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:i.,"t..=. i.a:es:i.: a-l:. : -:-. -i?:s: s::.rtlan Tekel Sigara A$, Alkol A$, ve pazarlama
ler. L\lF:ir. :sie:-'::-.-- .----:--=:---:: : :=:.sr:da oran 59. Hukirmet tarafrndan,
STNIRLI
o,an a|cilara -B.iBiLiR. c 3:"
-::::::*: i,ier :,: raraftan buna engel olmaya gahgrrken, bu
satqrn onlenememe irin:a],-.. :. ::; :1--: a.:. \a:r-ak rutun Mtiessesesinin,
meslektag_
lanmzrn ve genel anjarnda Tu:< T-:::c..-tj:-:. geiecelini dtgrinup,
ona gore,bir strateji

.:-S.

belirlemeJiyiz.

lcinde bulundugumuz koqullann da zoria:ras; ile Te<er ce carr;an mesrektaglanmzrn
buyuk
bolumunun Tutun Piyasasr Diizenleme Kurumu da g6rev almak uzere bagvurdugu
bilinmektedir' Kurum'a geqen yada geqecegi belli olan srnrrh sayrdaki meslektasrmzrn
da isimleri belli
olmuqtur Bu agamadan sonra Kuruma baglrlrusu kabul edilen meslektaslanmrzla iloili
"ve
baglatrlan kampanya son derece i.iziicudur.
Qok degigik kesimlere ifade edjlen itham
yakrgtrrmala'n maksadrm aqtrfr kanaatindefiz. Gkel igindeki en genE
ve dinamik meslek
gurubu olmamz ve Tekel uzerine oynanan oyunlar, hakh olarak arkadaglarrmzl
araylga itmig,

Ttittin Kurumu bunyesinde gahgmak ideal hale gelmiqtir. Bu konuda bagvuru
sonrasr deliqik kanallarla girigimde bulunan ve kendilerini ifade eden
arkadaglalmzrn
umitlerinin beklentiye dontigttigu anlagrlmaktadrr. Bu gune kadar ki ozverili
ve gayretli
gahgmalarr ile takdir edilmeyi ve tercih edilmeyi bekleyen pek
meslektagrmzrn
Eok
bagvurusunun olumlu sonuElanmadrgr dogrudur. Ancak unuturmamahdrr
ki baqvurura'
delerlendiren ozerk yaprh Tuttin Kurulu' dur. Kriterleri kendileri belirlemiq ve
o dolrultuda karar
vermiglerdir. Tercih gok kolay delildir ve baqvurularrn ancak %4 unrin
deferlendirilebileceli
'
bir ortamda her halukarda bu hayal krrrklklarr kagrnrlmazdrr. Bu durumda
olan bir gurup
arkadagtmzda maalesef "Ben yokum o niye var " qeklinde de ozetlenebilecek
bir yaklagrm
gtkrq olarak da

gozlenmektedir. Bu da mesreki dayanrqmamrzr zedeler bir noktaya germigtir.

oysa bizlerin, Kurum' a bagvurusu kabul edilmeyen arkadaglarla iigiri soyremler

yerine

kendimizi tilkemiz tutiin politikasrnda daha fazla soz sahibi olabilmeye hedeflememiz
gerekmektedir. Bu gerek Kurum bunyesinde adet ve nitelik olarak daha etkin
olmak geklide olabilir
gerekse Gkel Yaprak Tuti-rn Muessesesi' ni ayn bir Genel Mudurl0k
olarak daha aktif bir
konuma getirmek geklinde olabilir Sipariqe gore tut0n ahp isleyen, ihrac
eden, kar; ve etkin bir
kurulus halinde veniden taptlanmasrna odaklanarak. Y Tut0nu sektorde
egemen krlacak
act:r:lan a:nialnrz. 31 .llartda crkan Ozelleslirme Yuksek Kurulu Karanna
istinaden

\a::ak ru:j:l !e:lide:
u:rarz

r'aprlan-rrken Yaprak

riltun

Tekel ve

Muessesesi yonetimine biiyuk gorev diig_
Yoretim sorumrulugu alan idareciier bu zor donemde zorunlu degigimi ger_

=e<lecir.
ceklesireceklerdir
2003 yL sodeqmeleri yaprlrrken 0retici bagrna konulan 200'er
kiloluk miktarlar ekici gozunde
TEKELi ve gahsanlarr kuguk dugiirmekte, gerEek ekicilerin tuccara yonelmesine

hz

kazandrrmal<tadrr. Bu kural gelecek sene defigmez, ahm ile ilgili
bir yol gizilmez ise, ekici de yok

olacak, TekelYaprak Trittin de yok olacaktrr.
Ekicinin elinde kalan sozlegme fazlast ve sozlegmesiz tritrinlerin ahmr
igin huktimetin bir yasa
grkartrlmasr igin girigim baqlattrgr, (bu yazr yazrrrrken) gundemde
idi. yasa tekrifine gore bu
tutunler, tespit edilen fiyatrn % 25 eksigine kadar devletin nam hesabrna
satrn alnacaktrr. Aqrk
arttrrma baqlangrg fiyatr olarak zaten asgari duzeyde belirlenen nev'i
fiyatlarrnrn, hukrimetin
grkartacalr yasa ile daha da dtigiik tutulacagr anlagrlmaktadrr.
Gkel' i ;OLdCd" konumuna
dugtirmeden, Ozel sektortin de Aqrk Artrrma Merkezlerinden bir
miktarda olsa tutr.in alarak
y0ku nispeten hafiflettigi goz oniinde bulundurularak, bizim
daha oncede ifade ettigimiz gibi
ekicinin elinde kalan -ve hala giirtimeden muhafaza edilebilmigse- bu
tijtunlerin almmasr

yerinde olacaktrr.

Dergimizin bu sayrsrnda Tekel' in igki Sanayi A$.' ni ve Tekel - Reytek
ortakllrnr irdeleyen iki
ustadrn yazlartnt bulacaksrnrz. Drg basrnda iilkemizdeki sozleqmeli
tutun tanmrnln yansrmala-

nm ve TEKEL'in Ozellegtirilmesi haberlerini geviri yaparak bizlerin
istifadesine sunan TTL
personeli Bagak BAYMKTAR'a emeklerinden dolayr tegekkrir
ederiz. Vne Merzifon'da idarecilik yaparken Tekel in gevre duvarrarrnr agarak toprumsal sorumruruk
orneji veren, yaptrgr
gahgmalar ile onur duydulumuz M.Emin ASLAN arkadagrmrzrn
faaliyetrerini gogsun0z
kabararak okuyacaksrntz. TEYO'nda ofrenci iken hikaye yazarak
bunlarr bizlerle paylagan ve
artrk ozel sektorde Tutun Eksperi olarak gorev yapan sait Volkan
ToyMN arkadaqrmzrn
hikayesini de kelfle okuyacalrnza eminiz.

safhcaklakahn.
J
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Kurulu Karanna gore TEKEL
31 Mart 2003 tarihinde imzalanan Ozelleqtirme Yirksek
yaprlanmast' olugacak
A.$.' nin 6 ayrr Stratejik ig Birimine (SiB) aonugturutel{Ve1i{en
SiB' inin ise duguk
iqleme
U"i Sie i. /OOf yrU iE"riri'a" ozelleqtirilmesi, Yaprak Tutun
veya imha yoluyla
ihrag
verimli igletmeleiinin kapatlmasr, destekleme stoku tutunlerin
ozelleggeyrefiinde
0Eiincu
azaltllmasr, personel saysrnda tenkisata gidilerek 2004'un

tirilmesihedeflenmektedir.

ALKOLL(i iqnimn A.S. 7
Bu hedef dolrultusunda TEKEL SiGAM A'$' ve TEKEL
kadar 4 milyar dolar
sonuna
Yil
Haziran 2003 tarihinde gazete ilam ile sabga grkmrgtrr.
etmeyi dugttnditgti
elde
ozellegtirme beklentisi o'ian htrkiimetin TEKEL'in satqrndan

bedelbasrntarafindandaempozeedildiginegorel.l,5milyardolardrr.oysaki?1r.'931
milyar dolara ALTADIS
iki ay once ylda 14 milyar adet sigara iireten FAS Tekeli 1,5

gok uluslu firmalann PlyasaFirmasr tarafindan satrn ahnmrgtrr. Sigara tuketim miktan,
TEKEL' in kag dolara pazarya girmesi ile artan iilkemizde 7O -ityut adet sigara ureten
lanacafrnr! ! ! merak etmekteYiz.
yayrmladrfr 22 Nolu Bildirideki "Hukumet' Tekel
suBAT 2001',de Tuttin Platformunun
t:X.11
Sigara fabrikalannrn ozellegtirilmesini n n3 kargr taahhtil*ll]l t:l19l

r

;;il;;

i;;r.

ve tasarrda ifadesini bulan

l:
sorir.s:^1".::":"derse bovle bir

'llekel Eigara fabrikalart
",*"t
Lygulamadan dolacak zararlat asgariye indirebilmek igin
ile Tork ttittinii
galEanlan
Tekel
yalnz
Coiuntux hisses'i Tekel' de kalmak iizere

tasarruf sahiplerinin
tireticilerinin, Tekel sigaralannt pazarlayanlann ve ki.iqiik
tizelleq
yaprlandrnlarak
yeniden
ortak olabilecefi bir inonim Eirtet halinde
ile'
ureticileri
tutun
tipi
Tijrk
arazilerde
tirilebilir." ifademizi hatirlatarak rrutumeti. hraq
:a:a
<ere
bir
crce
e'.meden
terk
tuketicilerimizi, ulkemJtrltun sei<torunij gokuluslu,lara
duqtnmeye davet ediYorum.
karL5k ozel giri5imcilik iafraihaleye qrkrlmak suretiyle TEKEL'in sahlmast. verimlilik
baqka bir sonu-c
arttrmaktan
pazar
Paylru
nyla suslenmesine ragmen, Eokuluslulann

KENDIIINDEl{
DAIIA BUY(IK
BIR AI1ACI

dofurmayacaktrr'Budadahaonceleriyurtiqindekalankannyurtdrgrnagitmesi,daha ile
ve sigara politikala.
gok tiitun ithalatr yup,trnur,, uygulanlcak .ekici tirtiinleri
olugacak reklamlarla

dolayh
1reticinin ve tiryakinin ;;;'E.liaskr altrnda kalmast,
toplum salhflrmn hige saylmasr demek ola.caktr'
sahn alacak gokuluslu firmaOzeilegtir;e-iaur"ri, f51{ii Sigara Sanayiini blok olarak
Fabrikasrnda
igleme
**T:l:::fr1?,t"*
ya, 5 yrl boyunca B;i;tk;Divarbakn
-rlt,n
Bunu gergeklegtirip
amaElamaktadr.
ul*u gartrm getirmeyi
iuiu"tJri;?"il;

gergekleqtiremeyecekleri,u-unigindeneiliolacaktrr.Amasigarafabrikalarrnrnblokkilo
5 yl boyunca takibi 28 milyon
satrlmasrnda uu tawr., xuu1rl giirmesi, ekiciden
goriinmekle beraber bu tutiiniyi
gay.mamiil tutun ahnmasr deI'relrtir. ik nalirgta gibi
miktann bir ailenin gegimini
bu
kg. tirettirerek almayr amaElryorsa

leri ekici bagr 200
sallamaktan gok uzak oldulunu hatrrlatmak isterim'
yaprlan *'::,y,9::"**il::
Kogan bagr verilen bu 200'e"r kilolann 1993 mahsiilirnde
imzalamak ekicivi Tekel'den
sozleqme
yontemle
ujr-iGlr yoilut Bu
##;ffi;;
daha da onemlisi
duqiirmekte'
kiigtk
solutmakta, T,rccarta" kurgrlagtrnldrirnda .
grkararak, geleceolmaktan
kurumu
devlet
nir
piyasada ktiEtk ama
vo"ilnairiii
",xio
hantal, hafif bir ruzgarla yerle
ge yonelik bir hedefi ot-uyu.,, cesaretle karar alamayan,
6i, ttacat<, gtigsiiz bir yapry pekigtirmeKedir'
harman yapilannm ve pazar
Tekel sigai Fabrikatarinia tireiilen yerli markalanmrzrn
paylannn taahhiit altna alnmasr avnr.zamandaverli lil;1rr
ovsaki
Ancak nedense uu trig relaffuz edilmemektedir.

oll1['Tii:i:t":.:'l;

ff#'ffiffi;'il;*r.

TEKEL,inozellegtirilmesiirecindebugungeldiginoktadabelkide"llll-11"-''nd"
I LT \L!
durulmast gereken konulardan biri bu
Saygrlanmla.

:i:::ilrl::.

olmahdrr'

Vakrf MERCIIVIEK

ELDE ETIYIEI(

BELLI BAOLI

VASIIADIR.

nmfrffiPer.si
mil
niJEi
1986 Yrhnda flrttin yasasrnda yaprlan
-

trir deligiklik ile

baElayan

stireq

sqrumda Ocak 2002 tarihinde 473i
Ttttin Kanununu yuriirlule gir_
mi$ir. 07 Haziran 2003 tarihiltiban
ih de her ttirlu yasal zemini ve }<amu_
oyl olugturulma gayretleri ile TEKEL
Sigara, Igki ve Pazarlama dnitelerinin
sahg ilanl yaynlanmrgtrr. Gelinen bu
noktada yapllanla4 sektorun gahgan_
lanyla, tireticileriyle, kapitulasyon
benzeri dayatmalan ile Cumhuriyet
oncesi RRfl doneminin 20. yiizyrlvbr_
sayrh

TUTUNMEIIOSI

BRAVqDU.ARA

siyonundan bagka bir Eey degildin
Yeni Ttitun Yasasr 1.5 senedir yiirurItikte olmasma ralmen TEKEL'in.
Ytksek Distiteti rukottu igkiterd;-ki
%95 lik Pazar payt korunabilirken, si_
gara sanayiinde TEKEL'in pazar payr
%70 lerden % 61'lere di.igmiigttir.'Bjnun nedeni sigara sanayiinde hayati

oneme sahip olan teknolojiyi yenile_
me zorunlulufunun 96z ardt edilmesi

T(IT(INru{TrcR/rc
uvtsi xtnurril-an:
nx eol-lg satriurs

rwn

ree e0lee gunesi

e<srcnrrnioenledi

mrcs zinmr u0Hrloisleni

oonsr izruin ge.

rnRm rxomuisiornHrr6i

runx rHrrui srnoixRsr eee eOlee guersi
runrin zinmrgruR oeRruee i
laRnisl ziRelr ooasr
ALTtNOzu

ziRmrooasr

KAMcAsu zinmr ooRsr

rgur rUrUn TARTM sAn$ roopenRriri
ActpAyAM rUrUrrl

tRntu sRrrq rooeenariri

AHMETL| TUTUN TARTM

sRlq xooeemriri

RuRrriru rUrUru rRnru snrrq rooeennriri
BoRLU TUTUN TARTM sATt$

xooprnRriri

BozDoGAN rUrUru rRnrnlt snrrg
DEDEBAGT

xru_r

rooeennriri

rUrUt rnnru salq xooeenAriri

mll

rnnil

sAng xooprmriH

nmlt nnm sAT$ Kom,ArFi
rcnnfuq runn rARH SATS
x0en0eag nmn Tril s,ryS
KAMcAsu

mflii
rmnii
uenoenrs mrt TARI s{r5 xtmrili
srinU runn nn sArS tmrrii
SARGOL

Tlmfi TArq smg

ntnil TAil sArS Krpm^rii
TAil sffS rxrn rtii
emnozuruniluRErii.BirHEd
SARUHAilU

-

tmfii

ynssn0Wx nrnh

ve yatrrm yapilmamasr ile ozelleEtir_
meye yonelik politikalar sonucunda
Eahganlann psikolojik baslclarla yldr_
nlarak iEyerlerinden solutulmair ve
verimlililin duEurutmeye Eahgrlmasr
yontindeki gabalardr.
Bugiin gelinen nolrta, 6'sr Sigara ol_
mak uzere toplam 8 fabrikasiile TE_
KEL Sigara Sanayii iEletmeleri ve
Ticareti A.$. ile 19 Fabrit<ag bulunan
TEKELAlkollti igkiter Sanayii ve Ticareti A.$. nin, Pazarlama ve Dalltrm

Muessese Mudurltiltiniin TE-KEL
Sigara Pazartama A.gl ve TEKE| iEki

Pazarlama A.$. geklinde yeniden yaprlandrnlarak ballanmasr iureti ile- ayn
ayn blok halinde satilmasr icin Gazete
ilanrna Erkrldr!r gergegidir.

Amag bellidir. TEKEL'in Ttirk sigara
pazanndaki 2003 Mays ayr itibairyla
sahip oldulu %55 lik ve yutset Oistileli Alkollu igkilerdeki %95_ ttk pazar
payr ile, Dairtrmda frigbir Ozel la'rru_
lugta olmayan pazarlama agrn, oluEturulan 'TEKEL zarar edbor- teraneleri arasrnda Eolo.rhrstulara t€dfun ede-

reklMF yie$rin g6a11g'ndr

Sekt0nn gergdd€rii bilenler isin
TEXEL' e talp frmdan Sotqrtstu
El€ler daca{n sq/emdt- munec_

ctuI( e$fe.

Fhllo.rnet TEKEL'

'goktafrI_n- dyer€k kndra sunu_i.
rnnd4TURI( LOruMO" olarak ik_

riln €tndde

bir salorrca gormemigtir.

tfcrfuae ynarca oy deposu oiaiak
g6nfen r€ idenen poputist politikala_
ra

#

eden l€dm olan -ttiti.ln rireti_

cileri" maalesef bu gtin yalnz bralala-

rak gelecekleri gokrluslu tekellerin in_
safina terk edilen, geniq bir halk kitlesi

olmakla karEr kargryadr. Diin ona gap_
ka athrarak gtinti tarrtaran politiklir_
lar bu gtin gokuluslularqn baslalan
kargsnda sessizlife biiri:nmuElerdir.
Dtin
gordiikteri hallan yanmda
-gi.iElti
iken bu gtin gtiglu gordtikleri IMF nin,

yani sermayenin ve Eokuluslulann ya_
nmda yer almaktadrrlar. iztedikleri po_
litikalar ile sadece bu giinilmilzi.i d;gil
gelecefiimizi de ipotek altrna alan 5u
zihniyefle milcadele iEin istiklal Savagr

ile tilkemizin toprakllnnln yant stra
ekonomik iggaline de son veren ve
bideri Reji boyundurufiundan kurtaran.Mustafa Kemal gibi liderlere ve
I

urK Insamnda var olduluna inandr_

lrmz "lfuvay-i Milliye" ruhunun

ateg_

lenmesine ihtiyaE oldu$u aErktr.

Muhalefette iken yafan-giirleyen,
bugrin yururlfikte olan Tut0n Kanu_
nunun glrnamasr igin.,gelin hep bir_
likte TBMlvt ye yuniyelim. Cop yeme
pahasma en onde ben yiirtiyecefim"
diyenlerin, bu gtin iktidaiolunca rlste_

likte Anayasa deligtirecek t<adar gtrE_

hi saysal ristiinli.iklerine ragmen dtin_
kri sozlerini hatrrlayp arkairnda dur_
mak_yering 0gbeg kuruEluk srcak pa_

ulruna TEKEL'i, pETKiM'i gozden
grkartmasr tilkemizde orneli geEmiE_
ra.

te de srkga gortilen ve inJanlaimzr
politikadan solutan ikiyuzlu politika

orneklerinden biri olarak tarihi gege_
cektir.
Bizler, Ttitun Yasasr Erkarken soyledik_

Ierimizi bir kez daha yineliyoruz.
j'piinya Siggra Sanayi, rekibetgi

bir yaprya sahip degildir. Tekeiler bL

piyasya hakimdir. Bir tilkede

ya

Devlet Tekeli, ya da eokutuslu fe_
keller piyasamn hakimi durumun_

dadr_. Gergekte monopol

tizellifini

ytlt"d" yitiren fEXet, go-LulgFhslulann sigara ve tiittin pi"a.,_

pt"d.t"

hakimiyetini engiileyen

ttdr
_unsurdur. IMF nin d-ayaitrfr
4733 sayh Tiittin yasasrnrn gergeJ.
arnaq ise burada ortaya gtmakta_
drr. Devlet Tekeli ortadan kaldrnlarak yerine gokuluslu tekellerin ha_

kimiyeti kurulmak tizeredin
KE-.L,

TE_

yllardr izlenen politikalarla

bilinEli olarak sigara

.re

itittin

para_

nnda pasifize edilmesine .afimen

halen.gi.inde yaklaErk I trilyo-n lira
kar eden, iilkemizin en gtiglii kuru_
luElannm bagrnda gelmLkiedir. Bu

€
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BrrJE]a

BaqLan ve uyeleri Bakanlar Kuru_
lu'nca 27.5.2002 tarihinde belirlenmig ve buna iliqkin 2002/4378 sayh

kaldnlarak her t0rl0 alkoilu igki iiretimi serbest hale gelmigtir. DefiEiklikle
Kanun'un 1 inci maddesinde, ama-

Kara4 Resmi Gazetede yaynlanmrytr.

ALKOLLq
IqKILER

cn, her ttirlu ispirto ve ispirtolu igkilerin riretimi, iE ve drg ahm ve sattmr,
dafrtrmt ve fiyatlandrnlmasrna iligkin
usul ve esaslan di.zenlemek oldulu
belirtilmig, ...tiretici firrfialarn en az
bir milyon litre/yl kapasiteli yeni tek_
noloji ile kurulmug entegre tesis kur-

3) 4733 Sayh Kanun'la olugturulan
l(rrum, Yasa'da ongorulen t0tiin, tii_
ttin mamullerive alkollti iEkiler piyasaslnl d[izenlemekle gorevlendiril_
migtir. Kanun'un 9 uncu maddesinin
B frkrasrna gore ...alkol ve alkollti igkilerin ig ve drE ticareti,... 4250 Sayh ispirto ve ispirtolu igkiler inhisan Kanunu ile bu Kanunun uygu-

PTYASASI

malarr gartr getirilmigtir.

Defigik 3 fincti maddeye gore, ispirto
ve ispirtolu iEkilerin Ttirk Grda Kodek_
sine uygun olarak uretilmesi gerek_

lanmasryla ilgili di{er usul ve esas-

lar Kurum tarafindan Ekanlacak

mektedir.

ycinetmeliklerle dtizenlenecektir.
Alkollii igkiler Piyasasmr duzenlemeyi
de amaqlayan 4733 Sayh Kanun,

2002 Ocak ayrnda yrinirlilge girdi.
fuadan bir yl kadar sure gegmesi ne_
denile durum tespiti yapmak mum_
kun hale geldi. Grce 4733 sayrh Ka_
Ir- un bdli ba$t hulamleri t arrlaF_

hm. lGnunla:
1 ) Tekel'in yeniden yapdandnlrnasr,

2) Tuhrn, Tthtn Mamulleri ve Alkollfi

IEhler Piyasasr Duzenleme ltrrumu_

nun lalrulmasr, l(rrumun goror

ve

yetkilerinin drlzentenmesi,

3) Tttun ve tthln mamullerinin
Turkiye'de iretimine, igve drgallmr
ve sahmma iliqkin usul ve esaslarrn
d0zenlenmesi, ongoriilmtiEtur.
Bu kapsamda gergekleEtirilen diizen_
lemeler de goyledir.
) Tekel Genel

Mudurl0f0'nii Anonim
$irket haline donugturen Ana Sozleg_
me, TC. Bagbakanhk Ozeilestirme
Idaresi Bagkanlrfr'nc a 25.72.2002 ta_
rihinde onaylanmqtr. Tiitiin, Tiittin
Mamulleri, Tirz ve Alkol iEletmeleri
1

Anonim $irketi, sermayesindeki ka_
mu pay % 50'nin altrna dugi.inceye
l<adar 4733, 4250 ve 3213 Sivrtr Ka_
nunlar ve diler meyzuatla veriLn go_
revferi 'uenmlilik ue kdrhhk ilkisiEerEevesinde yurutmekle gorevlendi_
rilrnigtir. Bu kapsamda Bakanlar I{u_
mlu ile Tthrn, Tilt0n Mamulleri ve Al_
kollir iEkiler Piyasasr Duzenleme I(r_
n:lu tarafindan verilecek gorevleri de

yerine getireceldir.
2) Ttitun, Tufirn Mamulleri ve Alkollti
IEkiler Piyasasl Duzenleme lfurulu

*

-'-

di: 11-_e_.-:.!:

-,::*

Her ttirlti alkollu igki riretiminde, tarrmsal kokenli etil alkol veva distilatr

Kurum bu konuda Yonetmelikler ha_
zrrlayarak yaynlamaya baElamrgtrr.

drgrndaki alkol ve alkolturevleri kullamlamayacaktrr. dzim kokenli bir dis-

4733 Sayrh Kanundan iince alkoll0
igkiler piyasasr:
Osmanh Devletinde 3 Muharrem

tilat olan suma veya tanmsal kokenli
etil alkol ile kangtrnlmrg sumann, beg_

1299 (1883) Tarihli Karamame ile
kontol
ve ptkisine hraklan ispirtolu iEkiler
inhisan, 22 Sayrh /yleni i,I[skirat t{a_
nunu'nun y)r0rl0ge gldigl 14.9. 1920
tarihine kadar srlrd0. Bu tarih itiba_
riyte iEki yasaldandr, Dtiyun-u Umu_

bin litre veya daha kuEiik hacimli ge_

Duyun-u Omumip idaresi'nin

leneksel balqr imbiklerde, anu"tn

tohumu ile ikinci kez distile edilmesiv_

le uretilen rala, T0rkiye'de iiretilecek
ve urundeki toplam alkolun en az To
65'i suma olacaktr.
Tekel alkollii igki satrglan :
Tekel'in 2001 ve 2002 yllarrnda ger_

miye uygulamagna son verildi.
9 Nisan 1924 Tarihli ve4T0 Sayh Kanun'la iEkiyasalr kaldrnldr. 1 Haziran
1926 tarihli ve 790 Sayh Kanunla
Earap hariE bilumum muskirat Devlet

EekleEtirdigi alkolhi iEki satrElan ile be_
delleri Eoyledir: (1000 Litre/Milyar TL)

Yrtlar
Ralqlar
Saraplar
Bira
Votka
Cin
Diger

tekeline ahndr. Tekelin igletilmesi iq
Bankasl-Nacella Organizacya'ya veril-

di. $irketin iflasr uzerine 1071

Savrh

Kanunla Devlet inhisarrna don0ldti ve

Muskirat inhisarr idaresi tarafrndan
yonetildi. Ancak 1942 yrlnakadar ba_
zr yorelerde ozel kiEilerin de rakr imal
etmelerine izin verildi.
72.6. 19 42 Tarihinde yiirurlule giren
4250 Sayh Ispirto ve ispirtolu iEkiler
Inhisan Kanunu ile her ti.irlti ispirto

ve ispirtolu igkilerin yapllmasr, hariEten getirilmesi yurt iginde satrlmasl hiikiimet inhisan altrna ahnmE ve bu inhisann iEletilmesi, inhisarlar Umum Miid0rltifiine verilmiEtir.

Ispirto ve ispirtolu igkiler inhisan

yaklagrk 60 yl Teket Genel MtidiirItif ti tarafindan y<inetildi.
2001 Yrhnda 4250 Sayrh Kanunda te_
mel deligiklige gidilmig ve TEKEL

Bedel Toplamr

ZOO1, 2OO2
63.786 60.305

7.669
12.7oo
2.811
2.4A8
6.700
609.105

4.322
9.370
7.A67

Z.3gB
6.549

g62.696

4733 Sayrh Kanunla getirilen
dtizenlemeler:
Tuttin piyasasmr d0zenlemeyi de

on_

giSren 4733 Sayh Kanun'da yer alan

alkollii igkilerle ilgili dtizenlemeler
sunlardr:
- Kanun gerelince l(rrum tarafindan

yurtittilecek gorevler ile ilgili dtizenle_
meleriyapmak. (M.3/a)
- Kanunun uygulanmasrla ilgili sek_
torel duzenlemeler yapmak. (M.3/e)

-

Gorev alam ile itgili konularda ge_
rekli gord0fii her turlu bilgiyi, ...a1_
kollu iEkiler piyasasrnda

*ai

u"yu u.,

TUruN EKSPERLER|
DERNEGi
BOLTENi

BaEkan

lf
I

ve uyeleri Bakanlar Kuru'5'2o02 tarihinde belirlen-

kaldrnlarak her turlu alkollu igki riretihale gelmiEtir. Defigiktikle
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kilerin ig t Jatg

i*"i"tr.L

+zso

-i"".i""

:,fi1rilrTffi,T#tsii*n:

-"ruriun, getirlmigtir.
;&lilr"crimaddeyegore,ispirto

l--*.-"-

"t

II

-grkarrtacak
'11ii,1"'r'"irg.idiserusui.::::=lar
Kurum L.un,iau"
mektedir.
yttnetmeliklerle diizenllnecektir.
ner tu.iri alkollu

I 1.t'nffi
BaEmiifettig

Arkoru iEk'er pivasa","l

;:*;*'tS:::l*:,X:*l

t"ffiI"?1flXTi,i#;:S#il

l:iuli:-"r,
x"""i,

de
n A'7?? s_uTr
de amar-larr
amaErayan'4733

iEki uretiminde, ta-

ru::in":* :*'i ay_,, :H::**

:;:liilgffii"efif'_H::H,fji:2002ocakayrnda-yirtiitug"gi.ai'[r.ir".ffiil;;;"sumaVeyatartmsalkokenli
Aradan bir

yl kadar stire gegmesl

ne- dma.t,

o"ut"ti.,au 3 Muharrem .ur ur.or il" r*ngtrnlmry
deniyle durum topiti ppmak mtimsumanrn, begugg
Tarihli K-u,nu-" ilu bin litre.veya
trgas)
kun hale geldi' once 4733 sayh l(udaha ktigiik hacimli geo"y.,"-u u-'r-il* ia*oi'.,in konhor

nun'unbellibashhulumkritttitrqlu t"
t-,n

hm. IGnunIa:

11p1."_r',ry.,idenyaprrand'rrrrns

2) Ttitun' Ttttln Mamulleri ve

o*

[""irlir bakr imbikrerde,

anason
u,."r"r."-*pirtoru iEkiler ,"il;ileikincikezdist'eedirmesiy-

ffi##.*ifriil?Tfiffi

Alkolht t-rhi"" uaa, sr:la,i. el h.ih iribuIEkler Piyasasr D-uzenleme xrrrumurire iEki yasakrandr, ouyur,-u ttmu_
nun kurulmasr, ltrrumun g6rev ve
miyeuygutamurrnu"onulrildi.
yetkilerinin

;m::*,oI:.J;;j,:J:*,;*
65,isumaoracakfir.

