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' Gonaerilen yazbr !,a'4nbnsm trya y:dymlan-
masrn iade dl€rned€r.

. Yazlardan veya gevirilerden dogacak sorum-
luluklar yazr sahiplerine aittir.

. Yaynlanan yazrlardan kaynak gtisterilerek
almtr yaprlabilir.

. Reklam fiyatlan ve gartlarr anlagmalarla belir-
lenir.

. Dergimiz iig ayda bir Ekar.
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MERHABA
Heryl Ekim-Kaslm aylarlnda Elkarttrlrmrz Briltenlere "Merhaba- diye baglar, kolaygelsin
diye bitirirdik. $imdi aym kelimeleri aym duygularla soytemek miimkin ol-ryor. zirabiz
Ttit0n Eksperleri igin bu aylar yeni bir 0run yh tritunlerinin tespit ve deferlendirme
doneminin baglangrcr anlamlna gelmekte idi. Tespitt!, atmd, ambarlama idi, igleme idi
derken, Ege, Karadeniz, Marmara, Dofu-Grineydogu diyerek oradan oraya ko$turarak
zevkle iEimizi yaparken aylarrn nasrl gegtifiini anlayamazdtk.
Bug0n ise o g0nleri nostalji olarak antyoruz. Zira sozlegmeli ttittin tanmr ile ahcrlar sadece
sozleEme yaptrklart ekicilere ait ttitunleri muayene etmekte, ekiciler ise sozleEme yaptrk-
larr ahclnrn yaptrlr deferlendirmeye razr olmak durumunda kalmaktadrr. Maalesef alcilar
denizin bittigini fark etmemekte, destekleme ahmlarrmn kalkmasr ile ellerine dugtugunri
d0Eund0kleri ekicileri ttitun diktigine pigman etmektedirler. Baglangrgta'.avans
verecefiz, girdi desteli saflayacafirz" vaatleri ile sozlegme yaprlmasr ve verilen sozlerin
tutulmamasr sonucunda bu yl sozlegmelerin trittin tesliminden once .,sozlegme

yapmazsan tutunlerini geg teslim alrr, en son para oderiz" tehditlerine d6n0Emesi,
ekicilerin yagadrklarrndan birkaE ornektir. Bu durumdaki ekicilerin ilk frrsatta tutoncrihik-
ten vazgegmesinden daha dofal ne olabilir. 2005' den sonra AB de tarrmsal
desteklemelerin kalkacak olmasrndan umitlenen ve pazann buyuyecegini d1gUnen trittin
ticareti yapan firmalarrn ekicileri kole gibi gormek yerine ortak gibi gormesi daha akrlcr
olmazmr?
Difer taraftan Tekel' in ozelleEmesi surecinde 5 yl tutun teminini Tekel ve Turk tut1ncti-
ligunon korunmast yonunde tedbir olarak goren y6netimin, Turk ttttin piyasalarrnrn
mihenk tagr olan Tekel'e 2002 tirun yhnda "elek altr" olarak tabir edebilecegimiz ozel
sektorden arta kalan ekicilerle 200' er kiloluk komik sozlegmelerle tutun aldrrryormuE gibi
yaptrlr ortadadrr. izlenen ahm politikalan ile bu bir avug ureticinin de Tekel'den uzaklag-
trrrldrlrntn en somut gostergesi, ahcllann en gok ralbet ettikleri, en kaliteli tritunleri yetiE-
tiren yorelerimizden olan ve tritun amban olarak ifade edilen ulkemizin en buyuk ahm
noktasr Akhisar' da 2001 urun yrrnda 3.277 oran ekici saysrmn 2oo2 de 1.66g, 2003
urun yltnda ise249'a kadar diiEmesidir. Biu249 ekicinin tamamlnln ttitun teslim edip
etmeyecefi de henuz belli degildir. $ayet Hutaimet irretici adrna bir adrm atmak istiyorsa
bu adrm tiretim planlamasr dahilinde destekleme alml yapmak olmaldrr. Bu hem sozleE_ 

.

mef iiretimi tercih eden irreticilerin hem de sr]zleEmesiz olarak tiretim yapan ekicilerin
)Eranna olacakhr. Ancak o zaman Arhrmal satE yontemi iEleyecek, aircilar ihtiyaglal
olan tuhlnii bu merkederden temin etmek zorunda kalacaklardrr. Tabii Destekleme ah-
mrndan kastrmz bu yl oldugu gibi delerinin %'1.2.5,i nispetinde fiyat vererek ahnmasr
olmamahdrr!
Sonug olarak 5 yllk tutun temini gibi kogullar olumlu adrmlardrr. Bu Eartlar alcr firma ta-
rafrndan kabul edilebilir. Ancak ozellegme surecinde ne Tekel' ine 0reticiye ne de Turk tu-
tuncultigunti kurtaracak Eozum olmaktan uzaktrr. Tekel'in cizelleEtirilmesi ile hedefledigi
ozellegtirme gelirine ulagmay driEr.inen Hukumetin, bu ozelleEtirme sonrasrnda olu_
gacak tabloyu biraz olsun hesaplayarak marka tescilleri ile birlil<te pazar paynrn koru-
nacagna dair tedbirler almak, gorevidir. Basrna da yansrdrjr gibi ihalel alan firmanrn,
"rekabeti" gerekge gostererek pazarr paylaEmak antam,.,a gete.,, Tekel markalarrm difer
firma yada firmalara dewetmef d0ginmesi, yaprran ihaleye gorge drigurecektir. Qimdi-den markalarr paylagrp ona g6re fiyat berirlenmedilini kim nusr ja.anti edebirir. samyo-
rum bu konudaki kaygrlarrn hakl yada gereksiz oldu$u agrlan ancak hentiz agrklanma_
yan teklifler ile ikinci tekliflerin ahnmasr sonrasrnda Gkel'e takdir edilecek fiyatla ortaya
Erkacalctrr.
Bu stireE yaEanrrken Hrik0metin, gontillti emeklilik maskesi altrnda zorunlu emeklilik uy-
gulayarak fabrikalairn, igletmelerin igini boEaltan, kalilrye olup olmadlrna bahlmaksrzrn
personel azaltan politikalarr s0rerken diler taraftan da memurlarrn srfrrlanan a1m gricri-
nti gormezlikten gelerek 0cret artrgr yerine iEsiz yfrnlarr gostererek galganlarr da igsizlikle
tehdit ederek susturmay hedefleyen "harinize Etrkedin'; soyremrerikargrsrnda bagta ana
muhalefet partisi olmak uzere Sendikalar ve diier sMt toplum orgritlerinin sessizlili du-
grindiir0cud0r.
Saygrlarrmrzla.

YONETiM KURqLU
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4733 Sayrh Tut0n Yasasrnrn yirrurltige girmesi ile ortaya grkacagrnr driqiinduliimriz
olumsuz de$igimlea yavag yavas ortaya Erlmraya bagtad. Sovle bir geqmiqihatrrliyacak
olursak, bu olumsuduklann iki ana baghkaltrnda olugacalrniiraae etmigtir
1- oriental tip tirtirn ureten ekicilerin gelecekleri ve sosyal hayatrmza etkileri,
2- TEKEL'in ozelleqtirmesi ile Oriental Sigarayr, Qahganlan ve Triketicileri bekleyen
tehlikeler.
Sozlegmeli tuttin trretim modelinin 2. yhm yaglyoruz. Son 3 yrldaki uretici rakamlarrnr
mukayese edecek olursak, yasa grkmadan onceki yl esas ihndrgmda 520.000 olan
yletici sayrsrnrn ilk ynl %21 dugrikltikle 410.000'e, bu yrl ise nzT aunu azalarak
330.000'e d|gttig0nu goruyoruz. Bu azalma yaklagrk 190.0b0 aile etmektedir. Diler bir
deyimle 800.000 kiginin tutun tartmrndan vazgegtigini gostermelrtedir. Peki bu inianlar
daha iyi bir gelir kaprsr bulduklan igin mitrittin iiretiminden vazgeEtiler! Daha fazla aE1-
!a ve sefalete itildiklerine bakrhrsa, hiE de oyle gozukmemektedir.
Yasa ile olugan agtk arttrma modelinin piyasa dinamiklerine buaklmasr, agtk arthrma
modelini altcilann istedigi gibi yorumlamaslna sebep olmugtur. Agrk arttrrmaya katrl-
m_ayan ahcrlar; nevi fiyatr son beg yrthk ihraq fiyatlanmn seEilmig ug yrh ortalamaslnm
%25'i olarakbelirlenmesine ralmen fiyatr ytiksek gorerek ya pwuiuvu triE girmemig, ya
karaborsadan gok daha ucuza almak iEin Eaba sarfetmiglerdir. Hukirmet ise belirlenen
bu fiyatlarr yiiksek bularak olugan fiyatrn %50 aggafisrna ahmr sallayan (adeta karabor-
sa fiyatlarrnr aratrrcasrna) 4955 sayh yasayr grkartmrg, bir nevi karaborsayr megrulag-
ttrmrgttr. AErkArttrrma ile sahlan tutiinlerin toplamma baktr$rmlzda 25.OOO etici tutun-
lerini vasati 1 .200.000 TL gibi maliyetin Eok altrnda fiyat ile satmak zorunda kalmrgtrr.
Boylece, ahcilarm istemedifi bir sistem olarak kargrmza Erkrp, ilreticiyi magdur Lden
2002 rirun0 Agrk Arttrrmah satrq Modelinin bagarrsz olmasr, (2003 rirtin yrhnJa) ekicile-
rin aqlk arttrrma modeline gore riretim yapmak iqin bagvuru yapmamaslna neden
olmugtur. 2003 urun yhnda (hava kogullan sebebile) Ege Bolgesinde tuttin irretiminde
%75-20 azalma beklenmektedir. Eler aErk arttrrma modeli safhkh bir Eekilde iglemig
olsa idi, ahcilar sipariglerini karqrlayamayan 2003 urununu tamamlayabitmet< iEin aErt<
artttrmah satrglardan agtklartnr giderebileceklerdi. Oysa ki ahcilarm bu gun USyte 6ir
ganslart olmadrlr gibiya kendilerini bagka ahcilarla sozlegmeyapan iireticileri ayartmak
zgrulda hissetmelde yada en azrndan sozlegme yaptrklarr ekicilerin ayartrlabiieceline
dair kaygrlar tagrmaktadrlar.
Yasa koyucular eler bu aksakhfir gidermek iEin mudahil olmazlarsa (:aErk arttrrmah
modeli yagatmazlarsa) ureticiler de, ahcrlar da, ulkenin Dtinya qark tuttin piyasasrndaki
etkinlili de zarar gorecektir.
Burada "Serbest Piyasa Ekonomisinde fiyailar arz-talep dengesine gore oluqur" deme
li.ikstine sahip de$iliz. Zira dunyanrn hiEbir tilkesinde tut0n sektorii DENGEDE DEeiL-
DIR. Her yerde Eokuluslu Tekeller; ya da Devlet Tekel'i vardrr. Burada i.rlkeyi yonetenler
bir tercih yapmak durumundadrrlar. Ya tekellerin ya da ekicilerin yanlnda olacaklardrr.
"Ben tarafsrz, baQtmsrz bir hakem rolunil oynayaylm" deme ganslan yoktur. Zira
terazinin bir kefesinde gtkarlarr dofrultusunda organize olabilen 3-5 Eokuluslu firma, di-
ler kefesinde ise 300.000-400.000 orgtitlu olamayan ureticiler ve aktil pasif iEicisi ile
25 milyoninsan.
Sonugta Sigara Fab_rikalarrmn satl$l daha vahim sonuElan olan bir sosyal yara otarak
kargrmza Erkacak, dreticisinden, Qalryanna; Bayisinden, Tuketicisine; Devletin Kasa-
srndan, Halk Saghgrna kadar genig boyutlarr olacaktr. Ama siyasetEi, gozluklerini
takmamrg bir miyop hasta gibi, kabadayr goriinumiinde "babalar gibi satmalrtan" dem
vurmaktadr. Bunun ceremesini bir onceki iktidar gibi seEimde gorecekler demek artrk
yeterli olmamaktadrr. Zirabu satry sadece bizi degil gelecefiimizi de tehlikeye atmak-
tadrr. inanryorum ki bu memlekette hakimler ve 

"iu",lur,r, 
oldugunu bir kez jaha gore-

cefiz. Saygrlarrmla.

Vakrf MERCimex
vakifmercimek@tutuneksper.org.tr
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Hepimizin de malumu oldugu uzere
TEKEL ozellegtirmesi rjlkemizin
onemli gundemlerinden biri olup si-
gara ve alkolriretim birimleri iEin iha-
leye grkrlmrg24 Ekim 2003 tarihi itiba-
rr ile teklif verme son grinii olarak ilan
edilmigtir.
Basrna yansrdtfirna gore gorunen o ki
TEKEL'i satrn almak isteyen firmala-
nn saJnsl oldukEa fazladrr. Hatta yine
basrna yansrdrlrna gore satrg yontemi
konusunda Rekabet Kurumu ile 6zel-
legtirme idaresinin yaklagrmlarr blok
satrg yada pargah satrg temelinde ay-
ngmaktave hatta PM'nin Rekabet Ku-
rulunun, BAT'rn Ozellegtirme idaresi-
nin fikrini destekledigi satrg yontemi
konusunda farkh talepleri oldufu be-
lirtilmektedir.
Rekabet kurumunun Pazar pay yuk-
sek firmalarrn TEKEL i satrn almalarr
durumunda pazarda firma lehine bir

:r"r'rJnoPd fui ge5$tr*en-
ftelegirrn ldn€lei*l pargal sabsa
zarr).rr taf neaer{le TEKEL n Sfa-
tmrn aznl,acag l€J4gstrn tagdrg one
surOlmektedir. Bu durumda blok sa-
hqh ihale sonucunun Rekabet lfuru-
mu tarafindan onafanrp onaylanma-
yacalr hususunda kugku duyuldugu
belirtilmektedir.
Yukarrdaki basrna yanstyan bilgiler ta-
bii ki akgamdan sabaha meydana ge-
len geligmeler sonucu ortaya Erkma-
dr. Koge taglarr ile ulkemizde dunden
bugrine gelen Tutun yoluna goyle bir
goz attrktan sonra ozellikle 4733 sayh
tiittin yasasrnn irdelenmesi, 2003 yr-
hndan bakrgla ttitun piyasalan ve ek-
sikleri, sorunlara MESLEK| COZUtul
OXEnil-enimiZ. hususlarrnda cevap
arayahm.
Bu ulkenin insanlarr tutr-in uretmeye
400 yl once bagladr. Zamann kimi
padigahlan tuttin uretimini yasakladr,
kimi vergi almayr yegledi. Tutrin 1862
ylmda devlet tekeline almdr, sonrada
1872 yltnda (Hrrrstaki Efendi-Mosyo
Zarifi) gibi ozel qahnlara imtiyaz ola-
rak verildi.1874-1875 Osmanh btit-
Eesinde devlet gelirlen 25 milyon
Osmanl lirasr gosterilmiqti. Halbuki
gergek gelir 17 milyon lira idi ve bu-
nun.13 milyon lirasr DI$ BORQIARA
GIDIYORDU. Devlet borqlanmn %50
sini odeyecegini aErklaynca Avmpa' da
kryamet koptu.1878 de Avrupa
devletleri Osmanh Maliyesini Yonete-
cek Milletlerarasr Mali Komisyon lfur-
dular Devletin btitEesini bu komisyon
yapacak ve uygulamasm denetleye-
cekti. Bu kararm hrikumette yarattrfr
telag iEinde Ehven-i ger saylan Du-
yun-r Umumiye sistemi Muharrem Ka-
rarnamesi ile 1881 de yrirurlu$e kon-
du. 1881 yrhnda Osmanlmn bozulan
mali yapnr sonrasr Tiitiin ve Ti.rz vergi-
leri Muharrem Kararnamesi ile Du-
yun-r Umumiye'ye devredildi. 1883 y-
hnda Hukumetle Duyun-r Umumiye
arasnda bir anlagma yaprlarak Tiitiin
igleri RLII idaresine dewedildi.
Sistemin temel tagr Duyunu Umumi-
ye Meclisidir. Bu meclis Fransa, Al-
manya, Avusturya, Italya gibi alacakh-
lann temsilcilerinden kuruludur. Mec-
lis Osmanhnm borcu igin gerekli olan-
dan daha fazlasma el koymal<tadrr.
Devlet gelirinin %31.5 Meclisin eline
gegmigtir. Duyunu Umumiye Meclisi

personetinin tayinin dogrudan kendi
yaprnalaa. ancak bu personel gorev-
lerinin ifasrnda devlet memuru sayl-
makta. Osmanh memurlarr bunlara
zorunlu yardrmcr olmakla ve Devlet-
ten emekli maaEr alabilmektedir. Reji
idaresi Tttiin alrn ve satrmlna el kov-
dugu, bu yoldan saglanan kazanEtan
her yrl Osmanh borElarrna karqrhk 750
bin liranrn Duyunu Umumiye'ye tah-
sis editdigi. AL|M FiYATLARI SdREK-
LI DUSUK TUTUTJVIAS|N|N KAqAK
rrirrin ricnnerixi r<oncir<r-Eoici,
bunun iginde Reji idaresince bir cins
jandarma orgritu olan KOLCUI_ARIN
olugturuldulu ve ekici kendi urettili
tirtunden yarrm okka bir yana saklasa
reji kolcusu tarafrndan krit diye alnrnrn
ortasrndan vuruldulunu ... Dofan
Avcrollu'nun "Tiirkiye'nin Duzeni"
kitabrnda anlatmaktaorr
1 Mart 1925 yrhnda M.K. Atatrirk ve
arkadaglannca cumhuriyetin o zor yl-
larrnda REJI'nin odenemez sandtlr 40
milyon Frankhk girket sermayesi ode-
yerek 42 ylhk REJI tasfiye edildi. 192 1

yhnda baqlayan Eahgmalar sonucun-
da 31.05.1930 tarihinde i701 savrh
Tutrin inhisan Kanunu ile imtiyiza
son verildi. Daha sonra donemlerde
1925 ve 1969 yllarrnda srrasr ile
3437 ve 1177 saytlt yasalar grkarila-
rak uygulamaya konuldu.
03.06.1986 tarih ve 3291 sayrh yasa
ile 1777 sayh yasanrn 38. maddesi
yur0rlul<ten.kaldrrrlarak tritin tekeline
sonverildi. Ulkemizde Yabancr sigara
ithali konusunda TEKEL yetkili krhndr.
1991 yrhnda 91/7755 sayh kararna-
me ile baqlangrEta TEKEL ile ortakhk
qeklinde ortaya grkan ancak daha
sonra TEKEL katrhmr olmaksran Si-
gara fabrikasr kurma izni veren karar-
name ile arhk ulkemizde de vabancr
sigara devleri PM, JTi, ve nXi IZOOS
yrhndan itibaren uretime gegti) sigara
riretmeye baqladrlar
Bu geligmelerden sonra 80 li yllarrn
bagrnda TEKEL tarafrndan ithal edil-
mek sureti ile satrlan yabancr sigara
15.000 ton olup, PazArda %80-pay
TEKEL de iken vergi, fonlar guvenceli
biEimde tahsil edilip fiyat kontrolu ile
yabancr markalara elilimli ttiketim
dengede tutulurken rekabete agrlma
gerekEesi ile 7991/1755 sayrh karar-
name ile verilen fabrika kurma izni so-
nunda bugrin yabancr sigara uretimi
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43.000 tona glkmrq ve bugun pazar-
dan 1,8 milyar $ pay almaktadr.
Bu iznin sonunda 1990-1995 done-.
minde ulkemizde ve dunyada sigara
tuketimine goz atarsak ABD-Kanada
%45 azalma, Guney Amerika irlkeleri
%77.3 azalma, Bafi Avrupa'da %1.7
azalma, Asya iilkelerinde %8 arhs go-
rtiliirken TURKffiDE %31 anls
oldugunu gorumz.
Vne Pekinde onemli haftalarda yapr-
lan Dtinya Tritun Kongresinde tartrgr-
lan en onemli konu ABD de sioara
kargrtr yasalar ve kamuoyu tepkisine-
deni ile geleceli karanhk goren Ulus-
lararasr sigara devlerinin Orta dogu,
Uzak dofu gibi Asya ulkelerine yonel-
digidir.
2002 yrhnda ulkemiz sigara piyasasrn-
da.Philips Morris 30.000 tonta %27,
JTI 13.000 tonla%12 firetim payna
sahiptir. BAT 2002 yrhnda fabrika kur-
mug olup, 2003 yrh ilk 6 apnda tiretim
p3yt %0.5 oldulu belirtilmektedir.
Ulkemizde 2002 yrhnda 110.000 ton
olan toplam sigara pazarrnda oriental
tutunden yaprlan TEKEL sigaralarr
Samsun(%55) + Maltepe (%37 .5) + sa
de harman sigarlarr olmak iizere
40.000 ton ve TEKEL 2000 +2001
sigaralan 27.000 ton olmak tizere
TEKEL Toplam 67.000 ton sigara
uretim payrna sahiptir. Vne 4 milyar $
hk sigara pazarmda 2,2 milyar$ ile
%55 Pazar payr TEKEL e , 1 .8 milyar $
ile %45 Pazar paSn yabancr firmalara
aittir. Bu gekilde Ulkemizde yabancr
tutiinlerden tiretilen sigaralar TEKEL
2000 ve 2001 dahil %72 paya utag-
mry olup bu oran her geEen gun yuk-
selmektedir.
GenE ntifus oranr yuksek 65 milyon-
lukUlkemizde;
Ortaodretim ofrencileri arasrnda 42
ilde Ttrk Egitim Sen'in yaptrff ankete
gore sigara baqlama yagmm krzlarda
16-17, erkeklerde 14-15 olmasr, 20
YILDIR FIAR/MNIINMIg yabancr si-
garalann igim tadrna alrytrrrlmrg iEici
kitlesinin varhfr, Sigara ureticisi fir-
malarn kendi ulkelerinde milyar do-
larhk tazminatlara uframalarr, tilke-
miz sigara piyasaslnt cazip hale getir-
mekte ve ozellegtirmeye olan talebin
Tekel' in markalarr igin degil TE-
KEL|N PAZAR PAYINI SNTN AI,Mru<
OLDUGUNU artrk herkes bilmektedir.
(Ornegin; BAT ile 20.01.1998 tarihin-

de Akhisar sigara fabrikasr ortakhg
igin sodeqme imzalanmasr ancak
BaqbakanJrk Yiiksek Denetleme ld_r-
rulunun elegtirileri dogrultusunda TE-
KEL'in Samsun ve Harman markala-
nmn korunmasru talep etrnesiyle
BAT bu teklife srcak balcnayarak gir-
ket kurma faaliyetlerinde adrm atlma-
masl, yerli tutunden [iretilen markalar
yerine sadece uluslar arasr markalan
piyasaya yerlegtirme niyetliligi konu-
sunda dugundiirucu olmugtur). YER-
LI SIGARA MARKAI-ARIMIZ |HALE
SARTNAMELERi iLE KORUNMADI
ISE (en azndan bu tur bilgiyi bu gtne
kadar edinemedik) BUNUN TURK
TUTdN cinEricisini rnRr-Rsrxonx
qIKARACAGINI, Sigara pazanmtza
gelen yatrrmlarm trkanan ekonomi-
mizi aEacak olumlu drg sermaye girigi
olarak goremeyeceSimizi, Etinkii
yurtiEi kaynaklarr kullanarak ne yarat-
tr$r bir katma deler; nede yeni istih-
dam olanaklan olmadr$nr, Bilakis krr
arazilerimizi dajrmrzr tepemizi bekle-
Ie1"e tum di.inyada kabul_gormug
TARIMIN qOK I$LEVSELLIGI tezine
uygun olarak i.ilke genelinde gelir da-
lrhmr, ekolojik denge ve sosyal do-
kuyu koruma iglevini yerine getiren
$ark Tiittinti gibi bir tanmsal drun
Desenini yok edip ithal tutrin giriqi ile
kaynaklarrn yurttan Erlcgma neden ol-
dulunu da biliyoruz. (2002 yrtr ulke-
miz Tritun ithalah 600 milyon$.) Bu
bilgilere artrk her yerde var ve ulag-
makqokkolay.
Ancak bugun sormamz gereken bir
gey var. FABRIKATARI SATT|K, ya

QiftEtyr ne yapacagz, yrllardrr tutiin ile
yatrp kalkan, Eiftgisi ile her gtinytizyri-
ze olan bizler karar ahcilara ulkemiz
TARIMSAL UNCJN DESENiNDE Td-
rcixrin YoK OLMAK UZene
OLDUCUNU ANLATMAYACAIOII-
YIZ? Qozum onerilerini daha gur sesle
ortaya koymayacakmryrz?
Tanmsal uretimin surdurulebilirlili ve
verilen desteklemeler konusunda
dunyada son gunlerde yeni geligme-
ler oluyor.
En son Meksika'nn Cancun gehrinde
10-14 Eylul tarihlerinde yaprlan Dun-
ya ticaret org0ti.inun duzenledifii top-
lantrlarda tarrmsal desteklemeler ko-
nusunda bagta Brezilya, Hindistan,
Qin, GiineyAfrika, Pakistan, Mrsr, fu-
jantin olmak tizere G21 olarak ortaya

Eftan ve diinya nrifusunun yansrnl,
Tanmsal tiretimin 0gte ikisini olugtu-
ran i.ilkeler sanayilegmig ulkelerin bag-
ta AB ve ABD nin (ortak tarrm politika-
lar ve giftlik kanunu ile) tanm 0runleri-
ne verdigi desteklerin tek irretim ve re-
kabet alaru olan tanmr da ellerinden
aldstrn ve bu uygulamantn son bul-
masrru istiyorlar.
Bu gekilde geligmig ulkelerin tarrma
uyguladrfr gumruk indirimi ve siib-
vansiyonlardaki azalmamn 2015 yr-
hndan itibaren global gelirin 500 mil-
yar $ artaca{rnr ve 300 milyar $ hs-
mlnln az geligmig 144 milyon insam
fakirlikten kurtaracalrnr hesap edi-
yorlar. Ancak geligmig 0lkeler Cancun
da bir kez daha goriildulu gibi bunu
yapmadrlar. Bu yiizdende ekonomileri
tanma ve tekstile dayalt az geligmig
yada geligmekte olan iilkeler aynr
sektorde geligmig iilkelerle rekabet
edemiyor.
Ulkelerin tanma verdikleri destekler
tabloda gorulmektedir.

HEKTAR
BA€IM DESTEK $

KiSi BAqtNA
DESTEK S

JAPOI{YA 9028 isvicnr 764
isvicne 3197 JAPOIIYA 438
NORVEC 2526 ABD 317
AB 730 AB 304
OECD 182 OECD 283
TURKIYE l5r TURKTYE r13
ABD 94

Bizlere srk mali politikalar onerilerek
urun baznda tanmsal desteklemeleri
kaldrrmayr, urunlere kota koymayr,
diinya fiyatlarr ile prim almadan reka-
bet etmemizi isteyenler kendi ulkele-
rinde tarrmsal uriinlere prim sistemi
ile ihrag kapilarmr aEryorlar. Dunya pi-
yasalarmda haksz fiyat rekabeti yara-
hyorlar.
Tanm tirunlerini destekleme yasasr ile
ABD nin 2 milyon igletmeye yrlda 40
milyar dolar destek vererek orta bt-
yuklukte igletmelerin her birine
20.000 dolar destefini ornek verebili-
riz. Japonya da bir inefie verilen des-
teklemenin gunde 7,5 $ oldulunu bi-
liyorve gunde 2,5 $ srmrrnda yagayan
insanlann oldulu bir dtinyada neler
olduiunu anlamaya Eahgryoruz. Yu-
nanistan AB nin ORTAK TARIM PO-
LiTiMLARI dolrultusun da 1.09-2.9
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Torbah'da sigara lretimi yapan ya_
bano firmalar kryrlmrg tutuntr 

"u.,Lviurunti sayan Gumruk Birligi anlagmi_
mrzdan da yararlanarak ulkemizde
G UMUSHACT KOY_MERZi FO N'da
yetigen basma t0trintinti yunanistan'
dan ahyor. $imdiAlmanya'nln bu des_
teklere olan itiraa nedenile belki bi_
zim tiitunlerimiz pazar imkanr bula_
cak. Botgemizde BASMA TdTdNd
uretilmel(e olup orijin Basma tohu_
mu ile tiretimi yrllardrr teqvik ettilimi
ve proje Eahgmalarrmta desteklediii_
mi hatta son olarak da orijini yunanis_
tan'dan bolgeye girdigi bilinen BAS_
MA tohumunun kurum onayh Tanm
Bakanhgr izniyle botgemizae OEXE_
ME uretimine ozel iirmalarrnda 6n
ayak olmalan hususunu destekledi_
fimi buradan ifade edebilirim. yeter ki
irlke ihracatrna ve bolge Eiftgimize ge_
lir kaydedebitetim. Tuik tltri;rin iE;i_
yasa ve diinya piyasalannda frat eitiai
yerini koruyabilelim.
Britrin bunlan soyledikten sonra sunu
da biliyoruz ki, yillardan beri TE'KEL
OZEI I F$TIRMES|Ni kararHrkta srir_
dirren karar ahcilar da bizim insanla_
nmz. Tabii ki onlarda tjLlkemiz haynna
bir tutum iEinde olduldanm dtgtne_
rek, bundan yarar gelecegini dtiEiine_
rek bu Eahgmalan yaplyorlar. Genel
otarak ozellegtirme politikalarrndan
beklenen geyleri onlar TEKEL ozel_
legtirmesinden de bekliyorlar.
GENEL OI-AMK Ozettlgtirme ite KA_
RAR ALICITAR; dretim yapan, srib_
vansiyon dalrtan bir devlet yaplsrn_
dan, ekonomide piyasa mekinizma_
srnrn trim kurum ve kurallarMa isle_
mesini sa$layan, sosyal aengeterl go_
zeten bir.devlet yapnma geEme Eabu_
smr sergilemelrtedirler.

Plll4"Inaa rEKEL OzEllegrin_
MESINDE deSektordeRekabetii pi_
yasa yaprsr olugturarak verimlilik ve
kadrhk esaslna gore Eahgan igletme_
renn yaratacafl kalite ve fiyat avanta_jn tuketicinin hizmetine sunmak, ya_
bancr sermaye yatlnmlnl sallayarak
tilke kalkrnmasr iEin gerekli otu., a,g
sermayeyi iilkeye gekmek, satr$tan el_

euro/kg fiyatla sathlr ttitrine 2.5_4.1
guro/kg destekleme primi od0yor.
Yunanistan ekicisinin tiretime devam
edebifmesi igin 4.4-7.0 euro/kg ara_
snda eline para gegmesini temi-r edi_
yor.

de edilen gelirlerle de kamu borEhn_
ma gerefini azaltmak gibi genel ve
herkesge de bilinen sebepleri-one sti,r_
diilu anlagrlmal(adrr.
Bu husustarrn TEKEL OZELmSfin_
MESI igin aynr sonuElan u"r-"y"""_
frini tum kesimler Tutiin platformu,
Tritun Eksperleri Dernefii, Sendikalar.
Ziraat Odalarr, gegitli sivil toplum or_
gtitleri hep anlattrlar, hep birlikte an_
lattrk. Buna ra{men ozellegtirme is_
lemleri tum hrzryla devam Lafuo. uL
belki de yazrnrn ilk giriginde de inlatrt_dlfl uzere sonuqlanma noktasrna
dojru gidiyor.
Belki de bizlerin burada yapmasr ge_
reKen, BMI 6xI.ETviI.eR 

.ALINMIZ

ISE Tutrin EiftEisinin bu 4733 SAytLI
YASA KAPSAMT iLE yok olacalrm ve
Trirk Tut0nrinun artrk bu tilkedJilreti_
lemeyece$ini son geligmeler rErlrnda
tekrar anlatmal<tr
Yurrirltile giren 4733 sayh yasa kap_
samrnda gerEeklegen 2002 rjrun vlh
tttrin piyasasrnda ki olumsuz geiig_
meleri ve yeniden hortlama zemini
bulan ekici tr.itiin piyasalarrnda MRA_
BORSA. sijrecini, TdTdN KURUMU-
NUN PIYASADA Ki OCIZENLEYIC|
ROLUNUN NE OLDUGUNU, BU
GUNKd HALIYLE TdTdN KUiUMU
OL.NIASAYDT TdTUN PiYASAI"ARIN-
D4 ry.E EKSIK KAL|RDT, NE DAHA
Kgrd OUJRDU? Vnni xuntJqux
TOTUN PTYASALARIXOA XEV|' Oti-
ZENLEDiei Sorusunun cevabmr tu_
tiin tiretimi ve tiitun Eiftgisi aqsmdan
tarhgmak ve kanunun hedeflerindeki
sapma ve eksikliklerinin ne olabilece_
Qini 2002 tiriin yrh uygulamalarrnda
ne oldulunu TARTISMAK ve eksikle_
rin ve bogluklarrn halli igin goztim
onerilerini getirmektir.
Burada TUTdN piyASALARI aqrsrn_
dan eksik bulunan KURUlvl yaai m_
rum uygulamalan defiil l(rrumu bu
Sjkile yaprlandran 4733 sayrh yasa-
dr. QtinkdL yasanln gorev olirak ver_
medigi hususlarr Kurumlar yerine ge_
tiremeyecektir.
TdTUN piyASAI_ARt aEsrndan bek_
lentileri ve Su ana kadar uygulamada
ortaya Erkan SORUNI_ARI ve QOZdM
yollarrm bir ORTAKMETiN haiine qe_
tirerek KARAR ALtCILnFa
ulagttrmamrz gerekiyor. Belki bu hu_
susta bize KURUM da destek olabile_
celctir.

