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TZOB Tiittin Qalqma Grubu Sonug
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ltrda

BATOR m seqtn€d fle yeni y6netim kurulu olugturulmugtur. Yonetimden aynlrnak y6n0nde tercih
hllanan aUaadanmaa beraber oldujumuz s[ireE iEinde bidere gosterdikleri kath ve yardrmlardan

dolap teEdddr ederiz
iEinae Utrhnaugumuz ddnemde gokyo$un bir g0ndemle kargr kargrya kaldrk. Olaylar o kadar hzh geligti ki
bazen alqam aldr$rmz bir haber sabah olunca onernini kaybetti ve baqka baEka olaylar gtindemimlzde
tirinci $aya oturuverdi. Yaqanan bu yolun tempo igerisine, Yaprak Ttitun igletmeleri ve Ticareti
M0essesesi Miidrirliilti tarafrndan agrlan bir mridiir yardrmohlr smaum da geride brraktrk.
Sizlerden ayn kaldrlrmrz siireg iqinde ddrt defa Ankara, bir defa da Istanbul' a geziyaprldr. Yaprlan gezilerde
Ozelegthme idaresi Bagkanhgr Proje Qurup Bagkam Sn. Ayhan SARISU ve TAPDK Bagkanr Sn. Niyazr
ADALI ile goriiqtildt. Devlet Planlama Tegkilatr; 'Iekel A.$. nin ozellegtirme kapsamrna ahnmasr ve TAPDK
nm kurulmasmn ardrndan daha ewel haztrlanan sekizinci beg yrlhk kalkrnma programrnda tiitun ile ilgili
b6ltimde revizyon yaprlmasr gerektilini dtiqiinmuE ikisi Ankara ve biri istanbul' da olmak tizere 0g defa
toplantr yaparak Dernelimizi de toplanblam gagtrmqtrr.
Ankara'ya yapttltmn ziyaretler strastnda, rilke tiitrinc0liigtn0n iginde bulundulu durum, Tekel A.$.'nin
geleceli ve meslektaglanmztn sorunlannr gdriiqmek igin tfltiin 0retim bolgelerinin milletvekilleri ile
g6rugulmi.i€tur.

$unu belirtmekte fayda var ki; 04 mart 2004 tarihinde TAPDK tarafindan izmir' de dtizenlenen "T0trin
Seldor0niin Dfin0, Bugtinti, Yarnt ve Beklentileri" konulu sempozyumda Dernelimizin belirtmig oldulu
diigiincelerin ozellikle TAPDK tarafrndan benzer diigtinceler ile savunulmasr bidere mutluluk ve lcvang
vermigtir. Sag duyuya sahip her insan, sorunlar 6nrine do!ru olarak getirildiginde, dolruyu bulmakta
gecikmemektedir. TAPDK' da g6revli personelin Tiirk tritiinciiliig0ntin iginde bulundulu durumu ksa
siirede gozlemleyerek, biz Tiittin Eksperlerine g6re dolru gdziim 6nerileri sunmalan olumlu bir
geligmedir. Ancak, tottinciiliiltimiizun iginde bulundulu sorunlarrn goklulu ve aciliyeti daha fazla ve
gabuk gahgmayr gereldirmektedir. TAPDK nrn tiitiinctrliik selcdrtinde gok daha aktif gorev almasr ve
piyasada varh!rnr hissettirmesi gerekmel<tedir.
Milletvekilleri ile yaprlan g6riigmelerde, Tiirk tiitiincriliiltiniin iginde bulundugu sorunlarr,
meslel<taqlanmztn bahg agst ile aktarma frrsatr bulduk. Yaprlan g6rtlgmelerde tahminlerimizin 6tesinde
olumlu tepkiler aldrk. Hatta bazr Vekiller, tarafrndan bug0ne kadar neden bilgilendirilmedikleri konusunda
elegtiriler aldtk. Bir sMl toplum orgiitii olarak Dernelimizin bu konuda da aktif g6rev almasr gerektifi ve
yasama ile ytiriitme erkine sahip siyasilerle daha fazla igbidili yapmasrnrn gerektili kanaati taraftmzda
olugtu. Umanm buyclndeki eksiklilimizi krsa surede kapatrrve siyasileiln destedini hsa sijrede alnz.
Giindemimizin en yolun bolumiinu, tiyelerimizin golunun iginde gahgtrgr Tekel A.$ nin kapatrlmasr ve
onun getirdi$i sorunlar olugturmaktadrr. Nitekim 13 lgletme Miidtirluliimriziin daha kapahlma kararr
ahnmrgtrr. Her kapatma ile birlikte meslektaglarrmrhak kaybrna uframalca, ahgkanhklanndan vazgegmek
zorunda kalmakta ve ailelerimiz pargalanmalctadr. Kapanan igletme Mijdiirltiklerinde g6revli
meslektaglarrmnn haklannrn korunmas ve sosyal hayatlanrun bozulmadan ilgililerin gerekli hassasiyeti
gostermesi gerekmeldedir.
Tekel A.$' ye bagh Yaprak Tiit0n Igletmeleri ve Ticareti Miiessesesi Mudiirlfilunde g6revli
mesleldaglanman uzun zamandtr bekledigi m0diir yardrmcrhfr srnavr nihayet 1420-06-2004 tarihhri
arastnda yaptldt. Beg gtn seminer ve iki gtinde yazrh ve s6zlii olarak yaprlan snav maratonuna 143
mesleldagtmz kattldr. Smavda bagarrh olan arkadaglanmum ksa zamanda atamasl yapllacadndan
atamasr yapilacak olan arkadaglanmrza gimdiden baqanlar dileriz.

TEKEL, 15 yl aradan sonra Bahar sigarasmr tekar tireterek satlga sunmasr, 6zellegtirme Btireci devam
eden kurumun pazar payndaki azalmagnt durdurarak yrikseltme gahgmalanmn bir pargasr oldulunu
g6stermesi balamtndan gok onemli ve umut verici bir geligme olmugtur. Genel Mtidrir Sezai Ensari,
"Bahar sigarast, TEKEL'in yapacalr tiretim hamlesinin ilkidir. Bahar, oryantal gark tipi t0tiinden tiretilen
sigaralarda pazan hig kimseye kaptrrmamayr hedefleyen kalitede ve dizaynda yeni bir unin" oldu{unu
s6ylemesi de,sektorde gahEan mesleldaglarrmzca umutla kargrlanmrgtrr.
Ol&mii ile meslek camiampt derin iiauntri iginde brrakan,Tiirk ttttinciiltilrin0n yrlmaz savunucusu, ilkeli,
onurlu insan ve Dernelimizin Onursal Bagkam Syn. Orhan OZET oliimfinrin 3. yrl d6numiinde saygryla
anarken, istanbul gorevimiz strastnda Orhan OZET' in ailesinide ziyaret etme frrsat bulduk. Yine 6liimrinijn
3. yhnda saygyla andrlrmz Dernegimizin bagkanhdrm yapmrg meslektagrmn ve 6zverili insan Syn. Akgtin
ARSL.ANTA$' r da rahmetle antyoruz. Bagta Orhan OZET ve Akgiin ARSLANTA$ olmak iizere tum Ahirete
goEmtig meslel<taglarrmz rahmetle ve saygrfa anryoruz.
Dergimizin bu sayrsrnda; TZOB' nin oluqturdulu "il. Tiit0n Qahgma Grubu" toplantrsrmn sonug bildirgesini, Dernelimizin Awkat aractltlryla agmrE oldulu 196 sayrh Ekici Tiitiinleri Satrg Piyasalannrn Desteklenmesine dair kanunla ilgili Destekleme hizmet iicretini diizenleyen boliimune itiraanrn Danrgtay idari Dava
Daireleri Genel l{r.rrulunun vermig oldulu kararrm, meslektagrmrz $evket TEZEL'in mtihendis ve teknik
elemanlarla ilgili iggiivenligi Yonetmelili'ndeki eksiklikleri a'egerbnairaigi yaasrnr, Yrd. Dog. Dr. Serpil
ODEN'in dantgmanhlrnda hazrrlanan Ttttn Selddriinde Tiabzon Tiitiinciiltifu konulu iiretici g6rtiglerini,
meslektaglanmzdan Servet YAPRM' rn Farkh Bir Pencereden Ktiresellegme konulu yazsm, bastndan
derledigimiz yaalan, severekve ilgiyle okuyacalnzr umdu$umuzyazrlan bulacaksnz.
Esen kahn.
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kabul etmek olanakszdr.
Dalrtrlacak Destekleme Hizmet dcretinin ust slntnntn belirlenmesine iligkin dava konusu iqlemde hukuka
ayhrrhk bulunmadrfrndan, iglemi iptal eden Daire karannrn bozulmasr ge-

rektigi dtig0niilmektedir.
DaruEtay Savqsl Handan Yadug'un
Dtigi.incesi: Temyiz dilekgesinde one
siirtlen hususlar, 2577 sayrltidari yar-

T,C.

grlama Usul0 Kanununun 49. maddesinin 1. frkrasrnda belirtilen nedenlerden higbirisine uymayrp Darugtay
1 1. Dairesince verilen kararrn dayandrfr hukuki ve yasal nedenler karqnn-

DANIETAY
J

da anilan karann bozulmasrnr gerektirir nitelikte gor0lmemektedir.

IDARI DAVA

AErklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle ,Daire kararnln onanmaslntn uygun olacafir dtigunulmektedir.