@
ffizoo l ve26o2yrllarmda ger_
9 Ni"u' tgza nrimi ve aio,s:rl,.K"Eektegtirdilialkoilu iEki satrEla, ile be::iili,.,^.i., rrood ii,,Jiilvu.'-r
+],.ffi" Ii",ffi,,lH,'lT,H ru;i;Xf.ln:'i:$;':fi
T:ilT
ve sahmrna iligkin usur ve esaslann
garap harig birumum
dirzenlenmesi, ongort'miigtiir.
-.rrr.i.u, Devret yr'ar
2oo1 2oo2
a'"r."ir" arrndr. ,nkerin iEietitmesi iE
Rakrrar
Bu kapsamda gergekregtiriien dtizen63.2g6
60.305
;;+.".r, N";giL d.n#rit"v"*r*'- saraalar
Iemelerdegoyredir.
2.669
4322
girketin
di.
inu", uririn"-iozt suyt, Eua
1) Gkel Genel M.d.rrulri'nti
1z.7oo 9.370
Anonim xuninru o*rutln.Lunn-u i,rnrtau
u" votka
7.gr1 7.g67
$irkethalinedontigt0renAna.sozleg- rtliirki.u, irtri"".r'ii".""1
tu.ar,naan c i n
me' TC' Bagbakanrrk-ozetegtirml
2.4gg
2sgg
ffititai.lAncak tg+zilr^ukadarba- Diger
6.700
6.549
rakr ima, errropru-, 60e 105
aoi ogo
a*i:*""";,'*5,:li#::
iilifiiil'fi:lflfi:?;h1;?ltll
Mamu||eri,Tuzverukoligrut-"|.'ii),.arc+z'nrirrinaerur[r|iide.giren
drlzenlenmesi'

ka-

Anonim $irketi' sermayesindeki
425t0 sayiltr"pi.to
Igkiler diizenremerer:
mu payr % 50'nin altrna dtiEtinceye
inhisan Kanunu ile tre.'ttirrti ispirto
Tuttin piyasasmr dtizenremeyi de
l<adar 4733' 4250 ve szrs
suy'r' nu6nyairrmasr, ha- goren 4i33sayrh
nunlar ve diier
""i'"pi.toh.iqLilerin
Kanun,da yer aran
-u*u3l1Y:ng
.i6l;.g.:ti.il-""i
ng.1
vuiiiginde satrr- itt ottu iEk'erre
revlen "oerimlilik ue karhhk
duzentemerer
tmi"r -"u", t ur.ti.nut i.,r,i"u.r-}ina
arrn- gunrardrr:'
'g'i
EerEwesinde y0rtitmekle gorevlendi_ _,E
nu int
igr"i,r_esi, inhi_ _ Xunun g*ufince
""
Kurum tarafrndan
""r_

*'iffiru
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*u- iffio.',9 ispirroru iskirer
fi::"ill1ifi;,1il.',f]r* irg'i sekrulu tarafindan verilecek gorevleri
1ly"
de
yr
vuiluE,r.60
reker
c."ir
Mfidtiryerine getirecelrtir
t,:*rau"lnr"mereryapmak. (M.3/e)
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TOTUN EKSPERLERI

DERNE6i
BULTENi

hizmet '0reten, PazarlaYan, satan

gergek ve ttizel kigilerle, bunlann her
ttirlti birliklerinden istemek.
l(urum, bir ylhk Eahgma siiresi iEinde
tiitunde oldulu gibi alkollu igkiler piyasas ile ilgili olarak baz Yonetmelikler grkarmtqtrr. Alkol ve Alkollii lEki Tesislerinin Haiz Olmalan Gereken Tek-

nik $artlar, l(urulmalan, igletilmeleri
ve Denetlenmelerine iligkin Usul ve
Esaslar Haklanda Yonetmelik, Alkol
ve Alkollti iEkilerin iE ve Drg Ticaretine
itigtin Usul ve Esaslar Haklqnda
Yonetmelik ve Tiitun Mamulleri, Alkol
ve Alkollti igkilerin lirptan ve Perakende Satrgr ile Satrg Belgelerine lligkirt
Yonetmelik bunlar arasmdadr. Ilk
srada saylan Yonetmelifin amact'
Alkol ve Alkollti igkilerin tiretimine yonelik duzenlemeleri YaParak, halk
sa!h!rm, ttiketici ve tiretici yararlannt
koruyacak onlemleri belirleme olarak
gosterilmig; alkol ve alkollti igkilerin
tiretimine iligkin izin, izleme, denetim
usul ve esaslannt kapsadrfr belirtil-

I

1. 2003 Yrh Mali BiitEe Kanun Thsart-

smm kanunlagmasml takiben, 31'72'
2002 tarihi itibariyle tahakkuk eden

TEKEL'in devlet nam ve hesabma Y0riitttgii destekleme ahmlarrndan dolan gorev zaran alacaklanntn, TEKEL'in vergi, anaPara ve gecikme

YUKSEK

zamlart borcu (6zel Tuketim Vergisi
Hariq) ile mahsup igleminin gerEeklegtirilmesi, yaprlan mahsuplar sonrasrnda bakiYe kalacak terkine konu
olabilecek borcun, TEKEL'e ait olup

KURULUI$MRI

lerden Maliye Bakanhlr taraflndan
tespit edilecek kamu kuruluqlannca

0znlEqTiRME

ihtiyag duyulanlar Maliye Hazinesine,
takdir edilecek rayiE delerleri tizerinden devri suretiyle, dewedilen gayri-

menkullerin tespit edilen delerleri
miktanndaki borcunun terkin edilmesi, yaprlan terkin iglemlerinden sonra
TEKEL'in bakiYe borcunun kalmast
halinde bu tutann da terkin edilmesi
suret$e ttim borcun tasfiyesinin sag-

migtir. Yonetmelifin onemli yanlart

lanmast iEin gerekli iglemlerin tesis e-

goyle srralanabilir:
1) Alkolve Alkollu igki sektorune yeni
iiretici olarak girecek, mevcut uretimini farkh kategoride bir alkollti iEki
iiretimine dontgttirecek veya mevcut
iiretimine farkh kategoride bir atkollit
igki ekleyecek gergek ve ttrzel kigiler
I(rruma miiracaat edeceklerdir.
2) Alkol ve Alkolltr igki tiretimile ilgili

temel teknik tantmlarda Turk

Grda

Kodeksi Tebligi dikkate altnacakttr'
3) Alkol ve Alkollu iEki iiretimi tesisi
ye-ni teknolojinin uygulandrlr bir tesis
olacaktr. Bira ve garap hariE alkollu

iqki ve alkol tiretim tesisi entegre bir
tesis olacaldr.
4) Tesislerde, hammadde ve katlt

maddeleri ile temas eden htir ttirlil

madde ve malzemeler, ilgili mevzuatca grda ile temast uygun goriilen nite-

likteolmahdr.
5) Gsiste, her agamada teknifiin gerektirdili kalite kontrol sistemi bulunacakfir.

4733 Sayh Kanun ile i.ilkemizde yeni
bir donem baglamrg olup, hertiirlii iqki, ozel ve tiizel kiqiler tarafindan Kanun ve Yonetmeliklerde belirlenen
kogullarda tiretilip satrlabilecektir'

atrl durumda bulunan gaYrimenkul-

TARiH

NO
KONO
KARAR

:37103/2AO3
:2OO3172

:TEKEL
Ozellegtirme Ylksek lfurulu'nca :
Ozellegtirme Idaresi Bagkanltgt
(idare)'nin

2ffif2ffi3

sayrh yaasrna

tarihli ve 2703

istinaden;

05.02.2001 tarih ve 2001/06 saytlt
Ozellegtirme Ytrksek l(trulu (OYK)
Karan ile ozellegtirme kaPsam ve
programma altnan, Tiitun, Tilttin Mamulleri, Tirz ve Alkol igletmeleri A'$'
(TEKEL) Sigara Sanayi Mtressesesi ile
Alkollti igkiler Sanayi Muessesesinin

03.01.2003 tarih ve 2003/01 saYh
OYK Karan uyarlnca ozellegtirme ihale ilan tarihi 2003 yh Haziran ayr olarak tespit edilmigtir. Soz konusu takvi-

min uygulamastnda gecikme olmamasr igin idare taleplerinin, ilgili tum
kamu kurum ve kuruluglannca idarece belirlenecek siire iEerisinde ivedilikle ve oncelikle sonuglandutlmastna
kararverilmigtir.
BuEergevede;

dilmesi, TEKEL'in mevcut odenmemig Ozel Ttiketim Vergisi borElanntn
Malrye Bakanhlr ile safilanacak muta-

bakat gergevesinde odenmesinin
sallanmast,

tfXft

stoklannda bulunanyaprak
tirti.rnlerden ihtiyag fazlastntn satrg-ihrag ve imha suretiyle 3 (uE) yl igerisin-

Z.

de eritilmesi, destekleme stoklanntn
eritilmesi sonucunda atrl kalacak olan
yaprak ttittin tesis ve depolannm kapattlmast, buna paralel olarak TEKEL'

de gahgan igEi saylanmn yrllar itibariyle azaltrlmast ve bu kapsamda Yaprak Tutun igletmelerinde gahgan iqgi-

lerin de hak etmig olduklan her ttirlii
tazminabn verilmek suretiyle iq akitlerinin feshedilmesi, 2004 ve takip eden

yllarda da destekleme stoklannda
bulunan tiitiinlerin bakrm ve igleme
igleri, ttrttin imhasl, stoklar arast aktarma vb. hususlanyla ilgili olarak TEKEL'in gorevlendirilmesi igin Bakanlar Kurulu Karan istihsal edilmesi ve
destekleme altmlan nedenife olug-

g
...:
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rUnix exspenrni
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euueil

mug destelderne stoldan Sergercdnde meydarn gden gprw zarartannn
ilgili ylann hlgelerlnln harcama kalernlerinden. Bakanlar ltrnrlu'nca be-

lirlenecek usul ve esaslar dahilinde
odenmesi ile ilgrli gerekli galrymalarm
yaprlmasr.
3. TEKEL'de yaghhk afrlna hak kazarurug bulunan igEilerin ihtiyaE duyu-

lan finansman sorununun Eozumiine
ve destekleme stoklanndaki azalmaya

paralel olarak 2003 ve 2004 yrllannda
ig akdi feshi uygulamalanmn geciktir-

medenyaprlmasr.

4. TEKEL'in faaliyetlerini yuruttugtr 5
ayrr m0essesenin Stratejik ig Birimleri
(SiB) olarak;

.

Sigara Gut0n Mamulleri) Uretim

SiB.

.

Sigara Cfunin llamulleri) pazarla-

maveDairUmSiB.
. Alkoll[ iqkiler Uretim SiB.

. Alkollti lEkiler Pazarlarrla ve Dagrbm

SiB.

. Yaprak Tutun igterne SiB.

. TuzdretimSiB.

Yeniden yaprlandnlmasl ve bu EerEevede;

- Genel Mtidtirluk biinyesindeki Hukuk, Muhasebe, Stratejik planlama

,

Satrg, Pazarlama, ButEeleme, vb.
fonksiyonlarn ilgili stratejik ig birimlerine aktarilmasr.

-

Pazarlama ve Da$rtrm M{iessesesi
btnyesinde yer alan Planlama, Muhasebe, Reklam ve Promosyon vs. gibi

fonksiyonlann ilgili stratejik ig birimleri arasrnda paylagtrrlmasr,

- Vergi odemelerindeki avantaj, piyasada faaliyet gosteren difer benzer
girketlerin organizasyon yapilarr, depolann bolunmesi sonucunda ayrr ayn stok yonetimi ve ek yatlnm ihtiyacr
gerektireceli hususlarr da dikkate ahnarak Pazarlama ve DaSrtrm Muessesesinin; sigara (tirtun mamulleri) tire_
tim ve alkol Oretim stratejik ig birimleri
bunyesinde ayn ayn birerAnonim
$irket haline getirilmesi,
- Her ig biriminin faaliyetlerinin siirek-

liliginin ve him rlrunlerinin ilgili pazal-

lara ulagtrllmasmm sallanmasrnl teminen depolann alkollu igkiler ve tuz
stratejik iq birimleri tarafrndan da uygun gartlarda kullamlabilmesi amacryla sigara (t0tiin mamulleri) dafrtrm
stratejik ig birimi ile orta vadeli sozlegmeli sozlegmeler yaprlmas,
- Sigara (tiitiin mamulleri) i.iretim ve
dafrhm, alkollti iEkiler uretim ve da!rtrm stratejik ig birimlerinin ozellegtirilmeleri sonrasrnda, bunyelerindeki
varhklarn dewinde ortaya Erkabilecek
sorunlann bertaraf edilebilmesini te-

minen, bunlann devir sozlegmelerinin, imzalanmasr oncesinde ayn ayrr
anonim girket haline getirilmeleri,

5. Yaprak tutun iqleme faaliyetlerinin
balrmsrz bir ig birimi olarak ay.rlarak
yeniden yaprlandnlmasrm teminen;
- Dugiikverimli igleme tesislerin kapablmasr,
- Diigrlkverimli elle igleme tesislerinin
kapahlmasr ve desteldeme stoldanndaki azalmaya paralel olarak personel
saytsrun azalElmag ve Genel Mudtr[ikte bulunan Yaprak Tritun Miiessesesine destek veren ilgili personelin,
yeniden yaprlanan Stratejik ig birimine
aktanlmasl,
- Yaprak Ttitiln Stratejik ig Biriminin

faaliyetlerini balrmslz olarak devam
ettirebilmesi iEin, ihtiyag duyacalr depolann sayr ve konumunun yeniden
belirlenerek brinyede tutulmasr,
- Destekleme ahmr ttitunlerinin, ana
depolar dryrndaki depolann ve bunlarla ilgili personelin TEKEL b0nyesinde
brrakrlmasr,

-Tum destekleme allmr ttittin stoklanrun, ana depolar drgrndaki depolara
dewedilmesi, bu depolarrn milkiyetIerinin TEKEL btinyesinde brakrlmasr
ve bu uygulama sonucunda satllabilecek durumda olan gayrimenkullerin
TEKEL tarafrndan satilmasr,
-Yaprlacak sozleEme ile sigara (ttit0n
mamulleri) stratejik ig biriminin ozellegtirme sonraslnda bir sure daha belirli miktarda tutiinti yaprakttitun stra-

tejik ig biriminden almasr igin aralannda belirli bir sozlegme imzalanma-

srntnsaflanmasr,
Sonug olarak bahse konu dtizenlemelerin gerEeklegtirilmesini m0tea-

hp;
-Sigara (tiitun mamulleri) dretim ve
Alkollii igkiler dretim SiB'terinin ilgili
Pazarlama Dalrtrm SiB'leri ile birlikte

03.01.2003 tarih ve 2003/01 sauh
6YK karan EerEevesinde satrg yoniemiyle ozellegtirmek iizere 2003 ylmn
Haziran aynda ihale ilanlarnm yaylmlanmasl ve bunlarm ozelleEtirilme stireElerinin 2003 y[ sonuna kadar tamamlanmasr ve bu qergevede piyasalardaki hizmetin temini agsrndan ilgili

mevzuatta halen mevcut olan TEKEL'in da$rtrm tekeline iligkin hiikumlerin ozellegtirme sonraslnda olugacak piyasa yapilanna uyarlanmasr/
l<aldrrlmasl konusunda kurum. kuru-

lug ve idare ile gerekli Eahgmalarm
koordinasyonunun sallanmasr hususunda idarenin yetkilendirilmesi,
-TeSkil edilecek olan stratejik ig birimlerinin (tuz harig) Anonim $irket
statusuyle yeniden yaprlandrrrlma
iglemlerinin, devir sozlegmelerinin
imzalanmasl stirecinde tamamlanmasl,

-Ggkil edilen Tirz SiB'inin mtilkiyet ve

ruhsat sorunlanmn Eoziimunu miiteakip 2003 yhmn 4. Eeyrelinde igletme ruhsatlannm devri amacrlda ilana
glkartilmasr,

-Olugturulan Yaprak Tiittin igleme
SiB'nin dugilk verimli igletmelerinin
kapahlmas, destekleme stokundaki
tiitiinlerin ihrag veya imha suretiyle
azaltilmasr neticesinde personel saysrnda tenkisata gidilerek yeniden yapilandrrilmasr sonrasrnda 2004 yrlmn

3 iincti Eeyreli iEerisinde ilana grkrlmasI,

Hususlarmda uygulamaya gegilmesi
ve yrkanda belirtiten tum konularla il-

gili olarak TEKEL'in ozellegtirme s0reci iEerisinde gerekli gori.ilmesi halinde yeni duzenlemelerin yapilmasr
hususunda idarenin yetkilendirilmesine kararverilmigtir.
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tipi, 36.995.658 kilosu orientaltip ttitun mamiiliidtir.
Tekel tarafindan pazarlanan sigaralann,
30.070.626 kilosu Amerikan Blend
tiirii, kalan 36.995.658 kilosu oriental

ttiti"rn tiretimi olup, toplam gayrisafi
tahsilat 3.290 .37 8.299.7 39.7 7 O TL crrr.
Basit hesaplamayla pazar payr (1 g

burda yetigtirmenin daha uygun ola
cairna l<anaat getirmigler ve uygula

1.500.000 TL. uzerinden) 2.193.585.

Halen rilkemizde

:

533

REYTEI{

$'dr

Yabanq iki firmamn pazarladgr toplam 42.87 5.997 kilo sigararun ortalama ve basit hesaplamafa pazar bedeli, 4.7 katrilyon TL. ve dolaysryla
3.150.000.000 S'drr.
1.) 2OO2 Yilr igerisinde Tekeltarafindan pazarlanan Amerikan Blend tipi
sigaralardan;

. 2000 sigarast 9.947 . 225 ldo,
. 2001 sigarasr 16.948.662 klo,
. Samsun 216*Balhca*Best sigara-

1an3.173.739 kilodur.

Tekel-2000 sigarasrrun % 90' I ithal
Virginia ve Burley tiit0n[ olup, maliyet
igerisinde kilo bagrna 8.498.138 TL.
(veya bir pakette 170.000 TL.) ithal
tutiin bedelidir. Dolayrsryla tuketilen
her bir adet 2000 sigaras igin dry iilkelere 8.500 TL. odenmektedir.
Tekel-2001 sigarasmrn ise %65'i ithal

Virginia ve Burley tiltunu olup, 2OO2
maliyeti iEerisinde kilo baqna
3.512.627 TL. sr (veya pakette

yh

}ffi

ETJIAS

70.000 TL) ithal mhrn

Helidir.

Yine bir baEka deyigle 2OO2 yrh ige-

dkemizde son 10 yrldrr Amerikan
Blend tipi sigara tireten yabancr firmala4 sigara igicisinin damak tadnr

risinde tuketilen 2000 ve 2001 sigaralan karErhfrnda toplam 1 00.000.000 $

ttitiin bedeli olarak yurt drgma odenmiqtir. (Bu miktar 2001 yrhnda 200.
000.000 $'dr.)

de$igtirmiglerdir. 1990 da sadece Te-

2.) Yine Tekel tarafindan tiretilen Ame-

kel tarafrndan ithal edilerek kargilanan

rikan Blend tiir{i sigaralardan Samsun 216 sigarasnda % 50 orannda,
Ballrca sigarasnda %77,5 oranrnda,
Best sigarasmda ise %14 oramnda

yabancl sigara ihtiyacr, toplam tuketim igerinde %20'lerde iken, bugtin %
66'lara te}<abul eden bir miktara ulagrlmrgtrr.

2OO2 Yrh iEerisinde, Ulkemizde
109.942.281 kilo sigara sahlmry, bu-

nun 67.066.284 kilosu Tekel tarafindan, 30.173.637 kilosu Philip Morris
firmasrnca,'12.7 02.360 kilosu Japon
Tobacco Int. firmasmca, pazarlanmrghr.

Pazarlanan toplam sigaralarm ;
7 2.9 46.623 kilosu Amarikan Blend

malar, iiretimde kullandrklan tiitun
binlerce kilometre uzakhktaki ken<
irlkelerinden getirmenin maliyeti il
burda uretmeleri halindeki maliye
kargilagtrrmrg olmahdrrlar ki tiit{in

Turkiye'de uretilen Virginia ve Burley
tipi ttttin bulunmaktadrr. Bunun anlam ise 2002 yrhnda saillan 3.774.739
kilo bu sigaralarda ithal t0tiin yerine

tttun (Virginia ve Burley) kullanrlarak 18.000.000 $ tasamrf saflanmqhr. (Bu miktar 2001 yrlnda 23.
000.000 $'dr.)
3.) Ulkemizde 90 h yllann ilkyansrnyerli

dan itibaren sigara ureten yabancr fir-

maya geEmiglerdir.

iki firma Duzce

Hendek ve Gonen bolgesinde Virginir

ve Burley tipi tuttrnleri uretmektedit
R.J. Reynolds firmasr ile Yuksel
Planlama Krrulunun l<aran le %41
orarunda ortakhlda kr.rrulan "Reytek
firmaslrun amacl, Amerikan Blend tip
olarak iiretilecek sigaralara Mrginia v
Burley tipi hrtunu yetigtirmek suretifr

ithalatr onlemektir Bir bagka deyiglr
amaE, yurt dlgrrdan dolar karghfr ah
nan tutuniin Turkiye'de yetigtirilmesidir,

Ortalama 20 milyon kilo yabancr tutti,
ne ihtiyacr olan dkemizin bu gereksi.
niminin gelecel<te daha da artacag
anlagrlmaktadrr. Gerek dolar tasarrufL
ve gerekse Ulkemiz giftgisine saflana.
cak gelir transferi aEsndan diigunul.

dugunde bu ttirden Eahgmalann arttuilmasr gereli ortadadr. Halen Dtzce-Hendekbolgesinde 7 bin ton civa.
rrndaki uretimin 3,5 bin tonu kilosu
$irketimizin mahdr. Geqen ylda iiretilen sigaralarda bu miktann bin tonu
kullamlrrugbr. Yaprlacak harman gahg-

malar$a 200O ve 20O1 sigaralannda
da yurt iEinde yetigtirilen tiitiinlerden
kullammm zaman iginde arttrrlmasl
mutlaka sallanmahdrr. Yine, alternatif
harman gahgmalarryla ur0n Eegitle-

mesinin sallanmasl gerekli gonil-

mektedir.
4.) Yerli Virginia ve Burley tut{in ureti-

minin yaprlacalr yerler onceki yllardaki Eahgmalarla belirlenmiEtir. Buralarda bu tiitunlerin iiretimi tegvik edilerek drga balrmhhktan ve trost duru-

mundaki firmalara mahkumiyetten
kurtulunmahdr. Bu durum Tekel'in ve
Turk ttitun tireticisinin geleceli

aEr-

srndan gokonemlidir.

Reytek firmasr tarafindan Ttirk EiftEisine dofirudan odenen para miktarr-

nabakrldrfmda;

1998yhnda 2trilyon lira, 6,300bin
$,1999yhnda 3trilyon lira, 5,700
bin $, 2000 ylnda 3,8 trilyon lira,

[g
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3,800 bin $. 2O0l rfrrda ise 5,2 filyon lira, 3,3m btui S dduEu antaErl_
maktadrr. Aynca bu dernede ahna_
cak olan LZffi ton h:tun iEin drgan_
ya odenecek dot/idn de yurt iEinde
kul.nl$ oldugru duqunuldugunal fir_
mann ulkemiz ekonomisine katkrsr

t

lecefimizi dinamitleyen yetki simsarr
liyakatsiz hafif beyinliler. Artrk agrl ki
kalmlyor dizlerde mecal. damla
damla erimekte moral. Agl ki aElsn
bag gozleri, kalp ozleri.

Agrlsusam aErl, agrl ki belli olsun her
soziine "Devletin ytce menfaatleri"
diye baElayrp temelden parEa parEa
tag koparanlar. Hagan bir
Eocuk eda_
syla gidi kogelerde devasa toplumsal

daha iyi anlagrlacaktr.

5.) Reytek firmasr yukarda sozi.inu et_
tigimiz 1998 - 2001 yrilanndak 4 ythk
dewede 6500 Tr.irktutun ekicisine ttitr-inlerinisatmalmak suretiyle dofru_
dan destek vermig olmakla, faatiyeti

suresince istihdam ettifi personel
arasrnda Tutun Eksperi (TT Muhen_
disi) bulunmamasr ilgi gekmektedir.

AqrL

Firma olarak bu hususun da grinde_

me almmasl bu meslek grubunun
kendini yetiEtirmesi baklmrndan
onem verilmesi gereken husus olarak

belirlenmesinde yarar bulunmakta_
dr.
6.) 2OO2 Vh verilerine balaldrgrnda

tUt,{vt

uretim maliyeti ve sahg tutan kargrlag_
brmasrnda;

SatrE

Ti.rtan:

Uretim Maliyeti:
Qay'isafi K6r:
2001 Sigarasr

9.947.225
837.497.'t96.051.000
139.917.700.000.000
697

.579.496.000.000

SatrE Kilosu:

goriinstin

ku_

caklarmda Eahntrlarla bir kogeye sak_

Ianrp onunla mutlu olabileceklerini
sananlar. Gor0ns0n ceplerinde el ko_
nulasr Ztirih biletleri tagryanlar. Ortaya
Erksm olabilecek tehlikeli giinlerde,
gerelrti$inde milyonlarca bag verilen
bu topraklar igin fedakarhkta bulun_
mayacaklar. Gizlenemesin bu utke
kayraklanndan bundan boyle fayda_
Ianma hakla olmayacaklar.
susam aEil, agrl ki yeni fezalar agl_
sm istikbal atlasrmzda iEinde kara de_
likleri eksik olmayan, ama bu kez ye_
tim aglanla oksuz baglanm defil on_
AErl

200O Sigarasr

Satrg Kilosu:

kibritlerle oynayanlar.
AErl susam agrl, aEll da

AQIL

lan oburca yutanlan yutan kara de_
likler. Sen aErl ki vicdanlarrn paslr
zincirleri kmlsrn.

16.948.662
972.795.556.150.000

Agrl susam agrl, aErl da gortilsun, de_

UretimMaliyeti: 172.060.000.000.000

niz bitti kara gorundti ki, bir feryat

Gayrisafi

800.735.500.000.000

kopmakta ufuktaki gelecek neslimiz-

Satrs Ti:tarr:

Kdr:

Bu hesaptan da gor0lece$i gibi bu iki
urun Gkel'in yansr anlamrna gelmek_

den. Agl ki onlann feryatlannr keselim
zamanlan gelmeden.
Agrl susam aEll, aErl da ortaya gksm
ufuksuz, vi4ronsuz toplum miihendis-

tedir. Gayrisafi k6r olarak goriilen
miktar vergi, fon ve kurum k6rr olarak
devletin kasastna girmektedir. Ozel_
legtirme sonrasr bu farklar (maliyet ve
satry arasrndaki) ortadan kalkacalr
driguntilecek olsa bile bunu onleyJ_

cek denetim tekniklerinin

geligtiril_

mesi zorunludur. Bu zorunluluk arrnr
zamanda Devlet olmanrn zorunluluk_
lanndandrr. Zira yabancr sermayeli fir_

malar uretim girdi gereksinimterini
(hammadde, malzeme) yine genelde
kendilerine ait firmalardan gigirilmig

yuksek matiyet bedelleriyle tedarik
yontemi ile kazancrru yurt drgtna go_
-n,
Eerdigi bilinen yontemlerdenai..
nedenlerle sigara sahg fiyatlanrun o_
zellegtirmenin hemen ertesinde 2_3
kat artacalr tabii gorulrnektedir.

Ierinin boguna Eabalan, masal kva_
mndaki illuzyonist oyunlan.
AErl susam agrl, agrl ki kigiliklerini eti_

Balatgk Y.T igtetme Md. yrd.
AErl susam aEil, agilsm zamane hara_
milerinin yad ellerde gomulu kirlihazi_
neleri. AEllsm da aslna donstin mille_

tin oz delerleri.

Agll susam agll, agl ki ortaya grksrn
geffaf goriintiglti perdeler. Gorunstin,
yaptrklanyla yarrnlanmza karabasan
haarlayanlar. Kalmasrn higbirgeygiz_
li, gorunsi.in grplak gergekler apagk
besbelli.
AErl susam agl, aErl da gor0nsiin ge_

ketlerine, dahasr suiistimallerine kur_
ban edenler gun rgrfrna
Erksrn. Keserlerini ktiEiik btiyuk her daim kendileri_
ne dofru tutanla4 kigilik ve saygrnhk_
Ianyla beraber kendi
Eahslannda {ilke

kaynaklannn da bittilinin farlcna var_
drklannda vakit geg olmasrn.
AErlsusam agl, aErl kiagrlsrn idraklel
kulag atsrn sorumluluk bilincine. Artrk

kuEuk brifik butun gorevler tahta
grkma crilus toreni defil, saban bo_

yundurulunun boyna gegirilmesi ola_
rak algrlansrn. Etiketlere iglenen un_
vanlar gorevin ategten gomlek otdulu

€
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bilincini bedenlere iElesin.

Agl susam agl, agrl da kim sadrk kim

delil ortaya

Erksrn grin ryrgr gibi. Agrl_
sm bu millete sadrk bende olacaklara
gahgma alanlan, kapansm birer aman
vermez srirg[ ile kaprlar madrabaz
Eagdag hrsrzlara. Kim bir EM gaka_
caksa keser onun eline gegsin. Gorev_
ler istifade de$il fedakarhk yeri olup,
kanadt olsun yetmiE milyonu tagryan
ugafrmzn. Her birey ttim gric0yle bir
forsaymlggaslna ktireklere asrhp ulu_
sunu sahile ulagtrmaya gahgsrn.
Agl susam aEl, agrl ki bir kez daha
canlansrn, geligip yetiqsin ikinci Kuva_
y milliye ruhu. Zira "Kalmadr dizlerde

derman, gozlerde fer" deyip dovri_
nenlerde kalmadr sarf edeceksoz, igin
igin eriyecekoz.
Agrl susam aErl, agrl ki agrlsrn er mey_
danlarr polat iradeli, engin ideallilere.

O yigitlere ki zifiri karanlftta

Eahgrp

gafaSa ebelikyapsrnlar. Ki yetti milleti_

me uyugturucu karanhklar. Silkinsin
yurdum bir kez daha, canavarlann
galdaglarrnr silkeleyip gegsin, mil_
letinin grictine dayanarak.
Agll susam agl, agrl da yetsin guc0_
muzu igdig eden ksr kavgalar; ayru

ideale yonelik gogus gogrise fikirler
bir nol(aya vursun vannr yolunu. Anlasm arhk idrakler, gors0n gozler bataklktan Erhg yolunu. DeSil mi ki bir
yakrcr ile biryantcmm bilegiminden bir
sond0ructi hasrl oluyor, oyle de tek di_
gi kalmrg Eagdag canavarlann abluka_
srndan grkrg yolunun bundan baqkasr

olmadrlt goriinsun, goren gozlere,

k

b0tun acrkl hali,

gagdag somiirgecilerin kulaklanm aEsrn en canhtrag tonlarla. Agrlsrn gozle_

ri yurdumun da. Artrk

ayakkabrlara

KURULU

delere kumanda eden beyinlere gon_
dermeli ve riyakar bakrglarm ardmdaki

KARARI

umit dallanyerle bir edilmeli.
Agrlsusam aErl, aErl ki, aE ki dalrt ba_
glmzdaki karabulutu desem de dagrl_
maz ki da$rlmadan [stumiizdeki gaf_
Iet mahmurlulu. Onun iEin arhk sil_
kelenme ve ktikreme zamarx Eewe_
mize allanm ormede olanlara dogru.
Bu miicadele geregini yadsryarak go_
mersek baErma yorgarun albna, ya
bagmszJrgrmz toptan dtiEecek dL_
mektir ya da baElanmz toprafa.
AEil susam aErl, aErt ki ortak paydamr_

Dosya sayst:2002-3-36

an bu baglam, birbirimize

Karar saysr : 02-45/533 -221

(

baflan_
drgtmz iplerin sallam olmasr gereli
gorunstin, bifinsin. Gereii igimize grk_
maz mirekkeplerle yaalsrn. iEimize,
tilkemiz ve bu milleti ger gtiglerin sal_
kaalsrn.
AErlsusam aErl, aqrl kisaqrlsrn gunliik
daldalarun gozlere gegirdigi kara
bulut daflan. SaErlsrn ki kimse seksen
sene once bu topraklarda olanlara ka_
ptsz kalamasm. Onlan unutamasrn
mayhog beyinler ve hedefini bulama_

Menfi TespiVMuafiyet )

Karartarihi :25.7.2002

A- TO PISI\ITIYA KATII.AN IIVEIEN

Bagkan: Prof.

Dr.

TamerMUmtjOG-

LU

dnslndan koruma adrna fedakarhk

Agll susamagrl...

ki Somali'
den, Etiyopya'dan kopan Erlhklar

REKABET

onlem ahp bir kere daha yumrulu
aynl noktaya ulusEa vurup, Erkacak
sesi, tek digi kalmrg ve azdnlmry mi_

Ein paylagrlmakla azalmayacafr, bilin-

AErl susam agrl, sen agrl

vurulsun negteri

Zira negter vurulmazsa tez zamanda,
gagdag Eakallar beklemede komplike
penEelerifle, saatini gddemekte. ..Sr_
ra sende" denilmesini beklemeden

mrggon[iller.

baktrlr.

k

usta hekimlerin vakit qok geEmeden.

hacet yok uzun uzun sozlere.
Agrl susam agrl, aErl da fark edilsin her
bagr ol<gayan guneg, goninstin giine-

sin gtinegin herkese egit uzakhlrta

I

Erksn onca melanet, ortaya dokijlsitn
pedah uzaktan kumandah gizli frenler.
Artrk yetsin bu millete yedirilen heze_
ler. AErlsm
dokutsun manzarann

dyeler : ismet CANTdRK, Necdet
MRACEHENNEM, A. Ersan GOKMEN, R. Mufit SONBAY ttubitavATASAYAR, Murat GENCER, Mustafa
PARLAK, RrfkrUNAL

B- RAPORTONI.TN: SAhiN YAVUZ,
HitmiBOI-ATOCLI]
C- BASVURUDA BULUNAN: Re'sen
:-PMSA philip Morris Sabancr Pazarlamave SattsA.$.

D-TAR/qFIdf

Aslmda...
istersen aErl, istemezsen aErlma...
Q0nkri benim iilkemin ve insanlarrmn
senin aEllmam beklemeye ne zamanlarr, ne zeminleri var. MilletEe "Haydi ig
bagrna" demeden daha oncelikli hicbir sozleri de yok. Qunkii biliyoruz ki
bunu zamamnda soylemeyen ve buna

gampanya dolduranlara inat gopltik_
Ierden ekmek toplayanlar ortilleme-

uygun davranamayanlar

sin uyugturucu senaryolarla.
AEll susam agll, midemiz bulansa da

lirler.

bir

giin

"Kuzgun lege" soztine de konu olabi-

Maya Akar Center Buyukdere Cad.
No: 100-102 B Blok Kat:27 80280
Esentepe/ISTANBUL
- Tritiin. Ttrtrln Mamulleri. lirz ve Alkol
Isletmeleri Genel Miidrirlugu( TEKEL)
Ataturk Bulvan No: 27 34277 Unkapanr/iSTANBUL
-

Sigara Satrg Noktalarr

E- DOSYA KONUSU:Sigara saftaytcrsr tegebbuslerin sigara trrunlerinir:

sergilenecegi raflara iligkin olarak

[g
,l
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oenneGi
ariLreNi
sigara sahg noktalan ile yapoldan anlagmalar.