Ehr iEbarla daha once imn ite vtinitu_
len gpru$rnelerle birlikte, Dijnva Ban_
kasr ite yraprfacak reform p.ogiu-,n,.
gergelde$tuilm€si igin yunitulen gahg_
malar sonucunda Dirnya Bankair ti_
rafindan hazrlanan oneriler iEinde
ftiftiX ite itgili yerverilen hususlarda;
2000 yrlmda, uretilen hittin ozel sek_
tor ve Tekelin katrhmr ile ihate yontemi
ile ahrup satrlaca$mdan, sablamavan
trltunlerin Tekelin destekleme biri_
mince en dtiguk ihale fiyatrndan %25
indirimle almacafrndan, 2001 uhnda
9f-nn %35 e grkanlacalrndan ve
2001, 2OO2 yrllarrnda, tuttin ahmr
dryrndaki birimlerin ozellegtirilecefiin_
den bahsedilmektedir. Buiada sairla_

Talan tritunler iEin belirsizlik degil
kademeli bir geEig onerilmig ve Ttitin
Alm Botumtj Ozellegtirmenin drsrnda
tutulmugtur. Yine hazrlanan iili Tu_

Jyl_Yu:u tastajr GENEL GEREKqE_
LER boltimrinde ,,Difer yandln
24. 1 1. 199 4 tarihli ve 4046 savrh dzel_
legtirme Kanununda Kamu iktisadi
Kuruluglarrnrn mulkiyetinin devrine
iliqkin hususlarrn ayn kanunla duzen_
lenmesini on gormiiq bulunmaktadrr.
Soz konusu duzenlemelerde Kurulus
yaprsrnrn tarihi geligimi, faaliyet alan_
tarrrun ozellikleri, yiirutillen destekle_
me ve kamu gorevlerinin niteliklerinin
dikkate alnmasr. saghkl bir ozelleg_
tirme yaprlabilmesi iqin gerekli gorui_
mektedir. Haarlana kanun tasarrsrnda
ayrr bir Yaprak Ttrtrin Genel Mridur_
lugti kurularak, milyonlarca kigiyi itgi_
lendiren Y.T Uretimi, Almr ve ifuurEti
Kamu hizmeti iEinde brrakrlmak_
ta....." denilmektedir.
Yine aynr kanun tasansrnrn madde
gerekEelerinde "Madde 6-Bu madde
ile daha once Tutun, Ttitun Mamulle_
ri,Tuz Ve Atkol iqletmeleri Genel Mu_
dilrlulrjne balh olarak srirdijrrilen
Yaprak Tiitun faaliyetleri ayr.rlmakta,
Du l€nun ve ozel hukuk hukiimlerine
gore kanunla verilen gorevleri yerine
qtT"t lzere tiizel kigitigini haiz
OZERK bir kamu kurulusu olarak
Yaprak Tutun Genel Mirdurtrlgri kurut_
maktadrr. " denilmektedir.
BUGdN bu yaprlanma araygrm AB ye
gitme gabasrnda olan rilkemiz ve OiR_
TAK TARilq PoLITiMLART AqrsrN_
DANDABAKILDIGINDA;
AB iginde tanm politikalarr degiqken
bir sureg izlemekte, baglangrg y,Itinn_

B
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da AB ulkelerinin kendi kendine yete-
cek bir tarrmsal tiretim diizeyine ulag-
ma hedeflenmig ve geqitli destekleme
politikalarr ile bu sallanmrg daha son-
raki agamada uretimi srurlama ihtiya-
cr doldufiunda giftginin gelirve refah
seviyesini yuksek tutma amacr ile
dofirudan gelir sistemleri geligtirilmig
ve Eevre, ekolojik denge, gda gtiven-
ligi ve saghg gibi alanlara destekle-
melerkaydrnlmrgtrr.
Yine AB tiitun konusunda Ttittin Eift-
gisini kayt altma alan, 350.000 ton/yl
iiretimi ,tiretilecek Eegidi ve iiretim
merkezlerini belirleyen, planlayan, ge-
leneksel ttittin giftgisinin refah duze-
yini korumaya donuk olarak kaliteye
dayah destekleme yapan, destekle-
meyi de tuttinirn kolay satrgrnr safla-
yacak prim sistemine dayandrran, Ul-
kedeki ttim uriinu tespit ve kontrol
ederek kayt eden, geEici depolama
merkederini planlayan bir yaprlanma
igindedir. Tiim bunlan yapan ulusal
bir kurulug olan ozerk yaprda MUDA-
HALEYE YETKILI I'1AKAM olup
45.000 ton iiretimi olan herAB iilkesi
bu yapry iilkesinde kurmak zorun-
dadrr.
4733 sayh yasa 400 ylhk iiretim gele-
nefii olan, bazr AB i.ilkeleri kadar bun-
yesinde tiitiin Eiftgisini bartndtran,
yrlhk ortalama 400 milyon $ ihracat
imkanr olan, krrsal alanm alternatifsiz
irrunl tiitun igin gerekii duzenleme-
leri yapamamrq yada eksik brrakmtg-
trr.

Yukarrda anrlan d0zenlemeler gerek
AB miiktesebatrna uygun olmast
gerekse t{ittin piyasalarnda belirsiz-
lifii ve g0vensizlifii dolaysr ile surdir-
rtilebilir tutiin tiretimini ortadan kaldt-
racak olumsuz geliqmeleri onlemek
aEsmdan daha da geliqtirilerek ve
kendi yaprmza da uyarlayarak bazt
duzenlemeleri acilen yapmahyrz.
. Oncelikle kurumun bunyesinde,
genig cofirafi bolgede 400.000 aileye
hizmet verecefiini bilerek bu gunku
Yaprak ttittn miiessesesinin teknik
kadro ve fiziki imkanlannt da lullana-
rak olugturulacak bir birim y.ada ayn-
ca kurulacakYT GENEL MUDURLU-
GU vasrtasr ile litt< tuttin yasasr iEinde
bu mevcut idi.)Tutun iiretimi iE ve dtg

ticareti yeniden yaprlandrnlmahdrr.
. Uretim muhakkak mengei ve iiretim
noktalan baanda yaprlacak yeni bir

Ealryma sonrastnda PLANLANMALI,
. Yerli sigara markalanmz sigara fab-
rikalannrn satrgr sonraslnda qartna-
melerle korunabilmig ise 150.000
ton/yrl, Korunamamrg yada ileri do-
nemlerde talep azalmrgsa 100.000
ton/yl gibi ulke ihtiyaglan hesap-
lanarak ilretim kotalan getirilmelidir.
. Planlamada muhakkak uretici ba-
zmda tatminkar kotalar tahsis edilme-
li, GeEimini birinci derece ti.rtune ba$-
lamamlg, kalitede istenen sonucu ala-
madrfrmrz uretim alanlarr ve ureticile-
re kota tahsis edilmemeli, Bu Eiftgiler
Dofrudan gelir desteli gibi telafi edici
gelir transferi ile yada alternatif urun
galqmalarr kapsamma ahnarak tut[in
tiretimi drgrna alnmaltdtr. 

..
. YT GENEL MUDURLUGU dunya pi-
yasalannda yeni Pazar imkanlarr da
araEtrrlarak alnacak ag S|PRR|$E ve
iq sigara rlretim ihtiyaglanna gore pi-
yasadan TUTUN satn abbilmdi ve
piyasa troEuttanrn gfie oltrynug rek-
abetEi yap (tnde_ verimflik lshhk
esasna g6re T([UN PlfAS\lrNRIN-
DA duzenleyici ve hitirn EiftEisi refah
dtrzeyini artrnct rol iistlenebilmelidir.
. Sozleqmeli tiretim modeli terk edile-
rek oncelikle geEig donemiigin kata-
lofa dayah allm sistemi daha sonra
tam rekabetin olugacagr ARTIRIV\ALI

SATIS MERKEZLERI gerekli g-orilen
ver ve miktarda YT GENEL MUDUR-
LUGUNCf geligtirilerek TUTCn ptyn-

SALARI duzenlenmeli,
. Satqr miimk0n olmayan ttittinler,
KURUM bunyesinde olugturulacak
ve esaslnr yurt iEinde tiretilen yada it-
haledilen tiitun mamulleri satrg fiyatt
i.izerinden Bakanlar Kurulu yetkisi da-
hilinde belirlenmig oranlarda olugtu-
rulacak kavnaktan alan YAPMK TU-
TUN Unerimi isrinnnn FONU
tarafindan.karg.llanmak uzere YT GE-
NEL MUDURLUGUNCE sattn almma-
h, ig yada drg piyasada karliltk ve ve-
rimlilik esaslna uygun olarak deger-
lendirilmelidir.
Boylece Anayasamztn 45. maddesin-
de sozu edilen'....devlet bitkisel ve
hayvansal trirnlerin delerlendirilrnesi
ve gergek delerlerinin ureticinin eline
gegmesi iqin gereken tedbirleri ahr"
ifadesi gerEeklegmig olacakttr.
dretimin planlandrlr sljreE igerisinde
YT GENEL MUDURLUGU STOK SO-
RUNU ortaya grkmayacak, verimsiz ve

karsu igletme kogullarrna muhatap
olunmayacaktr.
Bu yada geligtirilecek difer temeller
uzerinde TUTUN PIYASALARINI VE
TdRK TdTdNdNUN GELECECiNI
hep birlikte aramah ve yeni fikir [re-
timlerini gerEeklegtirmeliyiz. Bu
Itibarla Ege Bolgesi, Karadeniz-
Marmara Bolgesi, Dofu-Gtineydolu
Bolgelerinde gorevli arkadaglartmz
bolgelerinde toplantrlar tertipleyerek
kendi aralarmda goniillulirk esasma
gore QALI$MA GRUBTARI olugtur-
mah, AB uyum qergevesinden hare-
ketle TUTUN PIYASAIIRININ DU-
ZENLENMES| hususlarrnda en geg
30 gtin iginde bir gahgma ortaya grkar-

mahve Eahgmalarrm dernek gatrsr altr
nda birlegtirmelidir.
2004 ylmda yaprlacak GENEL KU-
RULUIUUZ 2003 sonuna altnarak
hCM bU BOLGELERDEN GELECEK
RAPORTARIN gerugulmesi hem de
kendilerine )ukandatd mlsyonlar 1uk'-
lenrnli triSUlr gndryrn yaaa Eet<iE-

meJE F venngrccek eski, Yeni her-
kese agk YENI YONETIM OLUSTU-
ROLIVIALI, ozellikle bu konuda biri-
kimleri olan tiim arkadaglardan istifa-
de etmenin yolu agrk tutulmah ve bu
agamada higbir gekilde guE zaafiyeti
yaratacak gekigmelere yer verilmeden
tek yumruk olarak hareket etmeli.

Eahgmalara hrz verilmelidir.
Saygrlarrmla.
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
eULreNi

ctob
T-rnrr-tede ozellegtirme Eahgmalarr
lS6 yfrddr beri rilke gundemini ya-
lsdan ancak yeterli neti-
ce ahnamarrugbr. TEKEL'de bir kamu
latnrluqu olarak bu ozellegtirme Eahg-
malanna dahil edilmig, ancak farldr ya-
prsl ve ulke ekonomisine olan katklan
yannda milyonlarca EiftEi ve tanm ig-

Eisinin geEimini dofrudan ilgilendir-
di$inden her kesimi memnun edecek
bir ozellegtirme uygulamas gerEek-
legtirilememigtir. Blok satrg tartrqma-
lannln afrrhk kazandrlr gu donemde
tutun ureticilerinin gelecefi konusun-
da tatmin edici gozum onerileri getiri-
lememigtir,
Bu gahgmada Amerika Birlegik Dev-
letleri'nde de uygulanan Tutun Thnm
Satrg Kooperatiflerine dayah bir orgrit-
lenme, tiretim ve pazarlama modeli
irzerinde durulacakfi r.

Tiitiin Thnm SatrE Kooperatifl erinin
KuruluEu ve Mevcut Durumu
Turkiye'de uzun pllar tutun tarrmr ile
ufragan iireticiler, sosyal ve ekono-
mik menfaatlerini koruyarak dayanrg-
may temin etmek, iininlerini deler fi-
yatma satabilmek ve ihtiyaE duyduk-
larr bilgi ve uretim girdilerini ucuza te-
min edebilmek amacryla orgutlenme-
ye 1938 yhnda Hasankeyf Tiitun Ta-
nm Sattg Kooperatiflerini kurarak gir-
miqlerdir(TKB,2000). Daha sonra
sektorde kanuni bir dijzenlemeye gi-
dilerek 25/1?11969 tarih ve 1196 sa-
yrh "Tut0n Tarrm Satrq Kooperatifleri
ve Bolge Birlikleriyle Turkiye Tutun
Tarrm Satrq Kooperatifleri Genel Bir-
lifi Kanunu" Erkarrlmrgtrr. Bu kanuna
tabi olarak 1974' de Mug ilmerkezin-
de ve daha sonra Bursa'nrn Mustafa
Kemalpaga ilgesinde ve diler illerde
bu kooperatifler geligmeye baglamrg-
tr. Yrllar itibariyle saysalgeligime ba-
hldrgrnda 1998 yrhndan itibaren bir
geligme goruldugu ve 2001 tarihinde
kooperatif saylslnln 67' ye tiitun tanm
satrg kooperatiflerine ortak uretici sa-

)nsrnrn ise 33.113 e ulagtrE belir-
tilmektedir(T.C .Ziraat Bankasr,
2000).
1196 sayh Tutlin Tanm Sab! Koo-
peratifleri kanununda kooperatiflerin
birlikler bunyesinde orgttlenmeleri

ongorulse de bugune kadar ust or-
gtitlenmelerini gerEeklegtirememig-
lerdir. Kooperatifin amaq ve galryma
konulan "ortaklann urunlerine stirekli
ahcrlar bulmak, sattn ahnan tiltunleri
iglemek, 0reticilerin rirunlerini deler
fiyatrna pazarlamak ve piyasada den-
ge olugturmak, dunya piyasalarrndaki
geligmeleri izlemek, ortaklann her biri
igin uretimde ihtiyaE duydufu tum
girdileri ucuz, kaliteli ve yeterli mi}<tar-
da saflamak, tutun tanmr konusunda
ortaklara teknik yardrmda bulunmak,
ortaklann kredi ihtiyacmr kargilamak,
ortaklarrn refah d0zeylerini artrmak
ve ortaklann ihtiyag maddelerinin
toptan ahmlnr saflamak, tiltunleri
TEKEL idaresine devretmek" geklin-
de ozetlenebilir.
Yeni qrkarrlan ve Tutun Tarrm Satrg
Kooperatifl erini de kapsaya n 457 2 sa-
yrlr kanun, 21/1011935 tarih ve 2834
sayfr kanunu, 30/04/7985 tarih ve
3186 sayrh kanun hukmundeki karar-
nameyi, aynca 25/741969 tarihli ve
1196 sayrh Tutun Tarrm Satrg Koope-
ratifleri Birlikleri hakkrndaki kanunu
yururhilden kaldrrmrq ve Tarrm Satrg
Kooperatifleri ve Birlikleri iEin yeni or-
tak bir sayfa agmrqtr(Er,2OO0). 4572
sayh kanunun 1. maddesinde koope-
ratiflerin amacrndan baqka bizzat bu
kanunun yaprhg amacl da belirtilmig-
tir. "Bu kanunun amacl, tanm satrg
kooperatifleri ve birliklerine iligkin hu-
kumleri duzenlemek ve bu kurulugla-
rrn yeniden yaprlanmasr iEin yasal bir
Eergeve olugturarak, tarrm satry koo-
peratif ve birliklerini etkin ve siirdriru-
lebilir bir gekilde ozerkve maliyonden
bafrmsz krlmalctrr"(4572 Sayrh TSK-
HK.1/1). Bu hukme gore kanunun
amacr; tanm satrg kooperatif ve birlik-
lerini ozerk ve mali yonden bafrmsz-
lagtrrmak[r. Bu amacrn gerEeklegtiri-
lebilmesiigin de kooperatif ve birlikle-
rinin yeniden yaprlanmasmrn sallan-
masr bir arag olarak gor0lmektedir.
Yiirurltile giren 4572 sayh kanuna
gore "Kooperatif ve birlikler; ortakla-
rrn ve gerektifinde diler ureticilerin
ur0nlerini daha iyi gartlarla defierlen-
dirmek, mesleki faaliyetleri ile ilgili ih-
tiyaElarrnr kargtlamak ve ekonomik
menfaatlerini korumak konulannda
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gahgrrlar. Kooperatif ve birliklerin, ilk

igleme htiviyetindeki igletme ve tesis-

leri drgrnda kalan sonraki uretim aga-

malart igin kuracaklan iktisadi iglet-

meleE anonim girket stattisunde ayrt

bir tuzel kiqilik olarak kurulup faaliyet

gosterirler.
ititii.t Tutt- SatrE Kooperatiflerinin
Faaliyetleri
Tarrm Satrq Kooperatifleri ve Birlikleri-

nin ozerkve mali yonden balrmsrz ol-

maslnl saflama amaclyla yeniden ya-

prlandrrrlmasr igin grkarrlan 4572 saytlr

kanunun bu amactnt gergeklegtirmek

igin " Yeniden Yaprlandrrma Kurulu"

(YYK) adryla bir kurul olugturmugtur'

1196 sayrh yasa ile kurulan ve halen

4572 sayfi yasa kapsamrnda faaliyet

gosteren Tiitun TSK'lerinin 2001 ytlt

itibariyle illere gore dagrltmt ve ortaK

saylan Qizelge 1'de gosterilmigtir'

Qizelge f in incelenmesi ile de anlagt-

lacagr gibi Turkiye'de 14 ilde Tiitun

TSKii kurulmugtur' Ancak Ziraat Ban-

Kaynak: 1' T.C. Ziraat Bankast

Kooperatifler Daire Bagkanltg'
Ankara, 2000.
2.T.C. SanaYi ve Ticaret Bakanltgr

Kaytlart, Ankara, 2001.

kasr kayrtlanna gore bunlann 29'u

(-.44) faaldir. Faal olan kooperatifleri

QDelge 2'de gormek mumkiindur'
ey-iumunda bu kooPeratifler $ekil
1'den de izlenebilir.

Tutun TsK'lerinin kurulug amact, tii-

ti.rn ekicisi ortaklanntn uriintinu altp

pazarlamakbr. Ciin0miize kadar bu a-

macr gergeklegtirecek bir faaliyeti ol-

mayan kooperatiflerin yeni tutiin ka-

nunundan sonra gergek iqlevi olan tti-

tun pazarlamaslnda faaliyet goster-

mesi gerektifii soylenebilir' Ancak iil-

kemizde mevcut tarlm satls koopera-

Iifleri 4572 sayrh yasa gereli Yeniden

Yaprlandrrma Kurulu baqkanhlrnda

yeniden organize edilme agamasln-

iadrr. Ttitun TSK ile ilgili herhangi bir

duzenleme yapildrgr konusunda bilgi

mevcut degitdir. 4572 saytlt yasa ge-

regi tiitiin TSK' lerinin kurulug ve tes-

cil iglemleri Sanayi ve Ticaret Bakan-

hlr tarafrndan ytiriitiilmektedir'
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Qizelge 1. Ti.irkiye'de 4572 Sayh Yasa Kap-mrda lfurulan Tuhrn
Thrrm SatrE Kooperatifleri (2001)

Serinhisar
lGracasl
Bozdolan
Atrmedi
ESrn€
Horasan{irmugdere
Koldere

;Alfiisar
K6prubagr
Yassrhoy0k
Dedebag
Alaattin
Acrpayam
Krkafag
Uzunpmar
Saruhanh
Salihli
Golmarmara
T

Kaynak: TC. Ziraat Bankasr Genel Mi.idiirliifti Kooperatifler Daire Bagkanhgr
QahEma Raporlarr, Qegitli Yrllar,Ankara.
* Bu yllarda ballmslz ti.itiin tarrm satlE kooperatiflerine aglan kredilerin ancak
genel toplamlanna ulagrlabilmiEtir.

Amerika BirleEik Devletlerinde
Tiittin Piyasasrnda Kooperatiflerin
Fonksiyonu

dkemizde tutun sektorundeki yeni-
den yaprlanma ile ilgili model onerisi-
ne geqmeden once tutun ve tutun
mamulleri konusunda dunyanm en
onde gelen r.ilkesi olan ABD' deki tu-
tun ve sigara organizasyonunu ince-
lemek yerinde olacaktr. Butiin ureti-
cilere egit Sans vermesi ve tutiin ahcl-
larma da istedikleri ur|nu sonuna ka-
dar seEme imkanr tanrmasr nedenife,
t0tun pazarlamaslnda, ABD bagta ol-
mak uzere birEok ulkede, artlrmah sa-
try yontemi(okgrn sistemi) uygulan-
maktadtr.
ABD'de pazarlamak 0zere haarlanan
tiitunlerin yaklagrk %96'ltk krsmr agrk
artrrma yontemi ile, puroluk ttitun
yapralr, dark air-cured gibi tutiin qe-
gitleri de dolrudan qiftlikte veya ureti-
ci kooperatifl erinde satrlmaktadr.
AErk artrma merkezleri, tutuntin pa-
zarlanmasr igin yer saflayan aErk artr-
ma mekanizmasrnrn igleyigini etkin bir
gekilde gerEeklegtiren ilretici ile ahcr
arasrnda aracr durumundaki kurulug-
lardrr. ABD tiitiincriliigunun geligi-
minde Okgrn (aErk artrrma) tipi pazar-
lama sisteminin onemli etkileri bulun-
maktadrr(Guler, 1 999).
Amerika'da tutun piyasalarr, uretim
bolgeleri ve urun Eegitlerine gore yrhn
farkh zamanlarma yaylarak aErlmak-
tadrr. Ayrrca bazr tltiin qegitleri de yhn
her aynda satrlmaktadrr. Kooperatif
birlikleri ayrr bir pazar organizasyonu-
na sahip degildir. Kooperatif birlikleri
esas olarak bu okqrn sistemiyle uyum
halinde uretici temsilcileri gibi faali-
yette bulunurlar. Tiltun kooperatifleri
uzun ve dalgah bir tarihe sahiptir.
1923 yfi itibarile hemen hemen Bir-
legik Devletler t0tununun yarrsr Eegitli
kooperatif birlikleri tarafindan pazar-
lanmakta idi. Fakat bu harekette bir
dugng goruldu. 1990'h yllarrn bagrn-
da kooperatifler, fiyat destekleme me-
kanizmasr uygulamasr ve htikumet
kedi politikalanyla uyurmlu olarak de-
polama fonksiyonlarrnr yerine getir-
mektedirler. $ayet okgrn fiyatr huki.r-

gf

Ortaldara
Kooperatifin ad hdfandnhn

lsedi miktan

1995 Krzlhisar 4.OOO
Yarshca6rk | 2.772

| 7.45s
Afaattin | 8.454
Dedebag | 4.456

15.000
25.OOO
15.OOO
40.300
45.OOO
4.600

18.500
92.OOO
35.266
8.630

20.775
36.580

6.650
17.OOO
30.ooo
29.5o0
41.OOO
25.700
30.ooo

Serinhisar
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Bozdo!an
Ahmetli
Egme
Horasan-Gtimiigdere
Koldere
Akhisar
K6priibagr
Yassrhoy0k
Dedeba!
Alaattin
Acrpayam
Krrkalag
Uzunprnar
Saruhanl
Salihli
Golmarmara
Turgutlu
Borlu-Demirci

50.ooo
46.500
42.50,0

115.OOO
120.OOO

7.500
75.OOO

250.OOO
77.450
13.400
56.OOO
75.OOO
22.400
35.OOO
85.OO0

225.OOO
132.500
140.OOO
108.203
28.517

3 37r.670
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metin belirledili destekleme fiyattnrn
altma du$erse tutun, kooperatif tara-
frndan allnrr ve giftgi hiikumetin des-
tekfiyatrnr alrr.

Amerikan tutiin sisteminin igletilmesi
ve fiyatlandrrrlmasr genellikle yan\
anlaqrlmaktadrr. Sistem; rininirn az ol-
dufu donemde ttitiin ureticisine mi-
nimum(asgari) fiyat garantisi sagla-
maktadr. Yasa gerefi ttitun sistemin-
deki uygulamalar Amerikan vergi mti-
kelleflerine. herhangi bir yuk getirme-
mektedir. Ur0nun bol olduju yrllarda
federal hiikrimetin bir finans btirosu
gibi gahgan drun Kredi Kurumu
(CCC); agrk artrmadan geEen tum tu-
tunlerin ahcilar tarafrndan satm alm-
maslnl sallamak igin tritun i.ireticileri
kooperatiflerini kedilendirmektedir.
Tritun kooperatifleri, drun Kredi Ku-
rumu(CCC) tarafrndan; satrn alma,
depolama ve sonunda tiitunu pazar-
lama ile ilgili olarak yetkilendirilmigtir.
Bir Eok yl.trittn kooperatifleri elindeki
tutrinleri Uriin Kredi Kurumundan al-
drklarr odring para miktarml geri ode-
meye yetecek bir fiyat duzeyinden pa-
zarlayabilmiglerdir. Bu nedenle bu
program kendi kendini finanse et-
mektedir. Ancak yasada yer alan ko-
gullar gere$i bu devlet kedisinin ta-
mamr; tutun ilreticileri ve ahcilanmn
pazarlama kazancrndan alman vergi-
den kargrlanmaktadrr.
Tiirkiye'deTiitiin Sektririinde Ye-
niden Yapllanma Ve Tiiti.in Tarrm
SatrE_ Kooperatiflerine Dayah Yeni
Bir OrgiitlenmeModeli
Turkiye'de 2002 yrlma kadar geEerli
olan Oligopson piyasa modeline uy-
gun devlet destekli ti.itun pazarlama
sistemi 4733 sayth "Tutun Kanunu"
ile gok onemli degigiklige uframrytr.
Bu degigikliklerin en onemlisi "2002
ve muteakip yrllar tritun urtinu igin
destekleme ahmr yaprlmaz" htikm0-
dtir. Boylelikle "02/07/7961 tarihli ve
1 177 Sayh Tuttin ve Tutiin Tekeli Ka-
nunu" yururlukten kaldrrrlmrgtrr. Bu-
nun yerine yeni grkan kanunun 6.
maddesinde "iiretici tutunleri yazrh
sozlegmeler esasl veya aE& arttrma
yontemiyle ahrur ve satrlrr. Sozlegmeli
uretim esastna gore uretilen tutun-
lerin fiyatlarr, ttittin mamulleri rireti-

lerin fiyatbn, tutun mamulleri ureti-
cileri reArcya tirccarlar ile iireticiler
veArya ternsilcileri arasrnda vanlan
mu0abakata grore belirlenir. Yazrl soz-
leEme yaprlarak rlretilen tutunler dr-
gnda kalan uretici U1unleri agk art-
hrma merkezlerinde agk arttrrma
yontemiyle ahmr ve sanlr. Agk art-
trmaya baqlangrE fiyatlanndan bag-
lamr ve satrga konu tr-ittinler en yiiksek
fiyah veren ahcrya satilarak tescil edi-
lir" hukmu yer almaktadr.
Bu bolumde Erkarrlan mevcut yasaya
gore sozlegmeli tanm ve olgrn siste-
minin de yer alabileceliyeni bir pazar-
lama modeli rizerinde tartrgma yaprla-
caktr. Ancak binlerce iireticinin dagr-
nrk bir halde ve birbirinden habersiz
orgtitsiiz bir gekilde okgm sistemine
benzer bir pazarlama modeli iEine gir-
mesi oldukga zor gdrulmektedir. Soz-
legmeli tanm konusu ise ulkemizde
uzun yrllardr uygulanmakta olup, tu-
tun sektorunde de yeni kanun sonra-
sr uygulanmasrna baglamlmrgtrr.
TEKEL'in ekici tutun piyasasma des-
tekleme ahmlan kapsamnda girme-
mesi ve kanunda yer alan arttrmalr
ahm merkezlerinin Nisan 2003'te
olugturulmasl, tutiin pazarlamasrnda
artrmah sistemin ilk kez uygulanacak
olmasr tutun sektorunde pazarlama
sisteminin daha uzunca bir srire tarh-
gilmasr gerektili qeklinde yorumlana-
bilir. (Resmi Gazete Tarih ve Sayr:
17.03.2003/25051).

Qahqmada bu belirsizlikleri gidermek
amacryla olugturulacak pazarlama or-
ganizasyonunda eski adr TEKEL olan
kurulugun personel ve altyaprsrndan
yararlanllmasr dugiin0lmug aynca
4572 sayfi kanunla daha once kurul-
mug olan Tutun Tarrm Satrg Koopera-
tiflerinin de kapsam igine ahndrfi "Ta-
rrm Satry Kooperatifleri ve Birlikleri
Hakkrndaki Kanun" ile halen mevcut
Tirtiin TSK'lerinden yararlarulmasl
diigunulmugtur.
Oncelikle hukuki olarak Tutrin TSK'
lerinin kurulug ve denetleme iqlemle-
rinde 4733 sayrh Tutun Kanununa
gore kurulan "T0tun ve Tiitun Ma-
mulleri ve Alkoll0 iEkiler Piyasasr Dri-
zenleme Kurulu" nun (hsaca Tutun
Kurumu) aktif hale getirilmesi gerekli-

g
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dir. Qunkti bu Kurum, tiltun ve alkol
sektori ile ilgili her turlu sektorel du-
zenleme yetkisi ile yetkin krlnmrqtrr.
Trittin ve Tritun Mamulleri ve Alkollir
igkiler Piyasasr Duzenleme lfurumu'
nun oncelikle yapmast gereken ekici
tutun piyasasrnda ureticilerin, aracrla-
nn ve tuccarlarrn (ozel sigara fabrika-
lan ve TEKEL) yer alacalr bir sistemi
kurmaktr. Bu sistemde ozellegtirme
kapsamna ahnan TEKEL Sigara fab-
rikalarr, TEKEL Tutun igleme ve De-
polama Tesisleri ileT{itun TSK'leri be-
lirli bir silrede saflanacak geEig stireci
ile koordineli bir gahgma sistemine
entegre edilmelidir. $oyle ki; TE-
KEL'in Turkiye'deki tttiin ahm mer-
kezlerindeki iireticiler(tritun ekicileri),
4572 saytltyasaya gore kurulan ve ku-
rulacak olan Ttrttln TSK'leri gemsiyesi
altrnda orgttlendirilmelidir. Bunun
iEinde ti.rt0n ahm merkezleri ile $ekil
1'de gosterilen Tritijn TSK'leri arasln-
da bir paralellik sa$lanmah ve hemen
her tutun ahm merkezinde bir ya da
birkag kooperatif kurulmahdr. Kurul-
mug olan kooperatiflerve ortaklarr su-
ratle tut0n pazarlamasr konusunda
bilgilendirilmeli ve egitime allnmahdu.
Yine ilgili yasa gerefi bu TSK' lerinin
sayca fazla olan ya da tuttin ekiminin
yolun oldulu illerde Bolge Birlikleri
tesis edilmeli ve Bolge Birlikleri ile irti-
batr sa$layacak bir Tutrin Tarrm Satrg
Kooperatifleri Merkez Birligi (Ttitun
TSK MB) kurularak acilen uygulama-
ya gegirilmetidir. Tuttinde uretici or-
gutlenmesini krsa donemde uygula-
mak kolay bir ig degildir. Bu igin uretici
egitimi ve finansmanr ile yetiqmiq per-
sonel istihdaml son derece onem ta-
grmaktadrr. Finansman ve personel
gereksinimi Tutrin Kurumunca TE-
KEL'den sa$lanan imkanlarla yerine
getirilebilir. Egitim gahgmalarrnda da
daha once faaliyet gosteren TSKB
(Tarig, Antbirlik gibi) ile dniversite ve
TEKEL'in kadrolanndan yararlanila-
bilir. Kurulacak olan Tut0n TSK MB
Tiirkiye'de iiretilecek tutunlerin ure-
timinden pazarlanmasma kadar her
alanda aktif rol ustlenip yasada yer
alan arttrmah satrg merkezlerini olug-
turup sozlegmeli ttitrin uretimini ger-
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Eeklegtirebilir. Bu igler iEin asgari 5 y,l_
Lk bir gegig srirecine gereksinim oldu_
gu dugrinulmektedir. Tiitiin TSK MB
Sistemi onceh boliimde aqrklanan
ABD'deki Olgrn sistemi iEinde yer
alan Tritun Pazarlama ve Kredi Koo_
peratifleri ve Destekleme Sistemi ile
kargllagtrrmah olarak incelenerek Tur_
kiye kogullanna adapte edilebilir. 5 vrl_
hk geEig sureci iEinde Tutun TSK MB
masraflanntn tamamr Tutrin l&.rrumu
tarafrndan kargllanabilir. Ayrrca sigara
fabrikalarrnrn ozelleqtirilmesi ba!la_
mrnda sermayenin tabana yayrlmasr
ilkesi dolrultusunda bu fabrikalarrn
bir lqsmrnrn Tutun TSK MB'ne dewi
ya da uzun vade ile satugr dtigtinulme_
lidir.
Yukanda sralanan onlemlerin uygula_
nabilmesi iEin her geyden once kararlr
siyasi bir irade gerekmektedir. Bu yeni
pazarlama sisteminin artilan ve eksi_
leri tireticilerin, TEKEL'in, ozel sek_
tortin ve konu uzmanlanntn da katr_
lacalr platformlarda tartrgrlmahdrr. Bu
platform, rilke iE ve drg ihtiyacr kadar
tutiin uretilmesini, tr-itunde iiretim
planlamasr yapilmasmr ve pazarlama_
da rireticilerin aldif olarak yer alacalr
Tiitun TSK leri yoluyla tuttin piyasi_
s.rnrn olugturulmasmr sallamahdrr.
Oncelikle tutiinde sozlegmeli uretim
sistemi mevcut yasalar gerqevesinde
v_eya yeni Erkarrlacak bir ,,sozlesmeli

Uretim Kanunu" kapsamrnda y"nid"n
duzenlenmetidir. Tuttrn kanunu son_
rasr ozel sektor 4733 sayrh kanunun 6.
maddesine istinaden hazrrladrft soz_
legme ile hemen faaliyete g"Elig u"
2002yil uriinu igin sozlegmeli uretim
uygulamasma baglamrgtrr. Trjtrin Ku_
rurnunca Erkarrlan yeni yonetmelikte
ise yeni haanlanan sozlegme ile 2003
yrhndan itibaren uygulanaca$r belirtil_
mektedir. 4733 sayl yasada yer alan
artrmah satrg sisteminin $ekl 2'de
gosterilen bir model ile uygulanabi_
leceli dug0n0lmelrtedir. Ancak bu w-
gulama iEin oncelikle Tuttin TSKMB'
nin faaliyete geEmesi ve ABD'dekine
benzer Urun Kredi Kurumunun olus_
turulmasr gerekmektedir. Fondan
kredilendirilen kooperatifler, ortak u_
retici tiitrinlerini zaman iginde sattrk_

TdTdN TARIIvIsATIg
KOOPERATIFLERi

rrrrot usr
KORq[N

+

.. AqTKARTTTRMAMERKEZi
((Jst Kurulca Gtirevlendirilecek Eksper
ya da Borsa Deneyimi olan Gcirevliler

lannda Fon'a geri odemelidirler
OzetveSonug
Tutrin konusu ulkemizde her zaman
en gok tartrgrlan konularm basmda
gelmigtir. Bu gahgmada, mevcut pu-
zarlama sisteminin ttimu ile defigme-
si sonucu irreticilerin ma$duriyetini
en aza indirgemeyi hedefleyen bir
kooperatif orgiitlenme modeli ijzerin-
de durulmugtur. Bu model iginde ka-
pitalist ekonominin dtinyadi en yay-
gn uygulamasnm gozlendifi ABD'
den esinlenilmigtir. Kooperatifler, ka-
pitalist ekonominin ozelligi olan agrrr
kdr elde etme isteklerini torp0leyen
piyasalarr hem uretici hem de tuketici
lehine regule (drizenleyen) eden kuru-
luglardrr.
Tutiin sektorunde kooperatif yon-
temden yararlanma, siyasi iktidarlarrn
ekonomi politikalanna gore karar ve-
recekleri bir konudur. dlkemizde eok
bagarrlr olmasa da bazt sel<torleide
kooperatifEilik uygulamalan ureticile-
re onemli katkrlar safilamaktadu. Ha_
len uyesi olmak iEin ulrag verdilimiz
AB rilkelerinde ise tanm sektori nere-
deyse btitunuyle uretici kooperatifleri
ve diger tiretici or.ganizasyonlarrnrn
kontrolu altrndadrr. Ulkemizde de iste-
nildijinde t0trin seldoninde koopera_
tifEilikten yararlamlabilir. Ozellikl-e vrl-
lardrr tritun ureticinin g0vencesi ko-
numundaki TEKEL'in ozellegtirilmesi
sonucu olugacak boglulu Tiitun TSK'
lerinin doldurabilece$i diiqunrilmek-
tedir.