DAIRELERI

rrinr<miu-ETiADTNA
Htikum veren Danrgtay idari Dava
Daireleri Genel Kurulunca, gerefi dugunuldu:

Dava; 28.02.200 gtinlii,23978 sayrtr
Resmi Qazete'de yaymlanarak yiirur-

GENEL KURULq

Karar No:20041225

Tbmyiz isteminde Bulunan
( Davah) : Bagbakanhk -ANKAM
Kar€r Tbraf( Davacr) :
Tut0n Eksperleri Dernegi
Vekili : Av. Giiney DinE
Salihaga Ighanr 857.Sok. No:3/618
Konak/iZMiR

isteminOzeti
Savunma verilmemiqtir.
Danrstav Tetkik Hakimi Emin Srnmaz'm Di.isiincesi :196 sayh Ekici

Ttittlnleri Satrg Piyasalarrnrn Desteklenmesine Dair Kanunun 2. maddesinin, Bakanlar Ifuruluna, Destekleme

Hizmet dcretleri konusunda verdili
yetkinin ,sadece bu ucretlerin parasal
kaynalrm tespitle srnrrh oldulunu

lufie giren 13.01.2000 gtint0 ,2000/
95 sayrh Bakanlar Kurulu kararr ile yiiriirlule konulan 2000 yh Tiiti.in Destekleme Karannln Destekleme Hizmet Ucreti Odenmesi baghkh S. maddesinin 2. frkrasrndaki; yaprlacak odemenin odeme tarihinde hak sahiplerinin net ayhklarmtn ik katr tutanm aga-

mayacalrna iligkin boltimtrnun iptali
istemiyle aEllmrqtrr.

Danrgtay 11. Dairesi, 17.02.2002
gunfti E:2000/11297, K:2002/356
sayh kararryla; 196 Sayh EkiciT0t0n-

leri Satrg Piyasalarmtn Desteklenme-

sine Dair Kanunun 2. maddesinde,
bu Kanunun 1. maddesine gore; satm
ahnan tirtiinlerin satryrna ve ihractna
kadar bakrm, igleme ve vazifeli mtiesseselerin bu hizmetle ilgili mensuplarma odenecek hizmet r-icretleri gibi
her turlu odemeler iEin gerekli mali
kaynaklann Bakanlar Kurulunca

tafn

ve tespit edilecefinin hukme baflan-

dtgr; 12.09.7985 tarih ve 18866 sayrtr
resmi gazetede yaymlanan Destekleme Hizmet Ucreti Dafrttm Yonetmeliginin 2. maddesinde de, bu yonetmelikte geEen Destekleme Hizmet

Ucretinin ,ekici hih.tnleri satg pi)rasalarmr desteklemek amacyla Derdet

nam ve hesablna sattn allnan
tutilnlerin ahm ve satrq bedellerinden
bu hizmetlerle ilgili olanlara odenmek uzere Bakanlar ltumlu lGran
geregince ayrilacak paray kapsayacag htikmune yer verilerek, devam
eden maddelerde destekleme hizmet
ticretinin verilebilme esas ve usullerinin belirlendigi; 8. maddesinde de;
dafirtrlacak destekleme hizmet iicreti
miktarml tespit etme ve bu miktann

da$ltrml igin Yonetim Kuruluna gerekli teklifte bulunmarun dalrtrm komisyonunun yetkileri araslnda sayldr!r; Bakanlar Kurulunun, soz konusu

hrikiimler uyarrnca 28.02.2000
gunlii, 23978 sayrh Resmi Gazetede
yaymlanan 2000/ 95 sayrh 2000 yrh
Tiittrn Destekleme karanrun 8.maddesinde; 2000 yrh igerisinde satrlan
toplam tutun satrg bedelinin %7 inin,
bu tuti.inlerin ahm, depolama, bakrm,
igleme, sevk, sat6 iglerinde ve bu iglerle ilgili difer hizmetlerde fiilen galqan
personele yonetmelik esaslan EerEe-

vesinde, destekleme hizmet iicreti
olarak odenecelinin belirtildifi, ikinci
fikasmda, yapllacak odemelerin hak
sahiplerinin net ayhk ricretlerinin iki
kah tutarmr agamayacajr hukmune
yer verildifii; 196 sayrh Kanunun 2.
maddesiyle, yonetmetilin 1. maddesinde belirlendigi gibi destekleme hiz-

met iicretinin odenmesi iEin gerekli
mali kaynaffn ve bu kaynaktan destekleme ricreti iEin ne kadar parantn
ayrrlacall konusunda Bakanlar Kurulu yetkili hlmmasrna ra$men, Bakanlar l(rrulunca ayrrlan bu paranm personele odenmesiyle ilgili olarak usul
ve esaslann saptanmast ve bu konuda
bir stnrrlama getirilmesi yolunda yasada ve Yonetmelikte Bakanlar Kurulunun yetkiliolduluna iligkin bir diizenlemeye yer verilmediginin goruldrigu;
anrlan yonetmelikte destekleme hiz-

met ucreti miktannt tespit etmek konusunda dafrtrm komisyonunun oldulu belirtildiginden, destekleme ijcreti miktannrn Yonetmelife gore odenecelinin aErk oldufu; destekleme
hizmet ucreti ve diler odenekler igin
gerekli mali kaynaklarrn taln ve tespi-

F
:
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tin.de

ve personele aynlacak
miktann
belirlenmesinde yetkili ofun
nuf.uniu.
r\urulunun,personele odenecek
des_
tekleme hizmet r.icretinin
srnrrlandrnl_
masr konusunda getirdifiauuu
t *u_
su dtizenlemede dayanajr
olan Kanu_
na ve yonetmeligine

nlrr belirlenmigtir.

196 sayrtr Kanunun 2. maddesi,
233
sayh Kanun Hukmtinde Kururnurno
nin 35/4. Maddesi ile birlikte deger_
lendirildiginde; Davacrnrn, Bakanlar
Kurulunun sadece hizmet 0cretinin
.|if"g'?,. bgtjltemeve yetkiri otdusu

uyarhk gortilme_

orgr gerekgesiyle dava konusu

yotundaki iddiasrna itibar
etmlk

grinrti 2000/95 saytr Ba_
Kurulu kararrnrn g. madiesinin
2. fikasrnda yer alan, ,,yaprlacak
ode_

m0mkrin degitdir. Ote yandan,
iptali
istenen 8. Maddenin 2. nr.ruri
ii"
''Destekleme Hizmet
Acreti Oagrtrni

,1r.?t.3-00q
Kantar

-.:nil.hak sahiplerinin net aylrk iic_
retterinin iki katr tutannr agmayacafr_

Yonetmelifindeki" ricret aui,tirn
31fa1 ve komisyonun yetkiteii de

ilFf." botrtmrt iptat ediimisiir.
lu"
uavah ldare,hukuka aykrrr
old-ugu sa_
uyla anllan karann temyizen incJene_
rek bozulmasmr istemektedir.
lptali istenen Bakanlar Kurulu
kararn_

Kaldtrilmayrp, gorevlilere odenecek

ucretin tist slnrrrm belirlemektedir.
Boyle bir snrm belirlenmesinde
zo_
runluluk oldufu da yriksek Denetle_

me Kurulunca raporla tespit
editmig_

karann hukuki dayanagr olarak
196 sayh kanunun 1ve 2.
maddeleri
ile 233 sayh Kanun HrikmUnde
Ka_
rarnamenin 35. maddeleri gosteril_
da,_

tir.

Agrklanan nedenlerle, 257T sayilt
idari

Yargrlama Usulu yasasrnin
49.

Maddesine uygun bulunan davah
ida_
re temyiz isteminin kabutiiyle,
Danrg_
tay Onbirinci Dairesinin 11.02.20d2

migtir.

Anrlan Kanun Hirkmrinde Kararna_
menin 35. maddesinde teEebbiis,

Muessese ve bagtr ortaklktarrn,
rirei_
uKteri mal ve hizmetlerin fiyatlarrnr
be_
lirliye bitecekleri ifade edildikten
son_
ra, 4. bendinde tegebbtis ue
mtjesse_
serere konularryla ilgili olarak
Bakan_

tar Kurulunca gorev verilecegini,
bu

gorev igin yaprlacak odeme
irittun_

nrn Bakanlar Kurulu Kararrnda
leceli hrikme baglanmrgtrr.

196 Sayrh Kanunun

feUrti

1 ve

2

maddelerinde de, ekici trittinleri
satlg

piyasalarrnr desteklemek
ijzere Devlei
nam ve hesabrna tttr.in ahmr
igin go_

revlendirme yapmaya ve bu
konu-ile
gorevtendirilenlere odenecek
hizmet
ucreti iEin_mali kaynaklann tespitine
Kyrutu yetkili krtrnmrgtri.