F- DOSYA EVRELERi: JTI Tuhrn
drunleri Pazartama A$." nin 05/04
/2002 taih ve 1584 sayrl bagrurusunda, sigara un"rnlerinin sergilenece!i raf 0nitelerine rll5kin olarak sigara
satq noktalan ile yaprmg oldulu soz-

legmelere muafiyet talep edilmig ve
bu bagruru Uzerine, 4054 saylh Rekabetin l{orunmasr Hakklnda Kanun'un
5 ve 8. maddeleri uyannca yaprlan in-

celeme sonucu diizenlenen 17/05/

2002 tarih, 2OO2-3-36/MI,I!-02-S.YA
sayrh Menfi GspiVMuafiyet Raporu
24/05 /2002 tarih ve REK. 0.07. 00.00
/25 sa5nlt Bagkanhk onergesi ile 0232 sayrh Kurul Toplantrsmda gor0gulerek 02-32/368-154 sayrh Kurul Kararr ile PMSA Philip Morris Sabancr
Pazarlama ve Satrg A.$. Ve TEKEL
Genel Mudurli.ifii' nden benzer nitelikteki sozlegmelerini Rekabet Kurumu' na bildirilmesi istenmigtir. l(rrum
kayrtlarrna 21/06/2002 tarih ve 2743
say ile intikal eden yazr ekinde PMSA
Philip Morris Sabancl Pazarlama ve
Satrg A.$. tarafrndan tig tip sozleEme

ornefi gonderilmig. TEKEL Genel
M0diirliifii' nden alnan 1A/07/2002
tarih, 12198 sayh yazrda ilgili kuruluqun bu tipte herhangi bir anlagmasr
bulunmadrlr ifade edilmigtir. Soz konusu yazllar iizerine, 4054 sayrh Kanun'un 5. ve 8. maddeleri uyannca
yaprlan inceleme sonucu d0zenlenen
22/07 /2002 tarihli Bilgi Notu, 22/07 /
2002 tarih ve REK.0.O7.0O.0O/52 sa-

yh Bagkanhk onergesi ile 02-45 saph

16. maddenin [Euncti frkrasr gerefince cezalandrnlmalarrnln gerekli oldu-

gu,
- diger yandan, soz konusu anlagmalarn yeni akdedilmeye baglanmrg olmasr nedeniyle heniiz a! etkisi olugturmadlSl ve pazarda halihazrrda bir

rekabet hsltlamasna yol agmadllt
goz onune alnarak onaragtuma ya da

sorugturma agllmasna gerek olmadr6t,

- 4054 sayh Kanun' a uygunlulun
sallanmasigin,
a) Bakkal ve marketlerle yaprlan an-

:

nn4o54

Kanun'un 16. maddesinin ( c ) bendi gerelince ve aynr girketin Yonetim Kurulu uyelerinin de
saSnh

- Hipermarketlerle yaprlan anlagmalarrn 8. maddesinde "Ahcr, bu sozlegme

surecinde ... diger sigara markalanna
ait teghir malzemelerini mafazalanndakullanamaz."

ka sailg unitesi yerlegtirilmesi husu-

kip tegebbuslere ait bu gibi 0niteleri
bulundurmasmr engelleyen hukumte-

rin ilgili sozlegmelerden gkanlmasrrun gerekli olduju,
- TEKEL Genel Mudilrltrgti haktcnda
herhangi bir iglem yapmasrna gerek
olmadrfi r, ifade edilmektedir.

G- iNCELEME ve DEGERLENDiRME

H.f.ilgilipazar
Uriin Pazan : Dosya mevcudu bilgive
belgeler gerEevesinde ilgili tirun pazarr sigara satrgl pazan olarak belirlenmiqtir.
Cofrafi Pazar z Soz konusu iirintin
tllke genelinde daffilmasr dikl<ate ah-

narak ilgili cografi pazar, Ttirkiye
Cumhuriyeti srrurlan olarak tepit edil-

comigri

si igin herhangi bir bagka raf unitesi
monte edilmesi hususunda uEtncu
kigilerle sozleEme yapamaz, taahhiit
altna giremez..."

sinde yer alan ve sigara satry noktasrrun rakip sallayrcilarla benzer raf iinitesi anlagmalan yapmasmr ve/veya ra-

migtir.

RAPORToru-enix

Bahse konu sozlegmelerde;
Bakkalve markeflerde yaprlan anlagmalarrn 6. maddesinde " ...satcr, satlg noktasrnda sigaralann sergilenme-

- Restoran, kafe ve bar gibi iEletmeler-

l(rrul toplanbsmda gorugulerek kara-

c-

lerlendirilmigtir.

lagmalarn 6. maddesinde
b) Hipermarketlerle yapilan anlagmalann8. maddesinde,
c) Restoran, kafe ve bar gibi igletmelerle yaprlan anlagmalarn 2. madde-

ra baflanrmqtrr.

ilgili Bitgi Norunda;
-PMSA Philip Morris Sabancr pazarlama ve Satrg A.$. tarfrndan gonderilen
anlagmalarn iEerdikleri rekabet krsrtlamalan dolayrsryla 4054 sayh Kanun'
un 4. maddesine aykrrrhk tegkil ettikleri:
- anllan sozlegmelerin yasal suresi iginde bildirilmemesi nedenile pMSA'

nedeniyle bildirim yukuml0liigti agrsrndan tek tip anlagmalar olarak de-

H. 2. Yaprlan Tespitler ve Hukuki
Deferlendirme
BaEvuru konusu anlagmalar, sigara
urirnlerinin sergilenmesinde kullamlmak uzere sigara satlg noktaslna verilecek raf tinitelerinin kullanrm gartlarrnn dtizenlenmesine iligkindir. Anrlan
sozlegmeler; PMSA tarfrndan iirun dallilmt yapilan satrg noktalanna odtinE
verilen raf tinitelerinin kullamm gartlarnr dtizenleyen ortak bir amag ve
kapsama sahip olmalan aynca, aynl

t0rde rekabet ksrtlamasr iqermeleri

le yaprlan anlagmalarm 2. maddesinde "... igletmeci, ( e ) igletmesinde si-

garalarn teghiri iEin herhangibir bagsunda 0guncu kigilerle sozlegme yapmayacaflnr, taahhut altrna girmeye-

celini kabul beyan ve taahhut

e-

der..." ifadeleri yer almaktadrr.
Her ne kadar, sigara tirtinlerinin satlmma iligkin bir miinhasrrhksoz konusu delilse de, stantve raf iiniteleri igin
yaprlmrq olsa dahi bu

ttir miinhasr

duzenlemeler, 4054 sayh Kanun'un
4. maddesindeki yasaklama kapsamrna giren ksrtlamalardr. Dolayrsrfa
bagvuru konusu sozlegmeye mevcut
haliyle menfi tespit verilmesi mirmkun degildir.
Hal boyteyken, bu sozlegmelerin yasal
suresi iEinde l{urum' a bildirilmemesi

4054 sath Kanun'un 16. maddesinin
( c ) bendine gore cezalandnlmasl
gereken bir fiildir.

Ttirkiye Eaprnda toplam olarak 170.
000 civarrndaki sigara satq noktasndan henuz 6.041 adedile sozlegme
iEin pazara yeni giren ya da girecek
tegebbtislerin pazardaki faaliyetlerini
onemliolEiide zorlagtrrcr bir aS etkisi
olugturmadrfi, dolayrsryla rekabeti krsttlayro bir etki dolurmadrlr goz oniine almarak onaragtrma ya da sorugturma aglmaslna gerek olmadrfr ka-

naatinevanlmqtr.
Inceme konusu sozlegmelerle pMSA,
nihai satrg noktalannda satrga sunulan iirtinlerin koku, lsr ve nem gibi drg
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:i r-lt::::

:iitt.iultiii:t::i..::i'i,rtil,,tir,:r:,r:..:;: .

.

::'::.i:li t:tt|t illlllt

ill

ta:tt'i:

TUTUN EKSPERLER|

-

DERNEIhi
BtJLTENi

etmenlerden etkilenmesini minimum
dtizeye indirmeyi ve bu tirtnlerin ttiketiciye temiz ve duzenli bir gorunum
iEinde sunulmaslnl sallamay amaElamaktadrr. Diler yandan ilgili tegebbtisiln ve uriinlerinin tuketici goziin-

Diler tarftan, bu ttir sozlegmeler yapmadrlr belirlenen TEKEL Genel Mtrdtirliigti hakkrndaki herhangi bir iglem yapllmasna gerek olmadrfr so-

deki imajr da geligecektir.
Ne var ki, bu tiir sozlegmelerin mtin-

Yukanda yer verilen delerlendirmeler
rgrlrnda; PMSA Philip Morris Sabanct
Pazarlamave SatrqA.$. ile sigara satry
nolctalart arastnda stant ya da raf unitelerinin kullanlmr konusunda yaprlan
sozlegmelere iligkin olarak;
1. A) PMSA Philip Morris Sabancr Pazarlama ve Satrg A$. ile sigara sahg
noktalan arastnda akdedilen sodegmelerin, 4054 sayh Kanun'un 4.mad-

hasuan yaprlmas olgusu, sigara Pazannn srh oligopol yaPrsmn getirdigi
etkilerle birlegtilinde pazarc yeni girig
yapan tegebbtislerin ya da daha k{iEiik payr mevcutlann satrg noktala-

nndaki etkinlifini zedeleyebilecektir'

Miinhaslr stand sodegmelerine imkan
tamndtfr takdirde, reklemm yasak oldulu bu pazarda buyiik onem arz
eden tirun sergileme gahgmalannda
daha eski ve pazarda nisPeten daha
gtElii olan tegebbtisler lehine bir durum ortaya Erkacaktrr. Sodegme stirelerinin uzunlugu da dik*ate ahndtfn-

da

pazara yeni girecek tegebbtisler
satrq noktalanna kendi stantlann ve-ya

raf 0nitelerini koymakta zorluk gekebileceklerdir. Bu durumda sigara
pazannda benzer nitelikteki mtinhasr

anlagmalann olugturduSu a! etkisi,
pazardaki rekabeti olumsuz etkileye-

cektir. Reklam yasaklan nedeniyle tegebbuslerin elindeki ender imkanlardan biri olan satlg noktag sunumu bu
nedenle onemli bir unsurdul:

Sigara sahq noktalanntn onemli bir
boltimunde satg alanmtn stand sa)nslnrn artmastna imkan vermedifii
diigunuldti$ii, bu ttir mtinhasrr iligkilerin pazardaki rekabetin korunmast
ve geligmesini olumsuz yonde etkilemeyecek, Pazara yeni girigleri engellemeyecek qekilde diizenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sigara satry
noktasr igletenlerin, istedikleri sayda
raf iinitesi bulundurma ve ilgili nokta-

da raf tinitesi bulundurmayan safilaycrlann da uriinlerini mevcut raf unitelerinde sergileme serbestisi bulunmahdr.
inceleme konusu sozlegmelerin yukandaki paragrafta zikredilen serbestli!e imkan tamyacak gekilde diizenlenmesi durumunda, bu sozlegmelere
4054 sayrh Kanun'un 8. maddesi gerelince menfi tespit verilebilecektir.

s'tx:i t.
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nucuna ulagtlmrgttr.

r-soNUq

desi kapsamrnda rekabeti smrlaycl
nitelikte olmast nedeniyle bildirime
tabiolduklanna;
B) bu anlagmalardan;

a ) Bakkal ve marketlerle yaprlan anlagmalarrn 6. maddesinde,
b ) Hipermarketlerle yaprlan anlagmalann8. maddesinde,
c ) Restoran, kafe ve bar gibi igletmelerle yaprlan anlagmalann 2. maddesi, yer alan ve sigara satg noktastrun

rakip sallayctlara benzer raf iinitesi
anlaqmalan yapmaslru velveya rakip
tegebbtislere ait bu gibi iiniteleri bulundurmastnt engelleyen hiil<umlerin

rulunda soz konusu anlagmanm
gulandrlr donemde gorev alan Jt
Claude KUNZ, Sakrp SABANCI, M

Reinhold Olov SJOEBLOM, li.rrl

TALU, Kurgat Ahmet KOQDI
Frank S. VORLICEK, Hazrm I&
TARCf adlr gahrslara da 4054 si
Kanun'un 16. maddesinin tigiil
frkrasr uyannca yukanda ongoru
para cezaslmn yuzde onu oranll
145.4O2.7OO TL.ayn ayn Para ce;
verilmesine,

2.Elde edilen bilgiler qergevesit
TEKEL hakkrnda herhangi bir igl
yapilmasrna gerek olmadlftna,
3. Reklam yasalr ile ilgili olarak
tiin, Ttrtun Mamtilleri

ve

Alkollti IEI

Piyasasr Duzenleme Kurumu'na E
kanhkga yazl yaztlmastna,
OY QOKLUGU ile karar verilmigtir.

KARSTOYGEREKqESi

4054 sayh Rekabetin Korunn
Hakkrnda Kanun'un 8. maddesi t
nnca, tegebbuslerin bagvurusu ii;
ne menfi tespit belgesi verilebik
ginden ve Kanun'un 10. mad,
uyannca, bildirilmemig anlagma
muafiyet htrkumleri uYgulanami

cafirndan PhiliP Morris Sabi
Pazarlama ve Satrg A.$. tarafrn<

ilgili sozlegmelerden Erkanlmaslna,
C ) Bu degigiklilinyaprlmast iqin kararrn teblifinde itibaren ilgili taraflara 60

yasaya ve 799712 saYrh " Anlagrr

gun sure iqerisinde, ongortrlen dii-

Maddesine Gore Bildiriminin Ust

zeltmelerin yaprldrgna dair belgelerin
Kurum'a sunulmastna,
D ) Aksi taktirde 4054 sayh Kanun'un
56. maddesi uyannca sodegmelerin
gegersiz olaca$mm, soz konusu dii-

Esaslan Haklqnda Rekabet Ku
Tebligi' ne uygun bir bildirim Y
mamrg olmast ( bir bildirimin vt

zeltmeler yaprlmadan uYgulamaYa
devam edilmesi halinde haklarrnda
sorugturma aErlacalrnrn ve aynt Kanun'un 16. ve 17. maddeleri uyarlnca
iglem yaprlacalmm taraflara bildirilmesine,

nn, Uyumlu Eylemler ve TegeL
Birligi Kararlartntn Kanun'un

kabul edilse dahi suresinde

YaPrl

mq olmast ) ve anrlan sozlegmel
Kanun'a ayktn htikiimler bulundt
nun Kurul'ca kabul edilmesi karq
da, tegebbusler hakkrnda Kanu
40. vd. Maddeleri gerelince soru
ma agtlarak sonucuna gore iglen
pllmasr gerekirken, anlagmalann

yerine
getirmeyen Philip Morris Sabancr Pazarlama ve Satrg A.S.'ye 4054 saylt
Kanun'un 16. maddesinin ( c ) bendi
uyannca 7.454.027 .000 TL. (2002/1
sayh Teli! ile degigik ) idari para ceza-

resinde bildirenler ile bildirmey
arastnda Kanun'un ongordiigti
sonuElart ortadan kaldrnct nitt
olan Rekabet Kurulu' nun25/07 /i
tarihve 02-45/533-221 sayrh kari

srverilmesine,

R.

F ) Adr gegen tegebb0stinyonetim ku-

Murat GENCER Kurul 0Yesi

E ) Bildirim yukiimltilugiinu

1

katrlmlyoruz.

Mtifit SONBAY Kurul UYesi

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

T.C.
Resmi Gazete

leri, Tirz ve Alkol igletmeleri Anonim
$irketi (|EKEL) stoklarmda bulunan
tiitunlerin bakrmr, iglenmesi, ig ve drg

sahgr, TEKEL Yonetim l(rrulu kararr
ve Ozelegtirme idaresi Bagkanhlrmn

satgr, imhasr ve stoklar araslnda aktarma yapilmasrna iligkin hususlarda

Destekleme ahm tiitun stoklarrndaki
ttittinlerin gerektili takdirde maliyetin
altrnda ihraE edilrnesi mtrmktindtrr.
Bu durumda sahq, TEKEL Yonetim
Krrulu kararr ve Ozellegtirme idaresi

TEKEL gorevlendirilmigtir.

Harcamayetkisi
Madde 2- TEKEL; destekleme kapsamnda satn ahnan ttittinlerin bakrm
ve iglenmeleri igin sarfr gereken iqgilik

ticretlerini, nakliye ve imha giderlerini, sargr levazrmat masraflannl ve ambar zararlanna kargr ytiruttilen zirai
mlicadelede kullanrlan ilag ve ekipman bedellerini kargrlamaya, iggisi
bulunmayan igletmelerde mutat olan
tahmil, tahliye ve alabora iglerinin ikmali iEin piyasadan hizmet satn almaya, ihtiyag duyulmasr halinde bina

AL IMI
TUTUN

STOKLARINDA
BULUNAN
TUTUNLERE
tl

ILITKIN
J

Madde 5- TEKEL Yonetim l(rulu,

Bu kapsamda yaprlan harcamalar her

yatmdan bedeli nakden odenmek

ay Hazine Mustegarhlma ve Ozellegtirme idaresi Bagkanhlrna bildirilir.
Tiitiin imhasr
Madde 3- Stok fazlasr olmasr nedeniyle satrgl yaprlamayacag ve iE har-

kaydtyla destekleme stokundan idare
stokuna aktarma yapabilir.

araElar iEin gerekli balam ve onarrm-

manlarda kullanrlamayacair anlagrlan iqlenmig ve iglenmemig tutunler,
gereksiz balqm ve sair masraflar yapmamak iqin onceden Hazine Miiste-

Finansman
Madde 6- Bu Karar uyannca yaprlacak harcamalara iligkin finansman ih-

tiyacmrn butEeden vdveya TEKEL
tarafrndan kargilanmasr esastrr.
Bu Kararla verilen gorevler nedeniyle

garhlrna bilgi vermek kaydryla; TE-

TEKEL'ce sa$lanan anapara ve finansman maliyetleri ile bu gorevden

KEL'ce tegkil edilecek uE kiqilik bir he-

dolan her tiirlti zarar Destekleme

yet marifetiyle tespit olunacak rapor
ve tutanak sonuglanna gore TEKEL
Yonetim l(rrulu kararr ve Ozeilegtirme

Hesabl'ndan kargrlanr.
Kat /zarar durumu

idaresi Bagkanhsrna bagh oldugu
Bakan onay ile yeteri kadar TEKEL
Tiitdn imha bedelleri ve masraflan
destekleme hesabma gider olarak
kaydedilir.

Igve

drE

satq

Madde 4- lglenmig tiitunlerde, iqlen-

memig tiittinlerin ahcllara veya
ugiinci.i gahrslar tarafindan stan-

allnan ve halen Tut0n. Ttitun Mamul-

Bagkanhlmrn bafh 'oldufu Bakan
onaln ile yapdr. Satrgr miiteakip Hazine MtisteEarhlrmn bafh oldulu Bakanhla bilgi verilir.
Stoklar arasr aktarma

lan yaptrrmaya yetkilidir.

Mtifettigi nezaretinde imha edilir.

Giirevlendirme
Madde 1- Muhtelif yllarda tutun i.iretiminin desteklenmesi amaclyla

olduiu Bakan onayr ileyaprhr.

TEKEL sigara fabrikalannrn ihtiyacrna
uygun olarak, Ozellegtirme idaresi
Bagkanhfirnrn bagh oldufu Bakanh!m onay ve Hazine MusteEarhlrnln
balh olduSu Bakanhlrn onay ve Hazine Miisteqarhlrmn balh oldulu Bakanltlm uygun gorugti almmak suretife, yrl igindeki gegerli cari piyasa fi-

kiralamaya, mevcut bina, tesis ve

DETTEKLEJV1E

bagh

dardma uygun olarak yurt iginde iglenmesi kaydtyla drg ahcilara, Turkiye'deki tUtiin tticcarlarrna veya sigara
imalatEilanna piyasa koqullanna gore

Madde 7- Bu Karar uyannca yaprlacak iglemler sonucu husule gelen
geEmig

yl karlan Hazineye irat kayde-

dilir. Gegmig yl zararlan ise Hazine
Miistegarhlrmn butEesine bu maksatla konulacak odeneklerle ve/veya
mahsup ya da terkin yoluyla kargilanr.

Yiiriirliik
Madde 8- Bu Karar 1/li2OO3 tarihinden gegerli olmak tzere yaymr tarihinde ytirurli.ife girer.

Ytiriitme
Madde 9- Bu Kararr Ozeilegtirme idaresi Bagkanhlrrun balh

oldulu Bakan

viirutirr.
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olarak, ozellegtirilmek uzere ihale edilecektir.

2. ihale, kapah zarf igerisinde teklif
almak ve goruqmeler yapmak suretiyle pazarhk usulti ile gerEeklegtirilecek-

tir. Ihale Komisyonu'nca gerekli goruldtigil takdirde ihale, pazarhk goriigmesine devam edilen Teklif Sahip_
leri'nin katrllmr ile aErk artrma suretiy-

sicARA sAr\Ayri

le sonuElandrnlabilecektir.

3. Ihaleye katrlabilmek igin oncelikle

TICARETI A.S.'NDE

itimaVGizlilik $ozlegmesi imzalanmasr ve $irket haklqnda haarlanan Tanrtlm Dokiimam ile ihale $artnamesi'nt
ahnmasr zorunludur.
4. ihale konugu $irket hakhnda haar-

BULUI\AN I{AMU

lanan ihale $artnamesi ve Thnttlm
Dokiimam; idare'nin agafirdaki adre-

igmrrunmni

w

sinden 09.06.2003 tarihinden itibare

HISSELERININ

alnabilecek olan itimaVGizlilik Sozlegmesi'nin Gklif Sahipleri veya yetkili

oznu.ngriniuursi

temsilcileri tarafindan imzalanarak
imza sirkuleri ile birlikte idare'ye tesli-

minden sonra, Sigara Sanayii iglet-

I.IAKKINDA

meleri ve Ticareti

A$.

ihale $artna-

mesive Tanrbm Dokumaru bedeli ola-

IFIALE

IIAI\I

1. TC. Bagbakanhk Ozellegtirme ida-

resi Bagkanhfi (idare)

tarafindan

4046 sayl Kanun htikumleri gerEeve-

sinde Turk sigara sektoruniin oncu
kuruluglanndan TEKEL'|n balh ortakhgr Sigara Sanayii igletmeleri ve Ticareti Anonim $irketi'nde ($irket) bulunan %100 (yuzdeyuz) oranndaki kamu hisseleri, "Satlg" yontemi ile blok

dir. Bilgi Odasr' na girmek isteyen Tek-

lif Sahipleri'nin 50.000 (etlibin) ABD
Dolan'mn TC. Ziraat Bankasr Merke:
$ubesi nezdindeki 32 1502 no'lu dovi;
hesabma ya da odeme tarihindek
TC. Merkez Bankasr Doviz Satrg Kur:
esas almarak hesaplanacak TL kargrL-

gmm TC. Ziraat Bankasr Merkez $u-

besi nezdindeV,t 282487 no'lu

Ozel-

legtirme Gelirler Hesabr'na yatrrildrg:na dair dekont ile en geE 24.07.200:
tarihine kadar idare'ye bagvurmalaizorunludur. Yatrnlan bedel higbir surette iade edilmeyecektir.

6. Tekliflerin, ihale $artnamesi ve

Ta-

ntrm Dokumanl'nda belirtilen hususlar dikkate almarak hazlrlanlp, en ge:
26.09.2003 Cuma gunu saat 18.0{

kadar 0zerinde "Sigara Sanayii igle:
meleri ve TicaretiA.g. iEin Teklif-Ciz
Ll" ibaresi bulunan kapah birzarf iEer..

sinde idare'nin aEalrda belirtilen acresine elden teslim edilmesi gerel..
mektedir. Yukarrda belirtiten teklif ve:,

rak 20.000 Sirmibin) ABD Dolan'run
TC. Ziraat Bankasr Merkez $ubesi/
Ankara nezdindeki 327502 no'lu doviz hesabna ya da odeme tarihindeki
TC. Merkez Bankasr Doviz Satrg t{uru

ortak girigim gruplan

esas ahnarak hesaplanacak TL kargrh-

Teklif Sahipleri'nden ihale'ye katrlabi,.

lrnm TC. Ziraat Bankasr Merkez $ubesi / Ankara nezdindeki 282487
Hisseleri Blok Satrya Sunulan Qirket
Sigara Sanayii igletmeleri ve Ticareti A.$
$irket Sermayesi (TL)
35.000.000.000.000 (OtuzbeEtirityon)
SahEa Sunulan Hisse Oranr (%) 100
Gegici lieminat Ti.rtarr (ABD Dolar)
30.000.000 (Onbegmityon)

72.09.2003 tarihleri arasrnda Bilgr
Odas'nda inceleme yapabilecekler.

no'lu Ozellegtirme Gelirleri hesabtna
yahrildrlrna dair tisttinde ihale'ye katrlacak olan gerEek ve/veya tuzel kiginin

isminin de agkEa belirtildigi dekont
kargrhfrmda, idare'nin aEalrdaki adresinden 23.06. 2003 tarihinden itibaren temin edilebilecelrtir: yatrnlan
bedel hiEbir surette iade edilmeyecelrtir.

5. itimaVGizlilik Sozlegmesi'ni imzalayarak ihale $artnamesi ve Tamtrm Dok0mam almrg Teklif Sahipleri,ne istekleri halinde, kendilerine verilen bilgiler
incelemek uzere ihale'ye teklif verme
oncesinde Bilgi Odasl'm ve $irkete ait
tesisleri ziyaret etme imkam sallanacaktrr. Gklif Sahipleri 14.07.2000 ite

me tarih ve saatinden sonra idare'r.
verilecek teklifler dejerlendirmei.
ahnmayacaktr.
7. lhaleye gergek veya tuzel kigiler ii:
katrlabilirler

mek igin 30.000.000 (otuzmityor:
ABD Dolar tutannda geqici temina:
ahnacakil4 idare'ce yaprlacak deger.

lendirme sonucuna gore, almaca:
tekliflerden bir Krsa Liste olugturulabi.
lecektir.
8. ihate 2886 sayh Devlet ihale Kanunu'na tabi olmayp, idare ihale'yi yaprp

yapmamalrta, diledifine yapmakta

ve

teklif verme suresini defigtirmekte
serbesttir. Hisselerin yurtdrglnda yer.
legik taraflara satrgr, yururltikteki Ya.

bancl Sermaye mevzuatlna tabidi:
Sozkonusu me\rzuat Hazine Muste,
garll!1, yabancl sermaye Genel Mu
dtirl0glnden temin edilebilir. ihalei:
iligkin diger hususlar ihale gartname
si'nde yer almalrtadr.

!g
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TOTUN EKSPERTERi
DERNEGi

eULreNi
2- Ihale, kapal zarf igerisinde teklif almak ve gortrgmeler yapmak suretiyle
pazarhk usulu ile gerEeklegtirilecektir.
ihale Komisyonu'nca gerekli goriildulti takdirde ihale, pazarhk goriigmesine devam edilen Teklif Sahipleri'nin

katrllmr ile aErk arttrma suretife so-

Ar.I(OLU rqKrLER

nuElandrrrlabilecektir.
3. Ihaleye katrlabilmek igin oncelikle
itimaVGizlilik SozleEmesi imzalanma-

EAI\AYII VE

hm Doki.imam ile ihale $artname-

sr ve

TICARETI A.Q.'NDE

BULUI\AN I(AIIU
HIEEELERININ

$irket hakkrnda haarlanan Thnr-

si'nin almmasr zorunludur.
4. ihale konugu $irket haklcnda haar-

lanan ihale $artnamesi ve Tanltm
Doktimam; idare'nin agalldaki adresinden 09.06.2003 tarihinden itibaren
ahnabilecek olan itimaVGizlilik Sozlegmesi'nin Teklif Sahipteri veya yetkili

temsilcileri tarafrndan imzalanarak

oznu.ngriniuvrnsi

imza sirkiileri ile birlikte idare'ye tesliminden sonra, Alkolltl igkiler Sanayii

FIAKKINDA

ve Ticareti Anonim $irketi ihale
$artnamesi ve Tarutrm Dokumanr

IHAIE ILANI

bedeli olarak 20.000 (yirmibin) ABD
Dolan'mn TC. Ziraat Bankasr Merkez

Hisseleri Blok Satrya Sunulan $irket
Alkollti iqkiler Sanayii ve TicaretiA.g.
$irket Sermayesi (TL)

13.000.000.000.000 (Ontigrrityon)
Sahga Sunulan Hisse Oranr (%l IOO
Gegici Teminat Ti-rtan (ABD Dolan)
15.000.000 (Onbegmityon)

$ubesi/Ankara nezdindeki 321502
no'lu doviz hesabma ya da odeme
tarihindeki TC. Merkez Bankasr Doviz
Satrg Ifuru esas ahnarak hesaplanacak TL kargrhfrnn TC. Zraat Bankasr
Merkez $ubesi / Anl<ara nezdindeki
282487 no'lu Ozefieqtirme Gelirleri
Hesabr'na yatrnldrlrna dair iist0nde
ihale'ye katrlacak olan gergek velveya
tuzel kiEinin isminin de agrkEa belirtildi$i dekont kargrhlrnda idare'nin aga-

bulunan %100 (ytizdeytiz) oranrndaki

kamu hisseleri, "Sailg" yontemi ile
blok olarak, ozellegtirilmek uzere ihale
edileceldir.

6. Tekliflerin, ihale $artnamesi ve Th-

ntlm Dokiimani'nda belirtilen hususlar dikkate almarak haarlamp, en geg
26.09.2003 Cuma g0nii saat 18.00'e
kadar uzerinde "Alkollii igkiler Sanayii
ve Ticareti A.g. igin Teklif-Gizli" ibaresi bulunan kapah bir zarf igerisinde
idare'nin agalrda belirtiler adresine el-

den teslim edilmesi gerekmektedir.
Yukanda belirtilen teldif verme tarih ve
saatinden sonra idare'ye verilecek

teklifler delerlendirmeye alnmayacaktr.
Z. ihaleye gerEek veya tirzel kigiler ile

ortak girigim gruplan katrlabilirler.
Gklif Sahipleri'nden itraleye katrlabilmek igin 15.000.000 (onbeEmilyon)
ABD Dolar tutannda geEici teminat a-

lmacaktrr. idare'ce yapilacak deferlendirme sonucuna gore, almacak tekliflerden bir Krsa Uste olugturulabite8. ihale 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'na tabi olmayrp, idare ihaleyi ya-

edilmeyecektir.
5. ItimaVGizlilik Sozlegmesi'ni imzalayarak ihale $artnamesi ve Tamtrm
Dok{iman almrg Teklif Sahipleri,ne istekleri halinde, kendilerine verilen bil-

ortakhfr Alkollu igkiler sanayii ve
Ticareti Anonim $irketi'nde ($irket)

tir.

cektir.

resi BaEkanhfi (idare)

4046 sayrh Kanun hiikiimleri EerEeve-

24.07.2003 tarihine kadar idare'ye
bagvurmalarr zorunludur. Yatrilan bedel hiEbir surette iade edilmeyecek-

hinden itibaren temin edilebilecektir.

Yatrnlan bedel higbir surette iade

sinde Ti.irk alkollti iEkiler sektorunun
onc0 kuruluglarmdan TEKEL'in ba$h

no'lu OzelleEtirme Gelirleri Hesabr'na

yahnldrfirna dair dekont ile en geg

lrdaki adresinden 23.06.2003 tari-

1. TC. Bagbakanhk OzeileEtirme ida-

tarafrndan

da Bilgi Odasr'nda inceleme yapabile-

ceklerdir. Bilgi Odasr'na girmek isteyen Teklif Sahipleri'nin 50.000 (ellibin) ABD Dolan'nn TC. Zraat Bankasr Merkez $ubesi nezdindeki 321502
no'lu doviz hesabna ya da odeme tarihindeki TC. Merkez Bankasr Doviz
Satrg lfuru esas almarak hesaplanacak TL karErhfirmn TC. Ziraat Bankasr
Merkez $ubesi nezdindeki 282487

giler incelemek uzere indeye tet<[f
verme oncesinde Bilgi Odasr'mve $irket'e ait tesisleri ziyaret etme imkaru

saflanacaktrr. Teklif Sahipleri 14.07.
2000; ile 12.09.2003 tarihleri arasrn-

prp yapmamakta, dilediline yapmak-

ta ve teldif verme stiresini defiEtirmekte serbesttir. Hisselerin yurt drgrn-

da yerlegik tarafa

satuEr,

qafiO, Yabano Sermaye Genel M0diirltiitnden temin edilebilir. ihaleye
iligkn diger hususlar ihale Eartnamesi'nde yer almal<tadr.

da Bilgi Odasr'nda inceleme yapabile-

r:li:lW'.t'
r

ytirurlukteki

yabancr sermaye mevzuabna tabidir.
Soz konusu meyzuat Hazine Muste-

TUTUN EKSPERLER|
DERNEG|
BOLTENi

ir
Tobacco Reporter

$ubat 2003, s. 38-4O"Conhacted Crop"
Brandy Fisher

geEirilen Tekel Yonetimi yerine tutun
piyasasrndaki geliqmeleri idare etmek

ve izlemek amacryla Tritun lfurulu
olugturuldu.
Kontrat sistemine gegiEi mecburi la_
lan yasa, 3 Ocak 2}DZde yunirltige
girdi ve ekicilerle ilk kontraflar 13 S;_
bat 20O2 tarihinde imzalandr. nu tu_
tunlerin drm bu ayiEinde gerEeklege_
cekken, sodegmesi yaprlmamrg ve ii_

retim fazlasr urunler agk arttrrma

sis_

temiyle satrga sunulacak.
Ekici ve ahcilar yeni sisteme dikkatle_
rini yoneltmig durumdalar. Bu ani ge_

gig, akla gelecekle ilgili birEok soru
getiriyor; ahcllar ekicileri memnun br_
rakmak konusunda endigeli, ekiciler
ise fiyat dugriglerinin sonucunda tu_
tun tiretime devam edebilmeleri iqin
tegviklerin devam etmesi gerektigine
inamyorlar.