Gtiler, S. (1 999). Turkiye TutuncuhiL-
gune GenelBir Bakrg: Ege Bolgesin-
de Tutun fuzrnm Plantanma Olanak-
lan, izmir. Tutun Eksperleri Dernefii.
Kohl, R. And J. Uht .(1990). Marke-
ting of Agricultural products. New
York Macmillian Publishing Company.
Snell, W.( 2001). The U.S. Tobacco
Program: HowltWorks andWho pavs
Forlt. Erigim:
http./www. ca. klw. edu/agelpubs/aec7
aecQ2/htm. [ 26.06.2001 l.
TARIS.(200 I )Tarrm Sar€ Kooperatif
ve Birlikleri Haklanda Kanun ve ilgili
Mevzuat, Temmuz2OOl.
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ve 24635 Sayr
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TC. Ziraat Bankasr Genel Miidiirti.i-
gii.(1997). 1997 VIr Qatrgma Raporu,
Kooperatifl er Mtdu rlu gu,,{nkara.
TC. Ziraat Bankasr Genel Miidiirlii-
gii.(l998). 1 998 Yrtr Qahgma Raporu,
Kooperatifl er Mtidrirliigri/Ankara.
T.C. Ziraat Bankasr Genel Miidtirlti-
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TEKEL.(1999). 1 999 Yrtr Faaliyet Ra-
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Raporu,lstanbul.
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ft, C.(20@). Tanm SabE t(ooperatf- t-lglt Kooperatifler ve Diger Qiftqi
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Bitkilerde Gen Aktarrmr:
Bitkilere gen aktanmt galqmalart,

1982-1983 yrllarrnda baqlamrg ve

1983'de transgenik bitkilerde aktan-

lan genin ifadesinin baganlmast gen-

lerin yapr ve fonksiyonlanntn analizi,

diizenleme mekanizmalartntn aydtn-

latrlmasr gibi temel biyolojik konulann

ara€tlrtlmaslnda yeni ve gtiglu bir yon-

tem olarak yerini almrgtr. Gen al<ta-

nm sistemleri kullanrlarak bitki geligi-

minin kontroli.i ile ilgili donemler arag-

trrilmrgtr.
Tiansgenik bitkilel metabolik yollann

tanrmlanmast, genin Eahgmaslnt
kontrol eden cis ve hans etkili ele-

mentlerin belirlenmesi rie EeEitli Eev-

resel stress koqulhnna verilen tepki

mekaniznalanrun anlaglmas aEtsm-

dan onemli araElar haline gelrnigtir.

Yaprlan Ealqmalarla, gen aktanmr ile

bitkilere, gegitli Eewesel kogullara (ku-

rakhk, don, yiiksek asit ve tuzluluk

vb.), balrteriyel, viral ve fungal hasta-

hklara, herbicitve pestisitler gibi gegit-

Ii kimyasal bilegiklere dayamkhhk o-

zellili kazandrrrlabilmektedir ( 1 ).

Bitkilerde Gen Aktanmrnda Kulla-
nllanYiintemler:
Bitkilerde gen aktarrml baa ozel gen

dizilerinin bitki hticrelerine genetik

miihendislili teknikleri kullanilarak

aktanlmasrdrr. Genetik transformas-
yon da denilen bu sureE yabanct DNA'

nln genom iEine yerlegmesi (insersi-

yon), genoma ballanmast (entegras-

yon), Genin anlatlmlnln YaPilmasr
(ekspresyon) ve kazanllan Yeni
ozelliklerin yawu dollere aktanmt

agamalarmdan olugmal<tadrr'

Gen aktanmrnda kullanrlan yontem-

ler;
1-Dolayh GenAktartmt
Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium rhizogenes
Virusler
2-Dolaysrz GenAktanmt
Biyolistik
Elektroporasyon
Mikro-enjeksiYon
Malco-enjeksiyon
Protoplastlarla kimyasal yontemlerle

ve lipozomlarla gen aktartmt
Agro-enfeksiyon
Polen transformasyonu
Zigotik embriyoya DNA emdirilmesi
Fiberler aracrhfir ile DI'IA alrtanmt
Sonikasyon
Desikasyon (2).

Agrobacterium tumefaciens araclh-

ir ile tiitiine gen aktanmr:
Genel olarak Solanaceae familyasma

ait ttirlerin in vitro rejenerasyon kabili-

yetleri yiiksek olup, Agrobacterium

enfeksiyonlanna karqt da oldukga

hassastrlar. Ozeilikle ttitiin, gen akta'

nm gahgmalartnda model bitki olarak

kullamlmatrta ve de{igik organizma-

lardan izole edilen genler oncelikle bu

bitkide test edilmektedir. ilk olarak

ttittin yaprak disklerine Agrobacteri-

um tumefaciens aracrhfirYla gen

aktanmr Horsch ve ark taraftndan

(1 985-1 986) gergeklegtirilmigtir.
Tiltun yaprak disklerine gen transferi

iEin ilk olarak GV2260(P35SGUS-

INT) ve GV2260(AoPRIGUS-INT)
A.tumefaciens hatlan buyiittlur'
Bunun igin, 50 ml'lik steril falcon ti.ip

lerine 5-10 ml svt NB besin ortaml

konur ve bu ortama 100mg4 rifam-

pisin ve 50 mgA kanamisin ilave edilir'

Daha sonra steril bir lup yardrmrla

petri kutulannda saklanan balrteri ktil-

turlerinden bir miktar almarak bu or-

tama agtlantr ve 160-200 devir/d ve

28C'de bir gece yada istenilen gogal-

trm elde edilinceye kadar biiyutiiliu
Aqrlama igin,-80C'de saklanan veya

daha once bdyuti.ilmug olan bakter

k0lturleri de kullamlabilmelctedir.
Yaprak disklerinin kayna$ olarak sera

veya in vitro gartlarda biiyutiilen yak-

lagrk 4-6 haftahk fidelerden elde edF

len yapraklar kullanrlmaktadrr. Sera

gartlannda btiyuttilen bitkilerden elde

edilen yapraklar %20'lik gamagr stt-

yunda 15 dakika siireyle ytizey sterili-

zasyonuna tabi tutulduktan sonra

steril su ile 3 kez durulantr. in vitro' da

yetigtirilen bitkilerden elde edilen yap

raklar iEin bu igleme gerek Yoktur

Sterilizasyondan sonra yapraklar ste

ril gartlar alttnda, steril bistiiri ve pens

kullamlarak 0.5 cm Eaprnda disklere

ayrrhrlar. Kesilen bu yaprak diskler'

1/50 oramnda (1x10uhiicre/ml) sey-

reltilmig bakteri kiilttru igeren sn:

MSD4x2 (0. 1 mg/l'lM,7mSA BAP ve

30gA saktaroz igeren MS besin orta'

mt) ortamnda 30 dakika siireyle ino'

kule edilir. Inoktilasyon dan sonre

yaprak diskleri katr MSD4x2 besin or'

tamrna aktarrlarak 2 gun siireyle 25C

de ko-kiiltiivasyona tabi tutulurlar. Bu

surenin sonunda eksPlantlar 50mg

kanamisin ve 400mgA augmentlr-

iEeren seEici MSD4x2 ortamtna akta'

[g
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nlrr. inokulasyondan yaldagk 10-12
gun sonra yaprak dislderi etrafinda
kanamisine dayarukh kallus geligir-
ken, 3hafta sonra da kalluslar [zerin-
de kanamisine dayanrkh surgi.inler
olugur. Siirgtinler 1-2 cm buyukluge
erigince kesilerek 50mgl kanamisin
ve 500m9/ augmentin igeren katr

koklendirme ortamrna (309/l sakka-
roz iEeren MS besin ortamr) konur.
Koklenen strg0nler son olarak sakst-

lara aktarrlarak drg gartlara ahgtrrrlrrlar.

Bu qekilde, tek bir yaprak diskinden
qok sayda transgenik ttitiin bitkisi
elde edilebilinir. Saksrlarda geligen
bitkilerin transgenik olup olmadrklan
ise GUS, PCR, Southern blot gibi a-

nalizler ile saptanabilir (3).

Segici lEaret ve Raport<ir genleri ile
tiittine gen nakli:
Kultur bitkilerinde yabancr otlarrn ne-
den oldu$u rirtin kayrplannr azaltmak
iqin, modern tanmda herbicitler yay-

grn olarak kullamlmaktadr. Krilttir bit-
kilerinden daha Eok yabancr otlara et-
kili, hayvanlara ve Eeweye zararstz,

yeni herbicitler aragtrnlmaktadrr. Kul-
lamlan herbicitlerin gofu yabancr ot
ve kultirr bitkilerini ayrt edemezken,
herbicitlere direngli transgenik bitki-
lerin geligtirilmesi, herbicitlerin ki.lltur
bitkilerinin korunmasrnda segici kul-
lammrna izin vermektedir. Herbicitlere
direnEli transgenik bitki eldesinde
aktif molekiiliin detoksifikasyonu,
hedef molekiili.in fazla uretimi ve he-
def molekirli.in modifikasyonu dahil
olmak uzere temelde uE yol izlenmek-
tedir. Detoksifikasyon ve fazla uretim
yollarryla glutamin sentetaz enziminin
etkili inhibitorti olan fosfonitrosine
(PPT) direnEli trangenik tiitiin gelig-

tirmek ve herbicite kargr sagladrklan
direng yoniinden iki yol denenmek-
tedir. Fosfonitrosini detoksifiye edebi-
len fosfinotrisin N-asetil transfe-
raz'ln (PAT) sentezinden sorumlu o-
lan bar genini tagryan pPZPEmuPAf,
ve soya sitosolik glutamin sentetaz
genini tagryan pLN16 ikili vektorleri
kullanrlmaktadrr. Saf durumda elde
edilen bu vektorler, "triparental ma-
ting" yontemi ile Agrobacterium

tumefaciens EI-1,A105 suglanna aka-
nlmaktadr. Tiitiine gen transferi
yaprak disk transformasyonu" yon-
temi ile, ikili vekt6rlerden birini tagryan

Agrobacterium sugunun kullanrmryla
gerEeklegmektedir. pLNl 6 ile yaptlan

deneylerle, 51mgll kanamisin iEeren

ortamda kallus, govde ve kok olugu-

mu elde edilmesine ra[men, bu bitki-
lerin olumcul dozdaki fosfinotrisine
kargr direng gostermedikleri gorul-
melrtedir. pPZPEmuPAT ile yaprlan

deneylerle, olilmctll dozun elli katr

olan 10mgA fosfinotrisin igeren or-

tamda hayatta kaltp, geligebilen
transgenik tiitiin bitkileri geligtirile-

bilinmelrtedir. SeEilen altr bafrmsrz
onc0l transgenik bitkinin genomla-
nna bar geninin ballandrfl ve bu bit-
kilerde kontrol bitkilerinde sentezlen-
meyen PAT enziminin sentezlendili
PCR ve SDS-PAGE Eahgmalanyla
dofrulanmaktadrr. A;mca, F, neslin-

deki gen dalrhmrmn Mendel'in kalrtrm

modelindeki tek baskrn genin daltlt-
mryla aynr oldufu da belirlenmigtir
(4).

Gen aktanmrnda ttitilniin iinemi:
drtin teknolojisi ve urun geligtirilmesi

uzerine Eahgan aragtrnctlar, transge-
nik gahEmalan insan DNA'srnr tiittin
bitkisi iEinde Eolaltarak ozellikle Ee-
gitli hastahklann tedavi yontemlerini
bulabilmek igin kullanmaktadrrlar.
izledikleri yontem ise goyledir;
1-) iEerisinde tedavi edici protein bu-
lunan insan geni izole edilerek plaz-

mid olarak bilinen bakteri DNA'stna
yerlegtirilmektedir.
2-) Bu genin tiiti.in bitkisine tantttmr
igin, bitki hucrelerine DNA igeren in-
san genin bulundufu bakteriye ait
hucreler transfer edilmekte,daha son-
ra bu bakteri ttitiin bitkisinin yapra-

irnda bir delgeg yardrmryla delinen
yaralar boy.rnca Eogalarak ilerlemek-
tedir..
3-) Bu iglemden sonra bitkiler yeni ge-

ligmeyr desteldeyici zengin besin or-

tamrna konulmakta, kok ve surgiinler
yeni bithleri olugturabilecek yaprya

geldikten sonra topraga dikilmekte-
dir.

+) Tutr.rt bitkileri olgunlagtrlrnda
yapraldan insan geni ve proteini iEin

hasat ve test edilmekte,yaprak
yaprlan ise insan proteininin dolru
sentez edilip edilmedigini ortaya
grkarmak ve giivenilir oldulunu
belirlemek iEin analiz edilmektedir.
5-) Daha sonra tedavi edici ozelligi o-
lan bu protein difier biitiin ti.itiin yap-

rak proteinlerinden aynlarak, hastala-
ra verilmek iizere saf protein olarak
elde edilmektedir.
Boyle bir gahgma iEin ti.itiiniin segil-
mesinin en onemli nedeni ise, bilim
adamlarrnrn tiitiinii bitki dunyasnm
beyaz faresi' olarak tanrmlamalarrdu,
gunku tiitiin DNA'st rahathkla
manipule edilebilme ozellifine
sahiptir. Ttitiin bitkisinin binlerce
tohum vermeside, bitkinin uretimini
kolaylagtrrmaktadlr. Bunlarrn
haricinde tiitiin bitkisinin birbirini
takip eden generasyonlan hucreleri
iEinde aktanlmrg olan genleri tagrya-

bilme ozelliline sahiptir (5). Butiin bu
ozelliklerinden dolayr ttitiin bitkisi
gen aktanmr iEin aragtrncrlara buyiik
kolayhklar sallamakta ve olumlu
sonuElar elde edilebilinmel<tgdir.
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Erzen Beyt
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BEYiN izinoe

Siilelman SARICA
T0tiin EksPeri

Yine biryolculuktaYm
Bir kogenden bir kogene'

Dalga dalga inig qrhg

Geliyorsun gozlerimin oniine'
2OO2-2O03 yh krgr tilkemizde son yrl-

larda gorulmeyen olEiide uzun surdii'
Gergekten bizlere bahan, yazr, dolayt
ve gLzip gormeyi gok ozletti. Her ne

kadir krgrn da kendine gore giizellik-

leri varsi da, uzun misafirligi bir gok

yonden oldukga stktnh veriYor'

lgte bu duygular iEersindeyken yolu-

muz Muq'a dugti.i. Bu giizel frrsatr de-

lerlendirerek dogasr ve tarihiyle bii-

t-iin insanlanmrzrn sevdilini ve merak

ettilini iyi bildifimVan Golti civartnda

bir geziye grkmaya karar verdim' Qev-

," ill"tde gahgan birkag arkadagrmla

beraber yaptrgrmrz bu geziyi ozelleq-

tirme, tasfiye, nereye gidiyoruz gibi

heniiz bilinmeyen sorular arastnda

bocalayan meslektaglanmla bir nebze

olsun defigik bir atmosfere taqrnma

agrsndan PaYlagmak istedim'

nir tatit giinti dallan karla, da! etek-

leri, tepeleri ve ovasl koyu yegil bir halt

dogenmiggesine yegilliklerle kgp]t

Mug'tan yola qrkarak bulugma yerimiz

olan Ahlat'a vardtk. Selquklu Mezarh-

fir'nda Anadolu yu bize hediye eden ve
;'bit gtit bahgesine girercesine kara

toprala giren' yigitlerden bir ktsmtntn

vattrqimezarlara minnet dolu gozlerle

Lani aualartmut okuduktan sonra'

solumuzda Van Golii'nun tarifsiz gO-

zelleri egliginde gilneye dogru- yola

grktrk. Yanm saat sonra sa! tarafrmz-

ia Nemrut dafir uzamyordu' Yrllar on-

ce grktrfrm ve tadtna doYamadtltm
giizettikler gordtrgtim daga tekar grk-

tk. Zi."y" dogru hala tamamen eri-

memiE olan karlann arasmdan agtl-

mrg kar tunelinin arasmdan geEip' ga-

nugrn kenanna vannca goderimize

"^tt Ui. gtzellikler ziyafeti gektik

Slphan Da@, Ahlat, Van Golti, Tat-

van, Rahova didtigu ve dagrn Eana-
grtdaki Nemrut Golir. Daha sonra Ea-

nagn iginde YaPh$mE gezi ve geriYe

donttg.
Artrk Ziyaret beldesine kadar sirecek
olan Bitlis deresi vadisinin bagrnday-

drk. Sa! yanrmuda Bitlis'e kadar este-

tik zevki ve kabiliyeti miikemmel bir

ta$ ustastntn elinden EtkmtgEastna
guzel bir dofial tag duvar strast vardt'

Ve Bitlis. Muhtegem tarihinin koynun-

da uyryan mahzun guzel. Sen ne

otinler qordirn, ne parlak yldrzlann

iardr. Sina antlartn bile yeter, iiziilme
Bitlis.
Bitlis'ten grkrnca dereyi takiben yola

devam ediyoruz. Ben yolun Baykan'a

kadar olan bu boltimtine "kugtikgela-

Ieler yolu" diyorum. Qtinkti nisan ve

mays aylannda Eofunlugu Yolun so-

lunba kllan dogu boltimunde olmak

trzere en az otuz lcrk tane kiigtrk gelale

bu yolun yolculanna girin girin eglik

edei. Biraz sonra asrlk grnarlann gol-

gesinde gurul giirul bulaklarryla bir-

lag mola yeri. Birinde mola veriyoruz

ve oturdufumuz siirece buyuk bir haz

ahyoruz.
Oiadan ayrrhqta akltma gelen ve yllar-

drr kafamda takrh olan "Erzen beyligi"

konusunu arkadaglanma anlatttm'

Biraz sonra Veysel Karani hazretleri-

nin ziyaretgahrntn bulundufu Ziyaret

beldeiinde yolumuz ikiye ayrrlacakil'

Ya batrya doniip Kozluk'a dolru, ya da

giineye don0p Siirt'e dolru ofta q?9-

Ia Uu Uotgeae kurulmug geE Selguklu

donemi beyliklerinden tarih kitapla-

nnda fazla geqmeyen Erzen beylifiinin

topraklanna girecektik.
Erzen beligi bu bolgede bin yuzlii yl-
larla, bin dortyirdn yllar arasnda ya-

samrs kuqiik bir beylikti. Beyligin mer-

kezi ise o yrllarda Erzurum ile aynr adr

tasrvan "Erzen" qehri idi. Anadolu'nun

ismi eskiden "Rum" olarak anrldrgt

icin. iki sehri bir birinden ayrmak ba-

ttmrnaah Erzurum'a "Erzen-i Rum"

denilmig ve bu isim zamanla "Erzu-

rum" a dontigmugtur. Erzen beyliline
ilk beyi "Togan fuslan beye" izafeten

"Togan Arslan olullan beyligi.' de de-

nilriettedir. Erzen beylifi bolgesi bu

gi.in yerel soylenigle "Garzan' yores

6turuk bihnmekte ve halkma da "Gar-

zi" denmektedir. Kendilerine ait bir gi

vim tara olan yore halkr gok dindar ve

Lrkeklerin bagr genelde sankltdr'

fukadaglanmrn da ilgilenmesi netice

sinde yeri tam belli olmaYan Erzen

Eehrini bulmak igin Siirt'e dofiru do
nerek yola devam ettik. Siirt'e varma-

dan batrya dontip gevre koylerin arast-

na dogru yol almaya bagladrk' Bu yo]-

da goT< glzel kuEnk bir gelale vard'

Kendi aramrzda bu qelaleye "Necmet-

tin bey" gelalesi adtnt verdikten sonra'

Erzeniin kahnttlart uzerinde oldugunu

tahmin ettigim "Yanarsu" koydne gel

dik. 'Acabibulamayacak mryz" kuq-

kulart arastnda etrafr suzerken sag ta-

rafimzda kale duvarlannt andtran ve

dofudan batrya uzanrp biraz ileridek

Gaizan qay kryrsrnda sona eren kaya

,,rurtntn,jzerinde Ykrntrlar gordtlk

Bu srada yanlmza gelen bir koylu ile

konuqtuk. Ancak koyliintin bu harabe

ve voienin tarihi hakhnda bilgisi yok'

tu. Hemen yola grkarak yarlm saat su

ren bir tlrmanlg sonunda harabeleri:

bulundugu kayalann bagrna grktr|

Hemen on metre ilerisi gtkttltmz yer'

gore daha derin bir uEurum olan-D-

iepe muhteqem birYerdi' $u anda bu

lundufiumui Yerden kuzeYde Kozlu'

ve dag stralan, dofuda Kurtalan r'
Siirt cilan, gtneybatrda Begiri ve Kir'

dalr ve tam battmzda Garzan gay vi

biiirtk bir duzli.ik duruyordu' Buras

rnr.-,ltuXt ut ki Togan fuslan beyin sa"

ravlnln bulundufu yerdi' Hayalimdt

Tofian fuslan beyi, beyligine ait 
-top-

,ultluttn bi.iyuk bir bolumiinti gore:

bu verden etrafr suztiyor olarak tahal-

vul ettim. O kadar mutluydum ki igirr

igime srfmrYordu. fukadaglanm da

kendi dugtincelerini soyleyip sevinci'

me ortak oldular. Bulundulumuz yer-

den bir sure daha hayranhkla etral

seyrettik.
Bu srrada akgam olmug karanhk gok-

mek iizereydi. Togan fuslan beyin ha-

valivle veialaqrp yola devam ettik
'naitu 

Uir g,Xtq yolu bulamayacaitmr
duitrnerek geldigimiz yoldan Kurta'

Ianve Batman'a gegtik. Boylece gilze

bir gtin daha hatrralartmu arastna ka-

trhyordu. Hayatrmdaki unutulmaz anl-

laiarasrna glren bu gezi igin arkada=''

lanma tegekkiir ediYorum'

Her gey goniillerin istegince olsun"'

':,t: ::,::.:,:::a,,:::a::.,:::,.:,:ir'iill:.ii.':::i .].:rii:,,::i.:ilr:tri:":::'i.::::.i]l:l:' '
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TUTUN EKSPERLERi
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YENI

I$ IfiNUNU

NELERI

GETIRDI ?

gevket i;'r.'r:.,r.r.::.,.i:ri..:.:::i:,:x
Balatgrk Y. T iglt. Md. Yrd.

1. Gegici Ig lligkisi:
Yeni Ig Kanununda ilk defa duzenle-
nen geqici ig iligkisi, igEinin yaah ola-
rak kabulune bagh olarak holding
b0nyesinde veya aynl girketler toplu-
luguna bafh bagka bir igyerinde yahut
yapmal(a oldulu ige benzer iglerde
Eahgtrnlmast qartrla bagka bir iqvere-
ne ig gorme edimini yerine getirmek
iizere gegici olarak devredilmesi anla-
mrnr tasrmaldadrr.

GeEici ig itigtisi alb ayr gegmemek
uzere yazft olarak yapilabilecek ve en
fazla iki defa yenilenebilecektir. Bu
durum igEinin asrl isverenhle sozleg-
mesini sona erdirmel'ecektir. Geqici is
iligkisi grevve lokart a5an:asrna gelen
toplu uyu5mazhEn bir tarafi olan ig-
yerl e ri nde uvgul anamayacakhr.
2. lssodegmesi:
Suresi bir yrl ve daha fazla olan sozleg-
melerin yazrh olarak yaprlmasr zorun-
lulugu konmugtur. Kanunda kanun
hiik0mleriyle smrh kalmak qartryla
sozlegmelerini ihtiyaglarrna uygun qe-
kilde olugturabileceklerdir.
Belirli ve belirsiz sureli ig sozlegmele-
rinin tanrmr yaprlmrg ve esash bir ne-
den bulunmuyorsa ust uste yaprlma-
srmn onlenmesi gerefii vurgulanmry-
trr. Esash bir neden olmadan rist uste
belirli stireli sozlegme yapllmasr soz-
legmel belirsiz sr-ireliye donr-igturiir.
Krsmi srireli ig sozleqmesi de getiril-
mig ancak bunun srntrlan belirtilmig-
tir. Haftahk normal gahqma saatinin
2/3 tinden az olan surelerde krsmi

Eahgma sozlegmesi yaprlabilecektir.
Krsmi srireli gahgma sozlegmesine
gore Eahgan igEi yakacak yardrmr gibi
bolunebilir haklardan Eahqtrlr sure
oranrnda faydalanabilecektir. Qahqma
drjzeni itibariyle olle yemefi, servis
gibi bir takrm haklardan faydalana-
mamasr da dolal kargtlanacalrttr.

Qa[n tizerine Eahgmaya dayah iq soz-
leqmesi getirilmiq, gahgma ayrrntrlarr
sozlegmelere brakrlmlg, ancak soz-
legmelerle duzenlenmemigse haft ada
en az yirmi saat Eahgma ve iggiyi gahg-
trrmadan en az dort giin once galn
yapma ve Ea$rrldrfrnda igqiyi trst riste
dort saat qahgma zorunlululu kon-
muQtur.
Deneme Strresi:
4. Deneme suresi arhnlmrq. bu srlreyi
bireysel ig sozlegmeleriyle ik aya, top-
lu iq sozleqmeleriyle dort aya kadar ar-
trrma imkanr tanrnmrqtrr. iqqinin dene-
me suresinde de sigortah olma mec-
buriyeti u nutu lmam a h drr.
Fesih Bildirim Sureleri:
5. Surelifeshin dtzenlendigi 17. mad-
dede onceh kanundaki bildirim siire-

leri korunmug. 30 iggiden az igEi gahq-
Uran iqy'erleri ile 6 aydan az krdemi bu-
lunan iggilerin 18 ve 21 . maddelerdeki
koruyu cu huku mlerden yararlanama-
y'acaklan belirtilmiqtir. Ancak bu igEi-
lerde de fesih hakkinrn kotuye kulla-
nrlmasr durumunda bildirim suresinin
nE kah tutannda tazminat odenmesi
yukumlulugu getirilmigtir.
Ig Giivencesi:
6. Otuz veya daha fazla igEi gahgtrran
igyerlerindeki en az altt aydan fazla kr-
demi olan ve belirsiz srireli sozlegmeli
igEilerin iq akitlerinin feshi igin geEerli
bir sebep bildirme zorunlulufu getiril-
migtir. Bu sebepler 25. maddede sayr-
lanlardan bagka igEinin yetersizlifin-
den veya davranrylarrndan dofan se-
beplerle iqyerinin veya igin gerektirdili
geEerli bir sebep olmahdrr.
7. Ig akdinin feshine dair igEinin itiraz-
lannrn mahkemelerdeki ig yofunlulu
goz oniine ahnarak toplu ig sozleqme-
si taraflarrnrn uygun gormesi, igEi ile
igverenin anlagmasr durumunda ozel
hakem yontemiyle Eoztimlenmesi
amacryla "Ozel hakemin olugumu,
Eahqma esas ve usulleri grkarrlacak bir
yonetmelikle duzenlenecegi" hukmu
getirilmigtir.
8. Mahkemenin veya ozel hakemin
tekrar iqe baglatrlmasrna karar verdifi
igEiyi bagvuru tarihinden itibaren bir
ay iEinde ige baglatmayan iqverene en
az dort ayhk en gok sekiz ayhk ucretini
tazminat odeme yukumliilugu getir-
migtir. Onceki kanunda ise bu srjre en
az allt ay, en gok bir ylhk ticreti tuta-
rrnda ongorulmekteydi. igEinin mah-
keme karannrn kendisine tebliginden
itibaren on ig gunu iginde ige baglama
bagwrusu yapmamasr halinde fesih
kendiliginden gegerli hale gelecektir.
Bu sure ise onceki kanunda attr ig gti-
nu idi.
9. IqEinin salhk sebeplerinden dolay
derhal fesih hakkrnda igEinin salhk ve
yagayrqr igin iginin tehlike arz etmesi
durumunda derhal fesih hakkrn kul-
lanmasr igin iqEinin sozlegme esna-
srnda bu durumu bilmiyor olmasr gartr
kaldrrrlmrgtrr.
Bundan bagka igEinin igyerinde diler
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iqEiler veya tiEuncu kigiler tarafrndan
"cinsel taciz" e ulramasl ve bu duru-
mu igverene iletmesine ralmen iqve-

renin gerekli tedbirleri almamast ha-

linde de igEiye hakh nedenle derhal

fesih imkanr tanlnmlgtlr.
Ancak onceki kanunda yer almayan
"igverenin belirli gartlarla qahgma

koqullannda degiqiklik yapabileceii
kabul edilerek igEiye "ig gartlanrun

esash tarzda degiqmesi veya bagka-

lagmasr yoluyla derhal fesih hakkt

kaldrrrlmrg olmaktadu.
l0.igverenin derhal fesih hakknda da

birtakrm def iqiklikler olmuqtur.
igveren bir iggisinin diger bir igEisine

cinsel tacizde bulunmasr halinde bu
bir derhal fesih nedeni saylacakttr.
Igverene hakh nedenle derhal fesih

hakkr tanryan1475 Saylr ig Kanunun-
da igginin eli altrndaki makine, tesisat

veya bagka maddeleri 10 gunluk tic-
reti ile odeyemeyecek derecede ha-

sara ufratmasl garttndaki bu on gun-

ltk ucret 30 gune grkarrlmrgtrr. iqginin

gozaltrna ahnmasr veya tutuklanmast
hali de kapsama ahnmrg olup bildirim
suresi kadar iqine donememigse bu
durumda igqinin sozlegmesi derhal

feshedilebilecektir. IgEi fesih sebebi-

nin agklanmastnt istemeyebilecegi
duguniilerek iqEinin istemesi halinde

fesih nedeni iqgiye yazrh olarak bildiri-
lebilecektir. Hem bu talep hem de ce-

vap igin 6 gunluk sure hak duqtirucii
sure olarak kabul edilmigtir. Yeni ka-

nundaki derhal fesih haklcnda, hak

dtgurucil surelere ek olarak igEinin

maddi bir Erkar saflamasr durumun-
da bir yrlhk siirenin uygulanmayacaft
htikmu getirilmigtir. Yani eski kanuna
gore igginin bir yrldan onceki bir suEu

igin igverence derhal fesih hakhnr
kullanamama durumu yeni kanuna
gore igginin maddi menfaat saflama-
sr durumunda uygulanmayacaktr.
10. igginin ig arama izni esnasnda ig-

verence Eahgtrrrlmasr durumunda ala-

calr ucrete ilaveten gahgtrrdrgr sure-

nin ricretini %100 zamh odenecefli
hukmii getirilmigtir.
ll.igyerinden ayrrlan iqEiye muhtar-
hkqa veya miilki amir tarafrndan belli

durumlarda Eahgma belgesi verilece-
gi hiilsnii kaldnlmrytr.
12. igyerinde en ev on igqinin topluca
veya bir ay iEinde igten gkanlmast
-toplu r5g Erkarma" olarak degerlen-

dirildig tnlde yeni iE l{anununda bu
miktar kategorize edilerek
a) 20-100 arasr igEi gahgtran igyerleri

iEin en azon iqEinin,

b)101-300 aras igEi Ealtqtrran igyerleri

igin en azy0ze on orantnda igginin,
c) 301 ve daha fazla igEi Ealtgttran ig-

yerleri igin en az otuz igginin, Bir aylk
sure iginde igine son verilmesi duru-
munda "toplu iggi gtkarma" olarakka-
bul edilmesi hukmti getirilmiqtir.
Bu maddeye aykrrr hareket ederekyu-
karrdaki miktarlarda toplu iggi grkar-

drklan halde en az otuz gun onceden
igyeri sendika temsilcilerine, ilgili bol-
ge mudurliigr-ine ve T0rkiye lg Kuru-

muna bildirmeyen iqverenler igten Et-

kardrklarr her iggi igin ikiy0z milyon lira
ceza odeyeceklerdir.
Sakat, Eski Hirkiimlu ve Teror Ma!-
durlarr:
13. Elli ve daha fazla iggi qalryilran ig-

yerlerinde eski huktmlii ve sakat ga-

lrgtrrma orant standart olarak %3 ola-

rak uygulanmayacak, bu orann tespi-

ti her yrl Ocak ay bagrnda yur0rluge
girecek gekilde Bakanlar Kurulunca
tespit edilecektir.
Teror magdurlarr da eski huktimlu ve

sakatlar gibi belirlenecek oranda ga-

hgtrrrlacaklar, ancak bu oran eski hu-
kumli.r ve sakatla beraber %6 dan az

olmayacaktrr. Sakatlann oranr da % 3

den az olmayacaktrr. Sakatlann hesa-

brnda toplam igginin, eski hukumltrle-
rin hesabrnda daimi iqEilerin nazan

dikkate ahnacaf r unutulmamaltdu.
igveren bu kapsamda Eahqtrrmadrgr
her eski hirkumlir ve sakat iEin ayda

750 milyon lira para cezasr oder. Qa-
hgtrrrlmayan her teror mafduru (teror

eylemleri nedeniyle gehit veya galrya-

mayacak derecede malul olan kamu
gorevlileri ile er ve erbaqlarrn yakrnla-

nnl veya malul olup da gahgabilir

olanlarr) igEi iEin 16 yagrndan buytjk

sanayi iggilerine uygulanan asgari tic-
retin br0t tutartntn on kah kadar ceza

oder.
14. Ucret alacaklanna beg yrlhk za-

managrmr suresi getirilmigtir.
15. igverenin odemede acziyete dtis-

mesi halinde (konkordato, iflas v.b

iqqi son ug ayhk ticreti "Ucret Garant

Fonu" ile giivenceye almmqttr.
l6.iqginin ucretini yirmi g0n iginde

alamamasr halinde ig gormekten ka-

Ernabileceli ve guniide odenmeyer
ucretler igin mevduata uygulanan er

ytiksek faiz orantntn uygulanacaltn
htikmebaflamqtr.
17. Pratikte fonksiyonunu yitirmig o-

lan "dcret Hesap Defteri " uygulama-

srna sonverilmigtir.
18. igEiye ucret hesap pusulasl ver-

meyen igverene veya vekiline igEi ve ai

bagrna yuz milyon lira Para cezasl vel.-

lecektir. Asgari ticreti odemeyen ve)z

noksan odeyen igveren veya vekiline

her ay ve her igEi iEin yuz milyon lire
para cezasl verilecektir.

Qahgma Suresi:
79.1475 Sayh Kanundan farkh olara'

haftahk qahgma sirresinin haftamn Ea'

hgrlan gunlerine egit olarak boltlnmes
mecburiyeti kaldrnlmrgtrr. Bunda-
dolayr fazla gahgmada giinliik Eahgm.
suresi delil haftahk Eahgma sures

esas ahnacaktrr. Buna gore haftada

45 saati agan gahqma s0resi fazla Ea-

hgma olarak kabul edilecektir. Haftahr

Eahgma silresinin sozleqmelerle 4i
saatin alhnda belirlendili durumlarda

ortalama haftahk gahgma surelerini a-

gan fakat 45 saati aqmayan gahqma-

lar fazla siireli Eahgma olarak deger-

lendirilecek ve bu siirelerin ircretler
fazla galryma gibi%SO defiil%25 zan'i
olarak odenecektir.
Burada yapilan onemli bir diger degi-

giklik ise iggilerin yaptrklarr fazla galtS-

ma ve fazla si.rreli gahgmalannr iste'

meleri halinde ucret veya serbest za-

man olarak kullanma serbestisi geti-

rilmig olugudur. Buna gore iggi isterse

fazla Eahgtrlr her bir saati 1 saat 3[
dakika, her bir fazla sureli gahgmastn

1 saat 15 dakika serbest zaman olarai

kullanabilecektir. igqi bu serbest za'

manr 6 ayiginde Eahgma streleri igin-

de kullanabilecektir.
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Fazla gahgmarrr F4gG |lftiir|f
!ti'n0n iznine bafl drtr gt Hed-
mlgtrr.Keza zuuft scbeplerle fazla
gahgmann da Qafgm ve Sosyal Gii
venlik Bolge ilrxfdr:guhe bildirimde
bulunma zon niluh.Su kaldrrrlmqtrr.
20. Cumartei gunrl Eahgrhp gahgrl-

madrfirn balclmakszrn ig s{irelerin-
densaylrmEhr.