3utu.l.l?I
uu
hukrimlerin birlikte incelenmesin_

den, Bakanlar Kurulunun t0ttn
ahmr
iEin kamu iktisadi tegebbtis
ve kuru_
lugtarrnr gorevlendirmeye ve
bu igle
ilgilenenlere odenecek hizmet

rcruii_
nin srnrrlarrnr belirlemeye yetkiti
oldu_
lunun kabulij gerekir. Dava konusu
bu yetki EerEevesinde, iptali
:luyou,
rstenen
kararla, ekici tr.itun piyasasr
desteklemesi iEin Devlet nam
ve he_
sabrna ttittjn ahmr konusunda
gorev_
Iendirme yaprlmrg ve bu igiyapacak_
rara nizmet ricreti odemesinin
tist sr_

'4,|',t*

gtinlr.i, E:2000/'l 7297,K:2002/356
karannrn BOZULMASINA,
layh
26.02.2004 giinti oybirligi ite
karar

verildi.
DanrEtay idari Dava Daireleri
Genel

Kurulu

Bagkanvekili : Tansel
Qolagan
8.daire Bagkanr : Gr.ingor Demirkan
1 2 daire.Bagkanr:
Grilsen yeniEehirli
6. Daire dyesi: Bekir Aksovlu
S.Daire d.yesi: TLran

falctgtu

6.Daire dyesi : Faruk Ozttirti
1

ZaOairg.UVesi : Sabriye

Koprtilti

8.Daire 0yesi : $evketAnatak
1 2.Daire dyesi: yricel
Irmak
5.Daire dyesi: M.Rrza dnttigay
6.Daire dyesi : Sinan yortikoitu
5.Daire dyesi: Fettah Oto
6.Daire dy.esi : Banu Dilgin
1 2.Daire.dyesi:
Qetin Zongur
6.Daire dyesi : Nazh Koger
1O.Daire dyesi : Alidzttirk
1O._Daire dyesi : Ahmet Bagprnar
12.Daire Uyesi: Murat Cebeci
S.Daire dyesi: Sinan TLnca
10.Daire dyesi: Orhun yet

5.Dairedyesi:Esen erol
B.Dairedyesi : Dr.Tacettin
$imgek
5.Daire dyesi: Ayfer Ozdemir
10_.Daire dyesi: Suna Ttirkollu
S.Daire dyesi: Alaattin Ogrif
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TZOB
TUTUN qALrgMA
GROBU

II. TOPIr{I'ITISI

soNug nimincesi

m VMithat Bal ve Birlik Uzmanlann_
dan Hatice dnal, Bijlent Uyaruk ve
Hatice Qakrrln katrhml ile gergekleg_

orgutlenmesini sailamaktrr.
"tld" ureticilerinin
Tuttin
kooperatif kura_

rak, liye..olmalarr zorunlu hale getiril_

migtir.
r:' +ii3rF!E:r:*.?-s

l€

( TZ.O.B. Yayn Oigaru)

5 Nisan 2004 tarihinde T0rkiye Ziraat
Birtigi'nin otugturduiu II. Tri_
tun Qahgma Grubu Toplantrir, TZOB

Od*T

binasr toplanh salonunda gerEekleg-_
migtir.
Toplantr;Tanm ve Koyigleri Bakanhlr
Tanmsal dretim uu d"iigtir-" G";;i

Mudurliilirnden Hatice Xaranogaz,

Tiittin, Ttittin Mamulleri ve Alkoll0- i gl
kiler Piyasasr Dtjzenleme Kurumui,
dan,.Hikmet Sapan, Mustafa Seydiofullan_ve Huseyin $anap,TEKEL
Yaprak Trittin lgletmeleri ve Ticareti
Muessesesi Mtidilru Mustafa Erdo_
gan ve Ahm $ube Muduru Embiya

Sancak,Tiittjn Eksperleri Oerneii;
nden Genel Sekreter Mehmet Emin
Aslan ,Ege Ttitun ihracatglar Birilti;
nden Tahir Kanhkuyu, R.Cj. Ziraat fr_

ktiltesi 'den Dr. Mustafa yrldrz,

Balr_

kesir.Ziraat Odasr Bagkam sami So_
zat, Inegol Ziraat Odasr Bagkam Ni_

yazi Ozbilve yonetim tfurJlu dyesi

Sedat Aca4 Besni Ziraat Odasr Meclis
Uyesi Ramazan Durmug, Bafra Ziraat
Odasr Bagkanr Sait Karagolve yone_

timKurulu dyesi OrhanTarrm, Kara_

ca3 Ziplt

Odasr Bagkanr isa SevinE

Meclis Bagkanvekiti Enver Beygircil
Kale Ziraat
Bagkatibi Ali pigirici,
ve

tsigadig

_Odasr
Ziraat

Odasr Katibi

!u]eyaan Altrntag,srndrrgr
Odasr

Ztraat

Bagkatibi Zafer erem, tZOg,
den Yonetim Kurulu dyesi Nuri Sor_
man, Teknik Hizmetler Kurulu Bagka_

:l:lit;lil:*l:,:

melidir.dretici kooperatifleri
ionet_
meliklerinde degigiklikler yapilarak,
itir azlar da ve fiyat belirlemeje riretici_

Toplantrda, Ocak 2002 'de ytirtirlule
giren 4733 sayh yasa EerEevesinJe
Uretim ve Pazarlamasr yaprlan tiitti_
nun, bu yeniyasayla birlikte tireticile_
rin karqrlagtrklarr sorunlar, sisterndeki

yi temsilen taraf olmahdrr. dreticilerin
kooperatif baztnda orgtitlenmeleri ve
s6zlegmelri bu kooperatif aracrhgryla
yapmasrnda Zir aat Odalan ve TEK-EL
onderlikyapabitir.
. Ttrttin tuketimi mutlaka yurt igi tti_

aksaklklar ve bunlarn giderilmesi
uzerinde durulmugtur.Toplantrda
ozetle;

. AB adayLk yolunda m0zakere
tarihi
almayr hedefledigimiz 2OOS yrhndan
once, mr.izakerelerde en srk pazarlk_
lann yaprlacalr sektorlerden biri olun
tanm sektor0nirn AB Ortak politikasr

tun 0retimiyle safilanmahdri.
. Kanunla birlikte trit0n sahg yontem_
lerinden birisi olan Agrkfuttrima yon_
temi lglememektedir. 2003 riretim yr_

hnda iireticilerimiz

ve Ortak Piyasa Dtizenlerine uyumda

ulusal Erkarlanmtz da gozetileiek ge_

0retimin supabr olarak 4733
yasada yer alan Aglk Arttrrma

rekli Eahgmalar hlz kazanmahdrr.-Bu
yolda tuttin sektorti de hem 0reticisi

l:-

9"

Yontemi igler hale getirilmelidir.
. AgrkArttrrma Sistemi'nin
igterlik ka_

pazarlayrcrsr aErsrndan yeni

duizenlemelere ihtiyacr bulunan bir
sektordur. Her geyin otesinde tritijn
bizim iEin milli bir rirundtlr ve milli bir
politikaya ihtiyao vardr.
. Sektortin sorunlarrmn Eoztimiinde
baglangrE nolctasr , 2002 Ocak aunda
yurtirlrige giren 4733 sayrfi kanlnun

bir an once ilgili taraflann goniqleri a[_
narak revize edilmesidir.15 gride 15
kanun mantufinda grkanlan ie tiim iti_
razlara rafmen T0rk Tuttn Sektoru_

ntin sorunlannl Eozmekten uzak bu
kanun, bir an once revize edilmelidir.
. Pazarlamada yaganan problemlerin
temeli tireticinin ekonomik anlamda

bir orgirte sahip olmamasrdr. Bu ba!_
lamda, sozlegme Eartlan }<arsrhkh mJ-

tabakat sallanarak degit (oiellikle

yat belirlemede, smrflandrmada

fi_

ve
nevi tammlannda) tticcar istefine go_

re belirlenmektedir. yaprlmair

ge-re_

ken ise,tireticilerin kooperatif btinve-

sozlegmesiz

r.iretim- yapmamrylardr. Soziegmeli
-savilt

zanabilmeswiigin oncelikle; Ttit0n
Yonetmelifi'nin 13. maddesinde say_

fan kuruluglar (Ziraat Odalarr, Tritun
Kooperariflerivb.) yasal,
mali, fiziki, kalifiye personel vb. yon_
lerden griglendirilmelidir.
' Sistemin salhkh igletilmesi ve tireti_
ci gelirlerinde istikrann sallanmasr

hl1^+og

agsmdan agk arttrmada thclsr g
ftmayan trretici tut0nlerini belli bir
bedelle sahn alacak Mudahit bir
ly.u.t/kurrlug (Devlet Kredi destekli
nooperatifler. olabitir) Tritun Satrg

Merkezler ile birlikte faaliyete geEmsi
lidir.Ahnan t0t0n bir sonraki- iene
tiretim kotasrndan diigtirtilmelidir.

.

Mevcut sistemde tritun sozleEmele_
rinde itilaflara kargr itiraz mercii daha
hzh Eahgmal ve itilaflarrn gozrimti da_
ha kolayolmahdrr.

..

Tittile yonelik

kasr belirlenmelidir.

destekleme politi_
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Trlrki)€ SelEuklu Devletinin ortadan

kalknas ile birlikte Anadolu'daki bev_
lilder arasnda Tiirk Birligini yeniden
teds efneyi amaElayan mucadeleler
hz$rru$tr. Br.r miicadelelerin sonu_
cunda Osrnan€uXanmn yldra parla_
mE ve 600 ytl agan muhtegem bir
Tiirk Devleti lorulmugur.

lerin onemli gahsiyetlerinden $eyh

Edebali'nin kra Bala Hatun ile evlenerek gtic0n0 arttrmryhr. Buyuk olluna
SelEuklu Sultanma olan saygntndan
dolayr Alaaddin adrnr vermisti. 1281
yrhnda dogan kuEiik ogtuni ise Or-

Osmanofiullan; Oguz Turklerinin sag
kolunda yer alan Boz-Oklann Gtlnhan Kolunun en bii1nrk boyu olan 24

AIIADOL(,I'tI(IN

boyundan birisi olan l{ay Boyu'na
mensupturlar. Kayla4 /vlalazgirt Sava_

Buyuk ollu Aladdein dedesi Edebeli'
nin yannda buyumug, ondan ilim ve

CAZIBETI 2

Srnln akabinde Anadolu'ya gelen
Oluz Boylarmdandr. Dolayrsrla Kaylarln Anadolu'nun Tiirklegmesinde
rolleri gok buyriktur ve onemlidir. Ta-

feyz almrg, bilimi krhca tercih ederek
babaslnrn siyasi danrgmanr olmuqtu.
Kiiquk oglu Orhan ise daha on
yagmda elinde krhg ile ata biner ve
gaza yollannda iyi bir savagEt olarak
yetigmigti. Osman Gazi Bizans'a kartr

OSMANLI
IMPARATORLUGU

rihi kaynaklara gore elli bin kadar Ta_
tar ve Turkmen Ahlat'a gelmigler; gaza ve cihat amacryla once Erzurum ve
Erzincan'a, ardndan da Guneydolu
Anadolu'ya yonelmiqlerdir. Kay Boyunun Beyi Suleyman $ah, Halep'e
giderken Frrat Nehrinde bogulmug ve
bugun TurkMezarr denilen Caber Kalesi'ne defnedilmigtir.

