOOjl",ft,iiju
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TUTUN EKSPERLERi

oenrueGi
eULreNi

NOSTALJI
[BY.@ NEDEre

iiriin ylt mtibayaasr hazrrhklarr ile 5 nev'i li altm
sistemi haklqndaki e{itim programr EerEevesinde 23-24-25 fuahk 2002 tarihleri arastnda Diyarbakrr' da Dolu ve Gtneydogu
Anadolu Bolgesi, 06-07-08 Ocak 2003 tarihleri arasrnda Tiabzon' da Karadeniz Bolgesi, 1.3-1.4-1.5 Ocak 2003 tarihinde ise lzmir' de
Ege v.e Marmara Bolgesi A Gurubu igletme Mudiirleri ile Bageksperleri toplanhsr, Tekel Genel Mildtir Yardrmcrsr Sayn $ahabettin
KUQUKIAZICI, Yaprak Tutun lgl. ve Tic. M0essesesi Miduru Sayrn lbrahim GULEKIM ve $ube M0durlerinin katrhmr ile gergekleg-

Tekel Yaprak Tr.itun lgletmeleri ve Ticareti Mriessesesi M0durlngu tarafrndan, 2002

tirilmiqtir.
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