Qalqilan Ulusal Bayram ve GenelTatil
giinlerinde Eahgrlmasr halinde ticretin
%100 zamlt defiil normal ucretin dr-
gmda aynca gahgilan her giin igin bir
gtrnltik ilcreti odenecelinde karar
lchnmrgtrr.
21. Avmpa Birlili normlarr nedeniyle
ylhkizin siirelerine ikiger gun daha ek-
lenmig, 18ve daha ktigukyaEtaki iggi-
Ierle, 50 ve daha buytik yagtaki iggile-
rin izinlerinin 20 giinden az olamaya-
cafi h0kme baflanmrgtrr.
22.Ylhk ticretli iznin ikiye boliinebil-
me imkanr iiEe grkarrlmrg, bir bolu-
miinun 12 gunden az olamamasr gar-
tr, 10 giine indirilmigtir. Buna aykrn
gekilde izni bolen iEverene her igEi iEin
yuz milyon lira para cezaslverileceldir.
23. Igverene izin kayt belgesi tutma
zorunlululu getirilmigtir.
24. Yilhk ucretli izinde kullanabilecek
ucretsiz yol izninin suresi 7 gtinden 4
gtine indirilmigti4 ancak bu defa igve-
ren bu izni talep halinde vermek zo-
runda tutulmuqtur.
25.Qalqma suresine getirilen esnek-
likten faydalanarak igyerlerinde hafta-
hk gahgma gunu 6 ise 6x11:66 saat,
haftahk galqma grinu 5 ise 5x11:55
saat, uygulanabilecektir. Gunluk ga-
hqma stresinin ara dinlenmeleri harig
11 saat olma imkam getirilmigtir.
Mesela 2 hafta boyunca haftada 55
saat galqtrdrgr igEilerini takip eden 2
haftada 35' er saat Ealryhran igveren
boylelikle haftahk ortalama 45 saat

Eahgma stiresini a$mamq olacak ve
fazla gahgma ucreti soz konusu olma-
yacaktrr. igverene bu t0r gahEmalarda

iki ayhk bir denklegtirme suresi tarun-
mrgtr. Bu sure toplu iE sozlegmelerile
dort aya kadar uzatrlabilecektir.
TelafiQahgmasr:
26. Telafi Qahgmasr kawamr getiril-

migtir. Buna gore Ulusal bayram ve
genel tatil gunlerinin once veya son-
rasrnda tatil olmasl nedeniyle igyerinin
yetigmeyen iglerinin telafisi igin bir
gunde tig saati gegmemekiizere ve iki
ay iqinde gahqrlmasrdrr.

GeceQahgmasr:
27. Gece Eahgtrrlacak igEilerin en geg
ik ylda bir periyodik salhk kontolun-
den geEirilmeleri, gece galqmasl ne-
deniyle safhltmn bozuldufunu ra-
porla belgeleyen igEiye giinduz posta-
smda uygun bir ig verilmesi ytikum-
lulugii getirilmigtir. Posta defigimle-
rinde iEginin en az 11 saat dinlendiril-
meden diler postada gahgtrrrlamaya-

cagr hukmu getirilmigtir. Bunu diizen-
leyen yeni kanunun 69. maddesinde
gece postalarrnda Ealqtrrlacak iggile-
rin listesi ile bu igEiler igin ige bagla-
madan once alman periyodik safihk
raporlanrun bir niishasrnln Bolge Qa-
hgma Mi.idurli.ifi.ine verilmesi gerefi
de dikkat edilmesigereken bir husus
olmaktadr.

Qocuklarrn Qahgma Yagr:

28. Onceki kanundan farkh olarak 13
degil 14 yagrm doldurmug gocuklann
istisna olarak galqtrrrlabilecekleri be-
lirtilmig normal asgari yag yine 15 yag

olarak saptanmrytr. Qocuklann o!re-
nimine devam etmiyorsa g0nde yedi
ve haftada 35 saat, devam ediyorsa
giinde 2, haftada 10 saatten fazla ola-
mayacalr hi.ikme bafilanmrg, 15 yagr-

m doldurmug ve olarla devam etme-
yen Eocuklarrn haftahk gahgma stire-
lerinin 40 saate kadara artrnlabileceli
belirtilmiqtir.
Qece QahgtrrmaYasafr:
29. Gece EahEtrrma yasalr Avrupa
Birlili normlarna uygunluk amacryla
kadrn-erkek egitligi prensibi gozetile.
rek kadrnlara uygulanmamrE, sadece

Eocukve geng iEEiler iEin konmugtur.
Analkve Siit lzni:
30.1475 Sayrh Kanundan farldr olarak
hamile kadn igeil€rin fugum 6ncesi
ve sonrag 6 gar haftatk Ea\tnlama-
yacak sfire 8 er haftaya gkanlmrg, do-

fumdan dnceki 8 haftarun 5 haftaya
kadanrun dolaorun onayr ile dogum
sonra$ siirelere eldenebileceli htik-

me @anmqtr. Aynca dolumdan
sonra 6 aya kadar lcretsiz izin verile-
bileceff , blr yaqmdan kuEiik Eocukla-
nnl errzirrnek isin gunde toplam 1,5
saat siit imi lillhndnlacaS hiikrne
baflanmrgtrr.
IgEi.Odiik Dosyalan:
31.lgEi Eizelgeleri yerine 'lEEi Odtik
Dosyalan" dtizenleme zorunlulufu
getirilmig, bu dosyalarda kimlik bilgi-
lerinin yanrnda her turlti belge ve ka-
ytlarr saklamak ve bunlarr gerelGifin-
de yetkili mercilere gosterme zorunlu-
lulu getirilmiEtir.
lg Salhgrve Guvenlifi:
32. lg saghgr ve giivenlifi ile ilgili ted-
birleri alma yarunda iggilerin bu ted-
birlere uyup uymadrln denetleme
gorevi de igverenlere verilmig, koruyu-
cu malzemenin kullamlmasrm safla-
ma gorevi de verilmigtir. ig kazasr ve
meslek hastahlr risklerine kargr grak-
larve stajyerler de kapsama alnmryhr.
IgyeriHekimi:
33. Devamh olarak en az 50 iggi Eahg-
trran igyerlerinde iEyeri hekimi istih-
dam etme gartr kanun htikmii haline
getirilmigtir.
IE Giivenlili Gorevlileri:
34. Bu kanuna gore ig Salhgr ve ig
Gtivenlili l(rrulu lsrmakla yuKimlii
ig yerlerinde iqverenlerin iq giivenlili
onlemlerinin sallanmasr amacryla ig
guvenligi ile gorevli mtihendis veya
teknik eleman istihdam etme zorun-
lulu$u genellegtirilmig, yasal bir zo-
runluluk olarak getirilmigtir.
35.lgyerinde ig saghff ve guvenlili
tedbirleri ahnmamrgsa ve igyeri ig
Saghlr ve Giivenlili l{urulu yazrh ola-
rak bu durumu tespit etmiEse iggilerin
gerekli tedbirler almmadan Eahgma-
dan kagnabilecefini, iq akdini 6 giin
iEinde derhal feshedebilecelini hiik-
me baflamrg, igEilerin Eahgmadrlr do-
nernlerdeki haklannr sakh tutmustur.
6zel istihdam Btrrolan:
36. igEilere ig ve igverene iggi bulma
amacrlda "Ozel istihdam Biirolan"
kurulmasma imkan tanlnmlE, bu ko-
nudaki Ttirkiye ig Kurumunun tekeli
kaldrrrlmrgtrr.
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iEin 1984'e donemin Baqbakam Tur-

gut 6ZAL'rn, Amerikan sigaralanna

iurkiye Pazanrx agtrgr yllara donme-

| | mizqerekk'

?00BINLIRAYA nrrxrlffH*:1ffi1ffi
sigaralanna PiYasamra aqmak Turk

$iGARA gttmlRllt'l, ;;*iliffi*,;Tffi rTn*::t";1

f(ITUffDE0IL, il,:il$:faffi"j'ffili;i;

sicnruq &\TALIru I 'g,:ffiii;1p3i1'ifi$*'i$

ozgil "yabancr mal hayranhfrm" daha

dia*trrdrfrndan Amerikan Sigara-'

ahgkanhgr bir 6fet olarak Turkiyer

sardr.
TEKEL de fabrikalartnt galtqttrma:

igin Virginia ve Burley tiittinlerini itha

ederek "Blended Sigara" uretimin=

geqmek zorunda kalmrgtr'ilk irretile:

iekel zooo ve sonra 2001 markala'

n Tiirk halkr tarafrndan gok tutuluyc

bu sigaralardan TEKEL Yrltrk 1'3 mi

var d6larhasrlatelde ederken 1 milya'

nnr direk devlet kasasmt aktarryordu

Krsa surede ele gegirecekleri piyasa'

da TEKEL'in uluslararast sigara der"

lerine rakip qtkmastve kendi markala-

rrnt yaratarak pazardaki egemenligir

korumasr elbette TEKEL'i ortada:

kaldrrma pldnlanna, girigimlerine yc

agacaktr.
Hete de Ttrrtiye'nin geng niifusu igta:

kabartryordu. Batr iilkelerinde sigar:

tuketimi azaltr, pazar kuEuliirker

lg82 - 2OO2 arast Tilrkiye'nin niifu'

artrg oranr 7o 20, sigara tiiketim arl'
ise 7"150 olarak gergeklegiyordu' B-

rakamlar yeni pazarlar arayan girketle

rin bagrnidondurecek nitelikteydi' \'
tum pazarlama taktiklerine kargtn e':

gegiremedikleri pazann biiyuk pay:

si galr anlamamakla sugluYordu'

Bizim Bagbakantmp "Onlarda ne var-

;:^o'"'fi ':;':i?TJl;'i'''""l"*'Ti'l;Metin SARIQAIvI kovlere kadar dagrttrrtrken; geligmig

Tiitiin Eksperi irlkelerde sigaranrn yol agtrlr hasta'k-

larn genel Sa$hk harcamalarrntn art-

Tiitun tireticisi ve ihracatgrsr tilkeler trrdrgibelirlenmiq, halksalhlrnrkoru-
arasrnda Turkiye 6., 7. Srrada yer alu. *diigin sigara tuketimini hsrtlayan

En gok tirtun stoku bulunan ulkeler onlemler ahnmq. Amerika'da, Avru-

sralamasrnda iigtincuytiz ama bu pa ulkeleri ve Japonya'da "sigaraya

ovunecefimiz bir durum degildir' kargr mtrcadele" ulusal seferberlik ni-

Qnnkii gok tutiin stoku drgsatrmda telifi kazanmrgtrr'

iazarhk gticuni.i zayrflatrr. Tutirn ve sigara sektorunde yetigmig

Asrl ovtln{rlecek kategori olan "Sigara uzmanlann ortak gorugti olan bir ger-

satan ulkeler" arastnda Ttirkiye'nin ceqi belirtmeliyiz: "Sigara sa!\ga za'

adr yoktur. istatistiklere bakarsak *iira,r, ama kimyasal katkrh sigaralar

ti.itit; iiretimimiz 1993'teki 333 dahaqokzararhdrr!"
milvon kilodan git gide azalarak GerCekten kimyasal gubreyle iireti-

ZOOZ,ae 160 milyon kiloya di.igmtig- Ien,iermo-kimyasal yontemlerle ku-

ti.ir. Tiirkiye'nin ig tuketim ve drg satrm rutulan Virginia ve Burley tutiinleri-

potansiyelini dikkate alrrsak; 150. - nin, yine kimyasal maddeler katrlarak

iOO *ityon kiloluk planh tiretimin harmanlanmasrylayaprlan'Amerikan
yeterli oldufunu soyleyebiliriz. Blend' sigaralann insan salhfirna za-

it'tt'"t ihracattmzla' ithalat rakamla- rart, dofal kogullarda uretilmig' gti-

lnrkargrlagtrrdrlrmrzdatizirluriiz. ._ negte kurutulmug, higbir katkr mad-

Qiinki.i yakrn zamana kadar onemli a"ii igermeyen sade tiitunle yapilmry
joui, kaynaklalmrzdan biri olan Turk Sigaralanndan kat be kat ytlk-

tutiiniimuzirn satry miktan ve fiyail sektir.

dtigmiig, fakat 20 yrl once ithalatr ol- SadecehalksafhgraErsrndanbakttgt-
mayan Ttirkiye artrk baqhca tiitirn it- mrzda bile; Tiirk sigarasr tiiketilen bir

halatgrlanndanbiriolmugtur' ilkedeyurttaglannrdevleteliyleAme-
VrUrX i ZO- t f 0 milyon kilo satrgla 500 - rikan sigarasrna alqttrmak, yonlendir-

600 milyon dolar kazanan Tiirkiye'nin mekvebali gokbtiyukbir gunahtr.

ihracah 2002'de 90 milyon kiloya ieenlerdeoliimunebalrmhhkyaratan
kargrlk 320 milyon dolara gerilerken o sigaralal ulkemizde yaymakla "Ku-

ithajatrmrz 57 milyon kilo kargrhfr 300 quk Amerika oluyoruz! Qag athyo-

milyondolaraulaqmrgttr' iuz!" diye oviinen o yoneticilerimizin

2Oyldaneleroldulunuantmsamak gayretleri, az geligmig toplumlara

TEKEL'den almantn en kestirme Yo'-

TEKEL'i satrn almaktr.

2000, 2001 yrllannda Tiirkiye'de en-

peryalistlerin planlarnr uygulayabile

ceneri, ekonomik - siyasi krizler te;'

oahlavabilecekleri konjonktu r olugtt-

[. o.tuLl' Koalisyon Hiiktlmetinde I
zik ve kafa olarak yorulmuq yagh Ba'

bakant, olabilecekleri hesaplamada:

duygusal tepkiler veriyordu- $uba'

zObl McK ToPlantrsrnda Cumhu:"

bagkam ile tartrgrp toplantry terk ede:

BaiUakan ECEViT; kaPrda itim dttr

yuyl "B., bir devlet krizidir!" diye ila:

ederek Cumhuriyet tarihinin en ag-"

ekonomik krizlerinden birini dah'

baglatrYordu.
Stiiekli b0yuyen 7 milyar dolarhk Tur.

kiye Sigaia Pazannda kamu $irke:
TLKEL'in % 60'hkpaynt ele gegirmer

igin IMF NiYet MektuPlanna heP TE

tiEl'in ozellegtirilmesi koyduruluyo:"

du ve artrk TEKEL'in ipinin gekilece!

frrsatdofmugtu'
$ubat krizi sonrasr Ttirkiye'de lM:

irogramlarrnr uygulamak urere Dttr

!g

ee
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ya Bankasr Bagkan fbenon clan
Kemal DERVI$ Ekorsnbr Sor,.rm-
lu Devlet Bakaru olar* haorrnete gi-
riyor ve "15 Grirde 15 rfrsa" adrvla
Turkiye'ye uluslara'asr sermaye,,SLr-
best Pazar" yaprrrryd yonelik duzen-
Iemeler arasnda" sigara devlerinin
Eok istedigi T0fin Yasasr'nr 2001 Ha-
ziran ayrnda yasalaghrryordu,,, 4733
sayrh lGnun" olarak yasalagan bu dr.i-
zenleme ile TEKEL'Ie birlilrte 'Ka-
qakgh$rn Men ve Takibi'de bitirilmis-
tir. Cumhuriyet oncesi D0yun-u Umu-
miye kogullanna donulen bu drjzen_
leme sonrasr Eokuluslu $irketler ken_
di tilkelerinde sahip olmadrklan Oz_
grirlule kavuguyol orneklerine rastla_
dr$rmrz gekilde kaEak, bandrolsuz si_
gara satsalar ve yakalansalar dahi
caydrlo ceza gormeyecekleri bir bor_
lukoluguyordu.
Bu gerEeklerin rgrfrnda; Ttirkiye'yi yo-
netenlerin acilen bilgilendirilmesi, yl_
lardrr Eokuluslu girketler ve isbirlik_
qilerince yurritulmtig dezenformas-
yon kampanyalarr sonucu olu$turu_
lan kirli bilgilerin ve yanhg on kaLulle-
rin apklanmasr gereklidi4
Ornek vermek gerekirse; mevcut
il<tidar, trpkr Mavi Akrm projesinde ol_
dulu gibi daha onceki Huktrmetler
tarafrndan yaprlmrq program ve anlag-
malarr gozden gegirerek Turkiye'nin
zaranna olan uygulamalan durdurdu_
fu gekilde; Tuttin ve Sigara piyasasrn-
da gokuluslu girketlerin Erkarlanna
uygun ve fakat Ttirkiye'nin zaranna
donuk diizenlemeleri iptal etmek, uy-
gulamadan kaldrrmak durumundadrr.
Ve bunu yapacak giigtedir!

. Geligmi€ dkelerde faaliyetleri krsrt-
lanmlg Eokuluslu sigara girketlerine
Turkiye'nin de bazr kurallar koymasr
gereklidir.

o Oncelikle, sigara reklamr yasak oldu-
gu halde bu yasalr delme amacrfa
yapilan, sigara satrglanm <izendiren
satry standlarr, raflan kaldlrilmalldrr.

. Ozellikle bilyrik marketlerde her kasa
bagma konulan, ahg verigten grkan in-
sana "$uradan bir de sigara al!" hatrr-
latmasr yapan satag standlan yasak-
Ianmahdrr.

o Bayilerdeki sigara satrglarr kesinlikle
dukkana giren insana "Gel de al,'Ea!-
rrsr yapacak gekilde direk goze hitabe_

,lr!:.,irr:iillllrti:::*:ti r11,:,. :

den raflarda defiil, tezgah altrndanya-
pilacak gekilde kurala baglanmah, ak-
sine dawanan girketlerin satrg - dafr-
trm izninin kaldrnlacafr yaptrrmlar
konmahdrr (Yine, yabancl sigara qir-
ketlerinin ekstra kar ve promosyon
yontemlerile baa resmi kurum kan-
tinlerinde, kantin yoneticisini ayarla-
yarak sadece kendi sigaralannr sattrr-
drklan orneklerini goruyoruz, dniver-
site ve yurt kantinlerinde, askeri kan-
tinlerde sadece Amerikan sigaralan-
run sattlmasr kabul edilemez bir du-
rumdur)

. T0rkiye'de sigara ureten girketlere en
az % 50 Trirk Tritirn0 kullanmak ve
uretimlerinin % 35'ini ihraE etmek ko-
gulu getirilmesi; 400 bin ekiciailesinin
korunmasl ve klrsal istihdam aEtsln-
dan zorunlu oldulu gibi, ttitun [reti-
cisi Trirkiye'nin sigara endijstrisinde
drya balrmh hale gelmesiyonrindeki
kotti gidige dur demek igin de zorun-
ludur.
Bu konuda yaprlacak drizenlemelerin
parlamentomuzda iktidar-muhalefet
birlikteligi ile kolayca yasalagtrnlaca-

lmr tahmin ediyoruz.
Biz yine de TEKEL'in iEinden yetig-
mi$, ekmefiini yedijimiz kuruma,
Tiirk Tutunciilufii'ne ve Trirkiye'ye
hizmeti en buy0k onur sayrnls insan-
lar olarak serbest rekabete aErk oldu-
gumuzu, egit kogullara qahgrrsak ya-
bancr girketlere piyasayr dar edeceji-
mizi bildirmek istiyoruz.
Bu kapsamda diyoruz ki, TEKEL'in
elindeki tuttin stoklasmr kullanarak
orta ve alt gelir duzeyindeki tuketici-
lere yonelik ucuz sigaralar grkartabili-
riz.
Paketini 700-800 bin Liradan satabi-
lecelimiz bu sigaralann komgu iilke-
lere kendililinden akacafirm; Rus-
ya'ya, Orta Asya ulkelerine, fuerbay-
can'a, Irak'a, Suriye'ye v.d,, bavullarla
tagnaca grru soyleyebiliriz.
TEKEL'in, halen iE piyasada 2 milyon
Liraya sahlan sigaralannr ihraE etmek
isteyen qirketlere vergiden anndrrlmr$
fiyatla yaklagft 70O bin Uraya sattgrnr
ve mavi bandrol'le ihracatEilara teslim
edilen sigaralarrn yine ig piyasaya su-
ruldtigunu, resmi fiyahna yalcn fiyatla
satrldl$rnr dikkate ahrsak; stoktaki
tiitunlerimizden sigara yaparak 700

bin liraya satrnaktan bir kaybrmrz ol-
mayacagru g6rurtz.
Vne geEmig yrllarda stok baskrsrndan
kurtulmak igin ttrtiinlerimizi gok ucu-
za satmarun Eoztim olrnadrgrru, bu yrl
yarr fiyatrna, Ya fryabna tuttin satar-
sak; ucuz fiyattan 2-3 ylhk tiihin almrg
olan drg ahcllara ertesi yri tritti'n sata-
madrlrmrzr biliyoruz. Yok pahasna ti.i-
trin satarak mahmnn piyasasrru du-
giirmektense o tritunleri yalcp deje-
rini korumak daha mantrkh ve do!ru
olur.
Tiitunu bedavaya satmantn da yak-
manrn da salcncalannl giderecek
gOzdm r<irrix DECiL sicARA
SATMAKTIR!
Tiirkiye artrk tirtr.in satmaya degil, si-
gara satmaya yonelmeli, sigara sat_
maya programlanmahdrr!
20 yrl once 6 dolara sattrlrmz tiltiin-
lerimizi qimdi 3 dolara satmak ya da
yakmak Erkmaandan kurtulmamn tek
yolu, stoklanmrzdan degigik harman
kompozisyonlarr ile yeni sigaralar
riretmekve dryanya sigara satmaktrr.
Ornefiin, elimizde bulunan 400 mil-
yon kilo tirtunumiizden sadece 100
milyon kilosunu sigara yaparak pa-
ketini 700 bin Ura (:0,5 Dolar)'dan
satarsak;
1 kg sigara : 50 paket x 0,5 Dolar :
25 dolar,
100 mifyon kg sigara x25 dolar :2
500000000Do|ar!
Evet, 2,5 milyar!...
Turkiye'nin en parlak ihracat yrllann-
da tritunden sa$ladrfr gelirin bir kag
katr tutan bu rakamn kapsammr bir
driqrinursek: $u anda atrl kapasiteyle
yatan sigara fabrikalannda, tum ucret
ve sosyal haklarrm odedifimiz, ama
uretim yapamadrl<tan iEin Turkiye'nin
srrtrnda ytikmtiq gibi gosterilen
personel Eahgacak, sigara yaptm
malzemeleri iireten kalrt fabrikalarrn-
dan, yedek parga rireten atolyelere
yiizlerce igletmede binlerce iggiyle
ekonomi harekete geqecelrtir.
Daha da onemlisi; "Tutununuz elde
kahyor, artrk tutun ekmeyin!" dedifi-
miz, larsal kesimde tirtunden baska
bir gelir kaynagr olmayan 400 bin iri-
ttin ekicisi, ailecek ekmek yiyecekl
Bunlar hayal degil!... istenirse hemen

[s
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olabilecek bir gerqeklik.
Unvar, gekervar, ya$var, en il helvay
yapan yetigmiq ustalar var!
Yeter ki Turk sigara pazannr ele gegir-
mek iqin yllardrr tezgahlanan TEKEL'i
tasfiye programlnln milli bir program
olmadrlrnl kavrayahm.
Yabancr $irketlerle igbirligi iEindeki,
Ttirkiye'nin Erkarlarrna de!il, kendi
avantalarrnr gozeten zevatln, ihanet-
leri bir gok olayla agrga Etkan zevatrn
hazrrladrlr ve mecburmuguz gibi sun-
duklarr IMF damgah programlan bir
kenara atahm.
TEKEL'i satmakla sa!layaca$rmrz
gelir kadar paray TEKEL'in her yrl

iirunleri i.rzerinden vergi olarak topla-
yrp kurugu kuruguna Maliyece yatrrdr-

lrnr dtigrinerek, TEKEL'i elden gtkarrr-

sak bu vergi gelirlerinin once azahp

kuqa donecelini ve sonra tumuyle yi-
tip gidece$ini unutmayaltm.
TEKEL'i satrp piyasayr gokuluslu
girketlere, Amerikan sigaralanna
mahkum etmenin buyiik vebali olaca-

!nr, yalnrz yabancr qirketlerin faaliyet
gosterdifii, yalnrz Amerikan sigarala-
rrnrn satrldrfir bir Tiirkiye'de o sigara-
larla kansere yakalanacak yurttaqlarr-
mrzrn, bu uygulamay yapan yetkililer-
den kigisel olarak davact olabilecefi-
ni, Yasalarda suq olarak tanrmlanrna-
mrg olsa da Amerikan Sigaralarryla
halkr zehirleyenlerin mutlaka hesap
verecelini ONUTMAYALIM!
700 bin Liradan sigara satmamzdan
rahatsz olacak gokuluslu tekellerini
degil, Ttrkiye'nin grkannt dtgunelim.
Turk tiittrn ekicisinin, Tiirk igqisinin,
Tirrk KOBl'lerinin kazanmasrnt isteye-
lim. Ttirkiye'nin kazanmastnt isteye-
lim.
Tiirk halkr olarakyabancr mal hayran-
hfrmrzrn biraz hnlmaya bagladrfi bu
donemde sigarada da "Kendi tutu-
ntmiizden yaprlan sigara! " diyelim.
Ttrrk Tuttnirnden Turk Sigarasr! di-
yelim.
Yeni grkaracalrmz sigaralara yeni
isimlerverelim.

$imdiye kadar sigaralara isim kon-
mamlg Guneydogudan ti.rttin uretim
bolgelerimizin adlarryla Tiirkiye'den
diinyaya BATMAN! diyelim, DIYAR-

BAKIR! diyelim, ADIYA/VIAN ! diyelim.

. . tt:::,rt_::t.:t::rt::t::itlllliilitl::i:::l:ll::;:il::t_:

Dgfleme: 
.,.t,, :.:,,, :::ll1l11:],1:,:,:1:.::.._.,::t.::.r..,

Mustafa S EYDiOCOLL.ARI
Tutln Eksperi
msseydi@hotmail.com

"...65 milyon niifusu olan bir ulkede
Almanya'da oldufu gibi bir sigorta
talebi olsun istemiyoruz. Ancak, giin-
de 2 milyon verip ayda 60 milyon li-
raya sigara iEtigimiz halde evimizin
yrlda 70 milyon lira gerektiren sigor-

taslnl yaptrrmtyoruz..." (08.09.2003)
MehmetAYDOGDU

Gtineg Sigorta Genel Miidiiri.i

"...15 yagrnda sigara iEmeye bagla-

drm. Bundan bir sirre oncesine kada:
gok sigara igiyordum. Ancak 1988'de

brraktrm. Brrakmadan 6 ayonce brra-

kacalrm gun[ ve saati belirlemigtirn
Bunu deler verdifim kigilerle paylag-

trm. Dolayrsryla gururumu da ortaya

koydum. O gun brrakttm ve son siga-

ra paketimi hep sakladrm. insana

bagta gtiE gelir ama Eok da zor bir ta-

rafr yok. Siz de sigarayr btrakacafnrz
birilerine soyleyin ve bir kerede btra-

krn. 10 gi.in sabrettikten sonra g6re-

ceksiniz ki sigara igmeden hayat da-

ha guzel..." Q8.09.2003
Erdal KARA]VIERCAI'i

EczactbaEr Holding CEO'su

"...Arkadagrmz, kardegimiz Cengi:

SEKER; 08.08.2003 tarihinde katil s.-

gara taraftndan katledildi. Allah ral^"

met eylesin, hakkrnrzr helal edin.. . "

(17.08.2003
AIiqELiKKAI\

Thziye mesajlnln sahib.

"...16 yagtndan beri 4 paket sigar.
igiyorum. Enal bir prhtt yuziinden or-
dan vazgegecek delilim!... "

(14.09.2003
OguzARAL
Karikatiirist

"...Bir nefes duman bin'aman' getirii
Sigaraybrrakrn...".. (28.09.2003

TURKKALPVAKFI

"...Degigik iilkelerde Formula- 1 yanq-

lannr izleyenlere, yang otomobilleri-
nin uzerindeki reklamlardan hangile-
rini hatrrladrklart soruldugunda, 100

izlelcinin 53'u iki.Amerikan sigarast-
nrn adrnr veriyor...lgte bu nedenle belli
sigara iireticileri gimdilerde Formula-
1 yarrglanntn ana finansorii olarak bu

alana milyarlarca dolar akttryor...

...Bu parasz donemde Bagbakan
Recep Tayytp ERDOGAN, Formula-
1'cilere hallon 120 milyon dolar para-

srnr kaptrrmrq durumda...'Gelsinler
de genglerimize sigara reklamr yap-

srnlar, dunya sigara devleri gengleri-
mize daha qok Amerikan sigarast

(01.09.2003)
GiingiirURAS
Gazeteci,yazar

l;lrl,
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"...Sigara reklamlan yarry ardbdarrF
dan kaldrrrlsrn, tabutbra lons-rr-.'

(01.09-m3)
Atdf KoKqE

fflIiyctdilru

"...Bizler sigara tiryakilerinin aksine
deli olmadrkEa dumaru iEimize qek_
meyiz. Qrinktr. cigerlerimiz alkalik pu_
ro dumaruna dayanamaz. Mideniz
bulanrr, baErnz doner; gozuniiz yaga_
rrr. Puro bize keyif degileziyetverir. bi_
zim aldrlrmrz keyif, iEtigimiz puronun
tat ve aromasrndandr. puro ciserde
delil, afrzda iEilir...
...Girnde 10-15 puro iqen 0Lnlu ko_
medyen George BURNS, Ocak
1996'da oldugirnde 100 yagrnda
idi.Yani Marlboro kovboylarrnrn
omurlerinin iki katt. Hadi kardesim.
yak bir tane. Artrk rahatla. DuydLilda_
nna inanma,hepsi palavra... "

(08.08.2003)
ibrahim BiLiK

Puro uzmanl

"...Mug'ta konugtulumuz herkes,
tuttrn ve pancara getirilen hsrtlama_
dan yahmyor. Ama '...Bakrn siz bile
Marlboro iEiyorsunuz. Devlet bu tutu_
nti ahp ne yapsrn?...' diye sorunca bir
gey diyemiyorlar. .. "

",,"l??iR3fifiaGazeteci

"...Sigara aErsrndan New york bitmis!
Bir sigara iEer olarak kendimi bir fare.
bir bocek gibi hissettim. Sigara ile
mucadele derneklerinden ozur dilivo_
rum ama ben sigara iEiyorum, brrak_
may dugtinmiiyor defilim, hatta isti_
yorum, ama ileride. Ve ben, istedidim
iEin brrakmak istiyorum. Baslcdaiva
da modadan dotay defil. Sagilt{
agsrndan zararh oldu$una inandrjrm
igin. Ama qimdilik iEiciyim...
...Hiqbir yerde, higbir gekilde elinde
yaylmrq sigarayla duramryorsun. So_
kakta sigara iEerken bite bir suElu gibi
eziksin. ideolojik olarak milthiq bir ig
bagarmrElar. Ama ben size bir gey soy_
leyeyim mi, ben de tam ters etkiyarat_
tr. Eskiden New york,ta 'Hakikaten su

.:.i:,.:]:rr,,.,..::i'.:.',:L::r'tlll,:..,,'::,,r,.r.::t::,',,',,.",,,', .

{lrap hralrnat< lazm' de4 hak verir_
drrr. Btr defa, iEim isyan duygularryla
doldu: Yok ya niye bir sigara bile ice_
meyecekrnigim'e kadar geldim. iclr_
de insanlar yemek yiyor, ben sigara
molasr vermek igin drEan gkryorum.
O da ne! Birlegmig Milletler'de dc,j.,_
cu Dunya dlkeleri toplantrsr uu, tiUi.
Afrikahlar, Pakistanhlar, Afganlar ve
Turkler puf puf puf sigara tutttiniyor_
lar. Iyice sinir bozucu yani..."