Kay Beyi Suleymen $ah'rn ol0mrl

uzerine Kaylar'n Karakegili A,giretine
mensup bir krsmr Urfa ve Mardin civarmda yerlegmigler ve bugun bu yorede yagayan nrifusun buyuk gofunlulunun Kay Boyunun bu Karakecililer

T0rkiye Selguklu Devletinin bagrnda

Agiretinin gocuklarr olduklarr
tarihgiler tarafrndan dile
getirilmektedir. Zaten

bu

yorede

bulunan II.Gryasettin Keyhusiev,in
1,246 yinda oltimri uzerine olullan

yaSayan insanlarrmrzrn ko-

arasmda taht kavgalarr baglamrg; Mo-

rin Eolununda Orta Asya'daki Turk
kavimleriile aynr oldulu ve yagam bi-

Sol Hanr lfubilayln kardegi Hiilag0
lran merkez olmak tizere ilhanh DevIetini kurmug ve Turkiye Selguklulan-

ru da Ilhanh Devletine bafilamrgtr.
Turkiye Selguklularrnrn Molol tahakk0mtine girmesinden sonra ilhanhlardan uzak batrdakiug noktalarda bulunan T0rkmen Beylikleri bafrmsrzhklannl ilan etmiglerdir. Anadolu'da; Karamanofiullan, Germiyanoflullarr, Saru-

hano!ullarr,Aydrno!ullan, Karesio lullarr, Mentegeofiullarr, Hamitogullan, Sahibatolullarr, Egrefolullarr,
Canik Beyligi, Thceddinolullarr, Can-

darofiullarr, Dulkadirogullarr, Ramazanolullan, Akkoyunlu Devleti, Osmanolullarr gibi beylikler kurulmugtu.

Siyasi ve dini bakrmdan Anadolu'da
en itibarh tarikatlerden birisi olan Ahi-

nugmalannda kullandrklarr sozc0kle-

Eimleri ile k0lturel yaprlannrn benzedigi tespit edilmigtir.

Kurulug Devri
Babasmln olumu 0zerine once Erzurum Pasinler Ovasrna yerlegen Ertugrul Gazi daha sonra Selguklu Sultanr
Alaaddin'in isteli uzerine Adryaman'a
ve ardmdan Ankara civannda Karacada!'a gelmigtir. Mogolve Bizans tehlikelerine kargr gosterdikleri basanlar-

dan sonra Sultan Alaaddin, Eitugrul
Bey'e ve yanrndaki ailelere So$ut, DomaniE ve Ermeni Beli denilen yerleri
yerlegim yeri olarak tahsis etmigtir.
Ertugrul Gazi'nin 1281 yllnda vefatr
uzerine 1258 dogumlu k0gtik oglu
Osman Bey Oguz A,giretlerinin ittifakr

hanadnvermigti.

surekli akrnlar duzenleyerek inegoi,
Karacahisar, Yanrkhisar ve Bilecik'i
alarak genigliyordu. Selquklu Sultanr
Il:Alaaddin Keykubat'rn ilhanh Hukumdarr Gazan Han tarafrndan esir
almarak iran'a gottirulmesi uzerine;
7299 yiltnda Bilecik'i fetheden Osman Gazi Beyligini ve Bilecik'i Beyligin merkeziilan etti. Bu tarih Beyligin

kurulug tarihi kabul edilmektedir.
Rum derebeylerine ve Bizasn'a karsr

krhg kuganmrg olan Batr Anadolu'daki; Samsa Qavug, Hasan Alp,

Saltuk Alp, AkEakoca, Konuralp, Balaban, Tirrgut Alp gibi Turk savagErla-

nnln gofiu Osman Gazinin etrafrnda
toplanmrglardr. SelEuklulann pargalanmasr 0zerine Selguklu hakimiyetindeki Tirrkmen Beyleri de birer birer
Osman Bey'e ballrtrklannr sunmuslardl.
Burada sizlere Osmanh Devletinin kurulugunda ve idare edilisindeki felsefeyi ve inancr anlatmasl ve bugiinkti

idarecilerimizin de her zaman ilham
almalarr gerektiline inandrfrm $eyh
Edebali'nin Osman Gazi'ye ogiidnn[
aktarmadan edemeyecefim. Osman
Gazi Beyligini ilan ettigi gun kayrn babasr Edebali goyle sesleniyor kendisine:

SEYH EDEBALI'DEN OSMAN
GAZIYENAS|HAT
"Ey Ogul! Beysin! Bundan sonra ofke
bize;uysalhk sana... Girceniklik bize;

gon0l almak sana... Suclamak bize:
katlanmak sana... Acizlik bize; yanrlgr
bize; hog gormek sana...

GeEimsizlikler, gatrymala4

uyumsuz-

'
I

ry,
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luklar, anlagmazhklar bize:

buh*

mek sana... Ugengeglik bire: trlamak, gayretlendirmek g*illen&meksana...
Ey Ogul!Yukiin air, igin S,etin- g0curt
hla bagh, Allah Teala yardmcrr ct-

sun. Beylifini miibarek lolsm.

Fhkp-

luna yararh etsin. Iggru
Uzaklara iletsin. Sana yuklnr-r tagryacak gtrE, ayalrru surqturmqlecek alal

ve kalp versin. Sen ve arkadaglannz
hhgla, bizim gibi deMgler de dtiqtnce, fikir ve dualarla bize va'dedilenin
oniinu aqmahyz. Trkamkhgr temizle-

melilz.
Ogul! Guqlu, kuwetli, alalh ve kelamhAma bunlan nerede ve nasrl kullanacalrnr bilmezsen sabah ruzgarlasrn.

rrnda sawulur gidersin... Ofken ve
nefsin bir olup akhnr maflup eder. Bunun igin daima sabrrh, sebatkar ve iradene sahip olasn!.. Sabrr gok onemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir.
Vaktinden once gigekaEmaz. Ham armut yenmez; yense bile bafrrnda kahr. Bilgisiz khg da trpkr ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanrn iginde yaqasm. Ona srrt gevirme. Her zaman
duy varhfrnr. Toplumu yoneten de, di-

r-fr-Eu atak mah degildir. Ulke sadece ilare edene aittir. Ol0nce, yerine
kim gegerse, ulkenin idaresi onun
olur. Vaktiyle yanllan atalanmlz, sa!hldannda devletlerini oSullart ve kardegleri arasrnda bolugtuler. Bunun
iEindir ki, yagayamadrlar... (Bu nasihat
Osmanh'y 600 sene yagatmrgtrr.) insan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kigi kprdamayrnca uyugur. Uyugunca laflamaya baglar. Laf dedikoduya don0g0r. Dedikodu baqlayrnca da gayri iflah etmez.
Dost, dtigman olur; diigman, canavar
kesilir!..
Kiginin gucu, giin0n birinde tukenir,
ama bilgi yagar. Bilginin ryt$t, kapah
gozlerden bile igeri srzar, aydmltla kawsturur. Hayvan oltrr, semeri kalr; insan oliir eseri kalrr. Gidenin degil, btrakmayanln ardmdan afilamah... brrakarun da brraktrfr yerden devam etmeli. Savagr sewnem. Kanalatmaktan

hoglanmam. Yine de, bilirim ki, lchE
kalkrp inmelidir. Fakat bu kallcp- inig
yagatmak igin olmahdrr. Hele kiginin
kigiye krhg indirmesi bir cinayettir. Bey
memleketten ote degildir. Bir savag,
yalnlzca bey igin yaprlmaz. Durmaya,

ritutanda bu irfandr.

dinlenmeye hakkrmrz yok. Qunk0,

insanlar vardrr, gafak vaktinde dofar,
akgam ezanrnda olilrler. Dunya,senin
gozlerini gordugu gibi buyuk degildir.
Butun fethedilmemig gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle giin rgllrna grkacaktrr. Ananr ve

zamanyok, siire az!..
Yalnlzhk korkanadr.