Sozlesme sisteminin uygulanmasr:

IIAHI(lL

Bu sene, toplam yaprak tutun sozles_

me miktan 148.4 mityon kilo olmak
fizere, Gkel 60 milyon kilo, ozel sir_
ketler ise 91.7 milyon kilo uzerinden
sodeEme yaptrlar. Ege tutiinunde bu
rakamlar Tekel'de 1 9.000 ton, ozel sir_
ketlerde ise 81.000 ton olmak tizere

toplam 100,000 tondu. 4000_5000
ton civannda Ege tutununirn sozles_
mesi yaprlmamrg oldugu tahmin edl_
liyor. Bahar aylannda diigen yafmur
miktan da gdzonijne ahndlgrnda tah_
miktan
1 10.000-1 15.000 ton civannda oldu_
!u ongortiliiyor.
Ozel Eirketle4 genelde 2001 senesin_
de tuttinlerini satn aldr$r ekicilerle
sozlegme imzalarken, baa mntrkalar_
da rekabet ortaml oldulu gozleniyor.
Ahcrlar, Spierer Satrg Mudurri Hector
Zois'in de belirttigi gibi, ekici seqimin_
de ekicilerin geEmig performanilarrnr

mini toplam Ege uretimi

Ttirkiye'nin, Tekel yiinetimimde
meydana gelen sarslntlmn ardrndan ani bir Eekilde kontrat sistemi-

ne

geEiEi cizelleEtirmeye yiinelik

gergek bir giriEimdir.
Tiirk yaprak ttitun satrcrlan ilk sozlesmeli mahsullerini satrn almak 0zere-

ler. Hiikilmet'in bir sene once aldrlr
ani bir kararla kontrat sisteminin uv_
gulanmaya baglanmasr, urun ru-uidr beklenen Tekel'in ozellegtirilmesi
iEin atrlan bufik bir adrm olarak nite_
lendiriliyor. IMF nin tegvikiyle gozden

bazahyorlar.

Tekel'in yuklu miktarlar irzerinden
sozlegme yapmasr, ekicileri tiretime
tegvik igin yaprlan bir uygulama olarak
nitelendiriliyor. Socotab yaprak Tutun
Genel M0drirti Cengiz Emek, Gket'in
bu uygulamasrnrn istenilen sonuca
yonelik oldufunu belirtirken, uygula_
maya olan tepkilerini gu sozleriyle an_
latryor: 'Tekel kontratlan miktan bizi
Eok Eagrrttr, Hazine gelecek 10-12 yrl_

da ihtiyacr olan toplam mal mikt:
dan fazlasma gimdiden sahip.' En
aynca Gkel'in birtalcm sosyal ve p
tik nedenlerden dolay 19 milyon

civannda Dolu ve Gtineydo{u m
qeli tritun ahmnda bulundulunu
bu tuttinlere talebin duguk oldugr
belirtiyor.

Ortalama tuttin kalitesinin bekler
dtizeyde oldulunu belirten Emel
goriiEtine g6re 2002 mahsulti tirtr
ler 2001 mahsulune gore daha kalr
li. SunelTobacco Co. GenelM0di
Frederick De Cramer ise kalitedeki

trgm sebeplerini goyle agrkhyor:

senenin mahsuliiniin 2001 mah:
lirnden iyiolmasrnm sebebi iklim l
gullarr. Bahar aylanndaki yalrg
mahsullerin gtizel geligmesini sag

d. Ozellikle sozlegmeli tutiin ahmu
gergekleEtili bu ilksenede olumlu I
va koEullannm rolii goz ardl edileme
Ahcilara gore sozlegme sisteminin

g

tirileri goturiilerinden daha fazla. K
talarn kalkmasryla, Ege tut0n0 lirr
iizerindeki endiEeler hafifledi. Zois
belirttigi gibi, artrk ahcrlar mahsuh
kontroltinu daha iyi yapabiliyorve ei
cilerle birebir iligkilerde bulunabiliyt
De Cramer'in sozlegme sistemiyle

ilg

li gortigleri ise qoyle: 'Eskiden duze
Eok bozulrtu. Bizler almak istedigirr
mamulleri ahp gerisini Gkel'e bral,
yorduk. $imdi bizler iEin finansaly

kumlitlukve risk daha fazla. Ama art
kendi ekicilerimiz var ve onlan dah
Eok ve daha kaliteli tirtin alma kont
sunda efitebiliriz, bu bizim igin

b

avantajdr.'
Altab SatrgMiiduru RodneySimes

is

sadece dtiguk kapasitelerde ttittin ai

mr yapan firmalann sozlegme siste
minden faydalanabilecelini diigtinu
yor: 'Ahcilar t0ttinlerinin iyi kogullarc

yetigtirildilini garanti altrna alabilme
igin tutriniin geligimini yakrndan taki:
etmek zorundalar. Yilksek kapasitec,
ve Eok sayrda tiretici iEin

[retim yapa:

firmalarda denetleme s0reci gok

zc

olabilir. Sozlegmeli allm sisteminin ra
)[na oturmasr ug dort seneyi bulacai
trr. $u anda iEinden ne grkacalr be
olmayan kapah bir kutuya benziyor.'

Trit0n lfurulu fuahk alnnda, tiitunler-ahcl ve ekici tarafrndan tesellum esna.

[g

TT'NH EXSPEFLMi

DEnrEil

BliJEri

smda tarbhnas isin bir bildiri yaynladr
(daha once bu i$em Tekel tarafrndan

yapilryordu). S6deEmeye baglanmamq tuhinlerin ahmlannln nasll olaca_
g konusunda ise belirsizlikler mevcut.
De Cramer'in belirttiline gore: AErk
arfhrma igleminin kontrolti qok has_
sas bir konu.'
Yeni Kurul:Tutun Kurulu yeni sistemle
ilgili son kurallan koymak igin Eahgryor. Firmalarla igbirligi iginde olan ku_

rulun qahgmalan ticareti destekleyici
yonde. T0ccarlann yeni kurul hakkrn_
daki dtigunceleri genelde olumlu. Dimon Tirrk Ttit0n Yaprak Ttittin yoneticisi Herman Van Uerde'in gortigrine
gore kurul Ealryanlan 'pratik zekah ve
tutunle ilgisiaz olan kigiler'. yedi iiye_
den sadece bir tanesinin Tekel'in eski
yoneticilerinden olmasmm olumlu ol_

dulunu belirten Lierde, bu yaprnln,

kurulun sadece tuttin tekelinin grkarlannr gttmeyecelinin gostergeii ot-

dulunu savunuyor. l(rrul'un igleyigine
yonelik tek gikayet ise izmir'de de bir
ofisin agilmasr gereklilili yontnde.
Ekiciler icin duyulan endige: Emek,
di$er tuttin triccarlarr gibi, yeni sistemin ekicileri nasrl etkileyecegile ilgili
endigelerini gu sozleriyle belirtiyor:
'Ekicilerin sistemi oziimsemeleri ve
anlamalarr kolay dejil. Birdenbire

destek mekanizmalarrm kaybettiler.
Aynca enflasyondan yeterince zarar
gordiiler.'
Bazl ekiciler, lcrmra biber, domates.
salatahk, kuru tiziim, zeytin ve pamuk
gibi daha gabuk nakde Eevirebilecekleri urrinlere yoneliyorlar. Bir baska
endige verici konu ise geng jenerasyonun koylerden gehirlere olan gogii.
Bugun koylerdeki ortalama ekici vasl
45 olaraksaptanlyor.
Van Lierde'in

belirttiline gore tticcar_

lar ekicilerle iyi iligkileri koruyabilmek
igin Eaba sarf ediyorlar: 'Turk ekiciler_
le kolay anlaglabiliyor. bu iyi iliqkileri
ve tutumu muhafaza etnek gerekir.
Ozetlikle bu sene, ddcilenn rrlernnuniyetini sallamak Eok 6nernli_ Emek
de sozlerinde Lierde 'i destefivm
Tritun ticareti igin ekilen abnilrrr ra-

hlnr stirdtirmek parsellerin bi$idF
lrinu goz oniine ahrsanz zor dff
burada 10,000 metrekarelik bfr

dil

b0yiik olarak nitelendirilir.'

uretim yapan firmalar ya sektorden

Yaprak lfurutma Sistemi ( Re-drying):

Eekilecekleq yada birlegecekler.'

Yeni sisteme gegildili bu siiregte bir
yandan da yaprak kurutma kapasitesinde btiyuk bir artrg gozlendi. Spierer,

Socotab, Dimon, TTL ve 6z Ege'de
ikiger tane olmak iizere Turkiye,'de
toplam 1 0 adet yaprak kurutma makinesi (re-dryer) mevcut. Emek'in aerklamasr gore: 'ihracat miktarlannrn irer
gegen gun artmas yeni mtigteriler gekiyor.'

2003 mahsulii iEin yeni sozlegmeler
imzalanmaya baglanacak ve Eoztlmesi gereken birEok onemli nokta
olacak. Van Lierde agrklamasnda, firmalann artrk Tekel stoklanndan allm

yapmak yerine direk ekiciden ahm
yapmasnl olumlu bir getigme olarak
nitelendiriliyor.

Yaprak kurutma sisteminin birgok faydasr var ki, bunlann baglnda ttitiintin

mtigterilerin eline daha gabuk geg-

mesi geliyor. Yapllan aragtrmalara
gore, tutilnlrn igim lezzeti ve aromasl
yaprak kurutma iqlemi sonrasr korunabiliyor ve igiciler farlc anlayamryorlar. De Cramer bu teknolojinin finansal getirilerini qoyle ozetliyor: 'Ttitiin'un muhafazasr ve ytiklemesi daha
kolay oluyor. Haziran aynda balyala-

ylp, Temmuz'da ihrag

edebiliyor,

Afustos'ta miiEterinin kullanrma haar
hale getirebiliyorsunuz. igEi masraflarmr azaltabilmeniz ise bugunkri reka-

bet kogullanna ayak uydurabilmenizi
sa$hyor.'

Ancak, az miktarlarda uretim yapan
kuEiik kapasiteli igletmeler igin yaprak

kurutma teknolojisinin maliyeti gok
yuksgk. Simes'e gore bir yaprak kurutma hattrmn maliyetinin 1.5 milyon
dolar oldulu goz onune ahndrfirnda,
plda 500 ton uretim yapan bir firma
igin bu Eapta biryatrnm gereksiz. Ayrrca ikiveya daha fazla neviyatta ttitun
paketlendifi durumlarda 2 yaprak kurutma hattma gerek duyulacaktr ki
bunun maliyeti de 3 mityon dolar civarrnda. Simes'in gorugtine gore gu
anda mugterilerinin yaklagrk ytizde
altmlq, yetmigi'soft-dried' tut0n isterken, onrim0zdeki tig sene igerisinde
tum miigteriler bu teknolojinin kullarulmasrnr isteyecekler.,\nrca kugiik

gapta uretim yapan firmalarm yakrn
gelecekte bu geligmelerden olumsuz
etkilenece!ini vurgulayan Simes,

2@300 ton tiretimle kAr sallama

gunlerinin sona erdiiini, yeni tekno_
tf"vi nUarnUfne* iqin en az 2OC[
trr tdn l€pdtedne ula$rnak ge.

rc*ogrt dldd gelcti

-.ffiffi

Gelecede bahs: Tticcarlann yeni ttittin ahmr yaphlr bu aylardan sonra

.*.rggg;

K[qr.rk Eapta

| @a.3=l-,*

Turk ttitiiniin gelecelini etkileyecek
bir baEka onemli unsur da fiyatlar.
Gegtigimiz dort sene iEerisinde
(1998- 2002) ihraE fiyaflarrmn 6.2
dolardan 5.2 dolara inmesi ekiciler
aElsmdan gok zararh olmugtur.

Uzak Do!u' dan, ozellikle Cin'den
gelecek rekabet de, Ttirk tiitununun
gelecelini defierlendirirken dikkat
edilmesi gereken konulardan birisi.
Herkesin gelecekle ilgili ortak gorugu

ise ekicilerin memnun tutulmasr gerektigi. Emek bu goruqu goyle ozet-

liyor:'Ekiciler olmadan yapamayrz.
Tiitun piyasasr Su anda disiplin albnda. Ancak yeterli tiretim dtrzevini
yakalamakta zorlarursak, firmalinn
birbirine satrg yapmalannr engelleyici

tutumlar igine girebiliriz. pazardaki
guven ortamrm ve kararhh$l bozmamak igin herkesin huzurunu korumamrzgerekiyor.'

Emeklilik sebebiyle bogalan
Tutun, Tut0n Mamulleri ve AlkolIti lEkiler Plyasasl Dtizenleme lfurulu Bagkan Vekittifine,, kalan sureyi tamamlamak uzere, Devlet
Lra|\drrlgr
Bakanhlr (nazrne
(Hazine mustegarllgl)'
Mustegarhsr)'
i
inca onerilen iki aday arasrnda
DoE. Dr. Savag AlpAyAtanmrgb.r.

\.

Dr. Savag ALpAyr Icrtlar

yeni gpre\rinde baganlar dileriz,
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serrmem
itH[?mTf:?::[ iHffi davurzurna. Zaten
bu ya yolculuk bi
sormamza neden otan
EetiEkiter... i-::t:I.".'Yt:
orbe Mete, il1t.
:r".;G;", ;:?:i::i:ffill,,,1.J$ffi:
da
o1

soktun beni

b1
s".?"'i nrmadrlrmui.oiumJutekbagr
bakaym nnu ,:, "*,i-rov".
Eof, tiWna.ig"n yapanm diye karamsarlla
ispanyol gitarinla
dt
_noa.igo,a-un, rum. Geliyorum ve anhyorum

Ha,",-;;;;; rundugum o*rnv.rJ u"ili birn,
"iti,l:";l':l,t_.en.
uen ie . .J;;;;;ir su de
trampet
s,bi b#;:l'["i:Y"r':ili gibiyim.
Benim yerime

altta,'3.tj

birileri

onulu, u"n"ti tel de en
iistte miydi?... at ar ben becereme_ mam gerekenleri dtgtintiyor
ben de yapryorum.
aim, sen uranu go* takrr
da arurar- Tl]lvtl.
biraz
rahatlayp, kendim
danbahsedeyi-mbenbiraz.

yrr-

l

1:-T"

Bostancr gos"teriirerrezinae
cem
maz'rn govu vardr da ben
ae seniura_ a"g rJinivJi,ij."Xl*".
m€tlm, 'evinizin tam karEnr
o,"u,
nu au
ki o aralar
aif*"ii_i gekiyor
sa' geg biterse de program
evinizde Bir de gerdiginin irk haftasrnda
katrnz' diye. sen de
n*n
rrastarrgina
"murr.urinl;
adava

ot-

iril:

!

sitmissin r,t't,i.

gitar galmaya. a*_
j_:

fr:{i#ffi:;,T;iH,illffiil

"".
;ilI*,y;;run, sog
;".k";;;.:ffi#;",inuntamt

d,"y""iT;;; ssrn, yani iEine kapamk, eilerin
San! iu, -""bu. kalmadrkga konugce
anlatmamqt,m; oqulg^".,1l*:il
)un, Uoyunrn krsatrjrndan ve kar
da yer srkrgrkljrnJan istemeden
de ialrn iEindeki gor[nfimirnden
dc
aiav eairen'";,;;-;;;men
flf'ff|,|:"fJff,'rirktrstimaaahz
srkrlmry yun
gelmiEtim yanrna hatrrladrn
mra

otacak kidondti
m, n

a

rta

r.ur u

luiT,,

n r,,.,

.. aurtter,rn,r,

.canr,

nt,'r1,,,1#l:Tl!il1

itk koEudan eri bos.done.[r,-;:;.
Boyre bagradr muhabbeti-ir
M"g*

o"ri+biliriz

;iill fff.lr,J*ffi

i"|

ur

::H;iiri

,iJrfiililil,Eor.

iyi g
{u,o,g,n, ojreniyorum. yasaktrr d
soyledigi Ermeni atusrirtiymug,
tJn- j"r,.-"a,ntn gita'nr izin donugril
disi de Hiram adrnda Ui, p"p"i.
ilr,_
drn delit mi ? hani r"n uau j"r.orl':ju !",,.,rooun. Qalmaya baEtayrnca I
liuru unun yaytryo4 herkes konr
okurken ders grkrgrnda. gizlice
,ou,

X,,lyu uuEt,yo' gewen
yanosunu caldrdrn kilisenin si.io;
falr
pupurr. Ama gortinugtin hiE genigtiyor
ilgigrniyo, I.
Senin kilisel boizannederek
otanca aln"u. Ellerin hep plr113-nrn
gtictinle dokundugun tugtarrn
cebinc
grjrut_ Jir"-, n" ,op11ujkjn n-J ae grjteE
tris,ne srrf hevesin
t

d;;;;- i.i, irua"ri. sonra yeniden izine gil
r iJrur,aonugtemutrurugumuzuirzti
per,
iu"y" oogu"uk senin intihar
farkl olmayan krsacrk loyrnaan
haberi
uovunruvutiEo
bilmeden. Dugtinsen
ffi"ug,_,,
melp piyanoy?, mum. 6turun,
[o ;; evinin denize bakan batkonunda
yarm*s,n ayakrarmrn
yuztinden

yormus Hiram'
Qok,komikmigin
zamanlar. $imdiki

artrna. Geren ordulu zaman da hic qut,t,.-ur-,;",., Jon ru

Bilinmeyenler ardmda neler
gizler
srmrnr gozmeden bilir
misiniz? Zlaten
srrnr gozunce de bilinmeyen
olmaz

Ermeni olmadrglnr...

igine getmeyenteri

uu, ya

"un
anlatm#;

sen,

ugug,yu

Jrl"ur.igrnia

rr*Jinii,.ut-,qr,f

OlacakiEmi?

;t;. dilcar<igmiyai?...
Tabi konservatuara oi{e..1r<en
v","#
i"?"r, yaEadrjrmrz anilar ruya, go:
sinden dotayr getenfekfifleri,
;,d;;
;u.l.rr_iyadagergekimig. Dostun:
y, fjtjlgnlerin hepsinin
krz.lan, otelerde bartarda
medigi de bir gergektir. ",.r,n,n d;l_
v"alf.r"i"i il";
Bilinenler ve bitinmeyenler
arasrnda
i;t$Tilffi*xlatantat il.:HI3",il"l?i:i:Hff'j'f:i:
gidip gelen geligkilerle dotuaur
yaga_
sdrdrtiim;ry;;Hia;#;s:ili"ft:il,,:::fi,rf,,H,:ill:"f
mlmv. Dofru olanl, denem"a"n,ig_

renemeyecegimiz, ofiren
digimiz zi_

man da dogru degilmig diye

kahrr_

llT.fL"dityaklagtrya
ma girdim

artrk o senaro_ n"-n nirru.f

dostum' $imdi ben

askere d;;,,-

gidiyorum ama ne bir ujurlama,

ne

i,rr":,?

degir mi yasamn arta kara-

fr,r,niuunnaunbirgeyler?!...
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zin ardndan, MFnin salladrfr mali

rigimlerde bulundufu gozlenmek_

damgmanhk ile, h0kumetin krirntrlar
konusunda acilen harekete gegmesi
gerekmiEtir. S0bvansiyon sistemi so_

tedir.

istanbul Global Menkul Krymetler

temsilcilerinden Hakan Avq'mn aclk_
lamaslnda, Gkel'in satrylmn Turk Te_

nucu devletten para ahtan, aynt za_

manda ig fiyat bigme mekanizmasr ile
Ttirk ttittlntinu rekabet dqr brrakan
Tekel uygulamalarmda genig
Eaph bir

lekom'un sahgna benzememesi

revi4rona gidilmesi ongortilmiig, Te_
kel'in ozellegtirilmesine oncelik veril_

Ttirk Hiiktimeti Tekel'in

tizellegirilmesini hrzlandrdr.
0zelleqtirilme yan$mm
Maylsh kadar tamamlanmasr

Htikumet'in Ocak ayrntn ortalannda

yapt;r

duyuru, tilkenin hantaLtuttin dil lb'_
kel'in bu senenin Mayrs aynda blEak
altrna yatacajr yon0nde. nir yandan

sektorun temsilcileri mukavelelerin

tamamlanmasr agamaslna kadar
kat
edilecek Eok yol oldufuna dikkat
Ee_
kerken, iggi sendikalan olasr bir satrg
l:"u:i meydana gelecek genig gaptr

Dlr eytemin sinyallerini verivor.

Cumhuriyet'in itk yllanndu, tutun.
t.i_
tun mamulleri, alkol ve tuz tiretimini

kontrol altrnda tutmak amacryla kuru_
lan Tekel, Trirkiye'deki sigari pifsa_
srmn yaklagrk % 69'una sahiptir
ve yrl_

hk sigara uretim miktan 75 milvar
civarmdadu. 1980'lerde benimsenen
liberal ekonomi politikasr sonucunda

yt!:V" giren yabancr markatar;

Te_

kel'in gegtisimiz seneler bo)runca
mo_

nopol guctinti yitirmesine sebep

mugtur.

200 1'de yaganan btiyuk

fi

:a

dermeyi vadettili 1.6 milyar doiarhk
borg iEin Tirrk Hrik0meti'nin ozelles_
tirme konusunda gosterecegi karartl_
hlr on kogul gostermigtir.

AKP H0kdmeti'nin IMF programrna
ba{h kalacaSr yonrinde vaatleri. Te_

planlanryor,

Tekel'in ozellegtirilmesiyte itgili

migtir. Yeni bir t0ttin yasaslnm kabuhi
ile subvansiyon sisteminden uzaklaS_
maya yonelik temeller ahlmrghr. Ayri_
IMR gegen sene fuahk ay,.,au gon_

ol_

nansal kri_

i,,,:,::f.:ll:::',,l:.,4:,,,.:r.:l:...:,.,r-:,,.:.:tr,t*1t,..:t,,.:l.:.|:-:'].
,

kel'in ozellegtirilmesine iligkin goster_
difi kararh bir tutum olarak n-itelen_
dirilirken, donemin bagbakanr Abdullah G0l'un 13 Ocak'ta yaptrgr agrkla_
ma sonucu Tekel'in satlgrrun, 2003'0n
ikinci geyrelinde 4 milyar dolarhk bir
program dahilinde gergeklegecefi
kesinlik kazanmrytr. Bu agrklamadai
bir gtin sonra ise zaman dilimi daral_
hlmlq ve satrg.zamam Mayrs ay olarak
belirtilmigtir. istanbul Gaianti Menkul
Kryrnefler temsilcilerinden Ceyda pe_
kel aErklamasrnda, AKp Htikumeti,nin
ozellegtirme verdili dnemin bir on_
ceki huktimetten daha fazla oldufunu

belirtmiqtir.

Tekel'in 6zelleEtirilmesi neyi kap_

sryor?

91,::9"
(OIB)

Ozeilegtirme igteri Bagkantrgr

'nrn kontrol0 altrnda UuUnJ
Tekel, 1 Ocak itibariyte limited
Eirket
olmug ve gimdi, alkollti igkiler; yaprak
tutun igletmesi (ve ihracatr), sigari ve
tuz tiretimi olarak dort boltime ayrrl_
mqfir. Her bir botrimum timited giiket
haline getirilip satrEr yapilmasr ptanta_
nrrKen, gu anda Tekel'in ihracat ve
dafrtrm iglerini surduren boltim fes_

hedilecektir.

6iB'nrn onceden belirledigi

tarih

arahfr; sigaralar igin Eytril, alkollu igki_
ler iEin Ekim ve yaprak tritun boltjmti
igin fuahk ay olarak belirlenirken,
Hu_
kumet'in bu plandan hognut olmadr$r
ve satrgrn hzlandrrrlmasrna yonelik
gi_

is_

tenmektedir. Htiktimet'in telekomuni_
kasyon devinin sabErnda gosterdili
gok uzun suren gabaianmn, fiyat
teklff
siireElerinin iptal edilmesi ve kargrhkh

suElamalann yaEandrlr

bir

siliece

donmesi,'Tekel'in ozelieEtirilmesinde
daha Eabuk sonuca ulagilmasr' isten_
di$ini aErkga ortaya koymaktadr.
Bu arada, Gkel yonetimi istanbul
Menkul Krymetler Borsaslnda varhk
baznda satry istemesine ra$men,
OlB,.satrg geklini Eogu blok sa-trE ol_
mak kaydlyla varhklann satllmasl ola_

rak belirlemiEtir.

Piyasanln ozellegtirme duyurulanna
tepkisi

ise.

genellikle olumluyonde ol_

mustur. OiB'ndan Ersin Eioflu,nun

Igpiqt agrklamada, Tekel'in

got< ozet

bir qirket oldulu ve ozellikle tesisleri_
gg! ralbet gorecefi dtiEtinillur:in
ken, dikkatler uluslar arasr piyasalar_
da Turk ti.itun sektorune olan ilginin
artqlna gekilmekte, ve zaman tavUet_

meden bu artan ilgiden faydalanilma_
gereklili$ini vurgulamaktadrr.

sr

Bununla birtit<te ozellegtirmeye iligkin
ge-gitli endigeler de gozlenmet<teair.
HiE kimse 2003 'un ikinci yansrnda
pi_
yasalann durumunu kestiremezken,
T0rkiye ve komgusu Irak arasrnda
do_

labilecek herhangi bir ihtilaf sonucu
bolgesel ekonomilerin olumsuz yon_
etkilenmesi sonucunda uluslar

de

arasr yatlnmrn zayfl ayacafi
, dolayrsry_
fa OIB tarafrndan belirlenen
4 milyar

dolarhk hedefin fazlasryla iyimser

ot_

dulu dtigunulmektedir.
Planlanan bu satrg, Gkel'in iggi
sendi_
Kalarr tarafrndan olumsuz kargllanrr_
ken, Gkgrda ig tarafrndan ugklunun
rakamlara gore 2001 'de biElatrlan
ozelleEtirme stireci sonucundi
iggu_
cu 36,000'den 25'0OO'e augmullur
v,e.bu dtgriEtin devam eaeceji
ongo_

rtrlmektedir.

Tekgrda ig Ege Bolge Bagkanr

nara)ntan,

Dolan
yapillr aErklamada, istih_

dam oranlarrndaki diigtigri onlemek

igin Turkiye Eaprnda bir eylem
bagla_

r0r0t

erspenleRi
oenteGi

aULreNi

tacaklarmr belirtmigtir. Ege tritunu
tiretiminde onemli bir paya sahip olan

tuntinuzli alrnm.>> diyeceksir
450.000 ton fazladan ahnmr$ tutu
var. Satmak iEin yapmadrllmrz ka
madr. Satamazsak yakacaptz. Ha

Manisa lli'nin Ziraat Odasl bagkanr

Nuri Sorman da ozellegtirmeden bol_
ge baanda Eok etkilenebilecefiine
.

dikkat gekmig, Tekel'in yabincr

,.

tekellere sahlmasr durumunda issiztik

paray yak, ha trittnu..." (30.05.200:
KemalUNAKITA)

savunmu$tur.
Bu tepkilerin tersine ihracatq firmalar
ozellegtirmeye daha olumlu bakmak_
tadrlar. Ege Bolgesi, Ttitun ve Ttitun

Maliye Bakar-

oranlannrn daha kottiye gideiegini

Or0nleri ihracatErlarr Birlili bagkanr
Mahmut Ozgener; Gkel'in aorde bo_

lunmesine iligkin atrlan ilk adrmlardan

mutlu olduklanm bildirmigtir. philip
Morris T0rkiye Genel Direktorir Kur_

*;,.-=---.
F ==' ==:-lr-,
-i'

==;

g.=

- --+F===+F*

"... KoE Holding'de kapah alanlarda

sigara igmiyoruz. Sigaraya

kelinin ozel sektor tekeline don0smesi olmamahdr.' Tekel igEilerinin triHa_

rrnrn korunmasl ve geleceklerinin gu_

anlagma yapbgrnr duyuran BAT

Eroflu'nun yaptlgl aErklamaya gore,

Htiktrmet ve IMF'nin yurtitecekleri or_
tak bir programla, iqlerini kaybeden
igEilerin zararlarrnln kargrlanacagr ve
bolgesel istihdamdaki drigiiglerii fa_
turaslnln iEEilere kesilmeyecegi duyu_
rulmugtur. Diinya Bankasr L" fOO
lnilyon dolarhk bir yardrmm planlan_
drlmr aErklamrytr.

Erollu, ozellegtirme sonrasr tutun
sektorundeki geligmelerin olumlu
yonde olacalrna kargr inancmm kuv_
vetli oldulunu gu sozlerile belirtmis_

tir:

"Tekel'in ortadan kalkmasr
sonu_

cunda, yaratrlacak rekabet ortaml.
sektore canhhk kazandrracak ve bu
canhhk, hem Turk hem de yabano
tnmcrlann menfaatine olacaktrr. "

ya_

b::

sempatimiz yok. Bu iEin gaka tarafi.
Biz Tekel'in tuttin krsmrna ilgi duymu"
yoruz ama alkolkrsmma ilgi duyabiliriz..."
(19.04.2003
BulendOZAYDINL
Kog Holding CEO'su

da toplumsat geliri azami duzevlere
taErmayr hedeflemesi gerektlgini
belirtmigtir:'Tekel'in satrgr, devleite_

masr da Tekel'in ozellegtirilmesini
Eok
olumlu karEllamrshr.

kazanmasak bite Tiirkye pazarrncl.
guglti bir rakip olmaya devam edecegiz..."
(13.06.2003
HiroshiKiMURr
JTI Ktiresel Bagk. Yrd.

gat Kogda!, yaptrlr agrklamada
ozel_
legtirme s[irecinin'halka umumi, say_
dam ve uluslar arasr normlar dogrultusunda' yapllmasr, satrg metodunun

vence alhna almmasr gerektigini vur_
gylayan Kogda!, aynca ihracit kapa_
sitesini arthracak teknoloji yatrnmlan_
nn desteklenmesi gereklililini savun_
mugtur. T0rkiye'de 200 mityon dolar_
hk yatrrrm yapan ve sigaraiarrrun da_
gtmak igin Horoz lojistik firmasrvla
-fir_

'... Tekel ihalesini kesinlikle kazanaca.
p,rmua inamyoruz. Kazanmama iht.
malini drigtinmek istemiyoruz. Arn.

Alkollii igkiter piyasasr
Dtizenleme Kurumu
Sektcir (fzmanr

"... Bakrn, gortin, Tekel'i babalar
gibi
(12.04.2003)

satanm..."

KematUNAKITAN
Maliye Bakanr

"... Din sabah Sokeli
bir t0ttn 0reticisi beni uyardr. << Tekel dunyamn 5

bufik sigara tireticisi, Almanya,nrr
Tekel'den kuEuk sigara ureticis

Reemtsma'y, ingiliz imperial Thbaccc
firmasr 6,2 milyar dolara satrn aldi
Buyr.ik Tiirk B0yukleri lse Tekel'in si_
gara bohimunri 1,0 - 1,5 milyar dolara
satmaya raa durumda> >..."

(18.04.2003)
GungorURAS

"... Tekel'i 'babalar gibi satacak'olan

Gazeteci, yazar

Maliye Bakanr, mafya babalarrm kas_
tetmedifine gore, Qocuklar Duyma_
srn ln m0ptelasr olmasrn?..."

"... Tiirk ttituntinun bir'marka'
olmas.
yerine bir katkr maddesi olmast iqir.

(17.04.2003)
MeralT/r1vlER
Gazeteci, vazar

"... Gkel'i, Petkim'i, Ttipragr kimse
satamaz, iEgiler sattrrmayacak. Maliye
Bakanr ulusal varhklan <<Baba gibi

satacafrm>> dryor. Senin babann
mah mr ki sahyorsun. Gticun yetmez,
olumrine mticadele edecefiz... "

(17.05.2003)
Huseyin KARAKOe
TekGrda iE GenelBqk.

u$rag veren uluslararasr tekeiler: g0

w

sonra kazandr. Ttirk tiltiinu tahana

yapragr gibi 'Virjinia' ve 'Burley' tipi
tutune kurban edildi... " e2.05.2003)
ZekeriyaTEM|ZEL
Eski Maliye Bakam, yazar

"... Tekel'in ozellegtirilmesi konusun_
da bugune kadar bize ne dtigtinuyor-

sunuz diye soran olmadr... Biz her

geyden once << sektor etifi>> anyoruz... Yann obtir gtin bir kurum iha_
le uzerinde kaldrfr zaman, eler o ku_

[g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

rumun yonetim kurulu uyelerinden
birisi gegmigte sigara kaEakErhgrndan
huktim giymigse, karar makarrundaki birisi boyle bir hukum giymigse bu
ihalenin onaylanmamasr gerekir.
Qok

onemsiz bir noktada Eok onemli bir

sonus Erkacakhr... Biz bunlan Ozeilegtirme idaresi'ne bildirdik... "

(27.06,2003)
NiyaziADALI
TAPDKBagkanr

I

l

"... Bug0nAvrupa'nrn en pahah benzini Ttrkiye'de satillyor. En ucuz sigarasr da maalesef yine Turkiye'de... Bu
gokanlamhdrve uzerinde uzun uzun

duqtinulmelidir..."

(09.05.2003)

EmingiRiN

"... GenEIer sigaraya hemen daima bir
ozenti olarak baglar; zamanla elinden

kurtulamaz duruma diigerler. Fotr
gapkasr ve trengkotuyla Humphrey
Bogart mesela, bizim nesilden pek
qok genci bu konuda bagtan Erkar-

mrgtr; onun iEmedigi bir

Ben, daha dolrusu ailece biz, sigara-

dan kurtulugumuzun onbeginci yrlnt
kutluyoruz...Orhan Kural'a'Qevreci
Profesor' diyorlarmlg... Son olarak
Mustafa Altroklar hakkrnda sug duyurusunda bulunmug. 'O $imdi Asker'
filmiyle sigara firmalarrnln gizli reklamr yaprhyor iddiasrnda... Altroklar ofkeyle < <Asil onu yasaklamah> > diyor. Ama sigarayla da savagmah !..."

AKPMilletvekili

(06.06.2003)

Saddam\n heykelleri
var. Tekel Eift bina yapmry, yukseli-

Gazeteci, yazar

HakkrDEVRiM

"... Ankara'da

yor..."

(1 1.04.2003)
MehmetBARLAS

Gazeteci, yazar

"... 'liryakilerin ahgtrklarr markay brrakmalan zor oluyor. Tekel'de goreve
yeni bagladrlrm iEin tiryakisi oldulum
Marlboro Lights\ hentiz defigtiremedim. Gunde 19 adet sigara igerken,
yogun Eahgmaktan dolayr 1,5 paket
iEiyorum..."
(28.03.2003)

men kultablasmr aErp bahyorum.
pnlolan

Sanki yeniahnmq gibi, plrrl

kultablasrnl gordukten sonra, dayanamayp soruyorum : << K0ltablasrnr neden kullanmryorsunuz.?>

> $o-

foriin savunusu oldukga agrk: < < Sigara kokuyor, mugteriler rahatsz olu-

yorlar..."