(13.07.2003)
AyEe ARlvtAN

Gazeteci,yazar

"...Maalesef toplumumuzda kapal
yerde sigara igilmemesi kurah verles_
memigtir. insanrmz Eofu kere iet la-
gma yagryor dtigrincesi ile Eevresini ra_
hatsrz etmekte bir beis gormemekte_
dir. Kahvehaneleri, lokalleri hele facia
haline gelen gehirlerarasr otobtis
yolculu{unu dugrinrinuz. Otobusler_
de seyahat igkence haline gelmiEtir.
Cenellikle sigara tiryakileri otobuile_
rin mola verdiSi saatlerde sigarasrnr
ve kibritini koltuktaki fileye brrakmak_
ta, otobus harekete gegtilrten sonra
kadrnlarr, Eocuklan, yaghlan ve sigara
igmeyenleri dugiinmeden yolculugu
bir kabusa dond0rmektedirler. Sigara
iEmeyenlerin hiEbir hakkr yoktur da,
beyefendinin sigara iEme hiirriyeti
vardrr...
...Bugun batl d0nyasrnda para cezasr
ve hapis cezasr geklinde, ozellikle ka_
pah yerlerde uygulanan zecri tedbirler
inanryorum ki 3-5 yl sonra Tlirkiye'de
de, benzerlerine rastlayacafrz. To_
kat'taki kampanya bu igin oncriLlugii_
nti yaptrlr iEin, degigik ters yorumlara
konu olmugtur. Bugun artrk batr dtin_
yasrnda sigara igen insanlara ikinci
srnrf insan gozuyle bakrlmakta, ikinci
srntf yerler bunlara tahsis edilmekte_
dir. Prof. Mtimtaz SOYSAL hocanrn
ilginE bir yaklagrmr var;Tuten insan
Qagdaq insan De{ildir!', bu yaklagrm
belki de genElerimizi daha iyi etkileye_
cektir... "

(13.1 1.1986)
RecepyAZIC|OGIJU
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TUTON EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Ttitiin Eksperi
vakifm@hotmail.com

Sanayi devrimiyle tarrm toplumundan
endustri topluma gegen dunya, gimdi
de bilgi toplumuna geEiyor. GuE sahi-
bi olmann yolu da, dijital yagama
uyum saglamaktan... Sanayi toplumu
olmada geE kalan Turkiye'nin onunde
iki yuz yrl sonra yeni bir frrsat var.
Elektronik dewim. Krizlerden kurtul-
manln, Awupa Birlili hayalinin, krsa_
ca daha giizel bir hayatrn anahtarr.
Fusatlan yakalamak guzel, ancak ahs-

:',r:tl:,::ii:i::1rl :.

kanhklan krmak zor. Fabixaiar. evler.
ofisler, kamu ciairelei :- '".cntemle
degiqiyor. dunvai a entecre olur.or.
Her i5ci. her ogrenci. re: e\. hantmr.
her meixut- tari,iincia oimasa da
ashnda bu e-derrimin bir pargasr. Ve
hic bitmerecek bir yolculugun henuz
basrndaki Turkiye'nin yapmasl gere_
ken ise ozel sektorir, vatandagr ama
en qok da devleti ile onundeki bu fir_
satr delerlendirmesi.
Elektronik donugumtin bireyler igin
sundulu imkanlar Eok. Bilgisayar ve
internet bir Eolumuzun hayatlnrn ar-
trk vazgegilmez bir parEasr. Cep tele-
fonlan, bilgisayar oyunlarr, pC'ler,

PDA'lar, ATM'ler; hatta akrlh ev aletleri.
Bilgi teknolojileri bireyin yaEamrna ya-
vaq yavag yerlegiyor. Ancak biliqim de_
nince akla en bagta guphesiz internet
geliyor. Trirkiye'de ilk olarak ijniversi-
telerde yaygrnlagan internet, daha
sonra igyerlerine ve evlere girdi. Kulla_
nlcr kitlesinin geniglemesi ise internet
cafeler sayesinde oldu. Daha once
bilgisayar ve interneti hiE kullanma-
yan genig bir kesim, internet cafeler
sayesinde sanal diinya ile tanrgtr. ln-
ternet yaganttmlzl en aandan matbaa.
buharh makine, demiryolu ve elektrik
kadar defiqtirdi. Internet yalnzca qok
onemli bir iletigim aracr degil, bir
gofumuz igin glndelik yaqamrn bir
parEasr haline geldi. Dogal olarak, In-
ternet'in toplumsal ve bireysel etkileri
sorgulanmaya baglandr.
Kimileri, Internet'i insanlarr birbirlerin-
den uzaklagtrran, 1ru2 yuze iletigimi
ortadan kaldrran ve balrmhhk yapan
bir gey olarak deferlendiriyor. Bir
gorug de e-posta ile iletigim kurma-
nm, kiginin yOz y:ttze iligki kurabilme
yetisine zarar verdifini savunuyor.
Bazr psikologlar ise, Internet ahgkanh-

lnl saplantr olarak tanrmhyorlar. Kigi-
nin ailesi ve Eevresi ile olan iligklerini
de olumsuz etkileyecegini one suru-
yorlar. Her geyden guphe eden bazr
kigiler de; Interneti insanlan kontrol
altnda tutmanrn ve ilgilerini bagka yo-
ne gekmenin yeni bir yolu olarak go-
ruyorlar. Bu gorugtr savunanlar, in-
sanlan kolayca yonlendirmek ve tek

tip insan yaratmak igin Internet'in ol-
dukga iyi bir yololdulunu soyliiyorlar.
Bence birtun bunlar, bazt insanlarrr:
teknoloji duqmanhlrndan bagka bi:
gey degildir. Internet her geyden once
l<uresel iletiqimi en ucuz ve en hrzh yol-
dan ayagrmrza getirmektedir. insanla-
rrn birbirinden uzaklagmalannr delil.
daha da yakrnlaqmalarrnr imk6nh krl-
maktadrr. Bagka hangi teknoloji Avus-
turalya'dan ABD'ye, Japonya'dan Al-
manya'ya degigik bolgelerdeki insan-
larla bu denli kolay iletigim kurma ve
bilgiyi paylaqma olanalr safrlamakta-
dr? Dunyanrn en b0yuk kutuphanesi-
nin ABD Kongre Kut0phanesi oldugu
soylenmektedir. Ama orada bulama-
yacagrnrz milyonlarca bilgil Inter-
net'te ustelik oturdu{unuz yerden ko-
layca bulabilirsiniz. Bu da insanlar igir
yeni bir kuresel ara$trrma yapabilm:
frrsail anlamrna gelir.
Slnrrlan olmayan bir dunyanrn ilk ad.-
mrdrr Internet. Herkesin dilediginc=
kendini ifade edebildifii, milyonlarcz
duguncenin yagadrlr sanal bir dunya-
drr. Gelecek yuzyrlda insanlarrn birbir-
Ierini daha kolay anlamalannr ve bi:-
birlerine daha hoggoriilu olmalanr
saglayacak yeni ve etkilegimli b.:
medyadrr. Baqka higbir medyada ir-
sa.n etkilegimi temel faktor degildir.
TURKIYE'DE INTERNET
E-donugiim bireylere hrz ve zamai
kazandnyor, tum yaqam taranr degi:
tiriyor. Ancak yine de Trirkiye'de bilgi
sayar ve Internet kullanrmr getigmi.
iilkelere kryasla dugnk. Burada gore,,
yine devlete diiguyor. $imdi beklenen
geligtirilecek sosyal politikalarla, daha
ucuz bilgisayar ve Internet erigim ile e.
donriqum'tin bireylere de yaygrnlagtr-
nlmast ve dijital yaSamtn imkanla,
rrndan daha Eok kiginin faydalanma-
srnrn sallanmasr. Dirkkan dukkar
dolagrp ahgverig yapmak ayn bir zevk
Ancak para odeme kuyruklarr ve agr:
torbalar zaman zaman ahqveriq keyfin
kaErrabiliyor. E-ahgverig sayesinde ise
istediginiz pek qok iirunu, internetter
siparig ederek evinize kadar getirtme-
nizmr-imkun.
istatistiklere bakrldrfrnda Turkiye, bil-
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gi Eagna gegigte heni.iz istenen !,ere
gelmiE degil. Dijital gag olarak da ni-
telendirebilecegimiz Ealrmrzda, gelig
mig ve geliqmekte olan ulkeler arasrn-
da yaganan bolunmede Turkiye'nin
daha almasr gereken gokyolvar.
Turkiye'deki Internet kullantclsr saJne-
nt net olarak belirlemek guE. Bunun
nedeni de kullantcrlarrn biryitk hsnl-
ntn internete cafelerden baglanrrnsr-
Strateji/Mori'nin yaptrlr bir araghrrrn-
ya gore Internet cafe'den intemete
ballananlarrn orant %61, Evden bag-
lananlann or ant%38, igyerinden ba!-
lananfann ise %29. (Baalan her ih
veya uE yerden birden baglanmakta-
dr.) Ttirkiye'deki Intemet kullarucrlan-
nn buyr.ik bir kesimini genqler oluqtu-
ruyor. Kullanlcrlann yaklagk yrizde
88'i 30 yagln altrnda. Tiirk kullamcilar,
internette en Eok ellence ve hobilere
yonelik, Chat, oyun, sporfa da mtiaik
sitelerine yoneliyor. Yani Intemet as-
lmda hala bir eglence aracr olarak go-
r0luyor. Ancak odevi igin intemetten
araqtrrma yapan bir genE, ya da daha
saflkh yagamak iEin bilgi toplayan bir
ev hanrmr da e-doniiqrimun guphesiz
bir parEasr. fuagtrma yapanlar da In-
ternet kullanrcilarrnrn onemli bir bo-
lumunu oluqturuyor. Elektronik ahg-
verig ise Ttirkiye'de henuz yolun ba-
grnda. Ahgverig, eflence, spor, medya
ya da bankacrhk... Kimsenin daha on-
ce farkrna varmadrfr bir koyden ka-
dtnla4 yaptrklarr eliglerini tiim diinya-
ya tanrtrp satabiliyor. Elektronik posta
zaten mektubun yerini aldr bile. Bu
ornekleri Eofaltmak mumkun.
2000 rakamlan esas allndrfirnda, Turk
toplumunda, BT alanmda kigi bagrna
yaprlan yatrnm ve harcamalar yaklagrk
55 Euro'dur. Batr Avmpa ortalama-
snda bu deler 514 Euro, ABD'de ise
1,157 Euro'ya kadar gkmaktadrr. BT
sektortinden elde edilen gelir dirgtik
kalarak halen GSMH'nin sa dece 7o0,7'

sini olugturmaktadr. Oysa bu oran
Avrupa tilkelerinde ortalama %2,
ABD'de ise %4 civannda gozlenmek-
tedir.
Turkiye'de BT pazannrn donanrm
agrrhkh oldu$u izlenmektedir. 1990

yhrn ait verilere gore % 88,5 olan pa-
yru z(n0 yrh rakamlanna baktrlrmz-
h % 7O' e geriledigi gorulmektedir. Ev
pazan da yeterince geligmemiqtir. Ge-
lir gruplanna gore bilgisayar sahipligi
olEii,ttine balaldrfrnda, ust gelir gru-
bunda sahiplik orantTo 64,7'ye ulagrr-
ken, ah gelir gruplarrnda ise bu oran %
2'de kalmaktadrr.
2002 rakamlanna gore. halen, dunya-
daki kiEisel bilgisayarlarrn sayrsr 600
milpnu agmry durumdadr. Bunlann
%4.5'i evlerde kullamlmalctadrr. Kayrth

alan adr sayrsr 28.8 milyondur. Inter-
net l<trllamcn saylsl ise 500 rnilyonu
geEmistir. 180 milyon Internet kulla-
rucrsr ile l(rzeyAmerika bagr gekerken,

onu 171 milyon krllanrcr ile Avrupa,
158 milyon kullamcr ile fuya-Pasifik
ulkeleri takip etmel<tedir. Ulkemizde
ise, 2 milyon civannda abone, 4
milyon civannda kullamcr, 110 bin ci-
varrrda bilgisaya4 27 binalanadrve 15
bin civarmda web sitesi bulunmak-
tadrr.

2000 yh itibariyle ABD'deki okullann
%98'inde bilgisayar vardr. Uluslarara-
sr Veri $irketi'nin (lDC) yayrmladrfr ve
ulkelerin "bilgi gafrna" haztr bulunug-
luk durumuna gore yaprlan srralama-
da, Amerika birinci, IsveE ikinci, Dani-
marka tiguncu, NorveE dordunctr,
Finlandiya beginci ve Yeni Zelanda
dokuzuncu srada yer almqlardrr.
Ilkofretimde, AB tjlkelerinde bilgi-
sayar bagma (lnternet'e erigimi olan
veya olmayan) ogrenci saysl orta-
lama 20-30 araslnda yer almaldadr.
AB ulkelerinde bilgisayar veya Inter-
net erigimi agsrndan Danimarka,
Ltksemburg ve Finlandiya'nrn iyi du-
rumda oldulu, fakat Almanya, Yuna-
nistan ve italya'mn bilgisayar bagna
dtigen 50-80 olrenci ile AB ortalama-
lanndan daha zayrf olduklan gorirl-
miigtiir.
Ortaolretimdeki olrullar ise ilkofreti-
me gore daha iyi durumdadr. Yuna-
nistan, Polonya, ve ispanya bilgisayar
bagrna di.iEen oirenci says ile en za-
yf durumda iken, Danimarka ve iweg
oldukEa gilElii durumdadu. fuaghr-
malar o$renci baErna Intemet krllaru-

rruoramnn, @enci bagrna dtigen bil-
gisayar orarunm daha uzerinde oldu-
gunu gostermelrtedir.
2001 plmda Tiirkiye'deki okullarda
bilgisayarlaEma oranl

Tiirkiye

Genelindeki

Olnrllar

Ogrenci

savlsl

12.8%.725

l PC{l
ogrcnciBilgisapr

sausl

157.810

Tiirkiye

Genelinde

(ilkdg€tim+

Ortadgretim,

Okul sausl 52,000
Okullann
%17'si
bilgicayarlt

Bilgisayarlr

okul sayrsr

8.883

Turkiye'nin geligmig ulkelerdeki BT
kullanrm duzeyine erigmesi igin bazl
dezavantajlan vardrr. Birinci dezavan-
taj, ulkemizdeki nufusun briyuk bir
gofunlu$unun okul galrnda olmasr-
dr. Ulkemizde okuloncesi, ilkolretim
ve yiiksek ofiretim dr.izeyinde egitim
alan olrenci sayrsr 15 milyonun r.ize-

rindedir. 2001 yrhnda GSMH'sr
153.405.000.000 milyon TL. olan ul-
kemizin efitime ayrrdrlr pay %2,64'
tur. Bu btitgenin yiizde seksenine ya-
lqnr ise personel giderlerine harcan-
maktadr.
Her sektor dijital yagama gegtikge,
bireyin yagamrda defigiyor. Banka
kuynrlunda beklenen saatler yerine,
bankacrhk iglemleri artrk saniyelerle
yaprlabiliyor.
Elektronik bankacrhk toplumun ol-
dukEa briyiik bir kesimi tarafrndan
hzla kabul goruyor. Internet ve bilgi-
sayar kullanrmrnln yaygrnlagmasryla
da, bu say daha da artacakgibi gorii-
n0yor. Bireyler kadar girketler dd artrk
elektronik bankacrhktan her geEen
grin daha fazla yararlanryor. EFT'den
Repoya kadar bir Eok bankacrhk
iglemi gok daha verimli ve hrzh bir
Eekilde yapdabiliyor. 2000 yhnda ya-
prlan bir aragtlrrna, Turkiye'deki 15
milyon ailenin sadece %5'inin dijital
bankacrhla tamamen kapah oldufu-
nu gosteriyor. Bu kigiler iglemlerini
gubeye gitmeden gergeklegtirmekten
kesinlikle vazgeEmeyenler. Bu oran
geri kalan kesimin, yani sanal
bankacrhfa, hentiz kullanmasalar bile
srcak bakan insan saystmn oldukEa
yiiksek oldu$unu gosteriyor. Turkiye'
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de hnernet kullarum oranl geligmig ul-
kd€xin hayli gerisinde olmasna ra!-
rren. lntemet bankacrhgl hrzla geligi-
yol 2OO2 yrhnda Internet kullanrcrlan
arasmda sanal bankacillktan yararla-
nanlann oranr Tiirkiye'de %20 iken
Fransa ve Yunanistan' da 7o22, Nman-
ya'da 7o50, Finlandiya'da %60 ora-
ntnda Internet bankacrhfrndan yarar-
lananlarm yaklagrk %87'si hesap baki-
yesi gormek igin, 60'a yakrnr hesaplar
arasrnda para akrgr gerEeklegtirmek
iEin, %53'u ise fatura odemek igin bu
yolu tercih ediyor. Dijital bankacrhgrn
onemli bir avantajr da tasarruf sa!-
lamasr. Bankaya gelip yaptrlrnrz bir
iglemin maliyeti yaklagrk bir dolar
iken, telefonla gafn merkezinden
yapilan bir iqlemde maliyet yaklagrk
0.54 cent'e diiguyor. ATM'den yaprlan
bir bankacrhk iglemi 0.27 cent'e,
intemet yaprlan iglem ise yaklagrk
0.01 cent'e maloluyor.

Di.inyada, Ingiltere, Amerika, Ma.lez-

ya, Singapur, Guney Kore e-devlet'in
bagarryla uygulandrfrr ulkelerden ba-
alarr.ingiltere'de, 2003'de devlet hiz-

metlerinin 7o25' inin, 2005'de %50'si-
nin, 2008'de %10O'tinun Internet tize-
rinden yuriitulmesi hedefleniyor. E-

devlet projesi iEin 2000 yrhnda kul-
larulmak uzere 1 milyar pound yani
1,5 milyar dolar aynlmq durumda.
Fransa'da kamu hizmetlerinin %50'si
Internet tabanh hale getirildi. Finlan-
diya vatandaqlarr fuahk 1999'dan bu
yana "smartcard" olarak haarlanmrg
kimlik kartrnr kullamhyorlar. Kartrn
uzerinde Finlandiya Nilfus idaresi ta-
rafrndan verilen e-kod bulunuyor.
Kart, kigilere Internet uzerinde dijital
imza olanafr salhyor. Amerika'da ise,
bazr eyaletlerde avukatlar Internet
aracilrfil ile dava aEabiliyor. Los Ange-
les gehrinde, kamu kuruluglan satrn
alma iglemlerinin %85'i dijital ortam-
da gerEeklegtirerek ylda 30 milyon
dolar tasarruf safhyorlar. Singapur'da
ise dolum ve olum belgeleri bagvuru-
su, adres bilgisi degigtirme, doktor
randevusu alma, patent bagvurusu gi-
bi birEok iglem Internet uzerinden ya-
prlabiliyor. tilkemlzde ise e- devletyeni

yeni geligiyor. Gunumuz kogullannda
devlet ile olan birgok iglem iqin gok
sayrda b0rokatik engeli agmak gere-
kiyor. Geligmig iilkelerde vatandaq -

devlet iligkisinin onemli bir bolumu
artrk bilgisayar 0zerinden safilanryor.
fuaqtrrma girketi Taylor Nelson Sofres
Siar'rn yaptrlr bir Eahgmaya gore, Av-
rupa iilkeleri arasrnda en ytksek e-

devlet kullammr % 57'lik bir oranla
isveg'e ait. Bu oran Singapur'da%o53,
Amerika'da %43, Hindistan'da % 31,
Almanya'da %24, Tirl<ye'de % 73,
Litvanya'da %8, Macaristan'da ise %

3. dkemizde e-devlet galqmalannrn
ilk adrmr, kurulan Internet siteleri.
Turkiye'de 493 adet kamu kurum ve

kurulugunun Internet sitesi bulunu-
yor. Belediyeler ve belediyelere bagh
kurumlardanlnternetsitesi olanlarn
sayrsr ise 270.

Peki hergeyimizi emanet ettilimiz bu
elektronik ortam ne kadar gtivenli?
intemette guvenlik konusu. bu yolla
bankacrlk iglernlerini fdpan ya da
kedi karb numaralanm ahgverig

sitelerine veren pek Eok kiqiyi tedirgin
ediyor. Yollanan virtishi e-maillerin
yarattrlr maddi kayp milyon dolarla
olEiiluyor. Hacker denilen sanal
dunyanln korsanlarr, CIA, Pentagon,
I'{ASA gibi gizliligin esas ahndrfir ku-
rumlarrn Internet sitelerini bile ele ge-

Eirebiliyorlar. Gilnumuz hrrszlarr, 1ru2-

lerinde bir maske banka qubelerini

soymak yerine, artrk Internet uzerinde
dolandrncrhk yapryor. Bagkalanrun
kredi karh bilgilerini izinsiz ve yetkisiz

olarak kullanan kigiler internetteki
giiven ortamrm olumsuz yonde etkili-
yor. Peki tablo bu kadar mr kotu? El-
betteki hayr. Bilgisayarlanmzda ya
da internette guvenlifi saflamak igin
hizmet veren bir Eok guvenlik girketi

var. Bu sayede de hackerlarrn ya da
sanal hrszlarrn igi oldukEa zorlagryor.

Dijital teknolojiler geligtikEe guvenlik
onlemleri de sklagryor. Ancakyine de
internetten guvenli olmadrlr iEin ahg-

verig yapmayanlann sa5nsr oldukEa
yuksek. Tiirkiye'de online alryverig
yapmama sebeplerine bakldlgmda,
internet kullanrcilarnn 7o 32'si ihtryaE

duymadrklart, %27'i kredi kartr bi.;:
guvenlifi, % 77'i de iirunu gorer:':
dikleri igin e-ticareti tercih etmedil':.
rini belirtiyor.

Internet ve bilgi teknolojileri de s,

toplum kuruluglanntn bilgi, iletiqim , 
'

igbirligi ihtiyacrm kargrhyor. Sa:,
diinyada bir a! oluguyor. Kamu se'

toru, Ozel sektor yanrnda olugan ,,

tigtncu sektor olarak adlandrrrlan S

vil Toplum Org0tleri aErsrndan Tur::
ye, henilzyolun bagrnda. Diinyada i.,,

gonullii kuruluglarrn azlmsanama)a
cak bir gucu var. Bu selrtorun dilnr:
da 1,1 trilyon dolarhk bir ekonorr. '

hacmi var. Gaynsafi milli hastlar-'
%4.6'srnr, toplam istihdamrn %4.8''
olugturuyor. Gonul[i Ealganlarla :.
rakam %7'ye qrlcyor. Deprem so:--:
stnda sadece e-mail yoluyla haber=
gerekhayat kurtaranlardan, Turli,'-
Egitim Gontllluleri Vakffna, AIDS'dt-
TMMOB'a, TEMA'dan ekonomik pc,
tikalarr etkileyen ekonomistler p.=:

formu'na kadar hemen her konu:,
bir silii toplum kuruluqu var.

Trirkiye'de ortak bir pladormda b'-

luqan 3188 tane Yahoo grubu but-
nuyor. Buradaki metod Yahoo uzanl
bir guruba atrlan e-mailler gurubu-
butun uyelerine aynl anda gidere.
butun uyelerin bu iletiden haberda
olmasr geklinde gerEekleqmekted-
dyeler, aldrklan bu iletileri, gurub.
gonderebildikleri gibi gegmig butu:
iletileri sorgulayp, onlara da ulagabi."

mektedir. Bu yolla duzenli olarak ha'
berlegen sMl toplum gruplart ise 77',

tane. Tijtun Eksperleri Dernefi olarak
onum0zdeki bir ay iEinde bir e-group
olugturarak bu guruba 0ye olan mes-

lektaglarrmzrn bilgilenmelerini sag-

lamak, hedefimiz olacaktrr.

KAYT.TAKI-{R:

M.GUNGOR, Internet Sektoru ve Tur-
kiye incelemeleri, Telekomilnikasyon
}furumu,2001
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$evket TEZEL
Balatgrk Y. T iglt. Md. Yrd.

A. SSK'ya Verilecek Bildirim,
Belge ve itgiti ytittimli.iliikter:

1. Igyerinde iggi qahgtrrmadan once
SSK Sigorta Mudurlug0ne igyeri
Bildirgesi vererek igyeri sicil numarasr
almak.(En geg ige baglandrgr gtn)
2. Bir igyerinin devrahnmasr, nakli,
intikali ve kapanmasr halinde bildirim
vermel:.(Miras ve intikal halinde rig ay
iEinde bildirge verilebilir)
3. lgEM ige baglatmadan once "Sigor-
tah lqe Girig Bildirgesi" vermek.
4. Emekliiqqiler iqin "sigortah iqe Ci-
rig Bildirgesi" ve "Sigortah Grcih Bil-
dirim Formu" vermek.
5. 'Ayhk Sigorta Primleri Bildirgesi",
" Dort Ayhk Sigorta Primleri Donem

Bordrosu" ile efer igyerinde emekli
igqi Eahgtrrrhyorsa "Sosyal Guvenlik
Destek Primleri Bordrosu" vermek.
6. Tageron vasrtasryla iggi gahgtrrma
halinde tageronun bildirimini yap-
mak.
7. 30 Gunden az Eahgan sigortahlara
ait belgeleri Bilgi Formu ekinde SSK'
yavermek.
8. ig kazasr ve meslek hastahQr halinde
bildirimyapmak.
9. Sigortah qahgtrrrlmaya ara verildigi-
niSSK'ya bildirmek.
10. Iggi ve igveren primlerinin oden-
mesi.
1 1. Sigortahya vizite kagrdr verme y0-
kirmhilugu.
12. Sigorta primleri ile ilgili kayrt ve
belge d0zenleme ve 10 yrl siireyle
saklama yukirml0higu.(Dort Ayhk
Donem Bordrolannrn 100 yl saklan-
masr)
13. ig alan muteahhitlerin kati temi-
natlarrnrn SSK'dan iligiksizlik belgesi
getirmeden iade edilmemesi yuku
mliilugu.
B. QahEma Mevzuatrna Dair Yii-
ktmliiliikler:
1. Igyeri kuran, devralan, qahqma ko-
nusunu krsmen veya toptan degigti-
ren, yapilan igi tamamlayan veya ga-
hgmayr brrakan igverenin QSGB Bolge
MtdurhlLgrine bildiriminin yaprlmasr.
2. Ige baglayan iggiler iEin Qahgma ve
Sosyal Guvenlik Bakanhlr'na ve Bo
lge Qalgma Miidtirliig0ne ayn ayn
EK-1 "iCSi ig" Girig Bildirgesi"
vermek.(Takip eden ayrn 15 ine kadar)
3. Belirli suresi 1 yrl veya daha uzun
sureli olan hizmet akitlerini, takrm
sozlegmelerini yazrh yapmak.
4. Iginden ayrrlan iqgiye Eahqma bel-
gesivermek.
5. Igten ayrrlan iggiler igin Cahgma ve
Sosyal G0venlik Bakanhgrna ve Bolge
Qahqma Miidurlugune ayn ayrr EK-2
"lqEi Qrkrg Bildirimi" vermek.
6. Ige aldrgr her iggiye bir Eairgma ve
kimlik karnesi vermek.
7. 50 ve daha fazla iggi Eahqtrrma ha-
linde %3 oziirlu, %3 eski hirkumlu, %2
terorle mucadelede gazi olanlan veya
yahnlarrnr qahEtrrmak. (Ozurlilerde
gegici iggi saytslnln dahil, eski hukum-,
lulerde hariq oldugunu goz ontnde

DulunduraraKi
8. isciiere rer odemede ucret hesap
pusulasr ver:xeK.
9. Fala !dLr-c;1-'u iqin QSCB Bolge
Muduriugunce: zin aimak.
10. Fazla caiisrna iqin iqginin muvafa-
katini aimax"
1i. Zor,-rn'-r serepie fazla gahqmay
qSGB Boige ,rludurluE) ne bildir-
- i lqn.

12. iAn Defteri tutmak.
13. Teftiq Defteri tutmak.
14. 50 den gok igqi Eahquran tum ig-
yerlerinde IgEi Saghgr Ig GuvenligiKu-
rulu kurmak.
15. iqEi sendikalannrn aidat kesmek
ve kesinti listesini ilgili sendikaya ver-
mek.
16. Kanuni grevve/veya lokavt karar-
lannr ilan, uygulama ve bu kararlara
uymak.
17. Toplu Ig Sozlegmesi veya bu hu-
kumdeki ozel hakem ya da Ytiksek
Hakem Kurulu kararlannr yahut toplu
hak uyugmazhklannda verilmig mah-
keme veya ozel hakem kararlannr ig-
yerinde asmak.
18.20 veya daha fazla personel Eahg-
trrldrgr takdirde % 5 - % 10 orannda
meslek lisesi ogrencisine beceri egiti-
miyaptrrmak.
19. 10 veya daha fazla ogrenciye
beceri egitimi yaptrnldr$r takdirde
"egitim birimi" kurmak.
C. iS-KAR Mevzuatrndan Kaynakla-
nan Ytktimliiliikler:
f .igsizlik Sigortasr ile ilgili olarak igten
aynlma bildirgesi duzenleme yukum-
lulugu.(Bir ornegi i$-
KUR'a, bir ornegi igqiye, bir ornegi
igyerinde)
2.Teror magduru, eski hukiimlii ve
ozurlu talebine iligkin yazft bagvuru
yapmak.
3. On veya daha fazla sayrda iggiyi ig-
ten grkarma halinde, bir ay once Trir-
kiye Ig Kurumu'na bildirimvermek.
4.Tiirkiye ig Kurumuna "Personel
Durum Qizelgesi" vermek.
D. IEyeri Hekimligi ve Safhk Mua-
yeneleri ile Ilgili Yi.ikiimliiliikler:
1. Surekli olarak 50'den fazla iggi

Eahgtrran igyerlerinde "igyeri Hekimi"
Eahgtrrmak ve bir saghk birimi olug-
turmak. Iggi bagrna ayda 15 dakika

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

I$YERLERI

ILE ILGILI

CEEITLIJJ

YAEAL

at tl

YUKUMLULUKLER

[g



TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

uzerinden gerekli hekim saylslnln

tespitini yaparak gorevlendirmek.
2. Strrekli olarak 1000 ve daha fazla

iggi gahgtrran igyerleri igin tam siire bir
hekim gorevlendirmek.
3. 50-200 arasr iggi qahEttran iEyerle-

rinde bir saghk memuru veya hemsi:e

gorevlendirmek.
4. 200-1000 arasr iggi gahgttran i5re:-

lerinde iki hemgire veya saglft rne:n--
ru gorevlendirmek.
5. 1000'den fazla igqi qahqt-rra:. -s'.=--

lerinde her 1000 igqi icin Dr: :e:-s:=
eklemek.Hemgirenin birCen :'' 'z :".'

masr halinde bunlarda: ).:..--. '-= :'
mah hemgire olmast.
6. Mutfak. gaY ocaQr gio: r5.e::= :a -

gan iqqiler iqin portor :ar'::lar. 2 rl- 3'-

7. Agrr ve tehlikeli islerde qahsa:

iqgiler iEin periy'odik olarak -Qhx
raporu almak.
8. 18 yagrndan kuguk iggiler igin ige

girigte ve her 6 ayda bir sagltk raPoru

almak.
E. Tesis ve Bina Yaptrrma Yi.ikiim-
li.il0gii:
1. 500'den fazla iggi ve memur
gahgtrran igyerlerinde spor tesisleri

yapmak.
2. 150'den gok bayan igqi galtgtran
iqyerlerinde keg aqmak.
3. 100'den Eok bayan iggi gahqtran

igyerlerinde emzirme odasr agmak.

4. Elliden gok iggi gahgtrran tiim
igyerlerinde ilk Yardtm odasl
aEmak.
5. Elbise dolaplarr ve tabureler st!a-
cak btyuklukte soYunma odast YaP-

trrmak.
6. Vardiya sonunda t0m iggilerin y-
kanmastna yetecek milctarda ykan-
ma mahalli olugturmak.
7. 1OO'e kadar her 30 erkekve her 25

bayan igin bir kabin, 100'den fazla iggi

igin her 50 iggiYe bir kabin olmak
iizere tuvaletYaPtrrmak.
8. Buttrn iggilerin yemek yemelerine

elverigli olacak buyirklilkte yemekha-
neyaptrmak.
9. Birtun iqEilerin el ve yuzlerini yka-
malartna yetecek miktarda lavabo

yaptrrmak.
10. Yuzelliden gok iggi gahgtrranve ge-

hirden uzak iqyerlerinde kantin yapttr-

mak.

il

it4i3*'

T(]T(JIiDE TATLAIIDIRI1A ve K0I((IIANDIRIvIA

qeritrl rc llaala3ran :

ff,rna AIiZADE ( Teyo 4. srnrf <i{rencisi) ninaalizade @)ahaa,ge!q

:--_--rl€t:r--t:. -rLrede.sigarahk veya gifneme tuti.inilnun kalitesinigelir-
-*:*€.- -,' ?s:*r:-.€i ainacry4a Eklenebilii middelerin (kath maddeleri)varhlr bi'

--:":-=: - 3- ::t:.]Jiah ilk geliqme, denizciler tarafrndan alkol-su kanqtmtna

i -l - 
*-€ - --e :€:. :- se1'ahatleri boyunca tutunlerinin tat ve tazelik bakrmlndar

.:----3: :*i' ::.ar u1'gulamaydl. Giinumiizde ise, "casing" ve "flavouring

.,"i =. 
-.. - ::_::-; rckulandrrrnave tatlandrrma iglemleri,iki amaca hizmel

:-j-..:::_: .: : -:- {aiitesinde, ozellikle sertlik ve tokluk derecelerini uygur

a.-".u." :€:-:-:.. '=l,teti ilileqtirmekyonundedir. Eklenen maddeler, esansiye

;;;..- ,;=.g=' -.::eier'sayesinde, aroma arttr'lmaktadrr' Ikincisi ise' dr-

:'-:-:- :-: "3-s - :. --.:. :-:t::beti. srcakhfr, vs..) tttunun igerdigi rutubeti korum'
,i irSr,-15i,:,- -.'::e-:g-::. a1ilrma yonundedir. Bu iglemlerde son agama ise

:-:*:.- .-<.:-t ,:::!:'* . ::S-::ia <OfUmal<tf'

S I C"{R.AI* i'; : ; - \ L:F'f - :'a I'. i LA-\- D I R A4A :

Cunurnu-zde \eD-.a:- :a;_<.--a-:::- :l:::< tltun ekSraktrve formirlaSyOnlar, igil-

komponentlen",e r:ir-. :.lr-l'l:=-'-=-1:.:.:a:klsonuglar verendenemelerye
ptf-lf.tuatt Bu galJma'a;iae.:et:-:: s::.-:.a:Can' tatlandlrma(casing)t-
ioastingiglemleri de etki gormektec;r.

PUROLUK TUTUNLERDE KOKUL\\DIR\I\ :

son yrllarda, bu iqlem puroluk tiitunledn igim kalitesinde Snemli bir rol kazar

-rgiri. q"grtlt ozdeq aromalar ve tatlandrrmiya yonelik katkr maddeleri, purolarc '
;6;l"i ili" getmigtir. Bunlar genellikle, tiiaii olarak pazarlanan purolarda'

ieit ve tok iEimiyumugatmaya yoneliktir

TATLANDIRI4A igl-nmixne $EKER ORANININ ONEMI :

Tatlandrrma (casing) formtilasyonlannda, geker ve qekerli,maddeler onemli b

;.y";;"lddn du maddeler, ozellikle eurley tutunlerde kullanrlmaktadrr' E -

muddeleri. igimdeki rolu ise, iEim srrasrnda bulunan nitrojen bilegimle

iurif,.rau. noiralize edilen alkalin reaksiyonlan sonucu, igimin asidik ozeli'"

gostermesidir.
6riental ve Virginia tirti.rnlerde ise , dogal olarak bulunan geker 

, 
igerili ise

niiio:"ni. yaratirgr igimde sertlik ve tokluk veren etkenleri notralize etme\ '
["ndi Uugtnu yei"rtiiir. Bu tiltirnlerdeki ;eker igerigi, yrldan yrla ,degigim 

gos

terebilmei<tedii; ancak bu varyasyonlar. kullanrlan hirmanda yaprlacak deligirr

lerle uygun orana getirilebilmektedir.

Ri, .ui"a tftunlerde ise, miktarda onemli derecede, ozellik]e eksiklik yontnd'

tii Jtir"ntirtik vardrr. Bu durum. sonradan yaprlacak geker eklemeleriyle duze

tilebilir.
Eklemelerde, miktar gok onemlidir. Aqrrr miktarda yaptlmamaslna gok dikka

"aif-"iiair; 
aksitakdirde, iEim karakteiistiklerinin iyileqtirilmesinden qok, igime

yavanltk, tatsrzltk kazandrnlabilir.

Clvcwrhiza qlabra adh bitkinin kurutulmug rizomlanndan -elde edilen alkol

;'k;i;;dieriiLe t omUine edildiginde tatlandrrma iglemi, daha yogunve ko'

iay bir qekilde yaPrlabilir.