Topraln ekim

zamanrnr bilen Eiftgi, bagkaslna damgmaz. Yalnz bagrna kalsa da! Yeter ki,
toprafrn tavda oldulunu bilesin. Sev-

bedersen, yeqilken gorak olur, gollere
donersin. AErk sozlu ol! Her soz0 irs-

gi davann esasr olmahdrr. Serrmek
ise, sessizliktedir. Balrrarak sevilmez.
Gorunerek de sevilmez!.. GeEmigini
bilmeyen, gelecelini de bilemez.
Osman! Gegmigini iyi bilki, gelecege

tune alma! Gordun soyleme; bildin

sallambasasn.

deme! Sevdigin yere slk gidip gelme;

Nereden geldigini unutma ki, nereye
gidecelini unutmayasrn... "
Osman Gazi Beyligini ilan ettikten

atanr say! Bil ki bereket, bdytklerle
beraberdir. Bu dunyada inancmr kay-

muhabbet ve itibann zedelenir...
$u tig kigiye; yani cahiller arasrndaki
alime, zengin iken fakir dugune ve ha-

hrh iken, itibannt kaybedene acr!
Unutma ki, yuksei<te yer tutunlar,
agalrdakiler kadar emniyette degildir.
Hakh oldufun mticadeleden korkma!
Bilesin ki atrn ilsine doru, yilidin iyisine deli (korkusuz,pervasz, kahraman,
goz0pek) derler.
En btiyuk zafer nefsini tanlmalctrr.
Diigman, insanln kendisidir. Dost ise,
nefsi tanryanrn kendisidir. Ulke, idare
edenin, ofullarr ve kardegleriyle bo-

sonra idaresi altrndaki topraklarr beg

krsma ayrrarak, buralann idaresini
Sultanonu'nu ollu Orhan'a, Eskigehir'i buyuk kardegi Gund0z Bey'e;
Inonti'yt Aykut Alp'e; Yarhisar'r Hasan
Alp'e; Inegol'u Tirrgut Alp'e Bilecik ve
havalisini ise Edebeli ve kiigiik oglu
Alaaddin'e vermigti. Osman Gazi ile
savagglan Batl Anadolu'nun en b0yuk beldesi olan Bursa kapilanna dayandrlar. On yla yakrn siiren Bursa
kugatmasrna rafimen Bursa'nln ahnr-

=g:

gnr Osman Bey goremedi. 1.324 ythnda vefat edince yerine ollu Orhan
Bey Osmanh tahtrna Elktr.
Orhan Bey 1326 yrlnda Bursa'y ele
gegirince babasnm vasiyetini yerine
getirdi ve naagrnr Sofi.it'ten Bursa'ya
getirterek Giimtiglu Ktinbede defnetti. Bursa'y da Osmanh Devletinin baqkenti yaptl. Orhan Bey'in komutanlan
Akqakoca ve Karamtrsel istanbul kylanna aknlar dtizenliyordu. Bizans
imparatoru Andranikos btiyuk bir ordunun bagnda Osmanhlara kargr harekete geEtiyse de 1.329 yrhnda Maltepe'de yenildi. Bu zafer sonucunda
Izmit ve lznik Osmanhlarrn eline geEti.
Bahkesir ve Bergama civarrndaki Karesi Beylifi ortadan kaldudarak bura-

larda Osmanh hakimivetine

ahndt.

Osmanh Ordusu dskudlr'r almlg, bolaa ve Bizans'r seyrediyordu. Bulgar
ve Srrp saldrrlarna kargl Bizans lmpa-

ratoru Kantakuzen Osmanofullanndan yardrm istemigti. Orhan Bey'in
buyuk oglu Stileyman bir ordu ile
1345 yrhnda Qanakkale Bolaa'ndan
Rumeli'ne geEti. Edirneyi kugatan
Bulgar ve Srrp kuwetlerini daftan
Stileyman Bey bu zaferin kargrh$nda
1356 yhnda Gelibolu'daki Qimpe Ka-

lesi'ni Bizans'tan almakta Rumeli
yakaslnda bir 0s elde etmig olmaktaydr. Stileyman Paga Gelibolu'dan sonra
Tekirda!, Malkara, Kegan, ipsala'ya
kadar olan yerleri ele gegirerek buralara Anadolu'dan getirdigi T0rkleri
yerleqtiriyor ve Rumeli'de de Tiirkleg-

me hareketleri baglamrg oluyordu.
Stileyman Paga'nrn attan dugerek olmesi uzerine Orhan Bey'de 1362
yrhnda olunce ki.iEuk ogul 1326 dolumlu Murat Bey (l.Murat- Hudavendigar) Osmanh H0kiimdarr oldu.
I.Murat Htidavendigar; ilk once elden glkan Ankara'y geri aldr, Ktitahya, Saruhan, Aydrn ve Mulla yoresindeki beylikleri hakimiyeti altma alarak
Anadolu'da birligi sagladr. Edirne ve
Filibe ahnarak Rumelide daha rahat
seferlerde bulunmak amacryla 1364
ylhnda bagkent Bursa'dan Edirne'ye
tagndr. Macar, Bulgar, Slrp ve Ulahlardan olugan bir Hagh ordusu Macar
Krah Layog'un liderliginde Edirne'ye
dolru hareket etti. Merig sahilindeki
Srrp Smdrfr mevkiinde tcalabahk Hagh
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ordusunu haarhksz yakalayan Hacr ll
Bey 1 0 bin kigilik kuwetiyle 1364 yrhn-

ortahfr aydrnlandtr. Th ki dugman askerlerini agrkEa gorup onlarla yiiz yuze

da buyuk bir bozguna ugrattr. Os-

savagahm.

manhlarm fetihleri kargsmda qaresiz
kalan Bulgarlar 1369 yrhnda Turk himayesini kabul ettiler. Srr Krah Lazar
vergi vermek qartryla Osmanhlar ile

Ya ilahi! Mulk ve kul senindir.

7372 yiltndabarrg imzaladr. Rumeli ve
Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan T{irkler kaydrnlarak bu botgeler T0rklegtirildi. I.Murat ollu Bayezid'i Germiyanoglullan Beyinin krzr ile
evlendirdi. Tavganh, Emet ve Simav
gelinin Eeyizi olarak Osmanhlara veril-

di. Hamidogullan ve Candarofullarr

da Osmanh himayesini kabul etmigti.
1387 yrhnda Karaman Beyi Alaaddin
Ali Bey'i yenen LMurat barrg tekliflerini
kabul etmigtir. Tekrara Rumeli'ye yo-

nelen l.Murat 1388 yhna kadar Bulgaristan'rn tamamrnr fethetmigtir.
LMuratln komutanlanndan Timurtag
Paga'mn Srplar tarafrndan tuzala d0gurtilerek yenilmesi Hagh ruhunu yeniden kabartmrq Bulgar, Leh, Qek,
Macarve Srp krallan 200 bin kiqilikbir
ordu ile Osmanhlarn uzerine yiir0yorlardl. Ordunun baqma gegen LMurat
olullarr Bayezid ve Yakup'u yanlna
alarak Kosova'da Hagh ordusunu kargrladr. Osmanh ordusu buyuk bir zafer
kazanmrg, Srrp Karlr Lazar ve ollu esir

50 bin kigilik ordusu ile

Sen ki-

me istersen verirsin. Ben dahi

naEiz,

aciz bir kulunum. Benim fikrimi ve str-

nml sen bilirsin. Miilk ve mal benim
gayem degildir. Buraya kulve cariye
iEin gelmedim. Hemen halis ve muhlis senin rzanr isterim. Yarab. Beni bu
Musl0manlara kurban eyle. Tek bu

m0'minleri d0gman.elinde maflup
edip helakeyleme. Ya llahi. Bunca nufusun katline beni sebep eyleme!

Bunlarr mansur ve muzaffer eyle!
Bunlar iEin ben canlmt kurban ederim. Tek sen kabul eyle. islamrn Asker-

leri igin ruhumu teslim etmeye razrym. Tek bu mt'minlerin ol0munu bana gosterme. Ilahi beni yamna misafir edip mu'minlerin ruhlarr yerine be-

nimruhumual.
Ewelbeni gazi krldrn. Sonunda geha-

mq, dugman askerleri gozukmez olmugtu. Burada sizlere, Turk kuwetlerinin hangi manevi ruh hali ile savaga
katlldrklarrnr ve zaferi neden qok iste-

diklerini anlatmasr

bakrmrndan

LMurat Hudavendigar'tn gece sabaha
kadar yaptrfr duay nakletmek istiyo-

rum.
"Ey Allah'rm. Ey Mevlam! Bunca zamandrr katrnda dualarrmr kabul edip
beni yardrmrndan mahrum etmedin.
Yine benim duamr kabuleyle. Bir yagmur verip bu karanlr$t ve tozu defedip

sonucunda Turkistan Imparatoru Ti-

mur; Sivas'a kadar gelmig, ya{malamrq, oradan Halep ve $am'a yur0miigtu. Her iki Turk Devletinin htikumdan da Turk imparatorlu$u iEin
miicadele ediyorlardr ve guElerini birbirine kargr denemeye karar vermiglerdi. Nihayet 160 bin kiqilikTimur ordusu ile 70 bin kigilik Yrldrnm ordusu
Ankara Qubuk ovasrnda karqtlagtl. Es-

tarlarrn Osmanh ordusunun arkaslnt

I.Kosova Savagrndan Osmanlilarrn
galip gtktrfr, ancak duasrnrn kabulolmasr sebebiyle LMurat'n da ertesi
gtin savag meydanrnda yarah bir Srrp
askeri tarafrndan qehit edildigi anlatil-

maktadr.

Kosova Meydan Muharebesine
baglamadan once ordunun uzerini
buyuk bir karanhk ve toz bulutu sar-

sonra

tekrar lstanbul'u kuqattr. Ancak Bazr
Anadolu Beylerinin Yrldrrrm Beyazid'den kaEarak Timur'a slltnmalarr

ki beylerini Timur'un yanrnda goren

Yrldrnm Bayezid; 1330 doSumlu
olup babasr l.Murat'rn gedit edilmesinden sonra 1389 yrhnda devlet

dr.

hrdr.