YalvaEURAL

"... Sigara paketlerinin uzerine < < Si-

gara salhla zararhdr>> yerine <<
Sigara oldurirl oldtirmekten ote yllarca surundurur. > > yazrlmah..."

sigarasrm yaktrm. Sonra o nazik Ece-

DenizGUQER
Gazeteci
"... fukadaglar sigara iEerken resmimi
gekmeyin... Sanki sigara iyi bir geymig
gibi ozendiriyorsunuz gengleri... Oysa
ben kotti ornek olmak istemiyorum..."

(0e.06.2003)
Abduttatif gENER
Devlet Bakanr

'... Dort kzrm va4 ama sperm sa)nm
duguk. Sigara paketlerini propaganda
kutularma donugtiiren ylldrtcr aElkla-

malardan biliyorum bunu. Derimin
yaglandlftm, sigara dumarunrn benzen ve nitrosamin igerdigini de biliyorum. Ama bilmek istedi$im bir gey da-

ha var : Bu tur bilgiler neden sigara
iEen yetigkinlere veriliyor da, burger
yiyen gocuklara verilmiyor ?..."
JonathanMEADES
ABD'liyazar
"... Guzel bir puronun sonu uztic0dtir.

Sizinle birlikte uzun sure kalmasnt
istediliniz sevdilinizin yanmzdan gok
erken aynlmasrna benzer..."

(01.06.2003)
ANONiM

"... Tarrm olmug, allayanr yok. Tekel
oluyor; allayanr va4 dinleyeni yok.
Ama AIi Ekber Yrldrnm, gazetesindeki
kogesinde Turk tanmmn, t0ttlnculiilunun sorunlarmr dillendiriyor... "

(11.06.2003)
AlaattinHAC|MUEZZIN

(01.06.2003)
AIiMIJfitGdRTUNA
ist. Buyulgehir Belediye Bgk.

vit tawr ile 'Lutfen bu foto$raflan yalnnlamayn, Eunkti Eocuklan ozendirmek istemiyorum.' dedi..."
(16.03.2003)

Gazeteci, yazar

(13.04.2003)
Gazeteci, yazar, e$itici

'Aman efendim,liitfen' dedifii halde

ytiksek koltuklara kadar hrmanmp
bulunan sahtekarhk, hrszhk zararli
degil mi ? Yani memleketi bu gunku
duruma igki ile sigara mr getirdi
dostlar?..."
(22.06.2003\
MelihA$lK

man, qofor izin almaya bite gerek duymadan sigara iEmeye baglamqsa, he-

TekelGenelMudtir0

G[nde iki sigara iEiyor. Bana da sigara
ikram etti. O gakmafn bulamaynca

I

"... Ozeilikle bir taksiye bindilim za-

SezaiAENSARI

"... Ecevit'i gok salhkh gordum.

I

sahne

seyrettik mi diye bazen diigtintrum.

amaEla demekler kurulmug, vakrflar
hanl hanl Eahgryor. iyi guzelde... peki;
omegin yalan saghga yararh mr? En

"... Bir

iilkel istila etmek

igin gengleri-

ni sigara

bafirmhsr yapmak yeterli.
Tiirkiye, sigaraya biryrlda 5 milyar dolar harcryor. Sigara yuzyrhn vebasldrr... "
(01.06.2003)
Dr.MustafaAYDIN
Hekim
"... Gazetelerde ve televi4ronlarda her
koqe baErnda rastlanlyor. < < Sigara
saghga zararhdr, igki oldtirtr. > > Bu

ZMO izmir gube Bgk.

"... Qrraklarr olmaktan onur duyduqu- Sadullah USUMi ve Orhan
OZET'in adrna duzenlenen odulleri bir
hafta arayla almaktan mutluluk duyuyorum. Orhan 6ZET, bizergrk saEmaya devam ediyor..." (11.06.2003)
Ali EkbeTYILD|RIM

Tarrm yazarr
F=

F e,rR e&*e tr
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TUTUN EKSPERLERi
DERNE6i
BULTENi

hnah iklimden kocaman bir Albatros
kanadr yaratrrug:tr.

Sadece, havamn

bu

dizginsidiline

Okyanus uymaldadn Olgranus da hrrgm bir Eocuk gibidir, adeta rirzgarlann
hoyrathgr iley,anEn UEsuz bucaksz bir

bozlarda akhna gelen trlm yaramazhklan yapan bir Eocuk gibidir. Biitun hr-

ALBATROS

Enlldan, biitun haEanlldan bu mavi
snrsdtkta kalmaktadr. . .
igte Albatroslar da bu Eetin dolamn
Eocuklandr! Kanatlanrun o geniE haznesinde, en getin kogullardan demlenmig, mavinin tiim tonlann da yazimrg seruven ezgileri vardr. Frrilnalarda, acrh zamanlarda, kahrrda, huztin-

de, yalmur ve kar altrnda coEan dalgalarm koynunda ritim tutmuq ezgilerdir bunlar.
Albatros, fuapEa bir sozctiktijr ve dalgrE kugu anlamtna gelir. Olqyanuslarrn
acrmaszhlmn yegane yenilmez bay-

raklarr gibidirler. Ugmak kanat agmak, sonsuzca suzulmek, dalmakgrkmak denince bu krhga$zr firhnah

A,gkrn, arayrgrn, tutkunun ve yalnrzll$rn

kuEudur Albatros. A,gk ve yalmzhk,
arayrs ve tutku ancak onun kanatlarr
altrnda barrnabilir. Yagadrklarr cofrafyada ruzgar defil, frrtmalar vard4 kaslrgalar vardr. Frrtmalar birbirivle savagr adeta. Oylesine zaptedilmezdirler. Her gey keskin sozcuklerle, sert
ifadelerle adlandrrhr bu iklimde. Guney Kutbu'nun Buzul Denizlerinden
alrr hzlnr, frrtmalar ve o ihtigamh savruluglanyla okyanusun tizerinde dola-

nrlar. Bu frrtmalar oylesine yuksek
hzlara erigirler ki, kimiLyin saatte 300
km'yibulurlar. iqte boylesine getin kopar bu colrafyamn frrbnalan! Onune
ne katarsa toplayrp gotiirecek, sokup
koparacak gibidir hrgmr. Yani ruhunda
oylesine ejderhalar saklayan bir riizgardrr bu yorenin firtmalan.

Albatroslar gokyuzunun en ihtigamh,
en geniq kanatlarna sahip kuglandrr.
Sanki kanatlan Giiney Kutbu'nun bu

dizginsiz frrtrnalanndan yapllmrgtrr.
Sanki trlsrnh bir delnekbir anda o frr-

cofra$rada akla hemen Albatros gelir.
fuay,S ve iflah olmazhk sanki onun
genlerine kodlanmrgtrr. Olunceye kadar yagayacalrnr yoruluncaya kadar
aramaktan yanadr dofirultusu. Higbir
yolculuktan umudu kesmez, higbir
zorluk aEkla bafh oldufu mavilikler-

den kopanp umutsuzlufiun karanhlrna hapsedemez onu. Ruhunun derinlerinde bilinmezlifin o kayrp lctasrna olan inanE her daim, geEtili ateg
gemberi egiklerden,

gozlerle grkartr onu. Insanlar kendilerini durgun
sularda daha iyi gorebili4 ama Albatros kendini en ifi, dalgah, frrtmah sularda goriir, bulur. En karamsar anlarrnda bile koqullarrn " Higbir zaman
rErltrh

tam karanhk degildir gece /

Kendimde denemigim ben " dizeleri
sokiin eder ruhunun derinlerinden. ..

Albatros, bildik Simurg Efsanelerinden geriye kalan kuglardandrr. Hani
gu Pers masallarmdaki Simurg Efsanesi nesilden nesile, kulal<tan kulaga

Eolaltrlr bu masal Albatroslar

da.

Qi.inku b0tun Albatroslar bilmekte ve

yagamaldadrlar.
Simurg bir masal kugudu4 buytilu bir
Pers masahmn. Uzun boynunda beyaz

bir halka bulunan, safran tiiyhi, briyu-

Iu sesli, yiizri insana benzeyen koc.,
man bir kug! lfuglarrn sultanrdr. Tr,r
kuglarrn tartlgmaslz gahrdrr. Kaf D,l
!r'mn ardrnda kendi efsanevi diyann:
sarayrnda yaSar... Ama bir gtin krg"a
gok merak ettikleri bu efsanevi sultaIarrm aramak igin toparlanlp yola EL,

maya karar verirler. l(rsursuzlufumukemmellifin, zerafet ve kutsalhg-dorufu olan sultanlarma ulagmakrL
tek amaglarr. Btitun kuglar oraya ula:
mak isterler. Ruhlannr, o trlsrmh se:
doldurur Simurg'un ... Havalanlr yo,l
grkarlar. Yol uzun ve megakkatlidir. \a

lancl agk denizinden gegerler once
ayrillk vadisinden, ihtiras ovasrnda.
krskanEhk goliinden, korkunun lab,
rentlerinden... Kimi yalancr agka kap
hp kopar surtiden kuglann, aynhk v-a
disinde aynlrr kimiyle yollan, ihtira,
ovasrrun cazibeli batakhfrna dayana
maz kimileri, kimi krskanghk golurt
dahverir grkmaz ve korkunun labiren:
lerinden gegemez kimileri...
Yolculuk Kaf Dafr'nln ardrna varmar
la tamamlanrr. Otuz kuE kalmrgtrr ge:
ye. Ama ortada efsane sultanlan S
murg yoktur, ne de muhtegem sara)"
En bilgeleri sozcriklerin Eifresine sr(
nrr. "Si"; "otuz" demelrtir Farsga' dc
"Murg" da "lfuE". YaniSimurg "Oru:

l(rg" anlamlna gelmektedir ve efsane.
vi sultan da o Kaf Dalr'nl a$ma cesa.
ret ve inancmr kendinde bulan otu
kugun ta kendisidir.

Brjtun Albatroslar bir ayrmtnmr dah.
bilir bu masaln. Her Albatros kendisrni bulabilmek igin bildiktopraklan ter.

kedip, kendi iEindeki Kaf dafr'm agmak zorundadrr. Okyanusun azgu:
dalgalarr, aclmasz firtrnalan, dehqetli
soluklarr da onun Kaf Da$r'drr gi.inkii.
Bu yolcululu tamamladrktan sonradr ki gerEek bir Albatros olurlar. Albatros, Albatros olmakhlrm bu yolcu-

lula borEludur.
UEmak deyince, slnrsuhla ve bilinmezlile kanat agmak deyince akla ilk
gelen Albatroslar'drr dedik. Kulugka
sureleri 78 gundtr. Bu sureyi digi ve
erkek nobetleEe tamamlarlar. l(rluqkadan gkan yavru arahksz 50 gtin
besleni4 yanmdan hig ayrrhnmaz, yalnz brahlmaz. Bu siirenin sonunda

neredeyse anne babaslnln afrrhjrn:

€
l
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geEer kilosu. Anne ve baba yiyecek
bulabilmek iEin olcyanuslara agrlrlar

nunda. Ama gidilmeyen yollann higbir yere grkmadrlrm da... Gidecektir

ve 0g gunde bir yavnrya yem getirmeye baqlarlar. Yavm iEin en zor aylardrr
bu sert krg afan...On aytn sonunda
yavru yuvadan uEma vaktinin geldifini anlar. Bilinmezlikle4 okyanusun
kaotik Ealkantrsl, firhnalar ve o biiy0lti

artrk...
Fakat belirsizlilin ve bilinmezlilin her
canhda bir korku ve kaygr da yarattrfir

mavilik onu gekmektedir. Damarlarrndaki kan ap zrp aplamakta,kendi
iEindeki tutkularm izini stirmeye zorla-

maktadr. Bu yolculula Erkmah, Kaf
Da$r'nr agmahdrr. Ama hantal bedeni-

ni tagryacak durumda delildir narin
kanatlan. Ytiniytiglere Erkar kayahklarda. Sonra sonra kanat Errpma denemeleriyle yavaE yavaE zayflar, uEug Ic-

vamrna gelir. Macerarun, dalgalann
trlsrmh ritmi riiyalarma girer artrk.
Ucunda olum vardrr, okyanuslarrn karanhk diplerini boylamak vardr, l<albinin ve omrtinun agkrna kavugamamak vardr, Albatroslarln iklimine donememek vardrr... Ama kendi igindeki Kaf Dagr'm agmadan ne kalbinin sahibine ne de diler Albatros'lara verebileceli bir gey olmadrlrnr da duyum-

samaktadr... Qunk0 omtirleri anlamkrlan gey kendini agarak kim oldufunu bulmug olmakta sakhdrr. Verebileh

cegi geyi olmayann ne sewneye ne
yaqamaya gucti yetmeyecektir. Albatros bunlarr ta binlerce yrldr kulaklannda grnlayrp duran Simurg efsanesinden beri bilmektedir.
Dondtrgirndeki efer donebilirse omrtiniin tek egine kavugacak, onun olumu halinde bile bir daha bagka bir eq
aramayacaktrr. Fakat her geyden once
Albatros'lulunu kegfetmesi, kendini
bulmasr gerekmektedir. Kimse, Albatros olmamrq bir Albatros'a donup-

l"

r

te bakmaz. Albatros'lufia

ulagama-

mak olgunlagmadan dibine dokiilmug meyve kvamrdr Eunki.i. Gtibre
olmak drgrnda kimsenin igine yaramaz.

Btitiin sesler yola Ealrrmakta, tum fikirleri mavililin o uEsuz bucakszhfrna itmektedir onu. Bu kaErnrlmaz bir
yazgrdrr Albatros igin. Kendisini bulmadan Teptilla'ya ulagamryacalrnr bilen Grlgamrg\n yazgsr gibidir bu! Gidecek gidecek... Butiin yollarrn kendi

y0reline Erktr$rnr olrenecektir so-

dofrudur. Gidilecek olanrn dehEeti,
igine dalacalr mavililin Eetin kogullan
bu korlaryu kat be kat attrrtmaktadr.
Ama ne kadar korksa da bu yolculula
grklmahdrr. Korku eler tizerine gidilirse ancak korku olmaktan grkabilir. Bir
sure bu korkunun esiri bile olsa, ta ru-

gpaUinnet iEin . tlk defa kopacaktrr
fJyadan, ilkdefa kendi snularml agacah o yasak meyveden tadacaktur.
Kendini t<ayattOaraan olgpnusun Erl-

gn

dalgalanrn doffu bralcrradan
rgfr/a doldurur tiim

ewel Selene'nin

ruhunu. Ve btrtun duygulanrx bir anda
silerek tek bir duyguyla boyar: CESARET... Koga4 koEar; kogar... Ve kayahklardan agalr brralarkendini. ilk anda
bir iki yalpalasa da qaglcnhlr Eabucak
gegen Bir sure kanat Erptktan sonra

hunun derinliklerinden kopup gelen
yolculuk galnsnm ezgili sesi ttinelin
ucundaki ryrk gibi peginden gitmeye

yeni doruklara alrymay ofirenen bir

laglartrr onu...

lu yarrlamaktrr. Tek bir kanat grpmadan yumusak kavislerle kilometre-

Yolculu$a grlmrarnak kendi korlarlarrnm esiri olarak kalmak demek; her geyin yanm, kigiliksiz, lanlgan ve lanetli

kalmasr demektir. Sonsuza kadar
korkak ve Albatros olamayan bir Albatros olarak anllmak demelrtir.

..

Mavilikler galrrmaktadr4 dalgalann
efsunlu sesi Ea$rrmaktadrr, riizgarm
ugultusu Eafirrmalrtad[ bilinmezliklerin kawetli Erghfl Eagrrmaktadr...
Baqkalannrn ona bigtifri rolleri, konumlan degil de ewendeki kendi yerinive roltinti bulmahdr.

dalcr gibi derin soluklar almaya

baglar. Baglamak, ilk adrmr atmak yo-

lerce ugar artrk.

Qok az kanat Erpar Albatroslar. Kanatlannl dev bir "M" gekline sokar ve
birden denize pike yaparlar. Suya dokunacak kadar yaklagtr$rnda kanatlannr agabildi$i kadar agar, dalgalarrn

helezonik geometrisiyle kusursuz bir
uyuma erigir. Dalgalann alEahp ytikselirken golsti ve kanatlarr arastna sl-

krgtrrdrlr ruzgarla birlikte uEal ugat
ugar... BirAlbatros yuvadan ugtuktan
sonra gunlerce defil, haftalarca delil,

Kendi damarlannda akan ve tum
bilinmezliklere agilma g[icu veren tutku rrmalma dalmahdrr o! Korkarsa

aylarca defiil, yllarca ugarak gegirir
zamanlnr. Yanhg duymadrnz, lnllarca
uqar bir Albatros hig konmadan...

her geyin anlamrnr kaybedece$ini bilir.

Olryanuslardaki bir geqit karidesle
beslenirler bu gegen uzun yllar

Korkunun egemenliline terk edilen
ruhlann goziine ewenin nasrl tehdit-

goztikttiltnri hatrlar.
Boyle bir ruhun fazla bir tehlike ig
kar ve tehlikeli

boyunca...

Okyanuslarrn o tekinsiz ylllannda,
zorluklaq acrlar ve korkularla yiiz-

ermeyen bir hayatrn sahte gtivenli$i-

leqirken, yavag yavag kendisinin de bir

olduiuna

Simurg mirasgsl Albatros olmaya

inandrfr geyleri savunmak iEin nasrl

bagladrlrm farkeder. Yakut Eigelinin
kokusunu ve cennet Eegmelerinin ig
agrcr grrrltilarmr duymaya baglayan
yurek kulaklanndan gece sagh bir
sevgiliye yakrlmrg ttirkuler dolar igine.
Bu turktr Simurg efsanesinin de ttirkustidur. ilk atasrnn ruhu uyanmrytr
iginde; Grlgamrg\ anlamqt4 Odiseus'u; Penolepe'yt ... Verebilecefii geyler biriktirmigtir bu uzun yrllarda; verdikge sevebilir, verdikEe yagayabilir

ne nasil susadrlmr ve sahip

bir son mevzilerine girip, tepeden trr-

nala

silahlandrfirm unutmaz. Kor-

kaklar kendi kendilerinin hapishanelerini kuranlardrr gtnku. Ugmahdrr; o
bilinmezli$in Orfeik ezgisinin kucafrna brakmahdrr kendini. Korkularnr
kendinin freni defil, motoru yapmah;
tekinsiz deryalarm, mtiphem ufuklarm sislerini bu gevkle dafirtmahdr. En
korktulu anda bile Selene'nin rqiltrh
yuziine bakmah, kalbine onun gece

solu{u riizgannl ve umut

agrlayan

bakglarmr doldurmahdrr...
Adadaki en ytiksek kayahla gide4 son

hamleyi yaprp

o bilinmezlile

kanat

her canh anlamh bir hayatr.

Okyanuslann ugsuz bucaksrz bilinmezlilinden, yiiregindek yanm hayahn tamamlaycrsr olan omriiniin tek
egine donme zamam gelmigtir.

F
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Ilk kanat Erpmadan sonra en erken
beg yrlda doner eve Albatros. Ama
gok daha uzun da surebilir bu yolculuk, dolez- on yl gibi!.. Bu yolculuk
srrasrnda higbir zaman bagrm efmez

C.B.U. T,E.Y.O. 25. DONEM OGRENCILERI
MEZUN OLDU

Albatros. Bagrnl eferse hayallerinin,
trtopyalarrnm ufku gozden kaybolabilir. Bir srlhlrn derin karanhfrnda yitip

gidebilirgunk0!
Albatros'un yuvaya don0gii ti.rm ez-

berlerden armp yalruzca kendi ve
kendinin olan bir dile ulagtrlrnda baqlar. Bilinmezligin tum labirentlerinden
geEmig, korkunun ve kaygrlann her
ttirlu teslim ahcrhirndan ydzunun

alayla grkmrgtrr. Nar EiEeklerinin ve
giillerin hoyrat Eocuklar grbi dogayt
si.isledikleri mevsimdir bu d6n[g
mevsimi!...

Her yolculuk bir karanhfi aydnlata
her agk bir omrti.

..

Albatros mavilikle-

rin iisttinde ve iginde gegen uzun
yllarrn ardndan yuvaya donecektir

ilner OZgaY Hakan IfANGCI- tfrsernin nliIlF-ER, Orhan Yrl-I4PtZ,
Erhan ALBAYRAK, Erol ibrahim BAYISAI- Mehmet Oguz BENTLi,
CSner gELiKTqG, ismail Qallar qETiltrGYA," Yfrksel-gOl3K
Ismail:DAL, Serkan DEMIRI(AN, Muharnmed Ali GOIID(E,
ismall 90RKAS, Kenan KA.RAlnliN, Serkan KiLiM, Olur Mil{tAZ,
$ahin OZMEN, Murat SARAQOGLU, Gtircan SAHIN, Volkan $EN,
Ali Rza TAggl, Cenk TETiK, Osman OLUDAC, AyEe UZTEIvIUR,
Ofuzhan YANAR, Kenan $ENGOZ, Mustafa 6ZGen, Yasin KOQ

artlk. Nar gigeklerine, g{illere ve saglannda gecenin tiim yldzlannm gizlen-

digi sevdigine kavugma zamamdrr.
Yola Erkarken yalnzca bir tek mavi oldulunu sanrrken artrk cam gobegi

mavisi, gok mavisi, lacivert, ordgk bagr mavi, baku Eahlr mavi, havai mavi,
turkuaz mavi, firuze mavisi, gri mavi,
kobalt mavisi, lavanta mavisi, maden
mavisi, petrol mavisi, Prusya mavisi,
sut mavisi, ultamarin mavisi... diye
daha onlarca maviyi kegfetmigtir.
Qegitlilikve bu Eegitliligin uyum iEinde
bir aradahlr dolamn en btiy0k armalanrdr gtinkti canlilara... Baa insanlann omiirleri de bir Albatros'a benzer
kimi zaman. Aynr kavgaklarda buluga-

bilirler bir vakit. Fakat maviliklere
tepeden ya da iginden defil de bagrnr
yukan kaldrarak agalrdan bakabilir o

insanlar, yolculuklannda. Onlar da
agkr, arayrsr, tutkuyu ve yalnrzh$l
hayallerinin ardmdan giderken, maviliklere baka baka, hayatrn inigli grkrgh
mecrasmda yeniden tammlarlar. Srtlanndaki hanger yaralarr kapanrr, ytireklerinin kopulti ve ctirufu temizlenir. Nar EiEeklerinin, gullerin mevsimi-

ne hayatm yeni belirsizlikleriyle kaph
olcyanusuna atarlar adrmlannr...
Kimbilir, belki her insanm iginde de bir
Albatros oykiisti sakhdrr... kimbilir?

Ttittin Eksperleri Ytiksek Okulundan mezun olan 25. dcinem
meslektaElanmzr kutlar, baganlar dileriz.

Ttitiin, Tiittin ltlamulled ve Alkollii [kiler Piyasasr Diizenleme Kurumundan;
Kataloga Dayah.AEk Arfirma Ytintemi lle Pazarlanacak 2002 Uriinii

ketici

Tiitunlulne llilki!! &,q1kArfu Bqqlangrg Fiyatlan Ha'khnda Tebl$

Ttitun, Ti.it0n Mamulleri ve Alkollu iEkiler Piyasasr D0zenteme Kurulu, 473-'
sayh kanunun l/e ve 9/B mad-deleri ile bu madde htrktimleri Eerge-vesino:
grkanlarak 04/12/2042 gi.rn ve 24956 sayh Resmi Gazete' de yaymlanara,
ytiriirltige giren Ttitun dretimi, dretici Ttitunlerinin Pazarlan-mtsl iE ve Dr.
ticareti, Denetimi ve Tiittin Eksperligi ite itgili Usul ve Esas-lar hakkndr
Yonetmelifin 13'uncti maddesi uyannca 2002 ylllnda soz-legmey.
ballanmaksrzrn 0retilen tti-tilnler ile sozlegme yaprlmasna ra!-mer
sozlegmeden fazla uretilmig ve satrn almmayan ttitiinlerin ag& artlr-m.
yontemife pazarlanmasma esas teEkil edecek agrk artrrma baqlangrg fiyatlanr
bolgeler ve neviler itibariyle agalrdaki gekilde tespit etmigtir.
gOLGELER

nevi
Fne

Grad 2.754.660TL
Grad 2.458.625TL
'1.359.77OTL
Kapa
Duble Kapa 913.205 TL

A
B

Tebli! olunur.

Marmara

Dodu

Karadaniz
2.810.880 TL
2.508.800 TL

2.810.880TL 2.507.685TL 2389.250T-

1347.520TL

1.387 .520

931.840 TL

931.840

2.508.800

Grineydoi-

T'l 2.232.830 TL 2.132.480 TTL .234.895 TL 1. 179.390 rTL 829.340TL 792.065T1
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tahribat yarattrlr bilinmektedir.
Stratosferdeki ozon tabakasrnn, iru;an
imalatr olan kimyasallardan ozellikle
buzdolablan ve hava sofutuculannda
kullamlan Kloraflorakarbondan (CFC)

gord0lu de biliniyor.
1985 yrhnda insanlar Guney tfutbu

zarar

lizerinde delinen ozon tabakasmm

DUNYA CEI/RE

HAFTATININ

buyukl0giinii gor0nce gozlerine inanamadrlar.Bunu yanhg olgtim olarak
deferlendirdiler ama Eok gegmeden
gergeli kabul ettiler.
1987 yhnda CFC kullammrm kade-

Urg faafytOeri

ile kargr kargryalar.

Ernisyon mihanrun diigiiriilmesi sorunu kallanmrE ve kallqnmakta olan
tiLlkeleri karg kargya

getirior.

Kallcnmakta olan irlkeler sorunun kuzeyin kallcnrruE rllkelerin uretim ve tuketim diizeninden kaynaklandrirm
soyliiyor ve "siz bir kigi ile otomobil
kullamrken bizim toplu taErnadan
vazgegmemizi bekliyorsunuz " qeklinde Rio'da Qin delegenin sesi yukse-

liyordu.
Yagadrlrmrz gezegenin gelecelini diigunmekbelkide hepimizin en son dert
edindili sorunlar arasrnda.

TEKEL

meli olarak yasaklayan bir uluslararasl
sodegme MONTREAL PROTOKOLd
imzalandr.
Akabinde yeni atmosferik tehlike KdRESEL ISIMIA ilk olarak 1980 ytrnda
gazete manEetlerinde boy gostermesine ralmen 19BB yrhnda ozellikle
ABD' de yaganan inanllmaz srcak bir
yaz mevsimi ile kamuoyunun giinde-

minegirdi.

yor.

Bu aslmda hangi dtinyalilann yaEadrlrmz gezegenin gelecegini dtigunmek zorunda oldulunu da hatrrlatml-

Merzifon Tekel Y.T iEl. Md.

Ktiresel smma,ozellikle fosil yakrtlann
kullanlmmdan ortaya grkan karbondioksitin dunyamza gelen ve Earparak
tekrar uzaya geri donecek guneg srslm trpkr seray kaplayan cam gibi atmosferde hapsetmesi ile ortaya grkan
rsrnmadr.
Ktiresel tslnmanln sonuElan kargrmrza daha fazlakurakhk, daha agrr yafrg-

DU0UNDURDUKTTRI

IYIEMIFON'DA

Diinya gevre haftasr her yrl haziran
aynrn 2. haftasrnda kutlanlyor.
Bu yI2003 yh hazirarundan di.inyaya
birbakahm.
Bu gun Yrmibirinci yuzyrl uygarhlrmn
korkunE teknolojik giict ve bu gticiin
yaygm kullanrml gezegenimizin gele-

celini tehdit ediyor.

lar ve fir[na gibi daha agrn iklim kogullan olarak qtkmal<tadrr.
1988 yhnda Birlegmgi Milletler 2500
bilim adamrndan oluqan Htrktimetlerarasr Iklim Degigiklifi Paneli olugturdu.
Sorunu inceleyen bu kurulug sera gazt
birikimlerinin 1950 seviyesine Eekile-

bilmesi igin kuresel emisyonlarn
%50-70 azaltrlmasr gereldlini bildir-

Bir yanda 21.11r insarunrn kendi eliyle

di.

urettili kimyasallann gezegenimiz at-

Oysa emisyonlar %1 oramnda artmaya devam ediyor. 2100 yhnda emisyon btittin endiistri dewimi oncesi
toplam birikmi kadar artacak ve agrr
iklim degigiklikleri artarak devam edecek.
Bir yandan tilkeler CFC ve diger km-

masforine sahnrmr ile ortaya Erkan stratosferdeki ozon tabakasr delinmesi.
Di$er yanda fosil yakrt kullammr ile
artan CO2 emisyonunun neden oldu-

!u sera gazr etkisi bizleri dugundirrtiyor.

A,grl mor otesi ryrnlarrn dtinyamza
ulagrmn engelleyen ozon tabakaslrun delinmesi

ve

ryrnlann dunyamza

ulagtmmrn birtaklm kansorojen etkilerin yansra balrgrkhk sistemlerinde de

yasallann kullanrmnr once 2000 yh
sonra daha da one gekerek 1995 yrhna kadar durdurma karan aluken ve
Rio' da Kyoto' da Eozumler ararken

bir yandan da fosil yakrt lobilerinin

"Yeryizii gezgini, gewesel gelecefi-

mizin peginde ditnya turu" adh eserin
sahibi lvlARK HERTSGMRD "Geze-

genimizin 100 yl sonrasmr araEtrmak
tizere yaptrlrm dtinya turunda kendimi yagammn ertesi girnuni.i goremeyen insanlarm araslnda buldum" di-

yormu?
Qevreyi en gok tiiketenler en Eok uret-

mek durumunda da degilmi?

Teknolojiyi en Eok tireten ve Eeweyi

en Eok tiiketenlerin dunyada

grkar

kavgalan devam ede dursun. Bizler
durmayaca$z. (izerimize vazife olmayan iqlere de kangacafrz.

Sorun belli, Eozum gagdag insan ve
Eafdag kafada.

Biz atmosfere sahnan CO2 emisvonunu fotosentez yolu ile emen uu Luresel rsnmaya kargr gezegenimizi koruyan ormanlan, Tiopikal Yalmur Ormanlanm kesen yok eden kafaya ve
Ea$dag insanrn Eeweyi yok eden tuketim alrykanhklanna inat ormanlan korumaya ve Eolaltmaya srnat ve evsel
atrkve artrklarr azaltmaya ve hatta geri
dondurmeye devam edecegiz. Tuket-

tilimiz Eeweye katkr sallayacafrz.
Bu itibarla

a)A$aglandrrma
b)Qewe duyarhhlrm artrma

c)Geri donugrim konulannda bir dizi
gahgma iEindeyiz.
Bu.nu galdag bireyter ve QEVRE

NULLUSU gagdag

TEKEL

G6-

otarak

yaPryoruz.
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rUrUH erspenleni
oenueGi

e0lreNi
$AGAqIAI.{DIRIVIA FAALTYETLERiMiZ
Evsel ahkve artrklarla yeni bir ttiketim

yarattrfirmz MERZiFON q6nlCiGci
uzerinde TEKEL YTigletme M0diir-

lufu olarak ORMAN kuruyoruz.
Ormana diktigimiz buttin fidanlarr tohumdan kendimiz uretiyoruz.
Parolamz TOHUMDAN FiDANA. FiDANDAN nGnCR,nCRqTAN ORMA-

NA ve ESK|

qoPluxre yenioex

F|AYATAoldu.

Bu itibarla kasrm 2000 de Merzifon
Belediye BaEkanlmzn malzeme katkrlarr ile 10.000 fidan tiretim kapasiteli
15 metre boyunda 26 adet beton yas-

trk inga ettik.Sadece fidanhkta kullan-

mak 0zere Belediyemizden ucretsiz
su hattr temin ettik.