Sekerler. "Casinq sosu" olarak adlandrrrlan bir soli.isyonda kalgttlltr' Air cure:

iri""i"ih", [Vrriigleminden once casing iglemi uygulanrr. Casing uygulamas

ilil;^td;;klllnalXi f'ucrelere absorbsilonun koiay olmast, casing sosundal

;;;aadfi krym gibi,sonraki iglemterde madde kaybrna ufram.amasr igin he

;;; srcakyap,imaidrr. casing uygulamasrnda bir diger prosedur ise, yine s

cak olarak atomize halde sprey geklinde uygulanmastdrr'

BirEok tilkede, sosa tabi tutuimug tutunler, daha sonra "toasting" iglemine ta:

iutrltmatctaarr. Bu proses, tutuniin-, krsa periyodlukbir sirrede 120 160C" de gai

i;;t;ti;;t a yoneliktir; boylece tirtunun kendisi ve iqim ozelliklerinde istene-

olumlu defigimler gozlenebilir.
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TEKEL' ix oznu-r$rinir-mnsixn
yoxEI_ix z nyru KAMR

KARAR I
1- Tutun, Tutun Mamulleri, Ti.rz ve

Alkol lgletmeleri A. g. (TEKEL) bunve_
sinde yeralan Sigara Sanayi isletme-
leri Muessesesi. Alkollu ickiler Sanarii
Muessesesi ve Pazarlama Daqrlm
Miressesesi Mudurluklerinin. tiXf L
bunyesinde ayrr tuzel kigilikiere haiz
Anonim $irketlere donugttiriilmuq ol_
malan nedeniyle TEKEL Ana SozleE-
mesinin 33. maddesinde en fazta 6
(Altr) olarak yer alan Genel Mirdur
Yardrmcrsr saylst, Makamlarrnrn
1 3.06.2003 tarihli ve 607 savrh Olur-

::: ::. :ara -i (Dort) olarak yeniden
-:<- -:- rictir

= _ :1.:.a. I tKtL igin yeniden hazrr_
::.e:. lrganlzasyon gemaslnln onay_
:- T:ql

;-',"akamlannrn 02.06.2003 tarihli ve
;27 sayh Olurlan ile onaylanan Siga_
ra. Pazarlama ve Dalrtrm A.$. organi_
zas)'on gemasrnda, "pazarlama ve
Dagrtrm Mudurlirgu" olarak sehven
yer alan ibarenin "Pazarlama ve Dagr_
trm Baqmudurliigu" olarak duzeltil_
mesi ve bu amaEla yeniden hazrrlanan
Sigara Pazarlama ve Dajrtrm A. $. or_
ganizasyon gemaslnln onaylanmasr.
3- TEKEL markasrnrn Sigara Sanayii
.s.ei:neieri ve llcareti A.$. nin ozelleE-
:.r. rresine iliqkin Hisse Satrg Soi-
iesinesi nin imza tarihi itibariyle Siga_
ra Sanarii isletmeleri ve Ticareti Al$.
uhdesinde brrakrlmasr, ancak bu
markantn Alkollu Igkiler Sanayii ve
Ticaret A.$. ile TEKEL tarafrndan da
belirli sureli kullanrknasrna yonelik
olarak ilgili Hisse Satrg Sozleqmele_
rinde gerekli diizenlemelerin yaprlma-
sl,

4-02.06.2003 tarihli ve527 sayrh Olur
ile;
a) Gaziantep iEki Fabrikasr, Krnkkale
$arap Fabrikasr ve $anhurfa Suma
Fabrikasr ve Qanakkale Kanyak Fabri-
kasrna balh Bozcaada $arap Evi'ni-
nn kullanrmr iEin Alkollu iEkiler Sana-
yii ve Ticareti A$.'ne verilen 5 (Beg) yl
siireli intifa hakh tesisine iligkin iglem-
lerin iptaledilmesi,
b) Istanbul iEki Fabrikasr, izmir iqki
Fabrikasr ve Ankara iqki Fabrikasrntn
kullanrmr iEin AJkoll0 iEki Sanayii ve
Ticareti A.$.'ne 5 (Beg) yl sureli
olarak intifa hakkr tesisine iligkin
duzenlemenin ise 3 (uS) yl olarak
revize edilmesi,
5-Perakende satl: magazalarrnrn
mulK\ etlerinin TEKEL :l:r esinde
brrahlarak Danse Konu magazaiaria il-
gili oiarak Sigara Pazarlama ve Daqr-
trm \.S. ne 3 'riq,rii sureli intifa hakkr
verilmesi. hususlannr 4046 sayrh Ka-
nun un 4 uncu ve 20'nci maddeleri
gereQince Olurlarrnrza arz ederim.
KARAR tr
Ozellegtirme Yuksek Kurulunun
05.02.2001 tarihli, 2001/06 savrh

Karan ile Ozellegtirme kapsam ve
programtna ahnan OyK'nrn 05.02.
2002 tarihli, 2002/06 sayrh Kararr ile
de Ozellegtirme stratejisi yeniden be_
lirlenen Tutun, Tutun Mamulleri. Ti_z
ve Alkol iEletmeteri A.g. (TEKEL)'nin
31.03.2003 tarihli ve 2OO3/ 12 sayntt
OYK Karan ile yeniden yaprlandrnl-
maslna karar verilmistir,
Soz konusu OYK Karirrnda;
4-TEKEL'In faaliyetlerini yuriittu
sn 5 ayn Muessesenin Striteiik is
Birimleri (SiB)olarak; - Sigara Oltun
Mamulleri) dretim SiB
- Sigara (Tutrin Mamulleri) pazarlama
ve Dafirtrm SIB
- Alkollu iqkiter Uretim SIB
- Alkollu lgkiler Pazarlama ve Dairtrm
SiB
- Yapr_ak Tutun igleme SiB
- Tuz Uretim SiB
yeniden yaprlandrrrlmasr ve bu qerqe_
vede;
. Genel Mudurluk bunyesindeki Hu-
kuk, Muhasebe,stratejik planlama.
Satrg, Pazarlama, Birtceleme. vb.
fonksiyonlarrn ilgili stratelik ig birim-
lerine aktarrlmasr,
. Pazarlama ve Dajrtrm Muessesesi
biinyesinde yer alan planlama,
Muhasebe, Reklam ve promosvon vs.
gibi fonksiyonlann ilgili Straieiit< iq
Birimleri arasrnda paylaqtrrlmasr;
. Vergi ddemelerindeki avantaj, pi_
yasada faaliyet gosteren diger ben_
zer girketlerin organizasyon yaprlarr,
depolarn bolunmesi sonucunda awr
ayrr "stok yonetimi ve ek-yatrrrm ihii-
yact gerektirece!i hususlarr da
dikkate ahnarak Pazarlama ve Dafu-
trm Muessesesinin: sigara (tutun m-a-
mulleri) uretim ve alkol uretim strate_
jik iq birimleri brinyesinde ayrr birer
Anonim $irket haline getirilmesi;
. Her iq biriminin faaliyetlerinin siirek_
liliginin ve trim urunlerinin ilgili pazar-
lara ulaqtrrilmasrnrn sallanmasrnr te-
minen depolann alkollir igkiler ve tuz
stratejik ig birimleri tarafrndan da uy_
gun qartlarda kullanrlabilmesi ama-
cryla sigara (tutiin mamulleri) dajrtrm
stratejik ig birimi ile orta vadeli sozles_
meleryapilmasr.
. Sigara (tritiin mamulleri) iiretim ve
dajrtrm, alkollu iEkiler uretim ve da$r-

29
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:.:. s:i?:i .i .s iirimlerinin ozelleqtiril-
:i :.::. s: -.rasrnda bunyelerindeki var-
irr,a:l:: cevrinde ortaya qrkabilecek
so:i..iniarrn bertaraf edilebilmesini te-
nrinen bunlann devir sozlegmelerinin
imzalanmasr oncesinde alrr ayn ano-
nim girket haline getirilmeleri,
Sonug olarak bahse konu d0zenle-
melerin gergekleqtirilmesini mutea-
kip
. Sigara (Tutun Mamulleri) Uretim ve

Aikollu igkiler Uretim SiB lerinin ilgili
Pazarlama ve Da[rtrm SIB'leri ile
birlikte 03.01.2003 tarih ve 2OO3|O1,
sayh OYK Kararr qergevesinde satrg
yontemiyle ozellegtirilmek trzere
2003 yrhnrn Haziran aynda ihale ilan-
lannrn, yaymlanmasr ve bunlarrn
ozellegtirme sureglerinin 2003 ylr so-
nuna kadar tamamlanmasr ve bu qer-
gevede piyasalardaki rekabetin temini
agrsrndan ilgili mevzuatta halen mev-
cut olan, TEKELin dagrtrm tekeline
iligkin hukumlerin ozelleqtirme sonra-
srnda olugacak piyasa yaprlarrna uyar-
lanmasr / kaldrnlmasr konusunda ku-
rum, kuruluq ve kurullar ile gerekli ga-
hgmalarrn koordinasyonunun sallan-
masr hususunda idarenin vetkilendi-
rilmesi,
. Teqkil edilecek olan stratejik iq bi-
rimlerinin (tuz hariq) Anonim $irket
statusuyle yeniden yaprlandrrma ig-

lemlerinin devir sozlegmelerinin imza-
lanmasr oncesinde tamamlanmasr,

^i,. Teqkii oiunan Tuz SIB'inin mulkiyet
ve ruhsat sorunlarrnrn qozumunun
muteakip 2003 yirnrn 4'uncu ceyre-
ginde igletme Iuhsatlannln devir ama-
cryla ilana grkartrlmast,
. Olugturulan Yaprak Ti-rtun lgleme
SiB'nln dugUk verimli iqletmelerinin
kapahlmasr, destekleme stokundaki
tutunlerinin ihraq veya imha suretiyle
azaltrlmasr neticesinde personel say-
srnda tenkisata gidilerek yeniden ya-
prlandrrrlmasr sonrasrnda 2004 yltntn
3'uncu geyregi igerisinde ilana grkrl-

masr, hususlarrnda uygulamaya ge-
gilmesi ve yukarrda belirtilen tum ko-
nularla ilgili olarak Gkel'in ozellegtiril-
me sureci igerisinde gerekli,gorirlme-
si halinde yeni duzenlemelerin yaprl-
masr hususunda idarenin yetkilendi-
rilmesi karan verilmistir" hukumleri

,,^- ^l-^1.+^r,-ycr oil rronLoull.

Bu gergevede;
l)TEKA Puro Uretim ve Ticaret A. $.
de bulunan;
. Sigara Sanayi igletmeleri Muessese-
sine ait 16.830.000.000 10n altr mil-
yar sekiz yuz otuz milyon)Tl nominal
bedelli 16.830 (On altr bin sekiz yuz

otuz) adet,
. Yaprak Tutun igletmeleri ve Ticareti
Muessesesi'ne ait 16.830,000.000
(On altr milyar sekiz yrJz otuz milyon)
TL nominal bedelli 16.830 (On altr

bin sekizyuz otuz) adetve,
. Pazarlama Dagrtrm Miiessesesine
ait 16.830.000,000 (On altr milyar se-
kizyiz otuz milyon)TL nominal bedel-
li 16.830(onaltr bin sekiz yuz otuz )

adet olmak izere toplam 50.490.
000.000 (Elli milyar dort yuz doksan
milyon) TL nominal bedelli 50.490
(Elli bin dort yuz doksan) adet hisse-
nin bedelsiz olarak TEKEL e devredil-
mesi ve devirlerin adr geqen $irketin
^r-l.l^- ^-,. l^tr^-i^^ i^onaKlar pa\ celtenne rslenmesr.
2r TFKFi Sinara Sanaii: \',uessesesi-

nin trim hak r,'e lukurniuluk,eri',':e :ji
likte Sigara Sanal,ii Isletmeleri ve Ti-
careti A.$."ne, Alkollu iqkiler Sanayii
Mi.ressesesi'nin tim hak ve yuktLmlu-
lukleriyle birlikte 'Alkollu iqkiler Sana-

li Ticareti A.$."ne ve pazarlama ve

da!rtrm Miiessesinin de ikiye aynlarak
tum hak ve yukumluhrkleriyle birlikte
"Sigara Pazarlama ve Dagrtrm A.$."
ile 'Alkollu Igkiler Pazarlama ve Dagr-
trrn A S nedonrlstrlrirlmesi.
3) Anonim sirkete donr-rsturulen ,\\u-
esseseler ile ilgili olarak TEKtrl- tar-a-

frndan imza altrna ahnan bLrtdn scz-
legmelerin de tum edimleri iie birlikte
yeni kurulan Anonim $irkete dertedil-
mesi.
4) Yeni kurulacak Qirketlerden:
A) Sigara Sanali igletmeleri Ticareti
A.$. iEin;
a) Sigara Sanali igletmeleri l\iiesse-
sesi kullanrmrnda yer alan;
. Adana Sigara Fabrikasr ve uzerinde
bulundugu gayrimenkulun mlrhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte tum ta-
pulanntn,
. Bitlis Sigara Fabrikasr ve uzerinde
bulundugu gayrimenkulun muhdesa-
trndaki taqrnmazlarla birlikte ti-rm ta-

pularrnrn,

' Malatya Sigara Fabrikasr ve uzeri:-
de bulundugu muhdesatrndaki tas.: -

mazlarla birlikte tum tapularrnrn.

' Samsun-Ballca Sigara Fabrikasr r.
uzerinde bulundugu gayrimenkulu:
mrihdesatrndaki taqrnmazla rla birlikt=
t..'_ +^^..1--.^.^LUIII LOPUtOtillilI,

' Tokat Sigara Fabrikasr ve ilzerinde
bulundu!u gayrimenkulun muhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte trim ta-

pularrnrn ve bedelsiz olarak Sigara
Sanali igletmeleri ve Ticareti A.$. ne

devredilmesi,
b- Sigara Sanayii iqletmeleri Muesse-
sesi kullanrmrnda yer alan lstanbul S;'
--,- E-L-:r.-^...- rr---:.lde bulundu_gato I aut tnc>l vE u4Elil

gu ga5,rimenkulun mulxiyetinin 1F'
KEL uzerinde brraktlarak, bahse kor
tesis ve gayrimenkul ile ilgili olara'
Sigara Sanali iqletmeleri ve Ticare:
A.$.'ne 5 (Beq) yl stireli intifa hak,
verilmesi, buralardaki makine
teghizattn mulkiyetlerinin ise Siga ,

Sanali igletmeleri ve Ticareti A.$. : -
de,, ieiilmesi.
:- 1.a:z--..2:.,2r:-..: _q,gara Fabrikasr :,
:,t -a..r ^-;'^ 

" 
- -= l,--. _:..-:S.:.

brrakrlmasr,
d- Yeni kurulacak olan Sigara ?aza' :
ma ve Dalrhm A.$.' ne ait hisseie:
tamamtntn Sigara Sanayi iqletme,=

'a Tinara+i A Q 'na rif nl-'" -,masl.
e- Sigara Sanayi iqletmeleri Mi.ress=

sesi Mudurlugunun 35.000.000.0t
flflfl _ rf)tr rz hpc tril'nn) TL olan me

cut sermayesinin Sigara Sanayii Igle
malori r,o I in:rori A Q., ".<. sermayesl ol:
r:k fccnif erlilmeci

f- Tabacs Ti-.rrca SA'da bulunan TE

KEL'e ait hisselerin tamamrnrn, Siga
ra Sanayii iqletmeleri ve Ticareti A.S

ne bedelsiz olarak devredilmesi,
B- Alkollir lgkiler Sanali ve Ticare-.

A.$. iqin;
a) Alkollt lgkiler Sanali Muesseses

kullanrmrnda yeralan;
Diyarbakrr igki Fabrikast ve uzerinc'
bulundugu gayrimenkulun miihdesa'
trndaki tagrnmazlarla birlikte tur
+^ ^, .l ^-.-, ^LdPUldt lt lil l,

' Nevqehir igki Fabrikast ve uzerinc
bulundugu mtrhdesatrndaki tagt:-

mazlarla birlikte tum tapulannrn,
. Bilecik Igki Fabrikasr ve iizertn-

E-
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hr rlrrnrirrnrr n:rri^-=- -J","'', -
frnrlaki 12qrnm27:-;

pulannrn,
-,, 

, - i, -. loktrdan lakt ->- - -

hr rlr rnrlr r;rr r a2\ - --: - -

trndaki taglnma;.: .:
pulailnrn.
. Yaznal Ri->:=---
hr rir rnrlr tAt' e = - ^- =- -

trndaki tasl:- :::: =
nrrlarrntnT" - ",''

:S ,: -Z:f.::e
-, -Jc>d-

- 1-: -Ltt Ld-

. Qara^.,=.: /.2:.;,-k iaDrikasr ve
uzeril:= :- --:-!u galrimenkulun
muhcesa'-.nca"l. taslnmazlarla birlikte
tiim l:a: ..:ai-r:rn.
. il-r - . r'an Fahrikasl ve uzerinde
buiuncu: * :a .':i:renkulun muhdesa-
trndaki :as.:.---2.>:ia birlikte tr-rm ta-
pulannrn.
. Flaztn Sal;- :r- - r>S. ',? LZer;nde"- -- ''
hrrlrrndr thtt ee -j--:'.1 -: :.-l-desa-Y"" - '-
trndaki taqrnnrazla:.a :.: .^:t :ill-l ta-
pulannln,
. Karaman Sun:a =:::.ias: \e uze-
rin,]6 h' 'l',-.1' ';', --' ''.ntennu U: :aD-
rikasr ve uzerinde bulundugu gairi-
menkulun muhdesatrndaki taqrnmaz-
larla birlikte tum tapulannrn,
. Kilis Suma Fabrikasr ve rizerinde
bulundugu gayrimenkulun muhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte tum ta-
pulannln,
. Alaqehir Suma Fabrikasr ve uzerinde
bulundugu gayrimenkulun muhde-
satrndaki taqrnmazlarla birlikte tum
tapulannrn,
. Tarsus Suma Fabrikasl ve uzerinde
bulundugu gayrimenkulun milhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte tum ta-
pulannrn, bedelsiz olarak Alkollu lgki-
ler Sanali ve Ticareti A.$. ne devre-
dilmesi,
b) Alkollu Igkiler Sanali Muessesesi
kullanrmrnda yer alan;
. [stanbul lgki Fabrikasr ve uzerinde
bulundu!u gayrimenkulun muhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte tum ta-
pulannln,
. Izmir lgki Fabrikasl ve uzerinde bu-
lundugu gayrimenkulun muhdesat,n-
daki tagrnmazlarla birlikte tum tapu-
lannrn,
. Gaziantep Iqki Fabrikasl ve uzerinde
bulundu ju gayrimenkulun muhdesa-
trndaki tagrnmazlarla birlikte tum ta-

: _ :- - :
. :::.-.. .:ki Fabrikasr ve uzerinde

-. narrimanL'rlUn mUhdeSa-

- r.:a^: tasinmazlarla birlikte tum ta-
: -.artntn,. Krnkkale $arap Fabrikasr ve uzerin-
de bulundugu gayrimenkulun miih-
desatrndaki tagrnmazlarla birlikte tum
tapularrnrn,
. Qanakkale Kanyak Fabrikasrna bag-
h Bozcaada $arap Evi ve uzerinde bu-
lundu!u gayrimenkulun muhdesattn-
daki tagrnmazlarla birlikte tum tapula-
nnln,
. $anh Urfa Suma Fabrikast ve uzerin-
de bulundugu gayrimenkulun milh-
desatrndaki tagrnmazlarla birlikte tum
tapularrnrn,
Mulkiyetlerinin TEKEL uzerinde brra-
krlarak bahse konu tesis ve gayrimen-
kullerle ile ilgili Akollu igkiler Sanali
Ticreti A.$. ne 5 (beq) yl sure intifa
hakkr veriimesi bunlardaki makine
terzihairn millkivetlerinin ise AlkollL
Icl<ilpr S.anavii A S 'ne devredilmesi
o \kollu lckiler Pazarlama ve DaQr-
-rm A S'r.,e air hisselerin bedelsiz ola-
rak Alkollu lgkiler Sanali ve Ticareti
A S 've:if nlmaqr
'"Y J"

d) Alkollu lgkiler Sanali Muessesesi
Mudrjrhigunun 1 3.000. 000.000. 000
(oni-rg tirilyon)Tl olan mevcut serma-

,,..i,.,yenin Alkollu Igkiler Sanalive Ticareti
A.$ sermayesi olarak tespit edilmesi
c\ TFKtrl CmhH'dp bulunan TE-el

KEL'e ait hisselerin tamamlnrn bedel-
siz olarak Alkollu lgkiler Sanalive Ti-
careti A.$.'ne devredilmesi .

l) Denizli Acrpayam Anason Ambarla-
rrnrn rLzerinde bulundugu gayri men-
kullerin mr-rhdesatrndaki taqrnmazlar-
la birlikte tiim taprlarrnrn bedelsiz Al-
kollu Iqkiler Sanali ve TicaretiA.$. ne

devredilmesi ,

C- Sigara Pazarlama ve Dagrtrm A.S
ile Alkollu Ickiler Pazarlama ve dagrtr-
mr.\.S. icin:
a D272r'2r2..e Danrtrm Aluessesesi
<r.lla^in rda ',cr car.,ri menkullerin"' J*-"

r,:ifa haklarrnrn 5tbeq) yl sure ile Si-
gara Pazarlama ve Dalrtrm A.$'ne ve-
:ilrresi
c i Pazarlama ve Dalrtrm Mudurliigi)-
nLrn 1 0. 000. 000. 000.000. (ontirilyon)
Tl olan mevcut sermayesinin bolt-

nerek 9.000.000.000.000. (dokuz'.r-
rilyon) TL sinin Sigara Pazarlama ve

Dafrtrm A.$.'nin sermayesi 1.000.
000.000.000. (bir tirilyon)Tl sinin de
Alkollu lgkiler Pazarlama ve Dalrtrm
A.$.'nin sermayesi olarak tespit edil-
mesl,
Vergisiz Satrg Magazalannrn (Dutty-
Free) Pazarlama ve Dalrtlm Muesse-
sesi Mudurlugr-r bunyesinde grkartr-
larak TEKEL uhdesinde brrakrlmasr.
Kelkit Kirbit Fabrikasr Mudurlugu ile
Ambalaj Fabrikasr Mudurlu$iinun Si-
gara Sanayii iqletmeleri Mriessese
Mudi,rrlugu bi-rnyesinden grkartrlarak
TEKEL uhdesinde brrakrlmasr,
TEKEL Aragtrrma Enstituleri Dairesi
Baqkanhgrna baglr Alkollu igkiler A-
ragttrma Enstitusu Mudurlugunun Al-
kollu igkiler Sanali iqletmelerive Ti-
careti A.$.'ne: Tut0n Mamulleri Araq-
trrma Enstitrisu Mudurh-rgr-rnun Siga-
ra Sanayii Iqletmeleri ve Ticareti. A.$.'
ne: Yaprak Tutun Aragtrrma Enstitusu
Mudilrltgr-rnun Yaprak Tijtun Ticareii
ve lqletmeleri Muessesesi MudUrlir-
gune TLz Araqtrrma Enstitusu Mrjdtir-
lugunun ise Ti-rz Sanali Muessesi Mu-
dtirlugune bajlanarak TEKEL Araq-
trrma Enstituleri ve Dairesi Baskahdr-
nrn lav edilmesi .

Bahse konu qirketlerinin ozellegtirme
iglemleri sonuglanrp"hisse satrg soz-
leqmesi" ile ozel sektore devredilme-
sine kadar TEKEL ve mevcut mues-
seselerin ig ve iglemlerinin hah hazrr-

daki durumlan ile devam etmesi.
TEKEL igin hazrrlanan organizasyon
gemaslnrn onaylanmasr,

a..i'Sigara Sanayi Igletmeleri ve Ticareti
A.$. Alkollu lqkiler Sanali ve Ticareti
A.$. Sigara Pazarlama ve Dajrtrm
A.$.ve Alkollu Igkiler Pazarlama Da-
grlim icin hazrrlanan ana sozleqmele-
rinin onaylanmasr,
Sigara Sanayi iqletmeleri ve Ticareti

rr. i '.',1.$, Akollu Igkiler Sanali ve Ticareti
A.$. Sigara Pazarlama ve Dalrilm
A.$. ve Alkollti igkiler Pazarlama ve
Dalrtrm A.$.iqin haztrlanan organi-
zasyon gemalan ile eski ve yeni kadro-
larr gosterir cetvelin onaylanmasr hu-
suslannr 4046 sayh kanunun 4 iincir,
20 inci maddeleri gerelince olurlarr-
nrza arz ederim.

*?



tLm.dnf,iint

Genel Mi.idtir ve Yiinetim Kurulu
dyesisezaiA. Ensari:
Tekel Genel Mrlduru ve Yonetim l{uru-
lu Oyesi Sezai A.Ensari, ozellegtirme
kapsamrndaki kurumun sahlmamasr
halinde Tekel'i 'gaha' kaldracai pro-
jeler hazrrladrklarrnr soyledi. lekel'in
vergi barqrndan yararlandrfirm, 400
trilyon OTV borcunu 15 ELi i r e kadar,
250 trilyonlukvergi borcunu ise gayri-
menkul takasr ile odeyeceklerini kay-
deden Ensari, kutulu sigara 0retimin-
de gelen talebi kargrlayamadlklarrnr,
kurumun % Spazar kaybrna ufiradrfr-
nr belirtti.
'Atamabilinqli"
Eski yonetirnle ilgili gaibeler nedeniy-

rrliii:tirili:iiillr:.,.

le, o gtinku siyasi iktidarrn, yonetime
srcak bakmadlfirnr anlatan Ensari, su-
regle ilgili olarak, "Ben Bagbakanhk
Teftig Kurulu'ndan geldim. Yolsuzluk-
larla mticadelede uzmanlaqmry biri-
ytm.27 Mayrs 2002'de 29 ylhk mrifet-
tiglik gorevime nokta koydum ve o do-
nemin bakanr Sayn Ylmaz Karako-
yunlu beni 1 ay iginde Tekel'in yone-
tim kuruluna uye olarak atadr. Bu ata-
madan benim haberim olmadr. 16
Eylul 2002'de yonetim kurulu bagkan-
hlrna getirildim. Donemin Genel Mu-
duru ve Yonetim Kurulu Bagkanr Meh-
met Akbay, gorevinden ahnrp sadece
genel mudurliige indirgendi" defer-
lendirmesinde bulundu.
ilk iE, tasarruf
Qoreve geldilrten sonra baa tasarruf-
lara gittiSini ve birgok rist dr.izeyyone-
ticiyi gorevden aldrSrnr anlatan En-
sari, "Qr.inku, yonetim bir suru iddialar
altrndaydr. Artrk'kambur bir ytik taqr-
ycr'haline gelmig bu yonetimi defiiq-
tirip, yenive farkh biryonetim imajrnrn
yerlegtirilmesi gerekiyordu. Bu arada
kendilifinden istifa etmeyen arkada-

Srmrzrn gorevinden ahnmasr da s6z
konusu oldu ve boqalan genel mild0r-
luk gorevine 15 kasrm 2002'de ben
atandrm" dedi. Yonetim larulu bay
kanhlrndan uyelige d0gurulme nede-
nini de anlatan ftEari. -Yonetim ku-
rulu bagkanhE gorwinden alnarak,
yonetim lurulu t4aeliglne indirgen-
dim. Gorw onurunu Eok iistte tutan
bir insarum. Egeryonetimin bana gu-
vensiz-ligi ya da itimatsrzhfrrm hisse-
dersem hiq kimsenin bana git deme-
sine gerek yok. Baglangrgta benim
ozelleEtirmeye kargr oldulum imajrnr
birileri Sayn Unatrkan'a anlatmrg ve
'Sezai Ensari orada kaldtlr sirrece
ozellegtirmeyi gerEeklegtirmeniz zor
olur' gibi yanhg konugmuglar. Sayrn
Unakrtan beni tammadrlr igin bundan
etkilendi. Bu nedenle yonetim kurulu
uyeli$ine indirgendim. Boyle fikirden
kaynaklandrfrna ben samimi olarak
ikna oldulum iEin gorevime devam
etme karan aldrm." diye konu$tu.
Yi.izde I'lik Pazar kaybr
Goreve geldijinde birqok eksiklikle
karqrlagtrfrnr anlatan Ensari,r,iretimde
gagdag ve talebe uygun tiretim politi-

kasr ve piyasa kogullan gozetilmeoe-
izlemeden hareket edildigi igin Ter 

=

'in2002 yrhnda sigarada % B'likPa:z
kaybrna ufradr$rnr soyledi. Tekel
toplam sigara satrgnrn 67 bin ton :
dulunu anlatan Ensari, 2OOI ve 2.:
kutulu sigaralara talebin gok fazla c -

dufiunu belirterek, talebi kargrlayaca.
miktarda 0retim yaprlamadlrru so',-
ledi. 2001 sigarasrnda yrlhk 6 bin tc:
iiretim yaptrklannr anlatan Ensari, bu-
nun gok rahat bir gekilde 6 bin to:
daha arhrrlarak 12 bin tona qrkarrlabi-
lecegini kaydetti. Ensari; "Orunu piya
saya sunuyorsunuz. (irun tutuyor ve

talep va4 ancak gerisi gelmezse o za-

man mirgteri alternatifi olan Winston
LM gibi sigaralara kayryor. Kapasite-
mizi full kullanryoruz ama yetigtiremi-
yoruz. Qrinku kutulu imalyapan mah-
nalanmz Eok az. Kapasitenin artrrri-
masr gerekiyor. Onu da uretmek igi:-
makine grubu alman u la z tm. r\lakina-
larda sipariginil veril'orsunuz. Celisi
yerlegtirilmesi. montajr le uretime gir-
mesi 8 ay bdul'or.' geldinde konus-
ru.
Tekel cizelleEtirilmeseydi...
Goreve geldikten sonra kendini go.
y'ogun ve ciddi bir ozellegtirme surec
iqinde buldu{unu anlatan Ensari, 'E-

ger Tekel'de ozellegtirme s0reci ya-
qanmasaydr, Tekel'i bir yrl iEinde 'gaha
kaldrracak her trirlii atalr yapardrm.
Gkel'in yeniden piyasaya hakim ol-
masl ve Pazar paynr artlrmast iEin her
tiirlu irade ve kararhhk iEindeyiz. Yolla-
rrnr ve eksikliklerimizi Eok ryr biliyoruz.
2002 yrhnda 328 irilyon lira karrmrz
var.'dedi.
10 yrl boyunca Tekel'i idare edenlerin
bunu fark etmemelerini eleqtiren En-
sari, ' Ben bu igin iqine yeni giren biri
olarak yapmayr Eok istedifim halde
ozelleqtirme sureci nedeniyle adrm
atamadrgrm iEin uzuluyorum, 10 yrl-
drr buray ydnetenler neden bu politi-
kaya yonelik iiretim yapmadr? Neden
Samsun ve Maltepe gibi oryantal tu-
tunle Orettigi sigaralarr kutu yapmay
duqiinmediler. Tekel'i hangi kurulug
alrsa alsm ilk yapacajr iglerden biri
kutulu sigara iiretimine geEmek ve
iirunlerin imajrnr defiigtirmektir. Q0n-
K) pryasaya yonelik faaliyetler bunu

[g
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gerektiriyor.'dedi.
BloksatrE olabilir
Tekel'e talip birgok firmamn bulundu_
6unu anlatan Ensari, 6zelleEtirme iha_
lesinin 26 Eylul'de Ozellegtirme ida_
resi Bagkanhg'ndaki ihale salonunda
bas-rna aErk bir Eekilde yapilacalrm
soyledi. Tekelin blok sahErmn soz ko_
nusu olduiunu anlatan Ensari. 9'ar
yerli ve yabancl firmanrn hem alkolde
hem de sigarada gartnameleri aldrdrm
kaydetti. Ensari, "Tekel gok degerfnir
kurum. Qok onemli rantlar 

"ugt,yo..Tekel, biitgeye yilda2milyar aolar na_
kit katkr yapan bir kurulu$. 900 bin
ureticiye hitap eden bir kurulustur.
31.500 Ealganr ile butun Turkive'de
ve Eokonemli ilEelerde dahi orgutlen_
mig. 19 Alkolve iEki Fabrikas,, 6 tunu
sigara fabrikasr ile Eahgan Eok verimli
ve istihdama katlc sallayan karh bir
kuruluE" diye konuEtu.
Karh bir kurulug olmasr nedenile ya_
bancilarn Tekel'e taleplerinin fazla ol_
duguna dikkat Eeken Ensari, amac_
lannrn Tekel'in gidebileceli en pk_
sek degere satilmasr oldulunu 

-kay_

detti.
Ti.rz ve yaprak tiittin iqletmelerinin
ekim aynda satrga Erkacigrnr anlatan
Ensari, tuzun maden yasastna girme_
si nedeniyle igletme hakkrmn dewi
geklinde, yaprak tutriniin isletmeleri_
nin ise blok sabq ya da satiq geklinde
olacafrnr kaydetti.

htz kesmeden devam ettiklerini
soyledi.
430 milyon dolarlkstok
Tirttinlerinin dunyaca aranan bir tii_
tun oldufunu vurgulayan Ensari, Te_
kel'e verilen destekleme almlan gore_
vi nedeniyle Tekel'in yllarca ihtiyacr u_
zerinde tiitun aldrlrnr anlath. Ensari,
ellerinde 430 bin ton ttrttn stolunun
bulundulunu ve bunu eritmeye galg_
trklarnr soyledi. Bu stofun parasal
defrerinin yaklaErk 430 milyon dolan
buldu{unu anlatan Ensari,,,Sarurrm
bu tuttintin cari fiyatlardan sahgr
miimkrin degil. Qrinkri dunyada her_
kes tiretecefi mamulu bir Eekilde ah_
yo4 planhyor,nereden alacaksa onlar_
la sozlegmeler yapryon Bizim elimiz_
deki rakam gok fazla ve dunyada hig_
bir ulkede bu kadar stokyok" geklinde
konugtu. Stoktaki tritijnun eritilmesi_
ne yonelik ciddi gabalar iginde olduk_
larrnr anlatan Ensari,'fukadaslarrmrz
JTl. Philip Morris, Universal giUiaun_
yada tutun ticareti yapan kuruluglarrn
trimiine giderek gelin trit0ntimuzt
aln pazarhfia aggz diyoruz', diye ko_
nugtu.
Destekleme ahmlan nedenMe Te_
kel'in hiEbir zaran olmamasrna rag-
men vergi borglannln bulundulunu
anlatan Ensari, Tekel'e tutun alma vet_
kisi veren Hazineden parastnl alama-
drfrna igaret eden Ensari, .,Hazine 

a_
dma ahm yaptyoruz ama Maliye Ba_
kanhlrna odenmesi gereken borcu
odeyemiyoruz. Gecikme cezasl ve
faizden Tekel borElarr Erfr gibi btiyur_
ken, Hazine'den alacalrmtza bu kadar
faizya da gecikme zammlnt biz uygu_
layamryoruz" dedi.
Bu nedenle Tekel'in Ozel TtiketimVer-
gisi (OTV) borcunun 400 trilyon civa-
nnda oldulunu anlatan Ensari, Vergi
Bangr imzaladtklannl ve bunu 2.-5
ayda t0mtiyle odeyeceklerini soyledi.
OTV borglarrnr rahathkla odeyebile-
cekleri bir satrg sistemine gegtiklerini
kaydeden Ensari, "Daha onceden
yanlry bir vergi taaahhubu politikasr
vardr. Onu Maliye Bakantrlr ile Eo_
ztimledik Diler ahmlardan oturii ise,
yaklagrk 250 trilyon lira bir borcumuz
kaldr onu da gayrimenkullerimizle ta-
kas etmek rizere Maliye Bakanh$r ile

temas halinde Eahgmalanmz devam
ediyor. Bu nedenlerle odeme gucu_
mtiz 15 Temmuz'dan itibaren gok artr_
yor. Bu 400 trilyon lirahk vergi borcu_
nu Ekim bagma kadar ttimunu odeye_
cegiz ve 15 Ekim itibariyte iddia edivo_
rum ki, vergi borcu srfiia inmis bir Te-
kel soz konusu olacak. Gawimenkul
takasr konusunda Maliye Bikanhgr ile
gorugecegiz lkiz kulelerimizi verebili_

Gayrimenkulleri ve stokta bulunan tu_
tunleri satmak igin Eok ciddi ve hum_
mah bir Ealryma iEerisinde olduklannr
anlatan Ensari, piyasa fiyatlannrn bi_
raz alilnda fiyatlar vererek bu Wkten
kurtulmak igin Eahgtrklannr s-oyledi.
Tutrinun her kilosunun depoiama
maliyetinin yaklaErk 50 sent oldulunu
anlatan Ensari, "Bu nedenle bunlar_
dan bir an once Turkiye'yi kurtarmak
bizim iEin milli bir gorev haline geldi.
Burada'da ciddi Eahgmalarrmrivar',
dedi. Tekel ozellegirken bile bu adrm_
lan attrklarm belirten Ensari, ozelles_
tirmede bir aksama olmasr halindl
yeni adrmlarla beili bir yere varmayr
hedeflediklerini soyledi. Sigarada da
yatnmlarm devam etti{ini anlatan
Ensari, yeni makine ahmr dahil. trim
faaliyetlere ozellegmeyecekmig gibi

::rlriii*tii :xli:'::til|i111r:li1i:,:i,i:r,,,1r1,,;:;, 1 1: .;,,,,,'

nz. 250 trilyon lirahk gayrimenkul bi_
zim iEin higbir gey delil. Qrinku Tekel

,2 lnilyar dolarhk gayrimenkule sahip
bir kurulug" Eeklinde konu$tu.
Gkel'e zarar veren Japon firmasr Rev_
tek ve K0bahlar'la ortak puro riretimi
konusunu iptal edilmesi igin gozden
gegirdiklerini belirten Ensari, sozlerini
goyle surdtirdu: "Benim igime yara_
mayan tutrinir tiretmenin anlamr yok.
Son 5 yldrr eski yoneticilerin yupt,g,
gey buydu. Tutuntj ortaklaga uretiyo_
ruz. Ben uretti$imiz iirijnrjn yizde 49,
unu ahyorum ve stokluyorum, Reytek
isey0zde 5f ini ahyorve uretiyorya da
satryor. Ttitiinlerin kalitesi Amerikan
Blendi kullandr$rm 2000 sigaramda
kullanabilecelim kalitede degil, tadrm
bozar. O nedenle bir kenara koyuyo_
rum. Kiibalilar'la ortaklaga purolar
riretiyoruz. Qok da grizel purolar ama
satamryoruz. Bir Genel Kurul yaptrk,
Kribalilar da vardr. Zarar eden bir or_
taklgm briytimesi anlamsz, briWt_
meyiz. Benim zaraflma olan bir ortak_
hlr yurutmem ttjt0ni.i de almam. ESer
biz ortaksak, bu igin surmesi madem
sizin iginize yanyox, benim igime yara_
madan 5 yrldrr bekliyor, gelin gunlan
bir ahn. Bana para olarak odeyin. Si_
gara imal grubuna, makine olarakgo_
riin; yada yeni bagtan ortakhlrmzm
amacrnt masaya yaturallm. Ben bu s"_
kilde sizinle adrm atmam. Eger oLy
drizelrnezse bitirecefim Aym ikazr on_
lara da yaptrm. Ya purolanm vt satarv,
ihrag ederiz ya da ben bu sekilde zarar
ederek sizinle yurumem dldim. Onlar
reddeder bir cevap verdi.
Gmaslanmz devam edivor.
Ensari 40 milyon dolarirk filitre iha-
Iesini, Tekel rist duzey yoneticilerden
birinin hrsmrnrn kazandl$r geklinde
basnda grkan haberler tizerine iptal
ettigini de belirtti.
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TOIryO - CamelveWinston gibi iinlii
sigara markalanntn 0reticisi Japan
Toba.co International (JTI)' ozelleq-

tirme kapsamrndaki Tekel'le yalcndan
ilgileniyor. $irketin, Gkel'i satrn almak
igin yaklagrk 1 .6 milyar dolarhk bir tek-

lif yapmasr bekleniYor.

ingiliz Financial Times gazetesine ko-
nr-igan JTI'nrn Yatrrtmct iliqkileri Genel

Mudurti Ryosuke Tsuji, "lhaleye katrhp

katrlmamak igin henuz kesin karart-

mrzr vermedik. Hala teklif qartlannt

belirlemeye gahgryoruz. Eger kogullar
yeteri kadar cazipse teklif vermekte
te-reddirt etmeyiz" dedi. Dunyantn en

btryuk ugtncu sigara ureticisi JTI'rn
teklifinin 1.6 milyar dolar buyukli.i-

lunde olmast bekleniYor.