Yildnm Nigbolu zaferinden

det nasip et.

imha olmugtu 20 Haziran 1389. I.Mu-

migti. Gtrnumuzde Balkanlardaki
Musluman ve Turklere yaprlan zulumtin arkaslnda hala unutulamayan
haEhlarrn Kosova yenilgisi yatmakta-

kargrlayan

Yrldrnm Bayezid, kendi ordusundan
Eok fazJa saydaki hagh ordusunu bozguna ugrattr 1396. Buradan elde ettigi ganimetlerle Edirne ve Bursa'da bir
Eok camii. medrese ve imaret yap-

L Murat Hudavendigar o gece boyle
dua edince toz ve dumanrn hareket
edip Hagh Ordusu uzerine gokttigii ve

ahnmrg, haEh ordusunun buyiik krsmr

rat savag meydanmr gezerken bir Srrp
tarafindan hanqerlenerek gehit edil-

Turklere kargr harekete gegti. D0gmaru Sagntan bir hzla Nigbolu Ovasnda

adamlarrnrn ittifakryla Osmanh Huktmdan oldu. I.Murat'rn olumunii firsat bilerek ayaklanmaya gahgan Ana-

dolu Beyliklerinin uzerine donerek
1 390 yrlmda Germiyan, Aydrn, Menteqe, Saruhan, Hamidofullan, ve Kara-

manojullarr Beyliklerini yenerek hakimiyeti altrna aldt.7392 yhnda Candarofullarrnr yenip Kastamonu,
Amasya, Sivas, Tokat, Kayseri ve Ma-

latya'yr topraklanna katarak Anadolu'da tam bir birlik safladr. 1391 yrhn-

da kugathlr lstanbul Bo$azna Anadolu Hisan'nr yaptrrdr. Bulgaristan,
funavutluk ve Bosna tarafrnda fetihlere devam etti. Kugatma altrndaki
Bizans imparatorunun isteli uzerine
Macar Kralr Sigismund; ingiltere dahil

biitiin Awupa trlkelerinden 120 bin
kigilik bir Hagh ordusu toplayarak

+i.
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askerlerin saf defriqtirmesi ve Kara Ta-

qevirmesi sonucu Ylldrrrm Beyazid
esir dugtu 26 Temmuz 7402.Yedi ay

Timur'un yanrnda esir dolagtrldan
sonra iizuntusunden ecele yenik dugerek oldu. Ankara savaglnt kazanan
Timur Anadolu beyliklerini odullendirerek Ttirk Birligini pargaladr.Balkan-

larda Turk fetihleri durdu, bir krsrm
topraklar da elden gtktr. Yldrrrmrn
ofullan arasrnda taht kavgalan Elktr,
12 yl suren bu taht kavgalan surecine
Fetret Devri denildi. Ankara savagt ve
fetret devri Osmanlilan en az 50 yl ger
brraktr. Yoksa o savag olmasaydr, Yrldrnm Beyazid zamanrnda istanbul
Ttirklerin eline gegecekti.
Qelebi Mehmet 1379 dogumlu olup,
kardegleri Suleyman, isa ve Musa Qelebileri bertaraf ettikten sonra 1413 yrlnda Anadolu Turk Birlilini saglamak
iizere Osmanh tahtrna oturdu. Karamano$ullanndan Osmanh topraklarrnr geri aldr. CandaroSullarrndan Qankrrr ve Samsun'u geri aldr. Manisa ve
Rumelide ortaya grkan $eyh Bedrettin
isyanlannr bashrarak $eyh Bedrettin
ve adamlannr yakalatarak idam ettirdi
1419. Timur'un elinden kagan $ehza-

de Mustafa'run Selanik'te

baglattr$r

isyanr bashrdr, $ehzade Mustafa Bi-

TUTUN EKSPERLERi
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zans'a srglnmak zorunda katdr. eelebi
Mehmet 1421yiltnda oldtigunde Os_
manh r-ilkesinde srikunet safilanmaya
baglamrgh.

II.Murat 1403 dolumlu olup, babasr
Qelebi Mehmet'ten sonra Osmanh
Hukumdan oldu. Bizans tarafrndan
kargrsna grkarrlan amcasl Mustafa
Qelebi'nin isyanrnt Olubat'ta bastrrdr
ve Bizans'r cezalandtrmak iEin 1422
yrhnda istanbul'u kuqattr. Bu defa kr_rEiik kardeqi $ehzadl Mustafa'nrn is_
yan haberini ofrendi. Onun isyamnt
da bastrrdrktan sonra isyancrlann ya_
nrnda yer alan ve onlara vardrm eden

Candaroglu isfendiyar Beyi itaat alUna aldr,. Izmir Beyi Ctrned,i ortadan
kaldrnp lzmi4 Aydtn ve Mentege civarr_

nr ele gegirdi. Germiyanollu yakup
Bey Eocu{u olmadr{rndan topraklar;
nr Osmanlilara brakh 1429. Fetret
Devri strasrnda elden grkan topraklar
geri alrnmq, 7440 ylna gelindiginde
Belgrat harig tum Srrp topraklarr Os_
manh hakimiyetine girmigti. Macarlar_

la Segedin Antlagmastnr imzalayarak
tahh kuquk oglu 12 yaqrndaki Il. Meh_
met'e brrakil 7444. Osmanh tahtrnda

kuguk bir goculun oldulunu goren
Macarlar Segedin Antlasmasrniboz_
dular ve buyuk bir hagh ordusu hazrrladrlar. Kiiguk Padigah ll. Mehmet babasrna o meghur tarihe gegen mektu_

bu yazarak "E!er padiEah sizseniz
orrlrrnuzun baErna geqiniz, yok eler
padiEah ben isem fermarumdr rica
ediyorum gelin, askerlerimizin ba_
Elna geEiniz" diye babasmr goreve
davet ediyordu. II.Murat yeniden

dunun bagrna g"q","k

or_

driEmanr

Varna'da kargrladr ve yendi. Mucu,
Karh oldu, Haqhlarrn lijeriJan H0nyad giiglrikle kagabildi 1444. Tahta

yeniden gegen II.Murat Mora ve funa_
vutluk'a sefer duzenledi. Varna venil_
gisinin intikamrnr almak isteyen Jan
Hirnyad yeniden harekete gelti ve Il.
Kosova Muharebesi diye tarihe geqen
bu savagta Srrplar briyuk bir yeiilg-iye
ufradr 7448.Varnave Kosova sauas_
larr ile Osmanhlarrn Balkanlardaki hi_
kimiyeti iyice pekigmiq, Bizansln ise
Avrupa'dan yardrm alma ihtimali kal_
mamryhr: Il. Murat 1451 yrhnda ol0n_
ce yerine ollu ll.Mehmet yeniden Os_
manh Hukirmdarr olmustu.

ISirAnB(t'(ItFETti
Fatih

Srkr ll*rnct (tt{etrru),

ffire dqn dfa
Osnaf Derilaiir ata ye_

babasn dfrrrl
geqirr€
rinde

tir

S€r yuvaf,

dil*

d.xril

Bi_

zansi ortadan kahrrayt l€dn olarak
kafasrn koymtrgnr.

FaUh Sultan fvkhmd Hani istan_
bul'un fiedfne y6r.rlendiren manevi
duygulanru da incelemekte yarar var_
du. Itrr'an-l Kerim'de geEen .Belde-

tiin Tayyibemn= Temiz, hog Eehir"

terhbi ebced hesabryla Hicri g57

Mi_

ladi 1453 yhna isabetetmektedir. Avnca Peygamber (A.S.) Efendimiz'in
bu gehirle ilgili gu iki m0jdesi de daha
once Mr-isluman fuaplarl harekete

geEirmig 6 kez istanbul kugatrlmrg
ama ahnamamqtr. Osmanhlar tara_

frndan da 4kez kuqatrlan istanbul ancak Fatih taraftndan beginci kugatma_

nln sonunda fethedilmigtir. peygam_
berimiz (A.S.) Efendimizin istanbul ile
ilgili iki mtijdesi goyledir:

"lstanbul mutlaka fethedilecektir.
Onu fetheden kumandan ne gtizel
kumandandlr ve o ordu ne gtizel ordudur."
"Hak Teala hazretleri, mii'min kullarma Roma'nln merkezi olan istanbul'un tesbih ve tekbirlerle fethini
nasip bu5rurmadrkga, klyamet kop_
mayacaktlr."
Fatih, Bizans\ ortadan kaldrrrsa Os_
manh Devleti tam bir cihan devleti ha_
line gelecekti. Hedefini gerEeklegtirmek igin Srrbistan ve Eflak ile anlaE_
ma imzaladr, Karamanollu tehlikesini
geEici olarak bertaraf etti. Bizans'a ge_

lecek yardrmlarr onlemek amacMu
Rumeli Hisarmryaptrrdr. 6 Nisan 14'53

gunii lstanbul karadan ve 400 gemi
ile denizden kugatrldr. Edirne'de dok_

tijrulen 130 adet btiyuk toplar ki bun_

lann ug tanesini 50 Eit ok0z

veya

2.000 den fazla insan ancak cekebili_
yordu ve bu toplar 1530 kiloluk gtilleleri bin metre mesafeye atabiliyordu.
53 gtin sirre ile Bizans surlan top ategine tutuldu, surlarda delik agrlhaya
Eahglld. Yne Fatin'in ustun zekasr ile
icat edilen havan toplan ile atrlan gril_
leler Bizans\n iglerinde buyuk haiarlara sebep oluyordu. Selryrar kulelerve
koprtiler bir saat igerisinde kurularak
tizerine toplar yerleqtiriliyor ve ahqa