$ubat 2001 de tohumlanmzr yashklara ektik.Yrl sonuna kadar 3500 adet
AkEaaSaE,1450 adet AfaE Hatmi,92

m2 ytizolEiimlti yegil alan (eski
gopltik)parselinde agaglandrrma
yapma istelimizi ilettik
Amasya Valimiz Sayn H0seyin POROY rn Bagkantgrndaki OSB Mtrtegebbis Heyetinin 23.05.2m1 g0nl0
onayr ile gerekli izni

aldk

Haziran-Temmuz-Afustos aylannda
soz konusu alamn 70O meEelik Eevre.
sini hasrrtel org0 ile Eevirdik

Kasrm 2001 de bir dtzen dahilinde
yaklagrk 2000 adet fidan Euln:runu
personelimizle aEtrk. Alamn Eopluk
olmasr nedeni ile kok geligiminin rahat sallanabilmesi balamrndan Qukurlan toprak ile takviye ettiklirprak
ytizeyindeki gopleri maske ve eldiven
kullanarak kendimiz temizledik.
Mart 2O02 de fidanlanmzl personelimizle diktik. OSB yeni su hattrndan
ormanlmza su hatil gekerek 4 nokta-

Afaglandrrma Qahgmalarrmrzc.
lilrumlar ve kigilerden gok olurnrtepkilerve katkrlar aldrk.
a- Merzifon Kaymakamhf r:

T0ttin giftgilerimizden 2001 yhnc
Koy Hizmet Birligi igin yaprlan kesir
tilerden Kaymakamhkga satn ahnamalzemeler: 750 metre Qevre tel ha
sr orgti ve 2 metre boyunda 250 ade

demirdirekler
b- Mezifon Belediyesi: Fidanhk igi:
150 torba Eimento,3 kamyon kum
c- Merbes besi Eiftligi: 6 Tiaktor Gubr:

d-Tekel Personeli:
Sulama iE boru hattr(15Ometre).
Yeni donemde; $ubat-Mart 2002 it
ban ile 10.000 fidan tohumu yastrkla
ra attrk.
2003 yrhnda tiretimimizin 3000 ade

fidarum 5.ana

jet 0ssu

komutanlg

afaElandrrmasr iEin verdik.

adet Krbns Sogiidti (Eelikten), 480

dan sulama yapabilecefimiz logarla-

Organize sanayu iEinde yol boyur,.

adet Katalpa, 48 adetAt Kestanesi,16
adet fuizona Qamr,83 Adet ttrplfi Eam

nmrzolugturduk
Urc{figimiz fidanlann fazlalanru }arrumlara dagtarak ozendirici olrrnya

600 adet fidan di}<tik.
40@ fidan Golet kenarlan alagla:
drmas igin fidanlkta 2.pl geligim:"

EahEtk
20O2 ylnda dikimden sonra artan

tamamlSor.
5Ana Jet Osstimtiee fidanhk kuru

danlanma da$th$rmz kumluElar.

mas iEin iE birliliyapildr telcrik deste.
verildi ve ilk 0retimlerini bu yl aldrlar.
B)qEVRE DUYARLTLTG|NT ARTTRM/
TEKEL-TEMA igbirlili ile 1999-2OO2001 yllan Haziranffemmuz aylan:
da insanlara 4oguyt sevdirmek, QE'

rirettik.
Nisan 2001 de OSB(Organize Sanayi
Bolgesi) Mtidtirluf0ne yazh baE vuruda bulunarak 739 ada 4 nolu 26718

Firmy'Kurulug

Akgaa$ag

Tekel Ormanl
5.Ana Jet.Us.Kom
Motor Fabrikasr
O.S.B.20 Firma
Egepen
35 Kamu Kurulusu
Ortaova Ilkoiretim Okulu

fi

Katalpa

Izciler

Akprnar Koyri
Toprak Mah. Ofisi
G.H.Kov lsl Mtidurliiiu
Elmayolu KoW
Tekel sahasr adaclandrrma
Yakup Kovti

400
50

30
50

100

50

200

720

15

20
400

50

10

sogiiV

50
500

270

10

2000
800
85
350
155
400
70

r00

100

10

10

100

150

550

150

20

50
20
70

20
50
435
50

10

10

190

70
40
70
815
85
65

20
725

250
35
65

680

3600

Toplam

kestane

10

Personel

TOPI.qM

hatmi

1300
700
75

Miiftrihik
Harita-Kadostro Personeli
Soforler odasr Bsk Personeli

Agas- Qarrr'

11450

| 270 |

6000

RE BILINCINI ARTIR/MK ve TEf""VAKFI'n tanrtmak igin sras ile 1.2.;
GELENEKSEL UqURTMA SENLic:
MUZIK $OLENI VE PIKNIK GUN.
diizenledik.$olene her yl 5.000 Me:

zifonlu katlldr.
2OO2 ve 2003 yrlmda genliklerim::
Merzifon Belediyesince Resmi Merefon Haftasr etkinliklerine ahndl. Bo1.
lece Merzifon halhnm geniE katrhn:
ve ilgisi ile geleneksel hale gelen bir
kiilttrrel agrhmr da Kurum olaral
yagadrlrmz kente kazandrmrg olduk
Nisan 2001 de Ana Srmfr 6 yaE grubu
gocuklarrmza Tekel Fidanhlrnda ili.
fidan dikimi ve sevgisini agrlamak iEi

bir prolram d0zenledik.Annelerind=
katiltmr ile gocuklar torbaladrkla:
fidanlarr evlerine gotiirerek ilk agaglannr btiyttmeye bagladrlar.
2003 ylmda ,biryandan kurdufumu
TEKEL DOGA PARKI geligirken b:
yandan da yeni agrhmlan planlama'-
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r0rUn exspenmni
oennrGi
e0LreHi

eifXisi geklinde kvhalar imal ederek her bir yapraEn uzerine gevresel mesajlar yazdkBunlan
gehrin gegitli yerlerine ve parlcmrza
yerlegtirerek insanlanmzda Eewesel
tayrz.TdTdN

duyarhhfl artrrmay dtigiiniiyoruz.

Vne Tekel Dola Parlamza Eevresel
mesaj igeren levhalar dikerek ilkogre-

tim dtizeyindeki gocuklarrmlzla parkr
ziyaret pro$ramlarr diizenleyerek gevre bilinElerini yukseltmeye dontik Ea-

lrymay yeni donem iEin planlamak-

taw.
c) ArrKrlRrN GER| OoXriSrlmri

Ulkemizde kigi bagrna gtinde ortalama 0.7-0.9 kg katr atrk tiretiliyor. Bu
miktar tilke genelinde ylda 15-20 milyon kah atrk demektir.Atrklann %1015 'i geri kazamlabilir durumdadr. Delerlendirifebilir atrklarrn %48' i kapttkarton, %27' si cam,7o14'u metal ve
%1 f i plastikmalzemedir.
1 ton kalrt 17 alaEtan elde ediliyor.
17 agag 4 ton tomruk demek. O halde kafrttan tasarruf ETMEK yada geri
dontigtim iEin toplamak ACAq DiKMEKDEIVIEKTiR.

2003 yh sonunda atrk kafrtlann fida-

na yada gelirinin ozurli.iye tekerlekli
sandalyeye dontrgebileceli genig bir
kalrt toplama kampanyasrna yeni donem de onciiluk etmeyi TEKEL OllRAKplanhyoruz.
Bu galrymalar esnasrnda OZeU-EgTIRME KAPSAMINDA OLDUCUMUZA Hiq ALDIRMADAN TEKEL|MIZ|N
BASTNT DAHA DA ARSA

gKnnmn-

NlN, bagta Merzifon'umuza olmak uzere ulkemize ve dunyamza ryl bir
hizmet vermenin , Ealdag bireyler ve
Eagdaq kurumlar olarak uzerimize
vazife olmayan ancak iqiXOE SOSYAL FAYDA OLDOEUNA iNNNOIGIMIZ iglere de kangmamn GURURUNU
tum personelimle birlikte yagadrlrmr

ve bunun ig yerimde PAYI-A$ILAN
ORTAK EiN OCGEN OLDUGUNU
soyleyebilirim. Ttm bu Eahgmalanmzda bizlere her anlamda tam destek
veren Kaymakamrmza, Belediye Bagkammza,Teknik destefini esirgemeyen Ziraat Mtihendisi egim Selma ASl-AN'a, di$er kigi ve kuruluglara ve
qEVRE CoNUU-USO pensOner_iME katkrlarrndan oturii tesekkiir ediyorum.

BENHUR'U TANIMAK
Tam 40 ylhk bir meslektag,arkadag ve
dost olarak onun hakkrnda bir roman,
hatta bir gazetede bir yl boyunca her
grin tefrika yazabilir;onu tanryrp ta anlamayanlara ya da hiE tammayanlara
anlatabilir o esmer yiiziintin arkaslndaki gtizellikleri gosterebilirdim.
$u anda Alagam'da Tekel kokenli bir
ailenin bu yalrz delikanhslnr sizlere bir

iki sahrla anlatabilmenin zorlulunu
yasryorum.
Dewem daha okul srralarrnda suni et
yapmayr, ona ruh velmeyl diigtinebilecek kadar uEuk, Duzce Tritun Kolonyasmr gorunce tiitunden esans qF
karmaya gahqacak kadar cesaretli ve
atilrmcr bir yaprda hep yeni bir geyler
yapmak igin arayrgta olan saman alevi
gibi parlayrglan sert y[z ifadeleri ile
tanrdrflmz ama o esmer y0zun gerisinde tfim guzellikleri saklayan bir insandr.

inatgr, bagrmsE yapn nedeniyle bag-

kalanmn koydufu kurallara uymaktansa, kendi kurallanna uymay kendi
do!rulan ile yaqamayr seEerek buytik
bir cesaretle Tekel'den aynlarak ticaret hayatrna atlmlg, once nalburiyeci-

lik, silahnca EiEekgilik ve arkasrndan
lokantacrhk gibi Eegitli farkh konularda igyerleri agmasma ralmen hepyeni bir qeyler aramrg, nihayet meslele
atrlrken ideali olan kendi adna ttitiin

qirketini kurarak bir ilki daha gergeklegtirmigtir.

Onceleri Ege ve Karadeniz, bilahare
Agonya bolgelerinde tutun ticareti
yapmry bu arada ktiEtik bir depo ve
minyatiir bir igleme yaparak hobilerini gidermigtir. Yeni Tut0n Kanunu ile
birlikte yeni aErhmlar planlarken hastahlr nedeni ile ertelemig, iyilegince
yeni ideallerin peginden gitmek arzusu ile hastahfir ile mticadele etmeye
baglamrg ancak hayatrnda ilk defa
inadrndan vazgeEerek olaylbrr akrgrna

brakmlgtr.
Son olarak Dernek Genel l(rruluna
gelerek tanryanlara kendisini yeniden
hatrrlatmak, tanrmayanlarrn ise tammaslnl sa$lamak isterken ashnda
meslektaglanna veda etmigtir.Keza
Tekel Spor lfu lubi.lnun son gampiyon-

luk magrna gelerek ailece mensubu
oldulu Kuruma kendi tara ile veda
ederek o esmer yuziin gerisindeki
incelilivezarafeti gostermigtir.
Ben , " Ne olacak bu meslegin hali?"
"Ne olacak bu Tekel'in hali?" sohbetlerinden yine bir fanatifii kaybetmenin
uztintilsir yarunda 40 ylhk arkadaglmt, dostumu yitirmenin acnt igerisinde Sevgili Benhur'a Allah'tan rahmet
diliyorum.
Bagrmlz safiolsun.
Saygllanmla
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kryasrya mticadele

ettili

TEKEL'in

nlacafirnl belirten Unalctan, "Qat*

ozellegtirmesinde,'yeni tekel olug-

malan daha erken bir tarihe gelme
iEin de gahgryoruz. Belki mays sonurda belki de haziran bagnda yapaca

turma've 'bolerek satryrn k6rh olmayan markalann ilgi gormeyeceli' goriigleri garpryryor. Piyasa p ayyozde 24
mertebesindeki PM, blok satugrn 'yeni
tekel yarataca$l' gorugunti savunuyor.

BATise, Tekel2000, Maltepeve Sam-

sun sigaralanfa, Tekirda! Ralcsl ve

Yeni Rakr gibi markalar drqrndaki
iirunlerin satqlrun m0mkun olamayacalmr one suruyor. BAT\n, daha
once ozellegtirmenin sorumlulufunu
taqlyan Bagbakan Yardrmcnr Abdiillatif $ener'e Ingiltere'de dtrzenlenen
ozellegtirme tanltlm toplantrsrnda da
goriiglerini ilettigi belirtiliyor.
Ozelegtirme idaresi, bu iki gorugiin
yaru sra TEKEL'in ytrzde 70'e ulagan
bolumtnun sahg, bu hisselerin borsaya kote edildilCen sonra sah€a sunulmasl segenegini de de@erdirdi-

gibelirtililor.

TiirkTtitihflSorunu
Ozelegtirme gahgmalarr slrasrnda
Turk tuttin uretigilerinin durumu ve
geleceli de tartrgma konusu oldu.

BAT bir donem ozellegtirmeden sorumlu olan $ener'i de iknaya ufragtr.
Ozeilegtirilecek TEKEL igin ttrttin dev-

lerinin rekabeti hzrqtl. Blok Satrg\n
tercihi igin bastrran BAT ile 'Pargalr
Sahq
kr.

'yontemi oneren Philip Morris

yasrya miicadele ediyor.

Ozellegtirme amacryla ihaleye Erkarrlacak TEKEL'in satrgr iqin deweye giren yatlnmcrlar, I(rrumun satrg bigimini etkilemek uzere yolun kulis yapryor. Ytzde 60'r agan Pazar pay ve
sahip oldulu markalar dolaysryla'igtah kabartan ' Tekel'in malvarhll ve

TEKEL'i alacak yatlrrmcmn sigaralarn karrglmrnl deligtirerek bir stire
sonra Ttirk t0tiiniine ihtiyaE duyulmayacak bir harman yaratmasr
durumunda 0reticilerin olumsuz etki-

lenebileceli uyarilan delerlendiriliyor. Bunun iEin kota konulmasr iize-

rinde duruluyor. Istanbul'da deferli
arsalarr olan TEKEL'in malvarhfnm
bir bolumtinun satq dqr tutulmasr
bekleniyor.

Maliye..Bakam Kemal Unakrtan, Tekel'in Ozellegtirme. Ihalesinin Haziran
Aynda Sigara ve IEki Olarak iki ayrr
blok halinde gerEeklegecelini aErkladr. Rekabet l{urumu ile bir sorun grkmayacalrnl soyleyen Unalatan "baba-

delerli araziler de bir bagka Eekim
merkezi olugturuyor. TEKEL'in ozellegtirme portfoyune alnmasryla yerli
ve yabancl yatlnmolar satrg yontemini olrenmek ve etkilemek iEin yolun
Eabaya girdi. Ozellegtirme idaresi, Rekabet I{urulu'ndan da goruig alarak
satrg biEimini belirlemeye galqrken,
talipliler farkh tezler savundu. Marlboro'nun iireticisi Philip Morris (PM) ile
British American Tobacco'nun (BAT)

birimleri blok olarak ihaleve crka-

lar gibi satanz" dedi.

!2" dedi.
Unalatan, "Bizim amaclmn ozelle$i-,
meyi hzlandrmak" derken, "Tekel'i
ozellikle sigara uretim birimlerinin bi
likte ve blok olarak ozellegtirilmesinipiyasada rekabeti ve etkinlifi saflam"i
agsmdan son derece onemli oldugt-

nu dtiqtinuyoruz. Bu bakrmdan sat
stratejimiz Tekeli sigara, alkol ayrr at
n, fakat blok olarak satmak olacaktr
diye konugtu.

ir-cicOsreREN qoK
Yerli ve yabancr pek Eok kurulugu'
Tekel'e ilgisini olduflunu vurgulaya
Unalctan, "Kim bizimle konugmak i.

tense herkesi memnuniyetle kab,
ediyoruz nk gozlemlerimiz d€ br
oldukEa sevindiri),or" dedi. Ozeiliksigarada yabano kuruluElann da..
fazla oldulunu soyleyen Unalata:
bunlann hangi kuruluglar oldulu s:
rusuna ise "lngilizi var, Japon'u var. -:
panyolu var" demekle yetindi.
Tekel'in ozelleEtirilmesinden beklene,-

gelir konusunda pazarlama strate;:

gereli bir rakam soylemekten ka:
nan Unaktan, rekabet konusunda r;*'
bir problem Erkmayacafrm, Rekabt
l(rrulu ile bir sorun yagamadlklar,soylerken "Babalar gibi satarz" deo
Tekel'in ylhk 58 bin tonluk ttiti.tn amrna kargrhk Tiirkiye'de tiretim yapayabancrlann 90 bin ton ahm yapbgr:
dikkat geken Unalatan, "HiE korkm.
ya gerek yok, yabancilar da gel:,
Turk ttitun0 iglenecek" diye konugt,
Tekel'in elinde 450 bin ton stok uru'
bulundulunu hatlrlatan Unakrtar
"Olur mu, olu4 niye? Ozel sektor de
lilki, devlet sektor0 bunlar ortada"
kalkacak herkes kendini buna gor
ayarlayacak" dedi.

EABAH fi.A4.2O03

Haftasonunu Istanbul'da, ozellegtirme kapsamrndaki Tekel, THYve Tiip-

Tekel'

rag'rn yetkililerinden bilgi alarak gegi-

kapalrnl kim aEarsa agsrn igeride

ren Maliye Bakanr Kemal Unakrtan,
Tekel'in ihale tarihini Haziran 2003
olarak verdi. Tekel'in sigara ve igki

kanserli bir ur gibiyi.ikselen ikiz kule
" mutlaka gorecektir.
Gormemezlik edemez. 14 yl once=
ne gider. Oyt<trsti ozetle gudur: 19!

in

ozellegtirilmesi hikayesir

EE

TUTUN EKSPERLER.
DERNEGi
BULTENi

yhnda yerli sigara piyasasr ithal tttfln
alrrhkh tiretim yapan firmalann eline

cak ve Bagbakanhk binasr yaprlacaktrr. ikizlere; bu gtine kadar harcanan
para 200 trilyon lira ( 122 milyon dolar) olmugtur. Bitirilmesi iEin 100 trilyon liraya daha ( 61 milyon dolar ) ihtiyaE oldulu rapor edilmigtir. Sabanct,
ikiz kulelerini 160 milyon dolara mal
etti, 10 yldr kullanryor. Tekel' in ikizleri
183 milyon dolara mal olacakve oraya tagnmak da yeni Bagbakan Tayytp

d€ki gunletrde ABD'de ve difer iilkelerde sfirece$ni soyledi.

cakyollan bulmaktr.

Erdolan' a krsmet olacaktrr. $ansh

gayrimenkullerini sahiplenmemesini

Bunlann hiEbiri yaprlmaz
Tekel' in 143 yldrr lstanbul' da bulunan Genel Miidurliigu Ankara' ya ahrur ve Genel Mudiirluk binasr yaprmr
karanverilir.

adam. Krsmetli! Agrkladr oturmak isti-

gegmektedir. Tekel' dtnya sigara ve
igki pazannda yang yitirme " oltimciil
stirecine girmigtir. Yapilmasr gereken

oltimu durdurmak; harcamalan ksmak, savurganh$r bitirmek, fabrikalarda verimliliii, kaliteyi artrracak sigara ttiketicisinin yabancl markalara

dolru yonelen elilimlerini

I

kawaya-

itX prole 5 milyon dolara bitecek gekilde yapil4 ihaley'e E-rlalr, binayr yapa-

cak firma belirlenir. Bina 10 bin metrekare olsun diye temeli aUlmgEr. Fakat proje defigtirilir.
25 bin metrekareye Erkartrhr. 2 ytl geger. Proje ile yin_e oynanr. 47 bin metrekareye grkar. Ug yl daha geger, bina
bitmez, ona harcanan para artar, proje tekar deliqia inqaat alam l4T bin

500 metrekareye grkar.

Tekel

gokmektedir. Fakat ingaat tipi plaza
olur. 38 kath plaza yapllacaktrr. Tekel
pazannr her geEen yll yabancr

r'liLLiYEr 29.04.2003
tvlalVe Bakam Kemal Unalatan, ozelleEtirilmesi planlanan kamu kuruluglanm ingiliz ig Eewelerinde tarutrm
ata$ baElattr. Ingiliz yahnmcilarla toplantry organize eden Citigroup yetkilileri, ozellikle Tekel'in alkol ve ttitun bolumleri, aynca Ttiprag igin Eok sayda
goriigme talebi aldrklarrnt soyledi. Goriigmelerden sonra bir delerlendirme
yapan Unahtan,'Yabanct yatrtmcilarrn ilgisini Eok ryr bulduk. Gorugmelerin gerEekEi olmaslna ozen gosteriyo-

sigara 0retmeye baglar. Kendi
giftEisinden aldrgr tiitunu depolarda

toplantrlarrn

tiryakisi Amerikan tutunu ( Virgina ) ile
uretilen sigaralara dondiigir igin Tekel
de Amerika' dan ttitun ithal ederek

irfimllc

miniyrr

-

TmAq

TOP (DHA)

o4.o5.zoo3

Kemal Unahtan, hiEbir }ramu lrurulu-

Sunun ozellegtirilecek kuruluglann
istedi. Izmir'de diin gazetecilerin sorulanm yanltlayan Unakrtan, Tekel'in satrga Elkartrlan gayrimenkullerine fazla

ruz. Havanda su dorrmeyelim istiyoruz" dedi. Citigroup'un diizenledigi
toplantrlara katrlan Bakan Unaktan,
yatrnmcrlara ozellikle Tiiprag, Petkim,
Milli Piyango, ve Tekel gibi onemli
kuruluglar hakkrnda bilgi verdiklerini,

firmalara biraz daha kaptrr. Sigara

MERT

bekletir, yakar. Denize doker. Turk

Mayls'a kadar stirecefini belirtti. Unahtan, yabancrlann ozel-

halh Amerikan t0ttinii ile tiretilen
sigara igerek Amerikan giftgisini

oldulunu soyledi.

1

legtirilecek kuruluglara ilgisini gok ryr
Ozellegtirmeden

zengin eder. Bunlar olurken... Proje
yine defigir. 38 kath tek plazadan 38'
er kath gift plaza yaplmr karan grkar.
1.200 kigilik konferans salonu ile 27
adet kabul salonu yaprlmasr, birkaq
tane helikopter pisti konulmasr, iki
kule arasrndaki geEig noktasrna da bir
" Bakanlar Kurulu Toplantr Salonu "
yaprlmasr projeye eklenir. Bu da ne-

beklenen rakam konusunda ise bir
yorum yapmaktan kagnan Unaktan,
"Bir rakam val ancak bunu gok dillendirmek ve ahcryl etkilemek istemi-

reden grktl. Meraklanmakta hakhsrnz.
Binaya donemin Bagbakam Tansu
Qiller ve sonra onu izleyen donemde
de Mesut Yrlmaz ve son donemde de
Tayyrp Erdof an goz koymugtur.
Devlette devamhhk devam ediyor! Tekel sahlacak. ikizler Tekel' den ahna-

Ekonominin son durumu hakkrnda

yoruz" dedi. Citigroup yetkilileri ise,
Tekel'in sigara ve alkol boltimleri ile
Tiiprag igin ilginin yiiksek oldulunu
belirtti.

Yabancrntn aya!lna gitmeliyiz'
da bilgi veren Unalctan taruttmm Eok
onemli oldulunu ifade ederek "Kendimizi tamtmamz lazlm. Kimse bize
gelip ne yaptrlrmm sormaz. Yattrtmctnn ayalrna gitmeliyiz" dedi. Bakan
Unakrtan, bu ttir tanrtrmlarrn onumtiz-

talep gelmedi[inin hatrrlatrlmas [izerine, goyle dedi: "Bunlar onceden takvimi hazrrlanmrg satrglardl. ihaleye qrlcldr ancak, ya iyi tanltrlmadr ya da daha talep olugmadr. Belki de profesyonel girketlerle ya da emlak pazarlama-

cilanyla galqmak lazrm. fukadaglarr-

mz bunlan etiid ediyor, tekar satqa
Ekarblacak." "lzmir'deki Tekel'e ait
arazileri gegitli kamu kuruluglarr, iiniversiteler ve belediyeler sosyal amaEh
kullanmak igin istiyor. Bu gekilde bir
devir soz konusu mu?" sorusu 0zerine
ise Unaktan, "Hig kimse kamu kuruluglarmm gayrimenkullerini sahiplen-

meye kalkmasrn. Varsa parasr alr.
Hepsini satacafrm. Ona bakarsanz
Istanbul'da Sait Halim Paga Yalsr var.
Onu bile turizmle ilgili olarak satacaQv veya kiralayacalz. Paray veren

dtidugu galar" yanltrm verdi. Yapacaklan ozellegtirmeler sonucunda
herkesin "iyi ki yaprldr" diyecelini ileri
suren Unakrtan, sozlerini goyle stirdiirdii:
Tiittin iireticisine miijde "Londra'da
yabancr sigara tireticileriyle gortigtiim. Ttirkiye'f sigara ihracat iissl
yapmak istiyorlar. Ttitun iireticilerine
de bir mujdem var. Yakrnrmrzdaki en
biiytik tuttin tireticisi rakibimiz Yunanistan. Orada da tiretim Awupa Birli-

gi'nin (AB) stibvansiyonlarryla yapilryo4 ancak bunlar da yakrnda kalkacak. O zaman Yunanistan'da tiretim
bayaSr zayflayacak. Diinyada yapilan

sigara harmanlannda her zaman gark
tipi ttitunlere ihtiyaq var. O balsmdan

Turk tut0ntine olan talep artacak.
Ttirkiye'de tiittin bitecek diye bir gey
yok."

[g
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TUTUN EKSPERLERI

DENilEGi
BOLTENi

yon kilo tiitun kaldr.
Yeni Ttitun Yasasr ile birlilrte tiitun
iiretiminde uygulanan sistem SiftSryt
hayal krrftltfma ufratil. Yrllardrr Tekel

Tiirk Enerji Maden Sanayicilik Hizmet

taraflndan uygulanan destekleme

Kolu Kamu Qahganlarr Sendikasr Avrasya $ubesi Bagkanr Mehmet Emin
Giiler, Tekel'in ozellegtirilmesinin perde arkasmda kamuoyundan gizlenen
bazr geligmelerin oldu$unu iddia etti.
SAIBELI GEZILER Tekel'in blok satrg

ahmlarm ortadan kaldrarak, yerine

yontemile ozellegtirilmesi konusu,

15 milyon kilogram tuttinu ortada

asrl tartrgmanln grkrg noktaslnr olugtu-

kaldr.

ruyor. Tekel'in sigara ve alkollu iEkiler

Daha ilk ylmda iireticiyi isyan ettiren
Tutun, T0ttin Mamulleri ve Alkollu Igkiler Piyasasr D0zenleme l{urulu' tarafrndan dtizenlenen agk artlrma' sistemi oniim0zdeki gi.inlerde uygulanmaya baglanacak. Sozlegme yapmayan i.ireticilerin t0ttinleri ile sozlegme
yaprp da fazla tiretim yapan ureticilerin elindeki ttiti.inlerin tespitini yapacak Tiittin Kurulu, bu ttitunleri ttitun
satug merkederi kurarak veya katalof a
dayah aErk arhrma sistemiyolula ihracatg firmalara ve Tekel'e sunacak.

boltimtnii ayn ayrr da olsa blokolarak
tek bagrna alacak olan kurulug bu
alanda ozel tekel olusturacak. Gi.iler'in iddiasrna gore, Ozlilegtirme idaresi'nde Daire Bagkanr Aysu Cengiz,

Tekel'in ozellegtirilmesi Eahgmalan
srrasrnda deweye girerek, ingiliz BAT
qirketi lehine lobicilikyaptr. Hatta, do-

nemin Tekel yoneticileri olan Sezai
Ensari ve ust d0zeyyoneticilerini ingiltere'ye "inceleme" gezisine gottirdti.
Bu donemdeyaganan alcl almaz olaylarr Guler goyle ozetliyor:" Milli gelirin
yiizde 6'smr tegkil eden Tekel'in 2-2.5
milyar dolara satrEr planlanmaktadr.
Bu satga gaibe karrgmrgtrr. Bu olayda
Aysu Cengiz'in Tekel'in ozelleEtirilmesi

igin danryman firma olarak Solomon
Smith'i seEiminde alrrhlr olmug, daha sonra da BAT'a gegerJ Cengiz'in

Tekel yetkililerini alarak Ingiltere'ye
goturmesi BAI konusunda olumlu
dtiguncelerinin olugmasmda etkili oldulu anlagrlmaktadrr. $u agamada
yapilmasl gereken 4733 saylh yasanrn
defiigtirilerek kobilerin bu sektore girmesi sallanmah ve bu yasa gkarken
yasaya kargr olan bugiinkii iktidar milleWekillerini goreve Eafrrryoruz. Gerek 19'a yakn emlak- arsa sabgr, ozellegtirme konulan yakrn takibimizde

tiretici tutunlerinin yaah sozlegme
esasr veya agk arhrma yontemiyle
ahm ve satrmlnl getiren yeni sistemin,
aErk arbrma ayafl iqlemeyince, tireticinin yaklagrk 50 trilyon lira delerinde

yecek. Bu sistem ileride ttitiintin ei;:
nomik deferini kaybetmesine ned:
olacak. Yabancr sigara tekelleri bu I
yat iizerinden ballantr yapmak isteyt
cekler. Ttirkiye'de ne kadar sozlegm:
ne kadar agk artrma yontemiyle ttiin uretilecek. bunun belirlenme,
gerekiyor. Kota ve uretim planlama,

dahilinde

bir sistem

uygulanma

dedi.
$ark tipi ttituni.in yok edilmek istenc
line igaret eden Sorman, 550 bin tc-

luk diinya tuttin uretiminin yaklas,
250 bin tonunun Ttirkiye'de irretildi(
ne igaret etti. Sorman, Tekel satrlc

lrnda T0rk sigara markalartntn I'i
edilecelini vurgulayarak, "Tekel'in

c

tadan kalkmasr hem igEiye hem esn:
fa darbe vuracak. 18 yag srntnnt bal- i
ne gosterilerek sadece supermarke

Uluslararasr sigara tireticilerinin
verdili sipariglerini sozlegmeli tire-

lerde sigara satrlacak ve bu sure;
vergi kaErracaklar. Ttirk-ig'le birlilmitingler dtizenleyeceliz, hazir:
aynda da Ankara'ya yiiriimeyi pla-

timle kargrlayan ihracatgrla4 aglk artrma sistemine katllmayacaklannr kay-

Akhisar Ziraat Odasr BaEkam

ihracatErlar sodegme yaptr.

dettiler. IhracatEilar, yazrh sozlegme ile
92 milyon kilogram ttittin aldrklannr
ifade eden ihracatgrlar, ek siparig olmadrfrnr soylediler. Ege Tiittin ve Ttrttin Mamulleri lhracatgrlarr Birlili Bagkam Mahmut Ozgener, "Bu iki sistem
bir arada iglemez. Yurtdqrnda olafaniisttr bir durum olup da siparig gelmedili ta}<tirde ihracatgilar olarak agrk

arbrmaya iqtirak etmeyecegiz. Tuttiniin i.ireticinin elinde kalmamasr dilefiimiz, fakat bizim bu aqamada yapabilecelimiz fazla bir gey yok" drye
konugtu.

olup bunlarla ilgili kurum Eahganlan

Tekel sozlegmeli iiretim yontemiyle

adma m0dahiliz, olumsuz geligmeleri
kamuoyuyla paylagaca!2. "

aldr.

56 milyon kilogram ttittin

Tekel'in ahm yaptl6r miktann
fabrikalann ihti-yacmdan fazla olmasr

ve 470 bin tona varan stoklarr
nedeniyle Maliye Ba-kanh!1, Tekel'in
katilmaslnl

agk artrma sistemi-ne
Yeniyasa ile birlikte sozleEme ve aErk
arttrrma ile t0t0n ahmr getirildi. Sistemin Agrk arttrma' diiguncesi iglemedi. Ureticinin elinde yeni sistem ile
birlilcte 50 trilyon lira de$irinde 15 mil-

soyledi. Sorman, aErk arhrma sisl'
mindeki srlqntllardan Ttitiin ltr-r
nun sorumlu oldulunu one s0rere,
"Bu durumda Tutiin Ust Kurulu 2 r"
yon 200 bin lira civannda fiyat beli:*

izinvermiyor.
Ankara'ya yurtiyece$iz.

Manisa Ziraat Odasr Bagkam Nuri
Sorman, tutiin yasae daha Erkmadan
konuyla ilgili olarak endigelerini ilettik-

hyoruz" dedi.
Na

Ozkara da devletin giftEinin mafdu'

yetini gidermesi gerel<tifine dikk
gekti, 'Aglk arhrmaya Tekel girmee:
ihracatg hig girmez. AEtk artrrma:
rekabet olur, bu nedenle firmalar Ee':
niyor. QiftEiler ve ziraat odalarr olara
siyasilere basilracafrz, hig olmazsa

:

sene Tekel'in tiittin almasr gerekiyc'
diye konugtu. Akhisarh tiitiin ureticil:
rinin zeytincilige yoneldiklerine igat.
eden Ozkara, sozlegmeli t0t0niin 0r:

ticinin aleyhine oldulunu vurgulac
goyle konugtu: "QiftEi tukenmig, bir c
usttine idam sehpasna aslyorle

T0ccar istedili gibi bastrabiliyor, 0rt
tici ise elinde tiit0ntiyle bagbaqa brt.
krhyor. Ti.ittin Yasast'nm ytirtime.
mtimktin delil. Oncelikle tirtun ure:
minin yaprldrfr yerlerde tuttin kurulla'
kurulmalr" dedi. Torbalt Ziraat Ode:'
Baqkam Murat Uslu, htik0metin Il'-=
nin istekleri dolrultusunda dawan:
rak tuttln treticisini yok saydlltnt sc
ledi. Oslu, tuttin tireticilerinin ban,:
ve borulce ekmeye bagladrlrnr c

@
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oenruEGi
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getirerek, "AErk artrrma sisteminin
igleyeceline inanmryoruz. 0retici
perigan ve garesiz durumda. UvlF srl_
luk gibi emiyor bid. Huldmet de bize
baskr yaptyor. HiE inancrmz kalmadr"
dedi.
!:

TEKEL'itmrcSMiZ TE BiZ,
BURADA OIACAGE

miluver

reler sonucunda soz konusu sigara
imalatgrsr girketlerin sigara 0reticileri_
ne nakit200 milyon dolarodemeyap_
malan ve 2010 yrlma dek Amerikan

tiitun ureticilerinin belti bir milrtarda
tiitununri satn almalarr karannda anlagrldr.