Japonya'da hukumetin ttitun ve siga-

raya koydugu ek vergilerle yeni bir
darbe alan JTI, sigara satrglartnr o-
lumsuz etkileyen demografik faktorler
ve saghk konusunda artan duyarhhk

nedeniyle yeni yattrtm alar.laj: a:'.':-

$irket aynca yatrrrmlan"-a. ;?:z:-'
guglii nakit akglarrnt dege: :::-:---
ye galrgryor. Ce-cen ul -: -- =-z = 

"2- -

qosunda 623 miiYar ).e:" : i ..''-l 3'

dolar) nakit ve hisse sae-:::-l :- --
nan girketin gelecek 5 i":l r::: : - "=-
lemlerin toplaml:.. '- '- :=: --':- .':-=
grkaracagr tah:rir ec: '":- -- l:-
kel'in yanrstra lt-lla :a ::e-es:-:--?:
planlanan Eti re S-= =-::- - r- :-:--
qirketiy'le de ra'-::a- -:-e--:,t. -ll
rn lzrnir de de : : --e-*:- :es,-i :
)'or.
Te*:: ':-= s-'=s : l-"* :e :: a-

ca* ::a-. l=-.e :-: -l:f. ',a:i:r0a

Brusi-. l;r-t-:a- l:oa":c': r'e Fransr-
is:a; i --,, --'--z'-.: a*--3:r-'i:, de ihaieye

;.::-.es. :€';a-i :: -a\e, li slgara Pa-
:a1:-,:. -.'-::= 

-'l :.3 =:li :idlgu Tur-

fl-,:- :- {':' -:z:--.a:i:- e: bUlUk7'
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PIIitiP lrORNiS DE TEKELE
TALiP
CUIVIHURiYETGMETESI
1,2.07.2003

Teklif verme suresi 26 Eyltil'de sona

erecek olan Tekel'in ozellegtirilmesi ile

Japon Tobacco'nun ardndan, diinya-
ntn en bifyuk tutun girketi Philip Mor-

ris'in de yakrndan ilgilendigi belirtildi'
Amerikan sigara devi Philip Morris fir-

maslnln en ust dtzey yoneticilerinin
bu konuda NewYork'ta bulunan Mali-

ve Bakanr Kemal Unatrkan ile ozel bir
goruqme yaptrklarr bildirildi Malboro
iioaralannrn da ureticisi olan Philip

Mlrris'in. Tekeli 17 y'rldrr izledigi ve bu

kez konuyla ciddi qekilde ilgilendigi
belirtiliYor.
Fiyat Suglamast
Bu arada PhiliP Morris'in bagr. ABD'

deki sigara toptanctlarrnrn aqttgr dava

ile dertte. Philip Morris'in 30 Hazi-

ran'da ABD'de baglattrgr. toptancrla-

nn sattg paylarma gore sigaray farkh

fiyatlara satma yoluyla gergekiegtiri-

len "fiyat farkhlaqtrrmasl" Programrna
antitekel yasalarrnr ihlal ettigi gerek-

gesiyle dava agrldr'

BAT iTALYAN TEKEL'INI ALDI
DUI'{YA GAZETESI 1 8. 07.2OO3

Diinyantn ikinci buyuk tiitun ureticisi
Britiih American Tobacco (BAT)' Ital-

, a:. cievlet tutiin girketi Ente Tabac-

::i'ri rETI) 2.3 milyar dolara aldr' An-

as-na BAT'a, Yetiqkinlerin Ynzde 26

s.:.;n sigara igtifi Avrupanln en btyuk
:a;annda onemli bir avantaj saglaya-

::r'" Bu geliqme 0zerine uzmanlar,
:....an tuiun pazanntn y0zde 60'tnr

...::e bulunduran diinYanrn en bU-
'.--:'. :-i,t ureticisi Phillip Morris'in ETI

.e ,:::,::.rs tum anlaqmalarrnt gozden

:e:i:=:eiini soyluyor. Biitge agtgt ve

-*=,- - :,:-:ciarr11a ulragan italyan hu-
-.-r^i'- Lse -.2 rnill'ar dolar net kar ge-

::ic€i ;u aniaimadan gayet mem-
:. -:..
B.\T anlagma sayesinde ltalyan paza-

nnrn yuzde 3f ini ele geqirecek. Pazar

uzmanlart, BATrn ETIigin odedifi ra-

kamr yuksek bulurken, BAT Yonetimr
piyasantn iizerindeki bu rakamtn, u-

)un vadeli gortiniim gozonune ahndr-

qrnda makul oldufunu belirtiyor' ET

icin italyan Altadis ve Imprenditor
isimli ih girket daha teklif vermigti'

Der tutun girketi gubat ayrnda 2002

',-.,r :qi: r'ergi oncesi kannr 3.3 milya

ccia: cia:ax agtklamtg. Yrhn ilk geye-
ginde gozienen PaliMall. Dunhill r'=

Kent sigaralannrn sabqlanndaki arttq-

lar BAT'rn satrElartnda gorulen gene

diigtige ralmen gelirinde olumlu b -

etkiyaratmrytt.

YUSUFBAgTUG
EVRENSEL25.O7.2OO3

Malatya'da TEKEL'e giremeyen C.u'

ney Koreli girket yetkilileri ve Phili:

Morris'in danrgmanhllnl yaPmaslyl'
tanrnan Ozellegtirme ldaresi Bagkar'
hgr Bagdanrgmanr QaglaYan Qetir
A?ana'da da bartnamadr. Adana Si-

gara Fabrikasr iggileri ozellegtirmec'-
leri fabrikaya sokmadr.
Dun oglen saatlerinde, once Kore'

sirketin vetkilileri fabrikay incelemef

isteai. iqEiterin tepkisi i'rzerine Koreh

ler fabrika onirnden geri donmek zo

runda kaldrlar.

Bunun arkastndan Adana'Ya oze

uqakla gelen Philip Morris yetkilileri d=

TEKEL'I incelemek istediler. Anca-

iscilerin fabrika onirnde toplandrgt:
ve igeriye girmelerin'e izin verilmeye

cegini ogrenen Philip Morris tems

cileri sigara fabrikasrna gelemedile-

Daha sonra s.igara fabrikastna gele-

Ozellegtirme idaresi Bagkanhgr Ba'

!g
.94
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danrqmanr Qaglayan Qetin. 1bk Grda-
Ig Sendikasr Sigara Fabrikas Temsil-
cilifii'nde Sigara Fabrakkasr Mldairii,
Tek Grda-lg Sendikasr Gunery Anadolu
Bolge $ube Bagkaru ve igyeri temsil-
cileri ile bir toplanh yaph- Toplantr da
igEilere ozellegtirmenin gerekliligi uze-
rine propaganda yapmaya Eahgan
Qetin, igEiler ve sendika ba$kanr tara-
frndan sert bir dille azarlandr. Phillips
Morris yetkililerinin fabrikaya girmesi
konusunda igEileri raa edemeyen Qe-
tin, fabrikadan ayrrlrken drgarrda bek-
leyen TEKEL igEileri tarafrndan pro-
testo edildi.

BAgBAKANA pnOrESrO
VUML NASqHBEYOGLU
EVRENSEL25,07.2OO3

Ozeilegtirme kapsamdaki fabrikalannr
gormeye gelen Koreli yetkilileri igeri
sokmayan Malatya TEKEL igEileri,
partisinin il kongresine katrlmak iqin
gehre gelen Bagbakan Recep %yytp
Erdo{an\ da protesto etti. Dun sabah
saatlerde Malatya'ya gelen ve Tek Gr-
da-lq ile gorugen ABD'li sigara tekeli
Philip Moris ve adr olrenilemeyen
baqka bir firmann yetkilileri ise fabri-
kaya giremeyeceklerini olrenince ge-
hirden ayrrldrlar.
H0kijLmetin ozellegtirilecegini aErkla-
drfi Malatya TEKEL'e talip olan Philip
Moris ve adt ogrenilemeyen bagka bir
girketin yetkilileri, dun sabah saatle-
rinde ozel uEaklanyla Malatya'ya gel-
diler. Fabrikaya gitmeden once sendi-
ka yetkilileriyle gorugerek fabrikaya
girmek ve envanter Erkarmak istedik-
lerini soylediler. $irket yetkilileri, bu is-
teklerinin kesinlikle kabul edilmeve-
cefini, igEilerin kendileriniya da bag-
ka bir girketi fabrikaya sokmamakta
kararh oldulunu ofrenince Malat-
ya'dan ayrrldrlar.
BaEbakanlnaybr
Onceki gun fabrikada incelemelerde
bulunmaya gelen Koreli yetkilileri igeri
almayan ve protesto eylemi baglatan
TEKEL igEileri, ayru gun partisinin
kongresine kahlmak iEin gehre gelen
Bagbakan Erdofan't da protesto etti.
Aileleriyle birlil(e fabrikada toplanan
igEilerin bir krsmr, Erdogan'rn protes-
tolardan Eekindigi iEin fabrikamn
oniindeki Tirrgut Ozal Caddesi yerine

Eevre yolunu kullanacalrm olrenince
yurtiyuqe geEti. Qevre yoluna giden iq-
Eilere burada gevik kuwet miidahale
etti ve igqiler Erdofan\n gegeceli yola
yaklagtrrilmadr.

Qevik kuwet barikatrnr agan igEiler
Bagbakanln konvoyunun gegtigi yol-
da "Kahrolsun IMF iqbirlikEi AKP",
"Delikanh Tayyip bu yaptrfrn ayp" slo-
ganlan attilar. "Ttirkiye'nin Bagbakan\
igEilerden, emekgilerden kaEtr. Bunu
cumhuriyet tarihi yazacak. IgEiler bu
bagkanr sandrfa gomecek" diyen iggi-
le6 polisin tutumunu da protesto etti.
IEqilere seslenen Tek Grda-iq Sendika-
sr Orgutlenme Sekreteri Servet Akbu-
dak, "lgEilerden kaqanlar meydanlara
nasrl inecekler? Bu ulkenin Basba-
kan'r artrk kendisine ayrrlan devlet
protokol y.olunu bile kullanamryor.
Dun PETKIM'de havadan kaEtrlar. Bu-
g0n Malatya TEKEL iggisinden kaE-
mak iEin kara yolunu kullanryor. Yarn
nereden kagacaklar. Vatan hainlerini
kovalayacafrrz. Bunun baqka yolu
yok" diye konugtu. Daha sonra "lMF
nin itleri sattrrmayrz KIT'Ieri", "Kagtr....
kaEtr Bagbakan kaEtr" sloganlarryla
fabrikaya yuniyen iggiler, gevredeki
vatandaglardan da biiyuk destek aldr.
Fabrika oniinde basm agrklamasl ya-
pan Tek Grda-ig Dolu ve Grineydo{u
Anadolu Bolge Bagkam Mecit AmaE,
"biz halkrz, biz yoksuldan yanayrz" di-
yerek oy alanlarrn, bugrin igEilerden
kaEtrfrnr belirtti. AmaE, "Herkesle go-
rugiiyorum diyen Bagbakan iggilerden
kagryor. Ama sermayenin temsilcileri-
nin bir dedigini iki etmiyor. TEKEL'i
sermayeye pegkeg gekmek istiyor.
Fabrikaya talip olan Korelileri, iggitum
baskrlara ralmen fabrikaya sokmadr.
TEKEL sadece igEilerin degil, tiim
halkrndrr ve oyle de kalacalrtrr." dedi.
lgEiler, hukumeti istifaya galrran slo-
ganlar ath.
Ti.ittin Kanunu'nun ttimti degigmeli
Tek Grda-ig Genel Merkezi yaptrgr yazr-
h agrklama ile Tiitrln Kanunu'nun
defigtirilmesine karqr olduklanm be-
lirtti. Tutun Kanunu olarak bilinen 47-
33 sayrh kanunun 6. maddesinin ikin-
ci fikrasnm defigtirilmek istendisi
belirtilen yazrh agrklamada, soz konu-
su frkrada "Tirkiye'de ttitun mamul-
leri uretmek isteyenlerin, ylhk uretim
kapasitesi tek vardiyada, sigara iEin 2
milyar adet, difier tiitijn mamulleri
igin ise 15 tondan az olmayan, tritun

traalarna bOhrmleri dahil tam ve veni
telmolcy ile te$s kurmuk garttrr" liuk-
-.1ii ta$rdg haurlatldr. Bu kanun
degiqtirildigi zatnan ise -Tam ve yeni
teknoloji" ibaresi degiEtirilerek "En-
tegre" ifadesinin getirilmek istendi-
Sini belirtilen agklamada. -Boytelikle
sigara iiretmek iEin )rabnm yapacak
firmalara eski, hatta hurda makineleri
bile kullanma imk6nr verilmistir"
dendi.

HANiFESENYdZ
RADiMLGMETESi 28.07.2003

Tekelve Ttprag gibi dev kamu tekelle-
rinin ozellegtirilmesinde, piyasanrn
devlerinin katilrmr tartryma yaratrrken,
Rekabet Kurumu tawrnr netleqtirdi.
Rekabet Kurumu Baskanr Multafa
Parlak, yeni tekel oluqumuna izin ver-
meyeceklerinin altmr qizerken, butun
firmalarm ihaleye katrlabileceklerini
'satry kogulunun ise firma bazrnda awr
ayn' belirlenecegini, devlerin konsor-
siyum ya da bol0nme taahhudri ile Te-
kel'i satrn alabilecekleri mesajrm verdi.
Krizler nedeniyle sekteye ulrayan
ozellegtirme programtna bu yl hrz ve-
rilirken, Tekel Sigara Sanayi igletme-
si'nin blok satrgr iEin ihale sureci bag-
latrldr. Bu arada, Sigara Devlerinin Te-
kel'e talip olup olamayacaklarma do-
ntiktartrgma da gtindeme girdi. Radi-
kal'in sorularmr yarutlayan Rekabet
Kurumu Bagkanr Mustafa Parlak,
ozellegtirme surecinde Kurul'un satrs
aqamasrnda deweye girecelini ve
teklif veren firmalan tek tek inceleve-
rek, ayrr ayrr kogul belirleyebilecegini
soyledi. Mustafa Parlak, kamu tekelle-
ri ortadan kalkarlien yeni Gkelolugtu-
rulmasrna izin vermeyeceklerinin altr-
nr Eizerken, "Biz teklif veren firmantn
plyada h6kim durumu bozacafrna
inanryorsak, o firmaya 'Konsorsiyum
olugturarak alabilirsin' ya da 'sigara
igletmesini bolme taahhudiinde bu-
lunmahsrn' koqulunu getirebiliriz" diye
konugtu. Parlak, Turk tiitun piyasa-
snda hiE payr olmayan sigara girket-
lerinin Tekel'i satm almalannda hiqbir
srkrnh olmayacafrnr ve boylesi bir!a-
tryta kogul getirilmesinin de soz konu-
su olmayabilecelini kaydetti. Rekabet
Kurumu Bagkant Mustafa Parlak, Te-
kel'ialmak isteyen firmalann Tekel Si-

g
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gara lgletmesi'ni sattn almada ko-
numlarr ve kendilerine getirilebilecek
kogullarla ilgili olarak kurumdan bilgi
alabileceklerine de dikkat gekti.
Tekel iqin zamanlama il ig Bankas
Italya Telekom konsorsiyumunun 2.5
milyar dolara satrn aldrlr GSM 1800
ihalesinden sonra Gkel Sigara lqlet-
mesi A.$'nin blok satrgrnrn en buyuk
ozellegtirme olmasr bekleniyor. Dun-
yada sigara igletmelerinin ozellegtir-
mesinde dunya devlerinin l<ryasrya bir
rekabet iginde olduluna iqaret eden
Rekabet Kuruinu Bagkanr Mustafa
Parlak, bu durumun dunya piyasastn-
da onemli bir paya sahip olan Tekel'in
de iyi bir fiyat bulmasrnr saflayacagt-
na igaret etti. Parlak, 15 milyar adet si-
gara uretim kapasitesine sahip Fas si-
gara igletmesinin 1.5 milyar dolar. 25
milyar adet sigara uretim kapasiteli
Italya sigara igletmesinin ise 2.6 mil-
yar dolara ahcr buldugunu soy'ledi.
Parlak. Tekel'in 60-70 milyar adet
0retim kapasitesi ile bu fiyatrn gok
uzerinde bir fiyatla ahcr bulabilecelini
belirtti.

SIGARADAENTEGRETESIS
RAHATS|zLIGI
SiNAN DOGAN
DUNYA GMETESI 29.07 .2003

Tutun Yasast'ndaki "sigara [retimi
igin gerekli olan tam ve yeni teknoloji "
gartr kaldrrrlarak yerine sadece "en-

tegre tesis kurma" gartr getiriliyor.
Hi.rkumet,bu degiqiklikle pazara gir-
mek isteyen yeni firmalann oniin[ ag-
may hedeflerken, Ti,rrkiye, de irretim
gergeklegtiren ve tesisine yeni tekno-
loji yatrrrmr yapan sigara firmalan ise
bu degiqiklige tepkililer.
Ozellegtirmeyi kolaylagtrrmak ama-
cryla hazrrlanan ve TBMM Plan B[tge
Komisyonu'nda kabul edilen Ozelleg-
tirme Yasa Tasartsr, Milli Piyango lda-
resi'nin kurulugu ve gorevlerinde de-
gigiklik yaparken, Tttun Kanunu'nun
bazr maddelerinin de degigtirilmesi-
ne ongoriiyor.
Hukumet. bu hafta TBMM Genel ku-
rulu'na gelecek olan Tasan ile Turki-
ye'de sigara iiretmek isteyen firmalar,
tam ve yeni teknoloji getirmeksizin
yurtdrqrndan getirdikleri kullanrlmtg
makineler ile yatrnm yapabilecek.
Firmalartepkili
Turkiye'de trretim vapan sigara firma-

larr, yaprlmak istenen degis-*-;= :e:--
gosteriyorlar. Tam ve y'eni te:r-:r: . iit
iiretim yaPma Eartl nece:...:e ---:--
ye'de bugune kadar 600 rnihc: ::la-
rrn uzerinde yattrlm vaDL.Le:.-.: .'=::
eden sigara firmalan. ou ceg;Ls-':-;i:
10 yrh aqhn sriredir l[u:c1.e"e .e:
teknoloji getiren sigara i,:r:aa--:--
maQduriyetine 1ol acaca: -= 

=+ ---
yorlar.
Ttitun sektorunun kuc-x ';3 lri3 l'l r

igletmelere yonelik bi: -'::. :'-:':-
tan gok lasrth bir endu>tr :13-t-:.-
vurgulayan siga:a u:encls. :l::::a-a:
bu degisiklik ile ::-.er:r.=: aj'l -:€:--:
artacagrnr Turrii'e nLn siga:a le{-.cil-
jisi gopluQu c acac.-.- :€.-::e:eri- i.e-
eakcrlrnrn neris-es.-e :ag.t orarax:",.:.,'Y.,,:-,^Y..'--.,.-
derletin sigera endu:^trisinden -g-
ladrgr vergl tansLau oranlrxn da duEe-

ce gini rur guiul.orlar.
Makine mezarhgr endigesi
T0tUn Eksperleri Dernegi bagkanr Va-

lcf Mercimek, hirkumetin tasarr ile
sektorde kuguk igletmelerin de ku-
rulmastnt amaqladrfrnr belirterek,
"Degigiklik teklifi yerli firmalann onir-
ni aEmayr ongoruyor. Ancak yanrh-

yorlar. Dunyada sigara piyasasr qoku-
luslu tekellerin elinde bulunuyor. TE-
KEL'| bile yagatmayan gokuluslu te-
kellerin kiigilk igletmeleri yaqataca!r-
nl varsaymak dogru olmaz" diye ko-
nugtu.
Degigiklikte'entegre kelimesinin gok
cazip geldilini vurgulayan Mercimek,
qoyle devam etti: "Ancak sigara ureti-
mi zaten entegre bir igtir. Bir tarafta tu-
tirn harmanlarr yaprhr. Diger tarafta si-
gara grkar. Bu dtzenleme Turkiye'nin
eski ve dokulmug makinelerin mezar-
hlr olmasrna yol aEar. Ne oldugu belli
olmayan sigaralar lokal olarak uretilir.
Kuquk iqletmeler kopuk gibi ortaya gt-

kar, sonrakaybolur."
Yerli firmalara tegvik
AK Parti Adryaman Milletvekili Mah-
mut Goksu ise, bu degigiklikle sigara
sektorune girmek isteyen firmalarrn
onuntr agacaklannr soyledi. Tam ve

yeni teknolojiye sahip tesis kurma gar-

trnrn sektore girmek isteyen kurulug-
lann ontlnir trkadrlrnl vurgulayan
Coksu,"Bugiine kadar sigara piyasa-
snda devler vardr. Sektore yattrtm
yapmak qok pahahydr. futrk sigara
ilretmek isteyenler eski ve kullanrlmtg
makine ile daha az yattrtm yaparak si-
gara uretebilecekler. Bundan boyle

ierii ureticiler de bu
:exler" dedi.

sektore girebile-

FT:TEKEL
DOTAR
DTJNYA GMETESI 17.08.2003

ie<el in ozellegtirilmesine yer veren
i.:.ancial Times Cazetesi, tekliflerin 4

-.li'a: dolara ulagabilecefini yazdr.

3:'ish \merican Tobacco, JaPan To-
:=..o. Imperial Tobacco, Philip Mor-
--.. rltadis. Korean Tabacco Ginseng
l: :r:arr'nin TEKEL'e taliP oldugu-
-- := --e1 gazete. ekonomi Eevrele-
: --e: e:irilen bilgi dogrultusunda
Trsel rci: rerilecek teldiflerin 4 milyar
J:la:a -.:lasabilecegini .kaydetti. Te-

kele talip olan qirketlerin 26 Ekim ta-
rihine kadar tekliflerini sunacagrnr be-
lirten gazete, Tekel'in sigara bolumi)
ne herhangi bir fiy.at belirlenmedilini
ileri surdu. Tekel Uriinleri Toptan sail-
crlar Birlili Ticaret A.$'de Italya Baq-

bakanr Silvio Berlusconi ile ortak kon-
sorsiyum kurarak Tekel'e talip olaca-

!rnr agrldamrgtr.

BAT TEKEL'E 2 MILYAR
POONDLUK BiR TEKLiF
VERJVIEYE HAZIRT.ANTYOR.
VATAN GMETESI 20. 08. 2OO3

Dunyanrn en buyuk ikinci sigara girke-

ti British American Tobacco (BAT)

Tekel'in sigara iqletmesi igin 2 milyar
pound delerinde teklif vermeye haztr-

lanryor. Eylul ayrnda teklifini agrklama-
ya hazrrlanan BAf, gegen ay ltalya'ntn
tutUn tekeli Ente Tabacchi ltaliani'y
1.6 milyar pounda satrn almrgtr. Tekel

ihalesini ahrsa diinyada 1 numara ha-

line geleceli yorumlan yaprlan British
American Tobacco'nun teklifini en ya-

krn zamanda agrklayacafir belirtildi'
Tekel ozellegtirmesinin sigara boli.i-

mune BAT'rnyanl slra halen dunyantn
en buyuk sigara girketi olan Philip
Morris, Japan Tobacco, ImPerial To-

bacco firmalart da teklif vermek igit:

hazrrlanryor.
ANADiS DE RESMENTALIP
Bu arada Altadis de tekel'in sigara bo-

lumune talip olugunu resmen aqrkla-

dr. Fransrz- Ispanyol ortak sigara gir-

keti Altadis, 40 bin gahganryla yrlhk:
milyar dolarhk bir para ahgrntn don-
diifu Gkel'i sattn almantn gok karh bl-
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yatrrm olacagm agklamqh.
Altadis tarafindan yapilan agldama-
da, Tekel'i satm almann $rketin dEa-
nya agilma politikalanndan biri oldu-
gu ve bu operasyonun gerqeklegmesi
iEin iglemlere baglamldg belirtildi.
Daha once Fas'rr Regie deTabacs gir-
ketini satrn alan Altadis, Bulgaris-
tan'daki sigara girketiyle de ilgilendi-

innecnrqm YAnfr'
SINAN DOGAN
DUI{YA GMETESI 26.08.2003

ihracatElnrn 3-4 dolara sattrlr iiruntin
pazarlama hakkrnr Alman firmastna
35 cent'e devredip, rekabet ganslnr
azalttr.
Stokundaki 500 bin tona yahn tttii-
nii satmak igin Eegitli yontemler dene-
yen Tekel igerisinde Ege, Dolu Ana-
dolu tutununun de bulundufiu 176
bin ton tiitiintn pazarlama hakkrnr Al-
man Vester Frug adh bir pazarlama
girketine kilogramr 35 cent'e devretti.
Tekelyaklagrk 60 milyon dolara pazar-
lama hakkrnr devrettifi tutiinleri ilreti-
ciden almak iqin 600 milyon dolar o-
dedi.
Tekel'in kilogrammr 2.5-3 dolardan
satrn aldrlr tutunleri onda birine, 25-
35 cent'e pazarlamasr hern ihracat-
grlarrn hem de ureticilerin tepkisini
gekti. 176 bin ton tiitunun igersinde
ihracat kabiliyeti dtguk Dofu ve Gu-
neydolu Anadolu tutunlerinin oldugu
gibi, ihracat gansr yuksek bulundufu
ifade ediliyor. Ihracatqr, "Bizim, 3-4
dolara sattr[rmz urune, Tekel rakip
yarattr" diye tepki gosteriyor.
Tekel:'lialip gkmaytnca bu yolu ter-
cih ettik Tekelyetkilileri gartlarr yerine
getirdigi talrtirde bagvuran her firma-
ya satrg yapabileceklerini ifade ettiler.
T0tun stoklarrnrn satryr iEin goksayrda
ihale aEtrklanm, tutiin satmak igin
uluslar arasr sigara firmalannm ayalt
na kadar gittiklerini belirten Tekel yet-
kilileri, "Ancak aEtrlrmrz ihaleye teklif
gelmedi. Sigara firmalarrndan teklif
gelmedi. Alman Vester Frug ise yak-
lagrk 200 bin ton ttrtun talebi ile bize
geldi" dediler.
Tbkel'in tirtun stoklan
Yrllar MilrtarfTirn)
t997 283.249
1998 370:577

1999
2000
2001
2002

467.505
489.052
530.000
450.000

Zarardan kar etmedik
Tekel'in elindeki 176 bin ton tutunti
bir Alman pazarlama firmastna , sahg
igin devretmesi girigimi zarardan kar
etme iste$inden kaynaklanryor. Ama
bunun ureticiye ve ihracatqt tuttin tiic-
canna etkilerinin ne olacafr bilinmi-
yor. Tekel ile Alman firmast arasmdaki
anlagmanrn iEerdigi de agklanmamry
durumda. Bu tur geligmelerin son
bulmasr ancak, Tekel'in ozellegtirilme-
si ve iligkilerin siyasetten anndrilrp,
normallegtirilmesi ile miimkun olabi-
lecektir.
'llekel ttiti.inii degil ihracatgyt yaktr
Stokundaki 500 bin ton tiittni.i yak-
mak igin gegitli yontemler deneyen
Tekel, iEersinde Ege Dofru Anadolu ve
Giineydofu Anadolu tutunirnde bu-
lundulu 176 bin ton ttitunun pazarla-
ma hakkrnr Alman Vester Frug adh bir
pazarlama girketine kilogramrm 35
cent'e devretti.
Tekel bugune kadar tlitiin alamnda
dolrudan ya da dolayh olarak faa-
liyette bir Alman pazarlama firmasrna
176 bin ton gibi ytiksek miktarda tii-
tun0 dewetmtsi dikkat qekti. ihracat-
grve ureticiler, Gkel'in 600 milyon do-
lar odeyip aldrgr 176 bin ton tirtunun
pazarlama hakkrnr, 60 milyon dolara
Alman Vester Frug adh bir pazarlama
girketine devretmesine tepki gosterdi.
Tekel'in kilogrammt 2.5-3 dolardan
satrn aldrfir tutunleril0'da 1 fiyatrna
25-35 cent'e pazarlamastrun ulke
ekonomisi agtsrndan yaratacagr so-
runlara dikkat gekildi.
Tekel'in bu karartna tepki gosteren ih-
racatgrlar, ti.rtun satrn almak iEin Te-

kel'e mi yoksa bagka bir firmaya bag-
vuracaklarr konusunda gaglanhfa
dtigtukleri ifade etti. 176 bin ton ti.itu-
ni.in igersinde ihracat kabiliyeti diiquk
Dolu ve Giineydofiu Anadolu tuti.rn-
lerinin oldufiu gibi, ihracat gansr yuk-
sek bulunan yaklagrk 60 bin ton Ege
tiiti.rnilnijn bulundufu vurgulandt.
Diiguk fiyata tiitun gatrgr, uluslar arast
piyasalarda Ttirk ttittinun fiyatrnr aga-

Srya dtqmesi, irreticinin tarlasmda
olan ttrtiinlerin fiyatrnrn da ipotek altr-
na ahnmasr sonucu do{uracak. Ulus-
lar arasr piyasalarda duguk fiyata pa-

zarlanacak Ege tiitiini.i, ihracatErlarrn
kilogram 34 dolara satrlamaya Eahg-
hgr Eg€ tutuni.rne rakip olacak.
Tiit0n ihracatglanndan tepki
Ttitun ihmcatglan ise yaprlan iglem-
lere tepki gosterdi. IEinde 60 bin ton
Ege tiitiintrnun bulundugu 176 bin
ton ttitiiniin ilk 6nce bir Alman firma-
sma dewedilmesini gaEtcnlfru yaga-
yan ihracatErlar, yapilan iglemin do!ru
olmadrgru iddia etti. 'Tekelin ttitun-
leri satrn almak iqin Tekel'e mi yoksa
bagka bir firmaya bagrruracagma bil-
miyoruz" diyen ihracatErlar, yaprlan ig-
lemlerin detaylanntn aEtklanmasrnr is-
tedi. IhracatErlar, devir iglemlerinin Te-

kel'e hiEbir avantaj getirmedifini, ak-
sine Tekel'e zarar alttna soktufunu ifa-
de etti.
Ti.iti.intin gelece{ine ipotek
Manisa Ziraat Odasr Bagkanr Nuri
Sorman, Tekel'in tuttlnti dilguk fiyat-
tan pazarlamasma tepki gosterdi. Tu-
tunde yrllardrr haztrlanan ortamln
Tirrk tutunun0n drg piyasalardaki fiya-
trnln 25 cent'lere kadar diigmesini se-
bep oldulunu soyleyen Sorman, "yl-
lardrr ihracatErlar di.iguk fiyattan yap-
trklan ahmlarla Tilrk ttit0niinun geri-
lemesine katlada bulundular. Yabancr
ahcrlarda bu firsah de$erlendirerek
fiyatlarr krnyorlar. Bu fiyatlar ttitttniln
gelecefinin ipotek altma almmast de-
mektir. " Def erlendirmesini yaph.
Tekel: Yurt dqrndan her firmaya sa-
tarlz
Alman firmamn teklifini defierlendi-
rip, kabul eden Tekel yetkilileri ise
gartlan yerine getirdifi taktirde bagvu-
ran her firmaya satrg yapabileceklerini
ifade etti. Ttittjn stoklanntn satqt igin
gok sayda ihale agttklannt, tutun sat-
makigin uluslar arasr firmalanntn aya-

lrna kadar gittiklerini belirten Tekel
yetkilileri, gu bilgiyi verdi.
"Ancak agtrlrmrz ihaleye teklif gelme-
di. Sigara firmalanndan talep olmadr.
Alman Vester Frug ise yaklagrk 200
bin ton tttiin talebi ile bize geldi. Ulus-
lararasr ticaretle ulragan bu girketle
gorugmelerimiz sonuglandr. Yapttlt-
mlz bu iqlem tutun satrgr defil pazarla-
ma hakla sattgtdr. Yurt drgrndan bag-
vuran her firmaya satrg yapabiliriz.
Onemli olan gartlann yerine getirilme-
sidir."
Ttittin Kurulu: Fiyata miidahale
edemeyiz.
Ti.it0n Kurulu Bagkam NiyaziAdah ise,
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Tekel'in ticari bir igletme oldugunu
belirterek "Fiyatlara mtdahale etme-
yiz" dedi. T0tun alanrnda faaliyet gos-
teren firmalann Tirtun Kurumu'na tu-
tun ticareti igin uygunluk belgesi al-
mak iEin geldigini belirten Adah, "Biz
firmanrn beyan ettigi tutunle ihracat
ettili tut0nun miktanna, neviyatrnrn
uyup uymadrfna bakarz. Ancak Te-
kel'in yurt drgrnda bir firmaya tutun
pazarlama hakkr vermesi bizim ilgi a-
lanrmrz drqrndadrr. Fiyatlara mudaha-
le soz konusu olamaz" diye konug-
tu.
Spierer: Alman Vester'den tilti.in
pazarlama hakklnl almadlk
Turkiye'de faaliyet gosteren uluslar
arasr tutun girketi spierer'in Alman
Vester Frug'dan tirtunleri pazarlama
hakkrm aldrklarr yonundeki haberlerin
ise dofru olmadrfirnr aErkladr. Spie-
rer'in yetkilileri, yaptrklarr iglemin Al-
man Vester Frug'dan 5 bin ton tutun
satrn alan Tians Continential'in tuttrn-
lerini fabrikalarda iqletmekten ibaret
oldugunu agrkladr.