b#t-

l8 nisan grJnu

donanma

brh.rr addan fethetrnigti. 22 nisan
gEcei 67 gemiyi karadan qelrtirerek
Flak'e indfuilor ve denizde de Bizanshlan ve onlara yardrm eden Ceneviz

ve \rbnedildileri pniprdu. 29 Mayrs
1453 sabahl Osmanl ordusu ve Osmanh Hirkumdan ll./vlehmet Bizans\
tamamen fethederek Peygamberimi-

zin mujdesine mazhar oluyor ve
'feth-i mribin" olarak "Fatih'; lik se-

refini elde edivordu.
Fatih Sultan Mehmet; Bizanstan bagka Galata ve Kefe'f osmanh topraklanna kath. Limni, Taqoz, Bozcaada,
Bogdan ve Mora'y 1458 yrhna kadar
fethetti. 1467 de Amasya'y ve isfen-

diyarogullarr Beyligini topraklarrna
kattr. Sinop'u aldtktan sonra Tiabzon

Rumlanmn tizerine yurudu ve 26
Ekim 1461 tarihinde Tarbzon'u fethetti. 1475 yhnda Kefe ve fuak Kalelerini fethettilrten sonra Cenevizlileri
y_endi ve 1478 yrhnda Krnm Hanhlr
Osmanh hakimiyetini kabul etti. 146-6

yhnda Karamanojullannrn

r.izerine

yur0du, 1483 yrhnda Karamanolullan tamamen ortadan kalktr. Akkoyunlu
Beyi Llzun Hasan'r 1473ulndaOttut beli'nde yendi ve tehli-ke olmaktan
uzaklaghrdr.

Fatih Sultan Mehmet'in Htiki.imdar-

hkQygulamalarr
Fatih; Osmanh Huktmdarh$r doneminde padigahtan en k0cilk memura
kadar butrin devlet memurlannrn vazifelerini tanzim eden bir kanun qrkartmrg, bu kanun ile siyasi, medeni, cezai, idari ve askeri usuller tek tek be_
Iirlenmigti.

Fatih istanbul'u fethedip Ayasofya
onune gelince Bizansln y0ksek

rut_

beli papazlarr, kegiqleri ve hatkr bu fetih sonrasr gehrin talan edileceji ve

canlarna kast edileceli endiqesi ile
atmm ayaklanna kaparup allamaya
ve yalvarmaya bagladrlar. Fatih bura_
da Bizanshlara goyle sesleniyordu;

"Kalkrnrz. Mtisterih olunuz. Ben

Sultan Mehmed, hepinize s<iyli.iyorum ki, bu andan itibaren ne hi.irri_
yetiniz, ne de hayatlarrnz hakklnda

gazab-t Eahanemden korkmaynz.
Kimsenin mal yafma edilmeyecektir. Kimseye zuliim yaprlmayacaktu. Kimse dini inanqndan dola-

€
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yr cezalandrrrlmayacaktlr". Diyor ve
bir ferman yayrnlayarak gayrr miislim

tebasrnrn ibadetlerini inandlklan
gibi yapmalanna kimsenin engel olmamaslnl emrediyordu.

Fakat Osmanh Htiktimdarlannrn bir
zamanlar atmm ayaklarma kapanlp
yalvaran gayrr mrislimlerin bazrlarr
ozellikle Osmanlnn zayf anlarmda, o
yalvarma anrntn ezikligi ile intikam alma duygulanna kapilarak Osmanh
Devletine ihanet etmigle4 Eegitli entrikalarrn igerisine girmiglerdir.

'Fatih Sultan Memed, bir cgmi yapilnyordu. Caminin imarr ipsilanti
Efendi caminin Ayasofya'dan giirkemli olmaslnr istemedigi igin merrner si.itunalnn boylannl biraz ksaltmrytl. Buna sinirlenen Fatih kadrya
darugmadan mimar ipsilanti'nin elini kestirdi. Miimar istanbul Kadrcr
San Hzrr Qelebi'ye giderek Eikayetgi oldu. Kadr padiEahr huzuruna galrtrp mimar ile yiizlegtirdi. Fatih'i
ayafia kaldrrp mimann Eikayetini
s<iyledi. Fatih sugunu kabul ediyordu. Kadl San Hzr Qelebi kararrnr
bildirdi: < <Mimann elini kestirenin
eli kesilecek krsasa klsas yaprlacaktr. ) > Bu adalet kargrslnda mimar ipsilanti Efendi ailayarak mtisItiman olur ve gikayetinden vazgeger. Kadl Sarr Hzr Qelebi kararrnl
yeniden bildirir ve rimtir boyunca
mimarm ve ailesinin gegiminin Fatih'in kendi kesesinden kargllamasrna hiiktim verir. Mimar dqan grkhktan sonra odada kadr ile yalnz

kalan Fatih krhclna sanlrr ve
<<Eger benim padiqahh{rmdan
korkup bana iltimas gegseydin, bil-

lahi Eu krhgla bagmr uguracak-

trm))

der. Kadr Sarr Hztr eelebi
minderin altlndan demir topuzu glkarrp <<Htinkanm, sende padigahhflna gtivenip mahkemeye saygrszhk etseydin, billahi gu topuzla
bagmr ezecektim> ) der.
fgte Fatih'in adalet anlaylgr ve o za-

yenin agrhErnda kendisine de bir
oda aynlmaslnr ister. Medresedeki
mtiderrisler < <Siz ktilliyenin kurucususunuz ama cince imtihana girin, asistan olun, tercih ettiginiz
ilim dahnda tez verip miiderrisli$e
ytikselin, ondan sonra bu medresede makam ve oda isteyin> > derler.
Fatih mtiderrislerin (profesorlerin)
ileri stirdiikleri bu gartr yerine getirdikten sonra ancak Sahn-l Seman'
da oda sahibi olabilmistir.',

igte bir onceki ornekte hakimlerin
grev anlayrqrnl anlatmrytrk. Bu ornekte de ilim adamlarmn mesleklerine
saygsr ve padigahrn dahi bu garta uy_
ma zorunlulu$u gorulmektedir.

'Fatih Sultan Mehmed, bir gtin yiyecek maddelerinin kalitesini ve fiyatlannr incelemek, esnafln da ah-

laki yaprslnl grirmek amaoyla tebdili kryafette gargrya grkar. Bir diikkana girdikten sonra yanm batman
yag, yanm batman balveyarrm batman peynir ister. Diikkan sahibi yanm batman yafl tartrp parasrnl hesap ettikten sonra < <Afam, di{er
isteklerinizi de kargr komEumdan
ahnlz, onun mah daha iyidir tistelik
heni.iz siftah etmedi > > der. Diger
dtikkana girip balve peyniri ister. O
dtikkan sahibi deyanm batman bah

tartlp parastnr hesap eder ve
<

<Allah'a Etik{irler olsun alam

hem siftah ettim hem de gocuklanmln nafakaslnl gkarttrm, yan komEum daha siftah etmedi, peynirinizi
de ondan ahruz> > der. Bunun i.izerine padiEah < < Bu milletteki ahla-

ki dogruluk ona dtinyalarr feth ettirir. Bu milletin ahlaki temizligini
bozanlan Allah kahretsin>> demigtir.
igte Osmanhnln padigahrndaki bu
adalet ve gorumluluk anlaygr, ha-

'Fatih Sultan Mehmed, l47O yilnda kendi adlna bir cami yaptuu ve

kimlerindeki adalet ve gorev sorumlulufiu; ilim adamlarrndakiilme ve gorevlerine saygr, T0rk Milletindeki d0riist ve temiz ahlaki yapt Osmanhyr rig
ktada hakimiyet safilayan ve adaleti
saflamasr igin bir Eok kavim tarafrndan davet edilen bir imparatorluk haline getirmigti. Ne zaman ki Osmanh
yonetiminde bu adaletten ayrrlmaya

medresesini kurdurur. Fatih kiilli-

baglanmry, ne zaman ki ahalide ahlaki
bozulma baglamlg, iqte o zaman Os-

manki hakimlerin yani kadmrn adalet
ve gorev sorumlululu bu

anlaylgl

gekildedir.

etrafina meqhur Sahn-lSeman

manhda gerileme ve Eokiig baqlamrq

ve sonu gelmigtir.

Istanbul'un fethi esnasrnda henuz
Amerika ve Avustralya krtalan kegif
olunmamqh. Dunyanrn sadece Avrupa. Asya ve Afrika krtalan hakkrnda
bilgisi mevcuttu. Avrupa'da, Fransa,
Ingiltere, Danimarka, isveg, Lehistan,

Bohemya, Macar, isvigre, iberlk
Yanmadasrnda Kastilya, Aragon, Navaro ve Endrlliis Ben-i Ahmer islam
Devletibulunuyordu.

Asya'da, Arap, SelEuklu, Tiabzon
Rum, Kafkas-iran, Tirrk, Tatar, Hind
ve Qin isimli devletler veya topluluklar

biliniyordu.
Afrika'da ise, Fas, Tlnus, Cezafr ve

Mrsrr devletleri veya hukumetleri
vardr. Yani dunyada bilinen topu topu

20-25 devletvardr.