Bu gozumde uzlagan sigara imalatglsr

firmalar Altria Group Inc.'den philip

13.05.2003

Morris
Brown

British American Tobacco (BAT) T0r_
kiye GenelM0diiru paul Helderman.
Tekel'in ozellegtirilmesiyle itgilendiklerini, gartlann agrklanmastm bekledik_

lerini soyledi.BAT\n drinyanrn global

tutiin pazarrnda lider olma

vizyonu

gergevesinde, Turkiye'de yerlerini al_

mak istediklerini ifade eden Helder_
man, ontrmrizdeki 10 yrliginde nufu_
su artacak Tiirkiye'deki sigara pazan_

nm buyuyecelini kaydetti. Helder_
man, Tekel konusunda goyle dedi:
"T0trin hsmr ile ilgileniyoruz. Ancak
gartlannr aEklamasrnt beklivoruz. Bel_

ki l0Oyrlsonra da bu iilkedl olacafrz.
Ama Tekel ozellegtirilmesi olmasa da,
bundan balrmsrz olarak BAI Turkiye'ye uzun sureli yatrrrm yapmak igin
geldi."

ve

ile Lorillard Tobacco

t, Wlliamson

Co.;

Tobacco Corp.
Export Leaf Tobacco; Standard

Commercial Corp.; Dimon Corp.;
Universal Leaf Tobacco Co. ve South
Western Tobacco Co.
Tuttin ureticisi giftgilere yapilacak nakit odeme soz konusu girketlerin piyasa payt ile dofru orantft olacak. Buna
gore, British American Tobacco pLC'nin kurulugu olan Brown E Wlliamson 23 milyon dolar odeyecek. Loews
Corp's Lorillard 20 milyon dolar ode-

yecek. Philip Morris ise 145 milyon
dolar odeme yapacak. Bu gozumle ilgili olarak Amerikan t0tun ijreticileri
genellikle tatmin olduklannr ifade ettiler ve zararlannr kargrladlklannt
ladtlar.

wrgu-

Buna kargrhk, dunyanrn iknci buyuk
sigara imalatgsr olan R.J. Reynolds

Baqta ABD kokenli philip Morris olmak uzere birgok dev sigara iireticisi
ile tutiin ureticileri arasrnda 2O0O Su-

Tobacco Holdings Inc. soz konusu uzlaqmaya katrlmaktan kaErndr. Adr gegen girketin yetkilileri boyle bir anlaq
mada yer almak istememeleri ile ilgili
olarak yaptrklarr aErklamada, "yoneltilen suglamada sozu edilen davrannlar iginde olmadrklarr"nr gerekge goiterdiler. $irketin sozcilsu Lisa Eddington,"Biz hakhhjrmrza g0veniyoruz,
davayr kazanacaQtz" dedi. Bu sure

sonuglandr. Taraflar arasrnda-anlasmazhk, tutrin trreticilerinin siqara te-

Reynolds ile ttittn ureticileri araslndaki anlagmazhk 2004 Nisanrnda dava
konusu olacak.

YABANCI SiGARA TEKEI.JIRi

ir.n yABANcr rftdN
u4r"qgTr.
DUI{YA 22.05.2003

rinrriciI.eni

batrndan beri srirmekte olan anllgmazhk dava oncesinde uzlasmavL

kellerini anti-tekel yasasrna ayLrr davranmak ve piyasa g0Elerni kullanarak

kendilerinin milyarlarca dolar gelirini
gasp etmekle suglamasryla baglamrg_
h. Wall Street Journal gazetesinin ha-

berine gore, binlerce tutun iireticisinin iddiasl soz konusu sigara tekelleri-

nin t0ttin kotalannr ve fiyat-destek
programlnr agmdrmak uzere ABD
hukrimeti nezdinde kulis yaptrklan idi.

Anlaqmazhfi davaya kalmadan qozmek uzere yurtitiilen yogun mtizake-

iginde yeni bir geligme olmazsa R.J.

TdRK Tmtinu KENDiNE
RAKiP OTACAK
Ddr.rYA 30.05.2003
iZmin - Ozeilegtirilmesi igin 7 Haziran'da ihale ilanr yaynlanacak olan
TEKEL'in stoklanndaki yaklaqrk 600
milyon dolar deSerindeki 450 bin ton
ttitunun gelece$i sorun oldu.
TEKEL'in gegmig yllarda kilogramr 3
dolardan aldptTl bin ton DoSu Ana-

dolu tutirniinii Romanya'ya 35 Cent'
den ihrag etmeye hazrrlandllr, ihrag

de$eri yuksek Ege ve Marmara tutunlerini de satrn alma maliyetinin gok
altrnda diinya piyasalanna sunmaya
haarlandr!r belirtiliyor.
TEKEL'|n stoklarrndaki bu tutunleri

dtigtk fiyata ihraE etmesi hatinde,
ttitiin ihracatgilannm 350 milyon do-

larhk yurtdrgr siparigleri tehlikeye girecek. Sozlegmeli uretim modeli ile yaprlan tutun uretimi de briyuk olgude

diigecek. TEKEL'in yrlhk maliyeti 100
milyon dolan agan bu tutunleri elinde

tutmasl halinde ise kurumun zararr
katlanarak briyriyecek. Sahlamayan
tiitunler kullamlma nitelilini kaybedecek.

Stoklar ihracatqrlara rakip olacak
Ege Tutiin ve T0tun Mamulleri ihracatgilarr Birlili Yonetim Kurulu Ba$kanr Mahmut Ozgener, TEKEL'in elindeki tiitrin stoklanntn ttitun sektoru
igin en briyrik kambur oldulunu soyledi. Devletin dolal olarak bu stok

yrikunden kurtulmak istedi{ini belir-

ten Ozgener; "Qtinku bu stot yuktnii
tagtmantn da TEKEL'e ve devlete cid_

daha ucuza ithal ettikleri yabancl tu-

di maliyeti var. Ama stok yukiinden
kurtulmak igin sektoriin geleceli tehlikeye dtgurulmemelidir. Bugiin maalesef hrik0met, TEKEL stoklarrm ne
pahasna olursa olsun elden erkarma
dtiguncesini tagryor. Bu tuttinleri satrn
alan firmalai piyasadan aldrklan tuttin milrtannt diig0recek" qeklinde ko-

malannrn yattrltnr belirtiyorlar. Son sr-

nugtu.
Avrupa Birli$i'nin oriantal tutun ureticisi Yunanistan'a verdifi subvansiyo-

Uzmanlar soz konusu anlagmazhlrn

gerisinde ABD sigara imalatgrsr
girketlerin Amerikan tutiinleri yerine
tiinleri kullanmalarr ytizunden ABD
tutun ureticilerinin gelir kayblna u!raralarda ABD sigara imalatEilanntn
kullandrklan Amerikan tut0n0 miktarr
strrekli azahrken ithal tiitun devamh

artmEfi.

nu kaldrmasna paralel olarak Turk
tutuntintin ihracat Sanstrun arttrlml
ifade eden Ozgenel "Biz yunaiistan'da uretilmeyecek ttitun miktannr
uretmeye ve ihrag etmeye adayrz.
$u

g
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arda da oriantal tip tuttinde hem tiretim miktan hem de fiyat agsmdan rakibimiz yok. Ancak TEKEL stoklart
diigtik fiyata satrhrsa diinya piyasalannda kendimizin rakibi olacafrz. Rakip tilkelerin yapamadrlrm kendimiz
yapacafrz. Ihracat rakamlanmz ina-

rulmaz olg0de diigecek. Sipariqleri
azalan ihracatgr, uretici ile daha az
sozlegme yapacak. Kagan t{tttin ureticisi bir daha t0t0n ekmez. Tutiin i.ire-

timimiz ciddi boyutta dugecek. Devlet
stok yiikiinden kurtulaym' derken tir-

tiin sektorunrin gelecelini tamamen
risk altrna atacak" goriigiinu dile getirdi.

6zgener: Thraflar masaya otursun
Ozellikle TEKEL'in stoklanndaki Ege,
Marmara ve Karadeniz uriinti tut0nlerinin satlgrnda dikkatli olunmasrnr isteyen Ozgener, stolda ilgili suglunun
TEKEL degil, yllardrr uygulanan po-

pulist politikalar oldulunu savundu.
Stok sorununa, genig kapsamh gehlde tartrgrhp en iyi Eozumirn bulunmasnr isteyen Ozgener, gunlan sofledi:
"'Bu tiit0nii ne pahasrra olursa olsun
satahm' bir formul olamaz. Boyle olursa sektoril kendi elimizle oldiirmug

oluruz. Bagta Ozellegtirme idaresi
Bagkanhfr, TEKEL Genel M0dtirlufu,
ziraat odalan olmak uzere ilgili ttim taraflar bir masaya oturarak Eoziim bulmal5nz."
Ensari: Yok fiyatrna

satmayz

TEKEL Genel M0dtiru Sezai Ensari
ise bu stok ytikuyle yagayamayacaklarrm soyledi. TEKEL'in elinde dtinyanrn higbir tilkesinde bulunmayan mik-

tarda stok oldulunu dile getiren Ensari, tuttinlerin yrlhk bakrm masraftntn
100 milyon dolarr geEtifiini soyledi.
Ensari, gu aErklamayr yaptr:

"Elimizde 450 bin tona yakrn stofumuz var. Bunun bir krsmt emniyet iEin
tahsis edilebilir. Ama satrya hazrr 350
bin tona yakrn stok var. Bu yukle yagamamz gok zor. Bu stoktan bir an once
kurtulmamz gart. Ancak elimizdeki
tttunleri yok fiyatrna satarak elimizden grkaracalrmrz gorugii yanhg. Her
kurum gibi TEKEL'in.de satrgta dtigebilecefi bir fiyat var. Ornelin Izmir ti.ttun0nti kilogramr 50 Cent'den veremeyrz. Bunun alg fiyat var, afige fiyatt

var. Bir de drigebilecefiimiz maksi-

mum fiyatlar var. 'Benim tutiintim Eok
deferli' deyip de di.inya piyasasrnda
olugan fiyatlarrn iizerinde satamazsrnrz. Bu da bir gergek. Biitiin bu kombinezonlar araslnda TEKEL'i kurtarabilecek, tut0nlerin satqlarmr gerEeklegtirebilecek fiyatlar neyse oraya kadar dugebiliriz. Dtinya piyasasrnr zora

sokacak

bir fiyat

Kaynak TEKEL kaytlart

DE

uygulamasl

yapmayacaltz. Ama diigebilecefiimizin de maksimumuna dtiseriz."
Stoklarda imha edilecek ttitiin yok
Tutun satma niyetlerini her firmaya
aErkladklarrnr belirten Ensari, Japan
Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, lmperial Tobacco gibi
girketlere gittiklerini, kendilerine gelen firmalar da oldu$unu soyledi. Ensari, "Kimi'60 bin ton almay diiqunuyorum' diyor. Kimi 100 bin ton istiyor.
Ama gerEekleEen bir gey yok. Her gelen teklifi degerlendiriyonrz Ince hesaplar yapacak durumda degil?- Ba!ka tud0 sab$yonternlerini de gdigirebiliriz q0nku bu hlrhlnleri satrnak isti-

yoruz" dedi. TEKEL'in hlt0n yalrna
politikasrmn olmadrfrru vurgulayan
Ensari, ellerinde imhay gerektirecek

tiitiin olmadrlnr da sozlerine ekledi.
Ttitiin Eksperleri Derne$i: Tiitiin
yakmaktan bagka yol yok
TEKEL stoklarrnrn diiguk fiyata ihrag
edilmesi halinde hem tireticinin hem
de ihracatgrrun srkrntlya girecefini belirten T0ttln Eksperleri Dernefii Yetkilileri, tek goz0m yolunun satry Sansl
olmayan tuttinleri yakmak oldulunu
aglkladrlar. Eksperler, "Huktimet toplumsal baskrdan Eekiniyor. Ama tut0nlerin elde tutulmast bile zarar. Kul-

lanilamayacak ne kadar ttitun oldulunu saptamak zor. Ancak duqiik fiyat politikasr ile Ttirktuti.inctilugu tehlikeye sokulmamah. Tiitun yakmaktan bagka yol yok" agklamasmt yapttlar.

Ttirkiye'nin ttittin ihracatr
Yrllar Miktar (ton) Deler (bin dolar)
2000 107.081 392.190
2001. 100.209 347.279
2002 92.543 289.045
Kaynak Ege ihracatgr Birlikleri
TEKEL'in ti.itiin stoklan
Yrllar Miktar (ton)
7997 283.249

1998

1999 461,.505
2000 489.052
2001 530.000
2002 450.000

370.577

Sinan DOGAN 06.06.2003

izMin- ihale ilanr 7 Haziran'dayay-narak ozellegtirme tekliflerinin a
maya baglanacalr TEKEL'de sat=
yatl tartEmasr yaganryor.

Dunya sigara devleri Imperial Tob.

-

co, Japan Tobacco, Philip Morris.

tish American Tobacco, Altadis fir:'
lanrun talip olmasrrun beklendigi -"
KEL in sigara ircft.rmunrr ::e-e;l

mesinde -u: foaurun iak@k
miydr dolar olacag. danqman fi:*
Salornon Srnith Bamey'in de bu'.
de rapor haarladrgl ifade ediliyor.

-

'

cakyizde 80'i ozellegtirmeye Etka" ,
Fas'm ttrtun tekeli Regie des Tab':
Marocains\n, 2 Haziran'da Fransr-

panyol firmasr Altadis'e 1.3 rnEuro(1.5 milyar dolar)'ya sahln:.'

.

TEKEL Sigara Sanayi'nin dtigiik ln-=
satrlacalr endigesini dofurdu.
110 milyar adet sigaranrn tuketilc.r
diinyamn T.btiytik pazarr olan Turk
sigara pazanndaT5 milyar adet sigauretimi ve 67 milyar adet sigara sa:
ile pazarm yi.izde 6f ini elinde tut:
TEKEL'e, ylda sadece 14 milyar ac;
sigara uretimi olan Fas tutun tekelil'

"

yaklagrk aynr delerin biqilmesi T:
KEL'in delerinin gok altlnda saillaca
!r elegtirilerine yol agtr. Fas tutun g.'
ketinin satrg fiyatrna gore TEKEL S

gara Sanayi'nin deferinin 5 milya
dolarm uzerinde olmasl gerektili bi
lirtiliyor.

Awupa'da TEKEL ile aym donemle:
de ozellegtirilmesi gundeme gele:
italyan tuti.rn tekeli ETI ile Srrp tutu:
tekelinin ozellegtirme stireEleri de TE
KEL'in ozellegtirme sirrecini belirleyic
etken olacak. Fas ttittin tekelini Alta
dis'e kapttran diinya sigara devleriniiTEKEL'in ozellegtirmesine odakland'

ffifadeediliyor.
"TEKEL'in deleri

5

milyar dolani

trzerinde"

[g
.;
if+
,''-.'
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

T0tun Eksperleri Demegi Ba*arn
rnan fiy,

Vakrf Mercimek, elindeki

gayrimenkulleri ve markalan frcsaba
katrldr$rnda TEKEL'in toplam d€e-

rinin 5 milyar dolann fizerinde oldugunu soyledi. Tuki),e'nin hr.h geligen
ve oldukga bti1 rk hacime sahip bir
sigara pazanna sahip olduiunu kaydeden Mercimeh TEKEL'in uretim ve
satg mi}<tarlanmn da onemli bir potansiyeli iEerdiSini soyledi. Mercimek,
"TEKEL'in 5 milyar dolarrn altlnda bir
fiyata satrlmasr gergek de$erini bul-

mamast anlamrna geliyor. Ancak

1.2 kabilyon lirahk net satrg 2002 yImda 1 katrilyon 215 trilyon 645 milyar lira net satry gergeklegtiren TEKEL, 318 irilyon 632 milyar lira net

ram t[rh]n ald. S6z.legme yapmayan
0retici ile sddeEmeden fazla tiretim
yapan ureticinin elinde bulunan 74
milyon kilogram tfrtirniin ise agk ar-

k6r elde etti. 2003 yrhmn Ocak aynda

trrma modeli ile satrEr ongoruldi.i.
Tuttin, Ttittin Mamulleri ve Alkotlii
igkiler Piyasasr Dirzenleme Krrumu,
mayls alnnda, bu t0ttinlerin Kataloga

net satq rakamr 146 trilyon 364 milyar lira olan TEKEL'in aynr donemde
net kan 22 trilyon 606 milyar lira ola-

rak

gergeklegti. 120 trilyon lirasr

odenmig olmak uzere 300 trilyon lira
sermayeye sahip olan TEKEL'de toplam29 bin 353 personel gahgryor. TEKEL alkoll[ igkilerde(rah, cin, votka)

lar civarmda bir rakam telaffuz edili-

yuzde 95, sigarada yuz de 61,.4, qarapta yuzde 2O, tuzda yiizde 100, birada
ise yuzde 7 pazar paylna sahip bulu-

yor. TEKEL'in gergek delerinin ortaya
glkmasr istenmiyor" dedi.

nuyor. Tuttin mamulleri, alkollu iEki
ve tuz sektorlerinde 71 markanm ure-

ozellegtirme stirecinde 1.5 milyar do-

Tek Grda-ig Sendikasr Genel Bagkam

timini, 190 markanln sat$lnl yapan

Huseyin Karakog ise, yrlda 4 milyar
dolar katma deler yaratan TEKEL'in
1.5 milyar dolara satllmastnt onayla-

TEKEL, Avrupa'run 3O.btiyiik alkollualkolsiiz igki, 5.btiyuk sigara ureticisi
firma konumunda bulunuvor.

manrn mumkiin olmadtlrm soyledi.
Qahganlar olarak ozellegtirmeye kargr

olduklarml vurgulayan Karakog, TEKEL'in 1 yrlda yarattr$r katma deferin
hukumetin 2003 yh ozellegtirme hedefine bedel oldulunu belirtti. KarakoE, "lMF'den kredi alabilmek iEin altn yumurtlayan milyar dolarhk kuruluglar yok pahaslna, bedavaya sahl-

Taya gahgrhyor" diye

konugtu.

Ozellegtirmenin sosyal boyutlanmn
da buyuk oldugunu kaydeden Karakog, ozellegtirme sonucu binlerce ga-

hgarun igsiz kalacafmr, milyonlarca
tutun ureticisinin de aEh{a mahkum

olacalrnr dile getirdi. Ozelleqtirmeye
kargr tutiin iireticileriyle ortak eylemler organize edeceklerini soyleyen Ka-

rakoE, "lgyerlerini terketmeyerek eylemlerimizin boyutunu yukseltecefiz"
agrklamaslnr yaptr.
Iqki ve sigara ayrrldr. Ote yandan Ozel-

legtirme idaresi Bagkanhfir, ozellegtirmeye haarhk kapsammda TEKEL'de
son operasyonu da yaptr. Bu kapsamda 3 Haziran itibariyle TEKEL iEki
Sanayi A.Q ve ona bagh TEKEL iEki
Pazarlama A.$. ile TEKEL Sigara Sanal A.$. ve ona bagh TEKEL Sigara
Pazarlama A.$.'nin Ticaret Sicil'e tes-

cilleri yaprldr. Bu gekilde balrmsz
girket kimligi kazanan TEKEL'in
sigara ve iEki bolumleri ayrr ayn ozellegtirilebilecek.

TEKEL'in kan
YIL

KAR

(trilyon lira)
7995
1996

13.2
7.5

t997

46.7

1998
1999

2000

29.7
20.2
80.8

2007
2002

318.6

221,.9

Dayah AErk Artrrmah Satrq Yontemi
gergevesinde satrgr igin haarl*lan tamamladl. Agrk artuma modelinin iglemesi igin baglangrE fiyatrnr dtigi.ik tutan Ttitun Kurumu, sozlegmeli 0re-

timde 3 milyon 300 bin lira olan A
Grad tutuniin kilogrammr 2 milyon
810 bin lira ile 2 milyon 389 bin lira
olarak belirledi. Mayrs aynm ortalarnda baqlayan Ege tiitunlerinin kataloglu aErk artlrma sistemine Maliye Bakanhlr'mn izin vermedili TEKEL katrlmayaca$rnr agrklarken, Ttirkiye Tritunleri, Sarper ve Boromik firmalarr
agrk artrrmaya katilacaklannr agrkladllar. Ancak 8 milyon 800 bin kilogram

Ege tiitunune ahcr Erkmadr. Tuccar
ise yasalara ayhn olarak bu t0tirnleri
kilogramr 500 bin liradan sailn almaya bagladr. Yazrh sozlegmesi yaprlarak
tiretilen ti.itiinler dryrnda kalan iiretici
tuttinlerinin, sadece t0tun satrq merkezlerinde aErk artrrma yontemiyle ahnrp satilmaslna izin veren T0t0n Yasasr'na gore tticcann ureticiden el altmdan tiittin almasr kaEakgrhk kapsamrna giriyor. Ttitiin piyasasnn serbest
piyasa kurallarr gerEevesinde iglemesi

amacryla Diinya Bankasl ve IMF'nin
KaynakTEKEL
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iZmin - 57'nci Htiktmet doneminde

ttitiin kaEakqrhfrm yeniden hortlattr. Tiiccarla sozErkanlan Tutun Yasasr,

legme yapmayan ve sozlegme fazlasr

tiitun 0reten ureticinin elindeki t0tunleri el altrndan Eok dtigtk fiyatlara sattccar, 40 bin tutun ureticisini
kaEakgr, 25 trilyon delerinde 14 milyon kilogram tuttinti de kagak tiitun
konumuna driqurdir.
Ttitun Yasasr'nda yer alan sozlegmeli
uretim modeli ile tuccar 92 milyon kitun alan

logram, TEKEL ise 56 milyon kilog-

deste$iyle haarlanan T0tiin Yasasr'fla
geEmiqte Dolu ve Guneydolu Anadolu'da yaganan ttitun kaEakErhgr Ege

Bolgesi'ne de kaydr. Oniimuzdeki
gtnlerde Marmara, Karadeniz, Dolu
Anadolu ve Guneydolu Anbdolu ttitunleri igin uygulanacak aElk artrrma
sisteminde yine ahcl Erkmadrlr takdirde deleri 14 milyon tutunir elaltmdan
tuccara satmak zorundei kalan 40 bin
iiretici kaEakg durumuna dtigecek.
CHP'h Gazalcl'dan tepki
CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcr, Denizlive yoresinde 60 bin batya

tutiine ahcr grkmadrlrnl belirterek,
Beyalag ilEesindeki tepkinin halk ey-

lemi biEimine dontigtu$iinu soyledi.
Bolgede t0ccann yasalara aykrn bigimde tutiin aldrlrm dile getiren Ga-
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Tuttin l{urumu'nun 2

ahyorlar. Yetkililer ve htikiimet tiretici-

bin lira, Giineydolu Anadolu'da ise 2
milyon 389 bin lira olarak agtklandt.
Ancak kataloglu satlg sistemine katrlan firma olmaynca iiretici elindeki
ttittinti kilogrammr kaytsrz, belgesiz
gekilde 500 bin liradan satmakzorun-

y

da kaldr.

zalcr,

milyon

754 bin lira fiyat belirledigi ttitiinii 500
bin liraya, 750 bin liraya satrn altyorlar.
Ureticinin elindeki ttitiini.i batan geminin mallan olarak gortip ot fiyatma

yuzustu buaktl. AmaE iiretictyt ko-

geye srkrgtrrmak, tuttincultigti oldi.irmek, sigara sanayini baltalamak" dedi. Ureticiye sahip grkrlmasr iEin Bagbakan Recep Tayyip Erdofan'a telgraf
gektilini belirten Gazalcr, kagakgrhln

onlenmesi igin de Ttitun ltrrumu'na
bagvuru yaptrlrm sofledi.
Uretici tuttiniinl yakacak
izmir'in Torbah ilEesine balh Demircikoy'de ttittin iiretimi yapan Mustafa

3 dolar... $imdi ben size soruyonu:
siz ttittin i.rreticisi olsanz, eker misinu
bu tirtin0?Ya da mutlu olabilir misinc
yagama sevinci duyabilir misiniz?
sozLEsME ZULMU!

Dertler bu kadarla bitse, yine iYr
Ttim bunlann ilzerine bir de art ara:
krizler bindirince; tireticide nefes al:
cak hal kalmamrg... Banka ve Tan:

Kredi'den ahnan laedilerin faizleri*
odeyemeyen ti.im Eiftgiler gibi onl:
da traktorlerini, tarlalannt satmak z
runda kalmrglar...
Bunlar yetmezmig gibi iki yldrr bagl:

gLDi...:
STAR 11.06.2003
Ancak tiiccarlarm kendi grkarlarr

do!-

rultusunda dtrzenledikleri bu sozleg-

melel ureticinin maldur

olmasrna

nna bir de [MF'nin dayatfilr 'sozle"
meli altm' derdi grkmrg... Sozlegme
allmrn mantrll gu:
dretici her yl tireteceli iiriin iEin, o:
ce Tekel ile ya da tuccarla sozlegrr"
yapacak.. Bu sodegmede Yazan ir:
tim miktanmn tzerine de Erkamal:

Erturk, tiittinde uygulanan sisteme
giivenmenin bedelini agr gekilde
odedilderini soyledi. Elinde 40 balya
(2 bin kilogram) ttittrn oldu{unu dile
getiren Erttirk,'Tiituntimtrzti almast
igin TEKEL'e dilekge verdik. Ancak
alan olmadr. Bu tiittin seneye kalrrsa
bozulur. Bana da bu ttitunti yakmak-

yol aEryor... SodeEme dizenine bagkaldranlann hali ise daha da kotti:
Ahm d6nemi bitdi iki ay olmasna

tan bagka yol kalmryor" dedi.
Manisa Ziraat Odasr Yonetim l(rrulu
Bagkanr Nuri Sorman, tarrmda }<aytdql ekonominin kontrol altrna almmay planlanrrken, kagakqrhlrn yeni-

uretici varml!... Bug0n bu say tag

den ahcr bulabilecek...
KABULLENMiYONT,qNI

gatlasrn 14 bin!
O yllarda ylda 20 bin ton tuttin uretiliyormug... Bugi.inkti uretim miktan, 9

igte bu sistem; Akhisar ve yoresinct
ytizlerce ylldrr _tiitun ureten ureticiit
ters gelmig... Uretici, tzerindeki tu:

raimen, ellerindeki ttEnleri yok pahasrra bile satam+ortar... Qt)nkl tucca4 onlan cezalandrryor!

trnrrimazauvon
Daha 10-1

1 yrl

onceAkhisar'da 26 bin

cak..
Qrkarsa; sodegme fadas urun, agil=
cak ihalelerde gok daha diigiik dege:

binton!

car basktstnt

den ortaya Erl<trflrm soyledi. Ttittin
tiretiminde aErk arhrma sistemi ve
sozlegmeli tiretim sisteminin esas

Akhisar boyle de; hemen bitigigindeki
KrrkafaE'ta durum farkh mr sanki?

Bakrn. Akhisar\n Efendi Mahallesi:'

ahndr$rm dile getiren Sorman, "Ancak

Krkalag'taki ttitun ureticisi saysr da
11 binden 5 bine; iiretilen ttitun mik-

Tiittin l(urumu'nun gorevini yapmamasndan dolay agrk arhrma sistemi
iglemedi. I(urum, ne kadar tiituntin
sozlegmeye, ne kadar tiituntin de agk

artrmaya konu olacafrm belirlemeliydi. $u an tticcar istedili gibi at
oynatryor. T0ttinde de karaborsaciltk,
kaytdrgrhk artryor" dedi. Yeni sozleg-

melerde tuccarrn uretici belgesi bile
istemedilini ifade eden Sorman, Danlgtay'a dava aEmaya haarlandtklannl
soyledi.

3 milyon lirahk tiittine 500 bin lirahk
fiyat Sozlegmeli [retimde A Grad
tiittintin kilogramrna3 milyon 300 bin
lira fiyatverildi. Ttitun l{urumu, Mays
ayrnda kataloglu satrg sistemine konu

olacak baglangrg fiyatlannl belirledi.
Buna gore A Grad tutiiniin kilogramr
Karadeniz ve Marmara'da 2 milyon
810 bin lira, Ege'de 2 milyon 754bin
lira, Dolu Anadolu'da 2 milyon 501

Neyaztkkihayr!

tan 6 bintondan 3 bin tona dtigmtig.,.
iyi ama neden? Neden ata meslelini
brakryor Akhisarh, KrrkafaEh ve elbette Gordesli t0ttin iireticileri?
Neden bu kadar umutsuzlar ve garesizler?

Bu sorulart, Akhisar Ziraat Odasr Bagkam Naci Ozkara yaruthyor:

- Ttittin tireticisi; ttrttinun para ettifi
gunlerde bile Eok srkrntr yagryordu...
Qtinkti parasrm, tarlasna iirtrntinti
diktili andan itibaren anca 16 ayson-

kabullenememiq

de oturan 55 ylhk t0tiincu Muhittr
6zdemir, sozlegmeli t0tun yontemirt
tepkisini nasl dile getiriyor:
- GeEen yl sozlegme yapmadrm. Qftkii burnuma halka taktrrmak isteme
dim. Sozlegmbye imza attrfrn anda
tiiccann kolesi oluyorsun. T0ccanadamlan taa yaz aylarmdan tarlan"
gelip, 'gu kadar ilaE at, ttittinu goy"*
krr, suyu gu kadar ver' diye sana ak.
vermeye kalkryorlar... Oysa o tiicca:
lar ttituntin t'sini bilmezken, ben Akh
sar'da tirtiin ekiyordum. Kimse ban
igimi ofretemez. Davul benim srhn

da olacak; tokmafl tticcar wracal
parsay da o toplayacak... Yok oYir

ra alabiliyordu...

gey! Neyse... Ben kendi bildigimi yap

Oysa bu stire, diler tartmsal uriinler-

trm ve yaldagrk 500 kilo tuttin ure:

de 4; bilemediniz 8 aydrr. ikinci neden
ise, tttiin bag fiyatlannm dolar baanda inanilmaz oranda diigmesi... 1991

tim... Ttiti.rn altm sezonunun kapar
masrnrn iizerinden neredeyse iki a

yrhnrn Mart aynda 1 kilo ttitiiniin bag
fiyatr 35 bin 100lira, dolar kuru 3 bin

drm. 4 milyon 296 bin lirahk baq fiya:
tan vazgeEtik; t0ccar, sozlegmesiz r.
da sozlegme fazlast tirtin iEin agila'
ihalelere katrhp teklif bile vermiyor.

700 liraydr... Yani 1 kilo ttttn tam 9
dolardr... Bugtin ise aym ttittin sadece

gegti ama, ben maltmt h6l6 satama

!g
wi.,,-'l
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Bu yi.izden de tutrlnumtrz dimizde
kaldr, Eirrtiyor!
'Eeee; artlk garesiz, senelrc sodeEme.

ye atacaksn imzayr'dilorum; laayor
ve evinin merdiveninin alunda beklettigi tutiinii gosterereh cevap veriyor:
- Bunlarm hepsini yaksam da; seneye
yine sodegme yapmam... Ben defiqmeyecefiim; yllardrr trhr trkrr igleyen
sistemi bozanlar defigecek... IMF nin
sozune uyup da bizi bu hallere d0gurenlere, yazrklar olsun!!

FAZTASIDASORUN
Sozlegmeli sistem, iiretici aleyhine oylesine maddelerle dolu ki; akrlahr gibi
degil... Bunlardan birisi de, sozlegmeye imza atan bir trreticinin, imza attrlr
miktardan fazla urun elde etmesi durumunda, bunu piyasa fiyatrndan satamamasr...
Diyelim ki bir EiftEi, bin kilo iEin sozlegme yapmrg da bin iki kilo uretmiq...
Tekelya da tticcar, o iki kiloyu almryor... Akhisa4 gimdi bu yuzden heba
olmug binlerce kilo tiittnle dolu... Bu
noktada goziim onerisi Ziraat Odasr
Bagkam Naci Ozkara'dan geliyor:
- Bu sozlegme fazlasr veya sozleqmesiz uriinleri Tekel almah... Tamamtnt
alsa, 1 -1.5 trilyon lira eder... Boylesine
az bir para igin giftEil uzmeye, ma!dur etmeye defer mi? Meclis Bagkanr
bize s6z verdi sorunu Eozeceliz diye
ama, h6ld ses seda vok.. .

unerimonrnoasen
Dedim ya; tutiin ureticisi dertli... Ustekrzgrn... Sahipsiz brralqldrklannr,
seEimlerden once kendilerine'Siste-

lik

mi dirzeltecefiz' diyenlerin soderinde
durmadrklanm soyltiyorlar... Bu yuzden de kimisi gofor olarak yurtdrgna

gitmeye gahqryor; kimisi tasr taralr
toplayarak igportacrhk yapmak irzere
lstanbul'a gidiyor... Eler boyle giderse, 10 yrl onceye goreyuzde 60 azalan
tiitun iiretiminin, yakn bir tarihte srfrrlanmasr igten bile degil...

Ne dersiniz; sizce de IMF amacrna
ulagryormu?

Ollunun bayiligi yi.izunden elegtirilen
eskibakan Rugtii Kaam Y0celen, igki
ve sigara dalrtrmrigin girket kurdu.

Bir donem TEKEL'den sorumlu Devlet Bakanhlr da yapan ve bu donemde ollunun sigara bayilili almasr ne-

deniyle elegtirilen ANAPT Rugtu Kaam Yticelen, iEkive sigara dalrtrm igine giriyor. Yiicelen, TEKEL'den sorumlu Devlet Bakanlfi doneminde
ollunun sigara dalrtrm igine girmesi
yuzunden elegtirilmigti.