TEKEL, VERGi YdZSdZti OEGiI.
H0sEYiNqoLAK
YENTqAG GAZETEST 27 .08.2003

Tekel'in "vergi yuzsuzu" oldulu agrk-
lamasrna tepki geldi. Bu ttrr soylen-
tilerin Tekel'in ozellegtirilmesinin onu-
nu agmaya yonelik gahgmalar oldu-
lunu aErklayan Trirk Enerji-Sen Av-
rasya $ube Bagkanr Mehmet Emin
Guler "Her yrl ortalama 1.5 milyar do-
larrn iizerinde Hazine lehine vergi ta-
hakkuku yapan ve Hazine'nin adeta
kasasr gibi Eahgan Tekel'in Maliye'ye
borglu olmasr soz konusu degil"
dedi.
Konunun ashnr araqttrmadan konu-
guldugunu savunan Gtiler gunlarr soy-
ledi: "Gkel Sigara ve lqki Fabrikalarr
0ri.rnlerin satrglan nedeni ile vergi mu-
kellefi. Ancak kendi sigara fabrikalarr
iqin tiitun ahrken devlet adrna ve hesa-
brna da tuttin ahyor, bu tutilnleri igli-
yor, ihraE ediyor. Bu iglemler nedeni
ile Hazine ile borg-alacak iligkisi bu-
lunmaktadrr. Yrllardrr bu borE-alacak
iliqkisinde Gkel aleyhine haksrzhk ya-
prhyor ve Tekel Maliye'ye borElu goste-
riliyor. Konunun ashnr aragilrmayanlar
Tekel'i batrk gosteriyorlar." Tekel'in
destekleme ahmlannr kendi kaynak-
larrnr kullanarak yaptrlrnr kaydeden
Girler sozlerini q6yle surdurdu: "Tekel,

196 Sayh Yasa gergevesi:rae ,::. e-.
gorevler nedeni ile her rrl de'.".=: -=s=-

brna geEmiq yrllardan bu vana l€Sli::
leme ahmlarrnda bulunrr,us. -i-31 sa-
yh yasanrn gegici 1 B lladces 22 - 2

ve muteakip yllar tutun ah:::: icr:. ::s-
tekleme ahmr yaprlmaz 1-'---:=
devlet hesabrna yaprlan des:e'-=-=
ahmlanna 2003 ba;rndan itiba:e: s- -
vermigtir. Bu yasa gerger.esince .e':"
en son olarak 2001 1th ula-- ::s:n'.-
sleme ahmlarrnt 2002 1rh 1gL::" :=
geEmig yrllarda oldugu cjP. :.=-:.
finansman kaynakJarrnr .-..a-=-='.
tamamlamrEtrr. Ancak gec:-.s ;:..3--
dan bu yana Tekel aleytrine s-i:-:--
len uygulama rakamlarrr. Kalra:a-=':
buy[mesi ile 1995ten itibare: ge:-
gekte Tekel alacakh olmastna ka:sr:.
kaytlarda Hazine y'e bciqlu c::,:t::-.e-
ye baghy'or. Tekei aierhi::e i.a:sr. -'-
gulama surdui-uidr-g-rce: 21'-2 s: -
nuna gore r L', L-lt\ l-. ?:::.- ;:=-'.-
mesine karstn -cece 23'02 3€ ia:-.
edilmeyen alaca<:aCei :ixria:e a. :-
drgrnda Tekel in llaiile ile olan borc-
alacak ilighsinde alacakl oldugu or-
taya grkryor.

TFKEL'DE 11 BiN i$qiYe sin
CECEDE 3OO TRILYON
YELDAATAq
HURRiYET 02.09.2003

Ozeileqtirme idaresi, Gkel'de 11 bin
iggiyi bir geceligine atrp, geri alma for-
mulunu deneyecek. Bu yontemle Te-
kel'deki 11 bin igqi bir gecede krdem
ve ihbar tazminatr olarak 300 trilyon
lira alacak. Boylece Tekel'i alan, iggi
atarken hak sorunu yaqamayacak.
Ozelleqtirme idaresi Baqkanhgr, ozel-
legtirmenin en tarttqmalt konulartn-
dan iqgilerin durumu konusunda sur-
priz bir formul haarladt. Tiirkiye'de
ozelleqtirmenin onunu aqmasl bekle-
nen formtrlu itk kez. gartnamesine
koydugu Tekel igin uygulayacak olan
idare, satrgrn hemen ardrndan tijm ig-
qilerin haklannt bir gecede odeyecek.
11 bin Tekel igEisi iqin 300 trilyon lira
tutmasr beklenen }qdem ve ihbar taz-
minatlan ile ahnmayan ylltk izinlerin
ucretleri dahil tum haklar, satrg sozleg-
mesinin imzalanmastntn ardtndan bir
gecede iggilerin hesabtna yatrrrlacak.
ldare, formult gartnameye koydugu
bir madde ile yagama gegirecek. Ig ve
igyeri banqrntn korunmast ve qahgan-
lann haklarrntn korunmast amactvla

,. a:rlirgr qartnamede belirtilen uygu-
.:::.a. sabq sozlegmesi gorugmeleri-
-.:. son aqamasrnda baqlayacak.
3 --a gore. satrg sozlegmesinin imza-

=:'rrasrndan hemen once Tekel'de
se::r ave artlnmr goste.rilecek.
.{kitler Feshedilip Odeme Yaprla-
cak:
-el:e .:r satrlacak sigara ve alkol iglet-
-::.=:. iie Dazarlama bolumundeki 11

: : .sc.:i:r tum haklanntn tutart ola-
:.:. : - :aia:n igin 300 trilyon lira he-
s:- :-: :at1 sayh IE Kanunu ile
. j-i sa'.:., Is Kanunu kapsamrnda
:: s,:- :.::-::i igi personelintamaml
: .- - - :.:. risinin iq akitleri bir gun
-- -:= :es:eiiiip ttm haklart bankada
:: :-=.; :esaolanna vatrnlacak. 300
:-.. ::. sa;nagrn nasrl sallanacaftnrn
:a :e-brnr yapan idare, tek seferde
:=:cedestrrecegi odemeyi ya kendi
^= ,:.a<ianndan ya da satrg sozleqmesi
-::esi alrcr firmanrn yatrracalt peqi-
--J^- ---^.1^.,^^-1,

=-:i 
(dtSlldvdLdn.

Aynr rLtaa5la iqe Devam:
Yine a',:-.r gun tum iggiler yeniden ige
oaslatilacak. \'alnrzca kafirt uzerinde
gergeklegtirilerek iq ortamtnda bir ke-
sintinin olmayacaQt uygulama EerEe-
vesinde 11 bin iggi aynt pozisyonlann-
da aynr maagr alarak iglerine devam
edecek.
Fiyat da Artacak:
Ahcr firma sonraki sureEte ne kadar ig-
giyle yola devam etmek isterse istesin
tum iggilerin haklart peginen odendigi
igin hak sorunu yaganmayacak. Bu-
gune dek 18 adet gartnamesi saillan
ve JTI, BAT gibi dunyanrn onde gelen
firmalannrn milyar dolarlar ayrdrklan-
nr agrkladrklan Tekel'e gelecek teklifle-
rin de istihdam sorunu goztildugu igin
artmasr bekleniyor.
Fabrikalara Girilmiyordu:
idare bu formulle son donemde iggi-
lerin ahcrlan fabrikalara sokmamasty-
la baglayan gerginlile de son vermeyi
amaghyor. Iggiler ahcrlartn inceleme
yapmasrna izin vermedigi igin ozellikle
Tekel iqin uzak ulkelerden gelen fir-
malara kargr zor durumda kalan idare,
uygulamayr ilerde diler ihalelere de
yayarak ozellegtirme surecini hzlan-
drrmay tasarhyor.
Memurlar igin sorun gtiriinmtiyor
TEKEL in sigara bolumunun satrgryla
ilgili gartnameye eklenen bir maddeye
gore, Tekel'de gahgan memurlartn du-
rumu her iki tarafr mafdur etmeden
gozulecek. Diler kamu kurum ve ku-
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Eozrilecek. Di$er kamu kurum ve ku-
ruluglanna nakledilecek cahsanlann.
nakil iglemleri sonuqlanana kadar av-
hk ucret, ikamiye. ucrete bagh diger
mali hakla4 sosyal hak ve yardrmlar
Tekel'i alan qirket tarafrndan zamanrn-
da odenecek. igletmede kalan me-
murlann ise lcdem tazminatlan ve
emeklilik taleplerinin onaylanmast ile
bunlara iligkin yukumluluklerin yerine
getirilmesi alcrya ait olacak.

UZATIMI.
DUI{YA GMETESI 15.09.2003

ANI(ARA - Bagbakanhk Ozellestirme
ldaresi BaEkanhgr, TEKEL'in siglra ve
tutrin-tutrin mamulleri bolumlerinin
ayn ayn ozellegtirilmesiyle, TUp_
RA$'rn ldare mulkiyetindeki hisseleri-
nin blok olarak ozellegirilmesine ilis-
kin ihalelerin ertelenmLsine iliskin du-
yuru Resmi Gazete'de yayrmlandr.
Buna gore, TUPRA$'Ia bulunan vuz-
de 65,76 oranrndaki kamu hisseieri-
nin blok satrg yoluyla ozelleEtirilmesi
amacryla aErlan ihalede son tLHif ver-
me sriresi 2 Ekim 2003 pergembe gu_
nir saat 16:00'ye kadar uzatrldr.
OlB, Sigara Sanayii igletmeleri ve Ti-
careti Anonim $irketi'nde ($irkeQ bu-
lunan yuzde 100 (yuzdeytiz) oramn-
daki kamu hisselerinin ozellegirilmesi
amacryla aErlan ihalede son tiklif ver-
me suresi ise 24 Ekim 2003 Cuma
gunii saat 1 8:00'e kadar uzatrldr.
TEKEL'den ayrrlan Alkolht ickiler Sa-
nayii ve Ticaret Anonim Sirketi'nde
($irket) bulunan yuzde lOb (yuzde-
y0z) oramndaki kamu hisselerinin
ozellegtirilmesi amacryla aErlan ihale-
nin son teklif verme suresi de ertele-
nerek, 24 Ekm 2003 Cuma gunli
saat 1 8:00 olarak belirlendi.

c6srnnoi l

SiNAN DOCAN
DCII.{YA GMETESi 1 6. 09.2OO3

TEKELDE de tek el kaygrsr TEKEL in
blok olarak satrlrnasrni isteyen Ozel-
legtirme idaresi, kurumun bolunerek
satilmasr durumunda veni tekeller
olacaSr uyarrsrnda bulundu. Oin, ff-

KEL in sigara bolumiinun blok sekil-
de satilmaslna gerekEe olarak sektor-
de ikinci konumda olan Philsa'nm
onunun kesilme zorunlululunu gos-
terdi. Yazry, firmalarm engellenmesi
olarak de{erlendiren sektor yetkilileri,
24 El<tmde son teklifleri verilecek TE-
KEL ihalesine katilrmn dugebilecefi-
ni belirttiler.
Tek Grda-ig Sendikasr nrn TEKEL
ozellegtirmesinin iptali igin.verdiji da-
va dilekgesini yanrtlayan OIB, kamu
menfaatinin blok ozellegtirmeden ya-
na oldu{unu vurguladr. OIB Rekabet
kurulu na yazdt}t yaztda da TEKEL
boltinerek satilrrsa halen vuzde 38 lik
Pazar pay'tna sahip olan riretici firma-
nn srirekli artan Pazar payr nedeniyle
tutun pazarrnrn oligopol yaprsr ve den-
gesi bozulacakve daha sakrncah olan
girket pazarr na neden olunacaktrr ifa-
desini kullandr. Rekabet kurulu ise
ayn gorLigte.

Ozeilegtirme idaresi Bagkanh{r, 24
Ekim tarihine kadar TEKEL'in ozelleq-
tirilmesi igin teklifler alacak. Anca[,
bu konuda Eok kolay olmayan bir yo-
lun agilmasr gerekiyor. TEKEL olaiak
Cumhuriyet'in ilk donemlerinde ku-
rulan kurulugun ozellegtirme sonrasl
TEKEL yaplstntn sonlanmasr isteni-
yor. Bunun saflanabilmesi de qok ko-
laygoriilmuyor.
Turkiye Cumhuriyeti Osmanh done-
minin Fransrz Reji girketiyle yriruttugu
ttitun ve tutrin mamulleri hem de iqki
piyasasrnda "TEKEL"ini kurarken.
adryla sanryla. oranryla bir TEKEL ya-
rattrlmm farkrndaydr. fuadan yllar
gegince once garap gibibau alanlara
ozel selrtor sokuldu. Sonra, baa va-
bancr sigara firmalanna Ttjrkive;de
uretim hakk verildi. Ama TEK-EL'in
TEKEL'ligi gundemden duEmedi.
$imdi bu TEKEL'in ozellestiiilmesi
gundemde. Ve ozelleqtirmeyle Uirlit<te
giindeme gelen soru, "TEKEL'in ozel-
legtirilmesinden sonra TEKEL'In TE-
KEl'lifinin nasll son bulacagr. Ve alan
kurulugun TEKEL'legmesinin nasil
dnrinun almacafr?"
Yani "TEKEL" olanr satarken "Te-
kel"sizlegmenin nasrl saflanacalr...
24 El<tm tarihine kadar verilecek olan
son teklifler oncesi zaman darahrken

bunun hig de kolay olmayacafr her
geqen gun ortaya qrlayor. Ilk belirlen_
me TEKEL'in tutirn ve sigara grubu ile
igki grubunun aynlarak satulacagr yo-
nunde. Ama buna da karEt srkanlar
var. 1000 kadar TEKEL ba 'sinin bir
araya gelmesile kunrlan TCifSAg fe-
kel _Urunleri Toptan Satrcrlar Birligi
TEKEL'in ozellegtirilmesinin bolui-
meden yaprlmasrm istiyor. Uygun biri-
ne satrgla. bunun gergeklegebilecegi
ouSuncesrncleler.
Bunu istemelerin bir nedeni de kendi-
lerinin gu anda aldrklan, ozellestirme
sonrasl sozlegmelerinin sona lrdigi
yonundeki yaa. Bunu hiqbir gekildi
kabul etmeyip, kendi haklannrn sakh
kalmasnr istivorlar.
Ozellegtirme idaresi'nin Tek Grda is
Sendikasl'nrn ozellegtirmenin iptalini
isteyen Ankara 2. idare Mahkeme-
si'nde aghgr davaya gonderdisi yazr
da ise ikili bir yanrt yer ahyor. Sinan
Dogan'rn haberinde yer aian.bilgiye
gore bu yanda, Ozeilegtirme iaaieii,
"Kamu menfaatinin TEKEL'in bir bu-
tiln olarak ozellegtirilmesinde oldufiu"
belirtiliyor. Ancak, bohinme duiu-
munda bile halen pazar payyuzde 38
olan PhilSa'nrn ismi dogiuiah belrtil-
meden, pazarda srirekli buyudugu,
pazann oligopol dengesini bozarak
_$:1!Sl pazarrna" bir bagka soyleyigle
TEKEL'e donriqecegi buna da Relia-
bet Kurulu'nun izin vermeyecegi aErk-
lanryor. Zaten Ozellestirme laaiesi
Bagkanr'mn da qeSitli sohbetlerinde
buna izin vermeylceklerini agrkladrk-
larr biliniyor. Son karan bu kurulunve-
receli bilindiline gore bulunacak eo-
zirmrin mutlaka bu kurulun iznini ala-
bilecek gekilde sonuelandrrlmasrnln
briyuk onemivar. O nedenle rekabetci
bir ozellegtirme modelinin nasil gei-
Eekleqtirilebileceli de burada coiril-
mesi gereken bir soru olarak ortada
duruyor.
TEKEL'in britunuyle bolunerek, satrl-
masr halinde ise birEok kiiEtik firma-
nln ortaya Erkacafr, bunun rekabetqi
yapryr bozacagr belirtlliyor. Bu neden-
Ie bir ara formul olarak, TEKEL'in t0-
tun ve sigara lcsmnrn ozellegtirilmesi
srrasrnda bazr kogullar one suiulebile-
cegi belirtiliyor. Bunlardan birisi icki
ve tutun ayrrmr ile yaprlacak ozellegtir-
mede tutun bolumune sahip olacak
kuruluqun, bazr ijrunleri belli iirre icer-
sinde bir bagka kuruluqa devretmesi
kogul olarak belirtilebilir, denilivor. Bu-
na gore TEKEL'in bazr markaLn bov-

[g
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Samsun'un Bafra llgesi'nde tiitun ure-

ticisi ve igadamr Hamit Genq (57),

'Temel ve Fadime' adrndaki iki ayrt si-

garaslna isim patenti aldr. GenE, "Bir-

t uE uy igerisinde tretime baglayrp, pi-

yaiaya grkacafrz. Turkiye'deki yu?3n;

cr sigara saltanattna son vereceglm
dedi. Bafra'da ttitun ureticisi ve beyaz

egya ticareti yapan Hamit Geng, hii-
kiimetin tiit0n yasasrnl Protesto et-

mek iqin, 1 yl once Ttrk Patent Ensti-

ti.isu Markalar Dairesi Bagkanhfr'na

bagvurdu. Geng, 1 yrldn surdurduft)
mtrcadelesinin sonucunda'Temel ve

Fadime' adrnr verdifi iki ayn sigarantn

patentini almaY bagardr.

Suglamalar kargrhkh g.:-::^'=.:::€
dile getirilmekten oteie ; :': :=:-
belgelere de Yansttltrxen' i:!-: r;
nedeniyle teklif verme sr:es' -:':-3:
Gkel ihalesi igin soru isane: ia:::-;
Rekabet Kurumu nun na-::: ; -=-

Ieve iliQkin mesleki goru5 :a:'::--:a
Ozellettirme idaresi nir :'-:-'-::-:-
strateji ile ihaleye B.\Tnr: 'ste:r!' se-

kilde gergeldegtirdigi suc'a:lasi: :?
bulunuldu. RaPorda. Eger rLi:e .Ci:-

de herhangi baEka bir te-l: -s - a €-

ye katrlmayacaksa. B,\T cir5rroa ge:-

tek anlamda ihaleye teklif r.e:ece*::-
iebbtrs kalmamaktadrr. Iitedr: :-
iuru,*un farkrnda olan B'{T fr::^.a"

vetkilileri blok satrq yontemini e: -"

strateji olarak gorduklerini rurg'rla-
maktadrrlar" denildi

PM ve JTI rn kazannalan cu:rr.'ln'a
pazar paylanna Tekel in lau ca erle-

neceoinden Rekabet lfurumu na ta-

lalma= kaygrst taqtdrklan belirtilen ra-

porda, P-iar PaY't Yuzde 1 in alhnda

olan BAT'nin blok satrEtan zarar gor-

meyecegi, bu nedenle de blok sattg

olmazca ihaleye girmeyecekleri resti-

ni cektikleri vurgulandr.

Ozlllegtirme idaresi Bagkanhlr ise, bu

raporJverdigi yanrtta, Rekabet Kuru-

,nu'nu.t savundulu modellerin PM'

nin igine geldigini savundu' Isim ver-

medln pAzar. payt ve slra$ ile PM'yt

iqaret eden Ozelleqtirme ldaresi, Re-

kabet'in savundugu modelin "Pazarda

ikinci srrada bulunan, yuzde 38'lik pa-

ya sahip kuruluga yarayacafrnt" kay-

detti.
isixizi YAPIN soRUN qIKMASIN

B-ir girketin selctorde hakim duruma
gelmesinin kendi bagrna bir suglama

fonutu olamayacagrnr belirten Ozel-

lestirme idaresi, "Hakim durumdaki
bii girketin piyasalardaki dawant5tntn

rekabet duzenini bozmamastnt temln

etmek ilgili sektorleri duzenlemelerle
qorevli olan kurum ve kuruluglann so-

iumlululudur" ifadesine yer vererek'

suistimali onlemenin zaten Rekabet

Kurumu'nun g6revi oldugu imastnda

bulundu.
idare ayrca, Tekel'in sigara ve alkol

krsmtnrn blok olarak toplam degeri-

nin fabrika ve markalann bolunerek

satrlmastnrn getirecegi degerden da-

ha vuksek oldufunu, ayrrca boliinme
ile 

-kaybedilecek 
zamanda pazat PaY

kaybedilecef ini vurguladr'
idare, Rekabet'in bolirnerek sattlma

::,erisinin gok onemli zarara yolaqa-

:a-crna igaret ederek, "Bu durumda
:-.e-\cut lartlar altrnda mevcut oligo-

::i raprirnda Eirketlerarasr rekabetin

:.ri., saglanibilecekken tek sonuq

::lunerek ozelleqtirme neticesinde

e.re edilecek kamu gelirinin maksi-
l.:ze edilememei olacaktlr. Bunun ta-

-:,i sorumlululunun da kimde olaca-

:. i.aaluoFl karar verecektir" uyartstn-
_: a 'aaltl

.:-- {*:,i'rl arasrndaki surti.igme, geli-

-=:. ::r1ada pazar paylan tarttgmast-
-.a :a 1'cl agtr. Pazar payr hesabrnda

:-.::-a: :ie hasrlat bazlt oranlar arasln-

: a : :i--.ik fark olmast, Rekabet'in ihale

-i::.:as1 degerlendirmede hangisini

=sas a.acagr sOruSunU Yarattt'
Hastlata balanca Philip Morris'in
payr yuzde 41

)CO: ,. ilk alt aYnda miktar baz altn-

drgrncia ytnde 57.5 paya sahip olan

fEnfl, hasrlat baz altnrnca Yuzde
47'ye d0gtii. PM ise miktar bazhyiizde

31.4 ola; payrnr hasrlat bazrnda he-

sapla ytizde 41'e ytikseltiyor' JTI'tn

miktu.u gore Yuzde 10.7 olan Pazar
pavrnda hasrlat hesabryla bir puantn

ahinda yukseliqle 1 1.5 oranrna ulagrh-

vor. BiT'nin miktara gore yuzde 0'5

otutt puy ise hasrlatta 0'4'e duguyor'

Hasrlata gore Tekel'in yuzde 47'likpa-
vrnrn 19'J oryantal (gark tt.rtiinti), 28'i

Amerikan harmant olarak gergekleqi-

vor. Oryantal sigara pazartnrn tiimuyle
L[nd"'bulunduran Tekel'in elindeki

yuzde 28 Amerikan harmant, fiyat es-

nekligi y0ksek olan sektorde sigara

devleiinin de bi.ryuk rekabet igine gir-

mesine neden oldu.

ihale sonucu Rekabet Kurumu'na
bildirilecek'
Hem Ozellegtirme idaresi hem de Re-

kabet Kurumu ile gortigup ihalenin

nasrl yaprlmasr gerektifiine iligkin 6ne-

rilerini a}<taran firmalar, kendi arala-

nndaki rekabeti sozkonusu iki kuru-

ma da tagrdr' Tekel'i satmay hem sag-

layacalr kaynak hem de ozellegtirme-

ae Uaganh olduklannr gostermek ba-

krmrnJan gok onemseyen Ozellegtir-

me idaresi, ihale sonucunu Rekabet

Kutumu'nun gorugune uYmasa bile

oldugu gibi Kuium'a gonderecek Re-

kabei Kurumu'nun da, aynr kararhhft'
rekabete ayktrr sonuca gOz yummaya-

cagr konusunda gosterecek olmast

iha]e sonucu konusunda soru igareti

yarattl.

Tekel igin yarrqan Philip Morris ile Bri-

tish American Tobacco (BAT), Ozel-

lestirme idaresi ile Rekabet Kuru-

-r'nu birbirine di.igiirdu.

Ozelleqtirme idaresi, Rekabet Kuru-

mu'nu "Philip Morris'e gahgtyorsun"

dive suqlad'. Rekabet Kurumu da

Ozelleqtiime'ye "BAT'a galtgryorsun"

vanrtr verdi.
Tekel'in ozellegtirme ihalesinde yan-

san diinvanrn onde gelen sigara fir-

malan, Ozellegtirme idaresi Bagkan-

hdr ile Rekabet Kurumu'nu kargr kargt-

yi getirdi. Ozellegtirme idaresi, Reka-
'b"iKuru-u'nu Philip Morris'e (Marl-

boro'yu iiretiyor, Rekabet de Ozelleg-

tirme'yi British American Tobacco'ya
(B.AT-Pall Mall ve Kent'i iiretiyor) galtg-

makla suEladr.
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. 28.08.2003 tarihinde Yonetim itu-
rulumuz TEKEL GenelMuduru Sayr"r

Sezai A. ENSARi'yi makamlannda zi-

yaret ederek, bog muhendis kadrola-
nna atanmayl bekleyen 29 arkadagr-

mzrn miihendis kadrolarrna atanma-
larn istemigtir. Yaprlan gahgmalar ve
prosediirun tamamlanmastndan son-
ra 18 meslektaqlmz miihendis kadro-
larrnr almrg, dilekqe vermesine ra$-
men istemleri gergeldeqmeyen 4 mes-
lektagrmrzrn atamasl yaprlmamrgtrr.

Konu ile ilgili gahgmamu surdurul-
mektedir.
. Sayrn Sezai A. ENSARI ile yaprlan
gor0gmede Sayrn Genel Mitdur Te-

kel'in ozellegtirilme qahgmalarr Ozel-

legtirme idaresi tarafrndan yurutuldu-

ftinden, konu ile ilgili bilgilerinin ol-
madrfmr, Sigara Sanayi A.$.' nin satrl-

masrndan sonra YT Muessesesinin
ayrr bir Genel Mudurlirk olarak 2-3 ay
iqinde yaprlanaca!tnt. organizasyon
yaplslnln degigecegini, bu sure zarfrn-

da eldeki stoklarrn azaltrlaca$rnr, e-
meklilerle personel..sayrsnm duqece-

lini ifade etmigtir. Ozellegtirmeye ko-
nu olan Sigara Sanayi A.$.' nin ozel-
legtirilmesinden sonra 5 yl boyunca
iglenmig oriental tUtun ihtiyacnm Yap-

rak Tutun A.$.' den temin gartnn ko-
nuldugunu anlatmtgttr.
. Yonetim Kurulumuzun Istanbul ge-
zisinde Tekel Yaprak Tutun Muessese
Mudurlugu ziyaret edilmiq, Miiessese
Mirdtirune Y.T igletme Muessese
Mudurliigunirn Genel Mirdirrltik ol-
masrndan sonra olugacak teqkilat ya-
prsr ile ilgili endigelerimiz aktarilmtgtr.
.GeEmig donemlerde Tekel' de gah-

gan Tiit0n Teknoloji Muhendisi mes-
lektaglarrmz igin iki kez aqrlan "fumi-
gasyon operatorlulu kursunun" ozel

sektorde gahgan meslektaglanmzr da
kapsayacak gekilde yeniden dirzen-
lenmesi igin girigimde bulunulmugtur.
. 06.09.2003 tarihinde Tilttin Platfor-
mu Yilrutme Kurulu Uyeleri ile topla-
nrlmrg, Hiikumetin Tekel'in ozellegtiril-
mesi yonundeki gahgmalan ile geli-
nen nokta defr erlendirilmiqtir.
.20.09.2003 tarihinde Ulusal dtizey-
de yayrn yapan gazetelerden bazrlan

ziyaret edilmig, TEKEL'in ozellegtiril-
mesi ile ilgili endigeler dile getirilmig-
tir.

Yalcrn DINC

Mustah SAtllN

NazmiGUilRUKCU

lvlehmet CEYI.AN

UnalOC/IK

01.01.2003

17.01.2003

17.02.2003

17.03.2003

1i.03.2003

21,04,2003

AKIIYON

16.05.2003

23.05.2003

18.08.2003

20.08,2003

17.09.2003

24,10,2003

tarihlerinde emeklige 
I

aArtlmtglardr.

Yonetim l{urulu Bagkanrmrz 12.08.
2002 tarihinde Bolgesel Yayn yapan
EGE TVde canh yaynlanan "Ekonomi
-Finans" Programrna katrlarak, Tekel'in
ozellegtirilmesiyle ile ilgili Dernefimi-
zin goruglerini kamuoyu ile paylag-

mrgtlr.
.Ege bolgesinde yayrn yapan S-CBS
Sky TV'de canh olarak yaynlanan ve
ozellegtirmeyi konu alan Giindem
adh programda Yonetim Kurulu Bag-
kanrmrz TEKEL ve Ozellegtirme konu-
sunda Dernegimizin goruqlerini ifade
etmigtir.

:nr), Hiiseyin ARNEZ, Selini ASllil{.
i BAY Murat KIR]ViIZIGUL, RaE6,,6tiN.

TAPDK' na atanarak goreve baglayan
meslektaqrmla kutlar yeni gorevlerin-
de basanlar dileriz.
Hikmet SAPAN (Grup Bagkanr),
Barbaros KONUSMAZ (Grup Bagka-

DEIvt, Mehmet KARAYMICI,:,HOsdyii

SENA| Biilent $ANLI, H. ibrahirn,ER-
TAq, T Murat YAYIMLI (Sektor Uzma-
nr) : Salih OZenOi, Necmettin TEK-
DEMIR, Fatih UZFI,AY ve AIi YIL/VI,AZ

(UzmanYardrmcrsr).

IIESLEKfi$I"ARMIZ' dan

Tehlde Uzun Yrllar Grirev Yapan;

Iskender ERDOGMU$

Mehmet qlFIqlOGLU

AliKemalBAYKAL

Mehmet KIRKIK

Galip D0RI4AZ

NaiIAQAR

0mer Edip YALII
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Adana Yaprak Ttitiin Isletme Mudirrltlgu
kadrolu meslektagrmrz Gunay SULUN ile
Halil OCAK bey 31 Temmuz 2003 tari-
hinde evlenmiglerdir. OCAK Eiftini kutlar
ya5am boyu mutluluklar dileriz.

----------,
Ktnrk Yaprak Tuttrn lgletme f{udurluQu
kadrolu meslektagrmrz Servet YAPR \K ile
Canan hanrm 6 Eylul 2OO3 tarihinde ev-
lenmiglerdir. YAPRAK Eiftini kutlar yaqam
boyu mutluluklar dileriz.

Sunel Tic. Tirrk A.$.'de Eahgan meslekta-
qrmrz Fatih QAKMAK ile Bilin hanrm 13 Ey-
liil 2003 tarihinde evlenmiqlerdir. QAK-
/4AK giftini kutlar yagam boyu mutluluklar
dileriz.

Saruhanh Yaprak Tiitiin igletme Miidurlii-
gij kadrolu meslektagrmu Tarkan $AHIN
ile Nermin hanrm 16 Eylul 2003 tarihinde
evlenmiqlerdir. $AHIN Eiftini kutlar yagam
boyu mutluluklar dileriz.

Oz-Ege Tutun San. Tic. A.$. firmasrnda
gahsan meslektaqrmrz Hriseln Avni OZ-
DAMAR ile Fulya hanrm 28 Eylul 2003 ta-
rihinde evlenmiqlerdir. OZDAMAR Eiftini
kutlar yasam boyu mutluluklar dileriz.

Bahkesir Yaprak TUtun Igletme kadrolu
meslektagrmrz Cokhan BODUROCLU ile
Ayqe hanrm 12 Ekim 2003 tarihinde ev-
lenmiqlerdir. BODUROGLU giftini kutlar
yaqam boy-r mutluluklar dileriz.

TTL. 9irketinde Eahgan meslektaqrmrz
Hakan KARAALI ile Devlet hanrmrn o!ul-
larr Mustafa Emre 27 Temmuz 2003 tari-
hinde di.rnyaya gelmiqtir. MRAALI Eiftini
kutlar. A\ustafa Emre' ye saglrkh uzun bir
yaqam dlrenz.

Akhisar Yaprak Tutun Igletme Mudurli.rg0
kadrolu meslektaqrmrz Abdullah BAKI ile
Culiz hanrmrn kz Duygu 03 Elul 2003 ta-

Kiraz Yaprak Tiltun isle'-::= ."'.-:-: -:-
kadrolu meslektagrmrz tr1en::.:: \--. ::':
ilc Avce hanrmrn krzr Fi': \' ^ - - - = 'IL i tJ?! J.-.= .: 

--, -.

2003 tarihinde dunyal'a ge.=.s:. l:l:
e iftini kr rtlar Flif Diele ' p SaC..-'_. -:-: I :
yagam dileriz.

Adana Yaprax Tutar. Is-e::r. \'.'.:::.-J-
kadrolu mes,ei:as.:r.: S:::: C-!C lri ..:
/\\e.te:t :.3:..:-:.:. ::.- :.-::. -: =,.- ._ _:
tarihinde :::,a.a -::.::.s:.: C-\Cli :.:
tini kutlar. K..::a. : iag :x-: *z-:: : : ,,asi:::
dileriz.

-

izmir Yaprak Tutun igletme Mi.ldurlugu
kadrolu meslektagrmrz Nafiz ALIAY ile Fe-
ray hanrmrn olullarr Mehmet Emin 16 Ey-
li-ll 2003 tarihinde diinyaya gelmigtir. AL-
TAY Eiftini kutlar, Mehmet Emin'e sa$hkh
uzun bir vasam dileriz.

- Yurdanur QULPINAR' rn krzr Elif
C--?lN,AR Bilkent Universitesi En-
\'.::endisli0ini,

"=->i CFI TiK'in n;lr r llkin CFI TIK.,'.,. "U.-
'.'.':.C. Klima iklimlendirme Bolu-

S::.:. - -:_,:-.:r H.\YMAN'rn ollu Emrah
::.r.:,"'-{! {:c Unil'ersitesi Endirstri Mtj-
---/ - _:;-
-,91.!.>.rglr r..

Mehmet - Sevniln KFSERin
KESER Ege Universitesi Grda
disligini,

hzr Pelin
Muhen-

Rrza - Sevim SERVET'in Krzr Demet
SERVET Akdeniz Universitesi Iktisat Fa-
kiiltesi'ni,

Serdar - Ctrlen TANYOLAC odlu Tuna
TANYOLAq 9 Eylul Universiiesilizik Te-

davi ve Rehabilitasyon Bolumunu,

Cavit - Serpil UQAR'rn Krzr Ayqe Burcu
UQAR Sabiha CokEen Anadolu Krz Meslek
Lisesini.

Cevat - Serap AYTAQ'rn oglu Hasan Giray-
can AYIAQ Tokat Anadolu Guzel Sanatlar
Lisesini. -.---...--.|--
Abdullah - tuife BALCI' nrn oglu Ozgiin
BALCI Milli Piyango Anadolu Lisesini

Atilla - Adile SUCU'nun krzr Zevnep SUCU
Umran Baradan Anadolu Cuiel Sanatlar
Lisesini.

Ilhami - Filiz YILDIRIM'rn krzr Irmak YIL-
DIRIM Anadolu Olretmen Lisesini,

Selami - Nuray VURAL'rn ollu Ozge VU-
RAL Maltepe Askeri Lisesini,

Kazanmr glardrr. Kendilerini kutluyoruz.

}llor

DILE.RIZ.....



NOSTALJi

Oturan: Hasan Ali gENGdL

lfkilfil"-, 1_. srra soldan saga : osman AKSOy sezaiAKINCI. Mustafa DEMiR. Sezer ALTAN. Vahab gAHiN.
Alper YANCAR,

Orta sua : Aydm TUZ0N, Abduilah BAKi, Zeki KAVASOCLU, Ali ULltAZ.
Ayakiakiler2. sua sotdan saga : Ali Ekber,DELiKAyA, AIi cuLcAN, cematettin iHTiyAR, Aydrn DEMiR,
Hayrettin TUMN, Fatih OZNAY Vahab cAN, ibrahim KOCABMK, Regat BAycAN, Kutay ozMNAT qeur.t cunEn.
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