Yticelen'in izmir'de kurdulu "Salim

Ozellegtirme tepkisi

Gkel'in ozellegtirilmesi ile devlet tekelinin ortadan kaldrnlarak yerine gokuluslu tekellerin hakimiyetinin kurulacallm belirten Haclmuezzin, Tekel igEilerinin yarrn iqyerlerini terk etmeyerek ozellegtirmeye kargr guElerini gostereceklerini dile getirdi. Hacrmuezzin, "Ayrrca bug0nden itibaren iktidar
partisi ile birlikte tum siyasi partilerin

Grda Sanayi Pazarlama Lojistik ve Ticaret A.$." nin sermayesi 500 milyar
lira duzeyinde. Eski Bakan girket aracilrgryla alkollti ve alkolstiz iEkiterle tuttin ve tutun mamullerinin, viski, bira
ve megrubat gibi 0rtinlerin yurt iginde
ve drgnda dalltrmmr yapacak.

merkezlerinde yaklagan mahalli seEimlerde ozellegtirmeyi destekleyen
partileri halka teghir edece$iz" geklin-

Rugtu Kazrm Ytrcelen'in TEKEL'den

de konugtu.

sorumlu Devlet Bakanhlr yaptr[r do-

"Tarrm olmtig allayanr yok"
Hacrmuezzin, Tutun Platformu olarak

nemde,

ollu

Hakan Yticelen ile enig-

tesi Hasan Levent Serpil'in birlikte
kurduju girket ile Philip Morris'in Mersin distributorlugiinii almrgtr. Bu konudaki elegtirilere, Yricelen "Bakan
yakrnlarmm ticaretle ulragmasma yasalengelyok" demigti.

RIMhVERILDI . '''
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- Ttton Platformu, Orhan

Ozet'in antslna olugturulan '2002 Yltl
Turk T0tiinctltigu Hizmet Odulu'nu
DUI'IYA Gazetesi Tanm Yazan Ali Ekber Yildnm'a verdi. Tritun Platformu
adna konugan Ziraat Muhendisleri
Odasr izmir $ube Bagl<am Alaattin
Hacrmtiezzin,'Tanm olmiig, aglayaru
yok. Ancak Ali Ekber Yldrnm, OUIryR
Gazetesi'ndeki kogesinde Ti.rrk tanmrnln, Tiirk tutunciilugintin sorunlarrnr
dillendirmeye devam ediyor" geklinde
konugtu.
11 Haziran 2001 yhnda vefat eden

Tekel eski Genel Muduru ve T0tirn
Platformu Bagkanr Orhan Ozet'i anma toreni Gkel Sosyal Tesisleri'nde
yapildr. Torende konugan Ziraat Muhendisleri Odasr izmir $ube Baqkanr
Alaattin Hacrmtiezzin, kAr oranl gok
yuksek olan Turk ttitun ve alkol piyasasrmn yabancllara altm tepsi igerisinde

Tekel'in yabancrlagtrrilmas kargsmda

duruglanm delerlendirecefiz.'Yam-

mzda olarun yarunda olaca$z'slogan ile igyerlerimizde ve tiittin uretim

Orhan Ozet'in anrstna olugturulan
'20A2 Yrh Ttirk Tiituncululn Hizmet
Odulu'nu de torenle OtiXVA Gazetesi
Thrrm Yazan Ali Eldrer Yrldrrrm'a verdi.
Haclmuezzin, "Tanm olmtig, allayam
yok. Tekel oluyor. Allayam va4 dinleyeni yok. Ama Ali Ekber Ylldrrm, gazetesindeki koqesinde Ttirk tarrmlmn,
tutunciilirgiin sorunlarrm dillendiri-

yor. Yrldrrm'a tegekkilr bahmmdan
gok gey borEluyuz. Tutunculuk alamndaki Ealqmalarrndan dolayl Orhan
Ozet Od0lii'n0 kendilerine veriyoruz"
dedi. Ali Ekber Yldrnm ise gelecek
hafta da Sadullah Usumi Odulu'nu
alacalrm belirterek, "Qrraklan olmaktan onur duydugum Usumi ve Ozet'in
adrna duzenlenen odulleri bir hafta
arayla almalrtan mutluluk duyuyorum. Orhan Ozet, bize rgtk saEmaya
devam ediyor" diye konugtu.
Toplantrda Orhan Ozet'in yagam oyktisun0 anlatan Tutiin Eksperleri Dernegi Bagkanr Vakrf Mercimek, Ozet'in
ilkeli, onurlu bir mticadele adamr ol-

dulunu soyledi. Toplantrya Turk-ig
3.Bolge Temsilcisi Mustafa Kundakgr,
Tek Grda-ig Sendikasr Ege Bolge gube Bagkam Mehmet Karatag, Tarrm
Ekonomisi Derneli Bagkam Prof. Dr.
Tayfun Ozkaya, KrrkagaE Ttittin Satrg

Kooperatifi Bagkam Halil ibrahim
Eren, gok sayda Gkel igEisi ve Trittin
Eksperi katildr.

sunuldulunu soyledi.
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EKSPERLERI

DEFilE6i

eurreni
biiyukdegeri olan markalarl dtinya da!t-

nife

DAARMi

trm a$lmza sokarak birer global mar-

i:

ka haline getirmek istiyoruz. Tiirki-

Tekel'e talip olan ve dtinyamn en bti-

ytik dordiincu t0tiin grubu Imperial
Tobacco'nun, yatnm iEin Manisa
Organize Sanayi Bolgesi'nden 60 bin
metrekare yer aldr. Diinyanrn en btiyiikttitiin tireticileri olan Philip Morris,
Japan Tobacco International ve British American Tobacco'dan sonra Ingiliz Imperial Tobacco da Ttirkiye'de
yatrnmageEiyor.
Manisa Organize Sanayi Bolgesi y.et-

kililerinden edinilen bilgiye gore, Imperial Tobacco'nun ttitiin igleme ve si-

gara 0retimi yapmak iizere bolgede
girigimlerini tamamladr ve yatlrlma
gegmek igin gerekli izinleri bekliyor.

Ttitiin Yasast'nm gerektirdili, ylltk 2
milyar adet sigara ve 15 bin tonluk
tuttn mamulti uretim alt smrlannda
Ti.ittin l{urumu'ndan tiretim izni isteyen firmann, izin sonrast yatrnm iEin
harekete gegeceli bildirildi.
2T5bindolar sermayeye sahip imperial Tobacco Sigara ve Ttitiin A.$''nin
kaydrnr yaptran Ingiliz qirket, faaliyet

konusunu her nevi

Tekel'e de talibiz. Tekel'in en

tiitiin urtinii

ahp

satmak, ttitun ithalatr ve ihracatt
yapmak, gegitli tip sigara ve sigara kagrdr imalatr yapmak olarak bildirdi.

Camel, Winston, Salem sigaralannn
iireticisi Japan Tobacco International
(JTI), ozellegtirme kapsamrndaki Tekel'e talip olacak. JTI Ktiresel Bagkan
Yardrmcrsr Hiroshi Kimura, Tekel ihalesinde gok iddiah ve gansh olduklannt

ye'nin ozellegtirmeler iginde en biiyuk
kdrr Tekel'le elde edebilecelini soyle-

yebilirim" diye konuqtu
'Ciddi yatrrrm yapaca{z' JTI Uretim
Bolge Bagkan Yardtmcrr Bilgehan

Anlag da JTI btinyesine geEtikten
sonra Torbah fabrikasma 45 milyon
dolarhk yatrnm yaprldrfirm soyledi. Anlag, tiE yl iEinde de 60 milyon dolarltk

yatrnm yapacaklart fabrikantn, JTI'nn
Ortado$u, Afrika ve Turkiye bolgesinin iiretim ve yonetim merkezi oldulunu belirtti. Tekel'e de ciddi yatnmlar yapacaklannt belirten Anla$, "23

Haziran'da fabrikalan inceleyecefiz"
dedi.

Bakandan rahatlatan mesai...
Tekel'te ilgili olarak 6zelleEtirmeden
sorumlu Devlet Bakaru Kemal 0nalqtan ve Ozelleqtirme idaresi Bagkaru
'yla gor0gtiiklerini soyleyen JTI International Ig GeliEtirmeden Sorumlu
Bagkan Yardtmcrst Frits Vranken, "Sa-

yn

Bakan ihale sonrasrnda Rekabet

l(rrulu'nun blok satrgla ilgili herhangi
bir sorun Etkarmayacalrnr diigiindti-

Ama kazanamazsak bile

TurkiYe
pazannda giiElii bir rakip olmaya de-

vam edecefiz" dedi. JTI'nm Turkiye'de iiretime baglamasrrun 1O'uncu
yildontimu nedeniyle Izmir'in Torbalt
ilgesindeki fabrikada bir basn top-

lantsr dtzenlendi. Kimura,'UTI'ntn
ozellegtirmelere olan ozel ilgisi nede-

dd-

Hatrlarsanz bir yrl oncesine kac.e
donemin Bagbakanl Biilent Ece'r
saflrk kontrol0nden geEmek igr
"piyasalann kapanmasmt" bekler:
Piyasa artrk uygulanan ekonomik s:'
temin adr olmaktan ote, Yagamt Yo'
lendiren bir kavram oldu. TOrkiYe
piyasa yonetir oldu.
Piyasamn vazgeEilmezlilini savunalar iglerine gelince piyasanm nimetl'
rini dile getirirken, iglerine gelmeyini

piyasay gormezlikten gelirler'

Bunun en somut orneli ttitunde Y.
qandr. $ark tipi ttittinde dtinyada gc
onemli bir yere sahip olan Tiirkiye, b
alanda piyasayl devre drgl brraktr. F.

kat piyasa savunuculart bunu ge''
mezlikten geldiler. Qtinkti piyas
devre dryl brakma kararr IMF ve Du:
ya Bankasr'ndan geldi.
Tiitiinde piyasanrn nasrl yok edildigr:
lcsaca ozetleyelim:

CumhurbaEkaru Ahmet Necdet S:
zer'invetosuna ralmen WIFve Dun'' '
Bankast'nrn istedigi gekilde Ttit0n \a
sasr 9 Ocak 2001 tarihli Resmi Gaze
te'de yaymlanarak yiir0rltige girdi.

4733 sayrh Tiittin Yasast ile tutunc:
piyasa gartlan kaldnlarak, destekle'

ltinii soyledi.

Bu da endigelerimizi gidurumuna
tireticilerinin
derdi. Ttittin

me altmlanna son verilerek sozlegme'
tiretime gegildi.

Ozeilegtirme idaresi onem veriyor. Ahcl. herhalde belli bir zaman tiitun alt-

Bu yeni sistemde ttitun tireticisi iste-

mlnl surdiirmek zorunda"

dedi.
Fiyat artacakJTl Ttirkiye Genel Mtiduri.i Servisimin Comert de Tekel'in
ozellegtirmesi sonrast sigara fiyatlartnm artacalm belirterek, "Sigara fiyatlarrmn yiizde 70'i vergi. Tekel'in liderlilinde her zaman vergi ve maliyet ttiketiciye yansrtilamamryilr. Rekabet ol-

digi miktarda t0tun

tiretemeYece:

Oncelikle tuttintinti satacak bir

aI:

bulmasr gerekiyor.

T0tiini.in ahcrst kim?
Qok uluslu sigara tireticisi tekeller ve'
ya onlar adrna tiittin ahml yapacatiiccarlar. Bunlann saysr iki elin pa:.
maklanndan fazla delil.

dulunda bunlar ttiketiciye yansrtrla-

Ttitiin tireticisi ile altctlar araslni'
iiretim sozlegmesi imzalantyor' Altc

caktlr" dedi.

kiminle sozlegme imzalarsa sadece

tiretim yapabilir. Ayrrca bir tiretici

soylerek, "ihaleyi kesinlikle kazanaca-

lrmza inantyoruz. Kazanmama ihtimalini d0giinmek bile istemiyoruz.

en gok krllarulan sozci.ik, Plyas

DdI'{YA
Liberal sistemin temeli olan piyasa,
krsaca arz ve talebin kargrlagtrfr alan

olarak tantmlantr. Piyasa ekonomisi
de, fiyatlarm arz ve talebe gore belir-

lendifi ekonomi olarak tantmlantr'
Turkiye, 1980 sonrasmda her firsatta
piyasa ekonomisini uYgulamakla
oviindii. Son yllarda giinli.ik yagamda

dece bir ahcryla sozlegme yapabiliyo'
Piyasa ekonomisinin bir bagka teme
ilkesi olan rekabet de Yok.
Piyasa ekonomisinin temel ilkesi ola:
arz ve talebe gore fiyatrn olugmast d.
ttit{inde yok. Tiituntin fiyatrm tirtinu:
sahibi ya da piyasa delil, satrn alanla"
belirliyor. Yaprlan sozleqmeye bir i:
onceden ttitiiniin fiyatr yazrlryor.

Gegmigte davullu-zurnah torenlerl.
aErlan ttitiin piyasalarl arbk amlard.
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kaldr.

Fiyat sozleqmqre

@m girre-

maya gore saptanDu.
D{inyada oldugu gft Tnrldye'de de
trltun kalitesi : lotegorite degerlendiriliyordu. 'A gad clarak bilinen birinci kalite, 'B grad olarak kabul edilen ikinci kalite

dnlan

ve'lopa" olarak adlan-

en dtrglk kaliteli tirtiinler.

Fakat hftin ahcrlan bu 3'lu kalite sistemini de sulandrrdrlar. Trirkiye'de 2002

gubnamryor Bu insanlann geleceli
ne olacak? Igte Cumhurbaqkaru Ahmet Necdet Sezer'in Tutun Yasasr'nr
veto ederken sordulu bu soru yanlt

vekili Afif Demirlffan, Sakarya Milletvekili Erol Arslan Cebeci, CHP Bursa
Milletvekiti Ali Dingea istanlul Milletvekili Zeynep Darnla Grlrel, izmir Mil-

bekliyor.
Ayrrca sozlegmesiz olarak t0tun tireten veya sozlegmede belirtilen miktardan daha fazla iiretim yapan ureticilerin elinde 10 bin ton civarmda bir tu-

letvekili Ntikhet Hotar ve Edime Mil-

tun var. Yasaya gore bu tutunler agrk

letvekili Necdet Budak.
PHiLiP MoRnis

inxnn nrmigri.

Milletvekillerinden bazrlan geziye katrlacaklarm resmen aglklarken, Philip
Morris'in Ttirkiye Temsilcisi $akir Karpat, geziyle ilgileri olmadrlm belirte-

yoruz" diyorlar.
Kaliteye yonelik srufl andrma arttrkEa
ilreticinin tutirnden alacafr para azah-

artlrma merkezlerinde kataloglu satrg
sistemi ile satrlacaktr. Ancak bu sistem olugturulamadrfr igin ureticinin
elinde yaklagrk 10 bin ton t0tunr.in ne
olacalr bellidegil.
Gegmigte uygulanan destekleme politikalarrnm gok salhkh uygulandrlrm
soylemek zor. "Ttittrne kim ne verirse
ben 5 bin lira fazla veririm" anlayrgl ile
tutun politikasl olugturulamaz.
Ancak, yagamn her alanrna hiikme-

yor. Qunku 7 kategori demek tutun
igin 7 farkh fiyat demek Her kategori
iEin ayrr bir fryat veriliyor. En yirksek
fiyattan sablan tutun miktan da azah-

'duydulunu!' soyleyen Karpat, tsrarll
sorulara dayanamamtg ve 'Agrk konugacafrm" diye soze baglamrgh: Karpat, "Ben bu NGO'nun bagkanm tamyorum. Bana davetiye dosyalarmr

den "piyasa" anla5ngrmn bile tutun
sektorune Eok goriilerek ortaga! "kolelik" drizeninin uygulanmasrna piyasa savunucularr ne diyecekler acaba?

trm. Beni de Philip Morris'in temsilcisi
bildikleri igin kangrkhk olabilir" demigti. Karpat, "Milletvekillerini Washing-

tirilnl

h.rttinler igin yaprlan sozlegmelerde kalite snflandrrlmasr 5'e glkanl-

dr. Bununla da yetinmediler, 2003
uriinti sozlegmelerinde kalite srnrflandrrmasrnl 7'ye grkardrlar. Tiltiin eksperleri bile gagkrnhk igerisinde: "Tek-

nik olarak biz kalite tespiti yapamr-

yor.

nun kilosu 4 milyon 400 bin lira, 7. ka-

TEKEL'in ozellegtirilmesine

lite tiittinun kilosu ise 1 mityon 750
bin lira olarak yer aldr. Bu rakamlara
2003 sonunda toptan esya ve tuketici
fiyatlanrun ortalamasl eklenerek irreticiye odeme yapilacak. En iyimser tahminle 2003 urtrnii ttrtrinun ortalama
fiyatr 3 milyon lira civannda olacak.
Bu da bugunl<ti degerlerle 2 dolar bile
degil. Oysa bizimle aynr tutiinii irreten

giinler kala ozellikle yabancr sermayeli girketler de kulis gahqmalarrna hrz

birlikte tutununu ortalama 6 dolardan
satryor. Turkiye'de hiEbir destekyok.

Sozleqmeli uretim ilk olarak 2002
urunu tuttin igin uygulandr. Ozel sektortin alrhkh olarak sozlegme yaptrlr
Ege Bolgesi'nde bile yaklaqrk 10 bin
uretici ile sozlegme yaprlmadrlr igin
bu ureticiler tiittin riretiminden gekilmek zorunda kaldr. Dolu Anadolu
Bolgesi'nde ozel sektor hiEbir tireticife sozlegme yapmadr. TEKEL bu
bolgede uretici bagrna 200 kilo uretim
igin sozlegme yaptr. TEKEL de bu sene ozelleqtirilecek. Bu bolge ureticisiyle kimse sozlegme yapmayacak ve
tutiin ekemeyecekler. Alternatif tirtin
projesi de kaynak yetersizlilinden uy-

ton'da olan The Center For Democracy isimli NGO'nun (sMltoplum org0tu) milleWekillerini davet ettifiini

gonderdi. Milletvekillerine ben dalrt-

ton'da alrlayacak kadar giiElii bir
NCO'nun neden davetiyeleri Philip

Tticcann 2003 iiriinir iEin tiretici ile
yaptrlr sodegmelerde 1. kalite ttrtu-

Yunanistan'daki uretici desteklerle

rek, organizasyonla iliqkilerini inkar
etmigti.fudndan merkezi Washing-

sayrh

verdi. Sendikalar ozellegtirmeye engel
olabilmek iEin eylem iistune eylem
yaparken, AKP'li ve CHP'li 10 milletvekili Gkel'e talip olacakgirketler arasmda adr gegen Philip Morris tarafindan
ABD'ye gottirtildri. ABD Kongresi'nde
anlamsrz temaslar yapan Ttirk millet-

vekilleri hafta sonunda da sahibi bir
Rum olup Ttirkiye aleyhindeki faaliyetlere buyuk para yardrmr yapan bir

Morris aracrhfryla iletti?" sorusunu ise
"Bu orgiitti tantyorum. Brrakrn da bazr
NGO'larla ilgim olsun' diye yanrtla-

mrgtr. Davetiyeleri Meclis'e gottrdti-

lunu anlatan $akir Karpat,

dosyalan
kapah olarak milletvekillerine verdifini iddia ederken. AKPIi Afif Demirkran'dan farkh bir agrklama gelmigti.
$akir Karpat\ tamdrfrn belirten AKP
Batman MilleWekili Afif Demirkrran,
"Bizi The Center for Democracy davet
etti. Davetiye direkt olarak Amerika
Birlegik Devletleri'nden geldi" demigti.
AKP Ankara Milletvekili Reha Dene-

cek.

meg de davetiyelerin kendilerine
Amerika Birlegik Devletleri'nden geldilini belirterek, "Davetiyeleri ABD'li

Amerika'da "meclis nezdinde kulis

birNGOgonderdi.

Rum'un beyzbol takrmrnrn magmr

iz-

lemek irzere Baltimore kentine gide-

yapmak" aslnda yasal bir ig ... Yaprlacak yasalardan etkilenecek taraflar,
zaten bilerek ya da bilmeyerek "kulis"
yapryorlar. Ancak "kulis" yapan bir sigara qirketi olunca, davete yanlt verenlere "sempati" duyulmuyor.
Philip Morris'in Washington'a goturdugu milletvekillerinden baalarr gunlar: AKP Istanbul Milletvekilleri lbrahim 6zal, Nazrm Eken, Ankara Milletvekili Reha DenemeE, Batman Millet-

Organizasyon Philip Morris'in' drye

konugmuqtu. Ote. yandan ABD'ye
getirilen 10 milletvekilinin ilginE gezileridevam ediyor.
ABD Kongresi'nde anlamsE temaslar
yapan T0rk milletvekilleri hafta sonunda da sahibi bir Rum olup Ttirkiye
aleyhindeki faaliyetler buyuk para yardrml yapan bir Rumun bepbol takrmlnln maElm izlemek tizere Baltimore
kentine gidecek.
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N'nfr EXSPEN1ERi
ffi6i
grlrEili

Tekel

Sosyal
Tesisleri
Ege Nlutfagt
Haftanln en aandan bir giin0 Alsancak Gan'nm bulundu$u caddeden Al-

sancak'n tam gobeline do[ru biryol-

Yaklagrk 120 ylltk bir sigara fabrikasr-

lerde aradrlrnz her

culuk yapryorsunuzdur.
Bu kez yolunuzu biraz defigtiriyoruz.

nrn iginde olmast buraya bir mize havasr veriyor. Tesisin pek Eok yeri antika

bilirsiniz. Mezeler, Et yemekleri ve De-

objelerle stislenmig. Duvarlarda
buramn eski fotolraflan yer ahyor.
Yemek yenilebilen iig salonu ve bir

Muamara tavsiye edilenler arasmda.

Qar'dan Kahramanlar'a dofiru gider
gibi yapryorsunuz. Gibi; gttnku gitmeye gerek yok yemek yiyeceliniz yer
Eok yaknlnzda. Tekel'in eski izmir sigara fabrikasrmn iEinde.

bar'rn dryrnda qok hog bir terast ve
gigeklerle dolu bir bahgesivar. Yemek-

tiirlti gegidi bula-

niz tirtinleri. funavut ciferi, Humus

,

Tam izmir'e yakrgrr gekilde bir Ege
Mutfalr var. iEki tirtinlerinin hepsi
Tekel'e ait. Yabancrlar giremiyor
anlayacafrmz. Pazar harig haftarun
altr gtinu saat
18:00' den 23:00'e
kadar hizmet veren
{ bu tesise gitmeden
once mutlaka rezervasyon yaptrrmalsr-

nrz. Cuma-cumar-

tesi gunleri

canlt

mtizik ve fasrl keyfinide yagayabilirsiniz. Gittilinizde

salt

solu

incelemeden
tesisten aynlmayn,
gok gey kaErrabilirsiniz.

Atattirk Cd.129
Alsancak/izMiR
Tel.:O.232.463

4634

Kaynak: izmiRLire
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,s:re ::..iteakip muhendislik kadrosu
tiim arkadaglartmztn bir de:aoa intibaklarmln yapilacafil konu:,e-.;.relen

sunda soz ahnmtgtlr.

r 25 Mayrs-31 Mays tarihleri

AK$IYON
. le:egl ain 5-9 Mays 2003
:e:r - :- :.:-mda Ankara'da duzenle: : L:un Kontrol Uzmanl" semine-

o Tc:a-

.:-ce Demek Yonetim Kurulu Bagkammz "Tekel ve gokuluslu sigara fir-

malan" ile "Tirtun Tanmr" konula-

.

rrnda sunum yapmlgtr.

SCBC-Turk adh Ege Bolgesine yone-

likyayn yapan kanalda "QAGIN IQINDEN" adh canh yaynlanan programa
katrlan Yonetim Kurulu Bagkanrmz,
TEKEL. sektor. [retici ve tutunun sosyal yonu konulannda izleyicileri bilgilendirmigtir.

e

16 Mayrs 2003 gunu lzmir de meslek-

taglarrmzla

bir toplantr

yaprlmrqtrr.
Toplantrda, meslel<taqlanmrzrn biiyuk

tepkisine yol aEan, Izmir Balatqrk Igletme Mudurliigiine yaprlan ve bu gune kadar ornegi ya$anmayan, " Yaprak Tiittn lgletme Miidiirlugu' ne Tutiin Eksperi unvanrna sahip olmayan
bir kiqinin atanmasl " kargrsrnda ahnacak tavlr tartrgrlmrgtrr. Dernek Yone-

tim Kurulumuz, meslek grubumuzun
bu konudaki hassasiyetini ilgili makamlara iletmig, TEKEL GenelMuduru Sayn SezaiA. ENSARi'yi makam-

larrnda ziyaret etmiqtir. SonuEta soz
konusu atama iptal edilmigtir.
o 20 Mayrs 2003 tarihinde EGE TVde
canh olarak yaynlanan "Eko Gundem" adh programa Yonetim Kurulu

arastnda
Yonetim l(rrulu uyelerimizin bir hs-mt,

tutiin ahmlanmn devam ettifi

Malatya, Mug, Bitlis, Batman, Diyarbalc4
Adryaman, Hatay, Adana Merkez Mirdurluklerini ziyaret etmig ve buralarda
gahgan arkadaglanmlzla lokal toplantrlar yapmrglardrr. Bazt Igletme Mudurlukleri de bu kapsamda ziyaret edilerek giincel konular deferlendirilmiqtir.
o 6 Haziran 2003 tarihinde Dernelimizin Danrgtay 1 1. Dairesine agtrlr ve
aleyhimize sonuglanan destekleme
davaslnda grkan sonuca karar tashih
istemi ile itiraz edildi.
r Tutiin Eksperler Derne$i'nin Onursal
Baqkanr rahmetli ORHAN OZET vefatrmn 2. yhnda antlmtg, Dernegimizin yam srra Ttttn Platformunun diler uyeleri ile birlikte 1 1 Haziran 2003

tarihinde, onun adtna bu yrl ikincisi

verilen "Orhan 6ZfT furf-Tutuncrllugune Katkr Odulu", Alsancak Tekel
Sosyal Tesislerinde Diinya Gazetesi
Yazarlanndan Ali Ekber YILDIRIM' a
takdim edilmistir.
Ayn giin, Platformu Yuriitme Kurulu
iiyeleri ile birlikte bir basrn toplantrsr

tertiplenmig, toplantrda Tirtitn Platformu' nun " TEKEL ve Tiirk Tiittin

dreticisi Bir Avug Dolara

Sahh
yor." baghkh 29 Numarah Bildirisi kamuoyuna aqrklanmqtrr.

c 72Haziran2003 gtinu Yonetim Kuru-

lu

Bagkanlmrz, Tekel Cenel Muduru
Sayn Sezai A. Ensari' nin Akhisar Sigara Fabrikasrntn da iginde bulundu!u bazr tesislerdeki incelemelerine eg-

liketmigtir.
Bagkanrmz konuk olmug, sektortn o
13 Haziran'da TEKGIDA-I$ Sendikasorunlan, yeni Tiitiin Yasasr' nrn sosrnrn gahganlarrn igyerlerini terk etmenuElan ve meslefrimiz hakhnda bilgi
me kararr gergevesinde bir destek
vermiqtir.
mesajr yaynlamtg, Yonetim Kuruluo 22 N\ayts tarihinde Istanbul' da Tekel
muz Izmir BalatErk lgletme MtdurluGenel Muduru Sayn Sezai A. Ensari,
gunde uyelerimizle birlikte eyleme
Genel Mudur Yardrmcrlan $ehabettin
destekvermigtir.
Kugu(yazrcr, Tekin Kaymakoglu, Atilo 19 Haziran 2003 gtnu, Turkiye Zila Tannverdi, Halis Parlak ve Personel
raatErlar Dernelinin 54. Kurulug YrlDaire BagkamVekili Barlas OZCUR zidonumirnde Ankara'da yaprlan torenyaret edilmiqtir. Ziyarette Lisans egide, Dernelimizin Gkel' e ve Ttirk
timini tamamladlklan halde mrlhentutunctlugune sahip grkan politikalart
dis kadrosu alamayan meslektaglarrnedeni ile layk goruldugu "DAYANISmrzrn ile ilgili olarak, muhendis kadroMA
ODULU" n0, Tut0n Eksperleri
lu personelden Tiitun Kurumuna geEDernef i adrna Yonetim Kurulu Bagkamesi soz konusu olanlarrn atanmanr Vakrf

Mercimek almrQtrr.
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TEBRIK
MiLLi PRoDUKTiVjTE

MERKeZ|,

1988 Yilrndan Bu Yana galrytrklarr ig-

yerlerinde gergekleqtirdikleri bulug
yontem ya da tekniklerle verimliEalrymalar yapan, dolayrsryla kuruluglanna
ve 0lke ekonomisine yeni teknolojiler,

emek, zaman, para tasarrufu gibi kat-

krlar saflayan iggiler araslnda her yrl
altr iggiyi "Yrhn iggisi" olarak seEmek-

te, bu iqEilere gerekli gahgma ve arag-

hrma imkam sallayan igEilerin gahg-

fiklarr kurulugun yoneticilerini

de

"Yrhn iqvereni" olarak belirlemelrtedir.

'Ambar zararhlanyla mucadelede;
mevcut benzinli motorlann elelrtrile
donugrimii, ULVtipi elektrikli ilag mo-

toru imal edilerek daha ekonomik,
hzh ve etkin ilaElama uygulamasmln
yaprlmasr" Eahgmasr ile, heryl sadece
6 kigiye verilen bu odiilti almaya layk

goriilen izmir Ti,rzla Bakm iqleme
Amiri meslelctagrmz iStrlAil- YILIVIAZ
ve Teknik gorevli ieRAHiIul ERGd-

I VEN'i tebrik eder bagarrlannrn devamrnr dileriz.
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evlenmiglerdir.

qELiK Eiftini kutlar

yagam boyu mutluluklar dileriz.

Mugla Yaprak Tutun isletme Mudurlulu kadrolu meslel<tagrmrz Salih
Murat ELQIile Yasemin QETiNKAYA
hanrmefendi 03.05. 2OO3 tarihinde
niganlanmrglardu. Geng gifti kutlar
yaSam boyu mutluluklar dileriz.

Standart Commercial firmasrnda gahgan meslel<tagrmrz Zafer ATICI ile Thi_

darat hanrm 27.72. 2002 tarihinde

Bafra Yaprak Tdtrin isletme M0dur-

Iugti kadrolu

meslelrt-aqrmz Hasan

$l$lK ile HrJmeyra hanrm 26.07.2003
tarihinde evlenmigterdir: qigiK Eitint
kutlar yagam boyu mutluluklir dileriz.

A.$.'dg gahgan meslektagrmrz Sedat
ADIGUZEL ile Arzu hanrmrn oolu
Eren Deniz ve kra Dtrnyam Ttiii<0
05.05.2003
-tarihinde dunyaya gelmigtir. ADIGciZeL Eiftini futtjr, eien

Tayland' ta evlenmiglerdir. ATICI
Eiftini
kutla4 yagam boyu mutluluklar dijeriz.

Deniz ve Dunyam Turku'ye salhkh ve
uzun biryagam dileriz.

Spierer Tutun ihr. San. ve Tic. A.$.'de
galrgan meslektaqrmlz Osman fZZe-

Akhisar Yaprak Tutun iqtetme M0d0rhilri kadrotu meslektlgrmz Hayati
$Sryrl"^
ftilgtin hanrmrn oglu Kutay
21.05.2003 tarihinde dunyaya gei-

REN ile Giilden hanrm 07.02.2003
tarihinde evlenmiglerdir. TEZEREN
giftini kutla4 yagam boyu mutluluklar
-

migtir. ASLAN Eiftini kutlar, Kutav' a
safhkhve uzun biryagam dileriz.

Izmir Yaprak Tiittin igletme Mudurlti-

Spierer Tirtun ihr. San. ve Tic. A.S.'de
Eahqan meslektagrmrz Aydrn DEMiR
ile Feray hanrmrn ogtu Arda 04.06.
2003_tarihinde dunyaya gelmigtir.
DEMIR giftini kutlar, tudd,ya igt,lrti ue
uzun biryagam dileriz.

dileriz.

!0. kadrolu meslektaqrmz Zeynel dLGOL ile Nesibe hamm 29.:06.2003
tarihinde evlenmiglerdin CiLCCit giftini
lrutlar yagam bopr mutluluklar dileriz.
Samsun Yaprak Tutijn iqletme Mudiirliifu-kadrolu mesleldaErmrz Kemal ERDOAAN ile Behice hanrm 19.07.ZOO3
tarihinde evlenmiglerdir. ERDOGAN
Eiftini kuflar yagam boyu mutluluklar
dileriz.

-

Hatay Yaprak Tiitiin ieletme Mud0rt1ff._tglr9tu mestektagrmrz Recep
GUNDUZ ile Feray Saliha hanrmrn krir

Hatice Sude 15.06.2003 tarihinde
dunyaya getmigtir. CC]XOC]Z ciftini
kutlal Hatice Sude'ye saghkh ue uzun

Meslel(ag_rmrz Ali Rrza QELIK ile Serap

biryagam dileriz.

miglerdir. qELiK giftini kuttar yagam
boyu mutluluklar dileriz.

Sangol Yaprak Tiitun isletme Mudtirlugi kadrolu meslelrtagrmlz yener
ile_Gulay hanrmrn ojlu Barrg

harum 19.07.2003 talihinde evten-

Altab Tutrin llcaret ve SanaviA.S.,de
gahgan meslektagrmz ttmut eELiK ile

Derya Hanrm 25.07.2003 t-arihinde

:iiil:;:,

9|4L_

16.07.2003 tarihinde aUnyayi

gelmiqtir. ciXaL giftini kutlar, Bairsi
salhklr ve uzun biryagam dileriz.
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61. saylmlzdaki
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6l.Sayrmrzdaki bulmacay dolru gozerek dernelimize gonderen arkadaglanmz arasrnda Eektigimiz kura sonu-

cu Akgiin OZARI ve Sadrk qELTiK
Wernel, Weiss'in "Markalann Kara

Kitabr" adh eserini kazanmrglardrr.

Her saymzda yer alarak standart hale

gelen odullu bulmaca boliimune.
bulmaca hazrlayan yeni bir arkadas

gkana kadar ara verece$imizi uzuntu ile
duvururuz.
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"Balkesir Yaprak T6tiin iEletme Miidiirltigii kadrolu meslektaErmlz Ytlmaz AIABA$ 28 Haziran 2003 tarihinde
yaprlan Klrkptnar Yagh Gtireqlerine katrlmlEtrr."
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