Istanbul'un fethi ile Bizans'rn ortadan
kaldrnlmasr, hem Ttirk tarihi hem de

dunya tarihi aErsndan btyilk bir

oneme sahiptir. Bu fetihle Osmanlr
Devleti tam bir cihan devleti haline
gelmig, islam diinyasr ve Avrupa iEin-

de biiyuk prestij ve gug kazanmrqtrr.
Bu fetih Avrupa iEin orta Eagr kapayrp
yeni Eafi aEan bir hareket olmuqtur.

Istanbul'un fethi

ve Fatih'in

1481

yhnda oliimune kadar stiren Ege adalarr ve Balkanlardaki fetih hareketleri
Avrupa igin Dogu Roma imparatorlugunun sonunu ve dofuya gidilecek
yollann da kesilmesi sonucunu getirmigtir. Papa VNikola'ntn Turkler'e
kargr yeniden bir araya gelinmesi ve
yeni bir Hagh seferi baglatrlmasr fikri
taraftar bulmamtqttr.

Avrupa iEin arhk doguda yerlegmek,
yagamak ve ticaret yaparak dogudan

mal getirip goturmek dewi kapanmrqtr. Avrupah devletler artrk yeni bir
Erkrg yolu bulmak, yeni ticaret yollarr
kegfetmek, yeni ve zengin topraklar
bulmak, oralardan getirecekleri mal
ve zenginliklerle hayatlarrnr devam et-

tirmek zorundadrlar. Dofiuya yonelik
hayat kaynaklannn yollan kapanmrqtrr. Yeni bir hayat kaynagr, yeni bir geEim yolu, yeni bir Erkrg, yenibir dolug
bulmakzorundadrrlar.
DEVAM EDECEK
(Yararlanrlan Kaynaklar yaztnln bitiminde
sunulacaktrr)

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

37m rrhrsfr A|fbat Trabzon'a
13 lsn rdaafr Tel, tuetirni
Trabzrr'a gEre dra Ha&. Akcaa_
bat'ta ilad gafgnun datf ed|e_
cek koyler 6ftr frefiri y?dan 63
koy arasrrdrr befbrniyir.

Belir_

ko/erAlg**n h*Frnda sa_
rrrirdep.&' Anket ga_
hgrnasrna di trr|ef?t bu kd5fler;
lenen

hil hatt
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ARETIMI HAKKINDA

uRerrci conrigmni
Yrd. Dog. Dr. Serpit

Sogutlu'de ki anket Eahgmasr yup,tun

6Oen

koler ig lssrmlarda yer almaktadr.

Kemal Tiirk
Tiittin Teknotoji Mtih.

Yani sahif den 7 - 72km uzald rkta rahmr
300-600m olan koyler belirlenrnistir.

I.ARASTrRMA y6nesinin
TANITIMI

Anket Eahgmasrna tabi tutulalak
Thabzon ili merkez nolrta olarak segil_
miqtir. Anket Tiabzon merkez odakh

olmak-irzere riE ayrr bolgeye aynlmrg_

tr.Bu bolgeler Tiabzon, RtcaaUat vL

Akgaabat Sogutlu yerlegim yerleridir.
Bu yerlegim yerleri Thabzon mentei
ttitirn un ekim alanlandr.
Thabzon Dolu Karadeniz Bolgesinde
yer almaktadrr. 180,000 nrifuslu bu
yerlegim yerinde ttitrin tanmryla u!ra_

qan ortalama 2250 kigi vardrr. Tiabzon
il merkezi olmasmdan dolay tritun ta_

nmt azalmakta ve gehir,merkezi d6rn_
daki koylere kaymaktadrr.Trabion
ahm noktasrnda tutun uretimi yaprlan
koy sayrsr 39'dur.bu koyler aiasrnda

anket Eahgmasrna dahil edilen

kov_

!r; Derecik,

Al<y azt, Akgaabat Ugurlu,
Fatih Koyu ve Yrldzh Beledivesidir.3g
koy arasrdan belirlenen bu loyler tti_
tun uretiminin en fazla olduluyerler_

dir. Anket Eahgmasrna tabitutuian bu
koylerin bahge,yarrm bahge ve koytr-i-

ttrnleri igerisinde olmasrna dikkat eait_

migtir. Koylerin Tiabzon'a uzakh$
1 2km arasnda deligmektedir.

lli:ill',:l::llr:.:l'ilii:::.;.l :'

Zeytinlik.Qatalz€ytin.Danca O.tu
\tri f{drde ne Ka_
vakh yerhim ycrteri*. Bu loyter
arasr ortalama rrraftt1ft 3_4km
arasrnda degi$rnela€dr. Kelerin
AkEaabat merkeze olan uzaktrgr
3- 1 Olnn arasrrda&.
AkEaabat S6gftrf ise fuon.a g*rn
AkEaabat'a 5krn uzafdktadr. Tutrr,
ahm merkezi olarak Akqaabat \frprak
Tutirn iqletrne M0dtirtfigfine fagiar.
Mahalle.Danca

3_

Akgaabat Sogritlti'de anket
Eahgmasr
yaprlan koyler; Akdama4 Alsancak.
Meydan Kaya, QiEekliduz ve yaVlacrk

Belediyesidir.bunlar iEinden

Yaylacrk Belediyesi sahil"idu.u
hattr
uzerinde bulunmaktadrr. Koylerin
Sogrithiye uzakl{r 3-l2kmarasrnda
defigmek-tedir.

2.dq oRNEK BoLGEDE TEspiT

EDiLEN

cinerici cORdgLERi

2.l.TRABZON
5 ayn koyde toplam 15

Thabzon'da

anket Eahgmasr yaprlmrgfir. Anket ca_
hgmasr yaprlan koyler; Fatih,AkEaabat

Mart-Nisan aylan iEinde dileri ise
Agustos ay sonunda yaprlmaktadrr.
Toprak iglemenin zamant mevsim ko_
gullarrna gore defigiklik gostermekte_

dir. Ureticiler topraklannr iglerken ge_
nel olarak insan gticrinden yararlan_
maktadtrlar. Fakat Tiabzon'da toprak
iglenirken hayvan grictnden yararla_
nan iireticilerde vardrr. dreticiler ttitun
tarlalanna gubre olarak 26-p ve 21 _N
suni gtibrelerini kullanryor. Bir don0m
araziye 26-P kullanrldr{r zaman 60_
70k9,21-N kullanrldrfr zaman ise35_
4okg gribre atmaktadrrlar.

Anket Ealrymasr yaprlan bu koylerde
genellikle sulama yaprlmamaktadrr.
Eger tutiin sulamaya ihtiyaE duyarsa
1-2 defa sulama yaprlabilir. Bu kovler_

de hrtun tarlalannda yaygtn otarak
gortlen hastatldar; Mavi Kuf,yaprak
Biti,Canavarotu,Ak damar ve Coker_

tendendir.

dreticiler Mavikrif ve yaprak Bitine
kargr ilaglama yapmaktadrr. Mavikufe
kargr yaprlan ilaglama genellikle tti_

tunfer tarlaya gagrrtrldrktan 2 hafta
sonra yaprlr. Mavikirfe karsr ilreticiler
Ridomil M-72 ilacrnr kullanmaktadrr_
Iar. Yaprak bitine kargr ise genellikle
Tamaron kullanthyor. Bunlann drstnda
Mavikufe karqr Dikotan M-22 ve Hek_
tanep 80 ilaElanda kullanrlmaktadtr.
Thabzon'da ki tutirn tarlalarnda Cana_

varotu ve Kiiskut gortlme durumu
ci_
zelge;6 gosterilmistir.
YABANCI OTLAR

Ujurlu,Derecik ve Vldzh Belediyesi_

Canavarotu

dir.

Kriskut

Bu yerlegim yerlerinin genel geEim
-

kaynaklan;tttiin, frndrk,seracrhk ve
bahkgrhktrr. Bu gegim kaynaklan igin_
den frndrk ve seracilllrn onemi gide_

rek artmaktadrr. dreticilerin toplam

arazileri 5-20 donrim

arasrnda

degigmet<tedir. dreticiler bu arazileri_
nin 2- 10 donumtinri tuttin dikerek de_

ferlendirmektedir. Geriye kalan arazi_
lerde ise genellikle frndrk ve seracilrk
tanmt yaprlmaktadrr. Tanml yaprlan
,lndrgn diferlerine gore bariz bii us_

ftinltilri

vardrr.

Tiabzon'da toprak ynlda 2 defa islen_
mel(edir. Toprak iglemelerinin ilki

EVET

HAYIR

%80

%20

%100

Kaynak:Anket Eahgmast sonuglarr
Trlt0n tarlalarrnda yrlda bir defi ot

Ea_

basr yaprlmalrtadtn Tirttincul0k tlreti_

cilere gore genellikle karh bir vatrnm
olmamaktadrr. Aileler yrllardan beri

tritilncrilukle ufiragmaktadr. Genel_
kgiu!_

likle ailelerde tritrjnciilukte 3-5

ragmaktadrr.

Ttittn

yaprlan arazilerin

tamaml rireticilere aittir.

Tiabzon'daki bu koylerde tutr.ine alter_

natif olarak kivi ve turunggiller gorul_
mektedir. dreticilerinin tritrinctil{ide
ek olarak findrk arazileri vardrr.Ankit
gahgmasr yaprlan bu koylerdeki
t0trin

nhln exspenuni
oenteGi
aULreNi
arazileri driz,hafif meyilli ve meyiilidir.

Bu

arazilerde rireticiler tarafindan
yaptrnlan toprak analizleri sonucu
topraklarda kireE noksanhgr gonil_

mtigtrir.

Tiabzon'da ozel sektorrin olmayrgn_
dan dolay koytriler ttitunlerini Tetlt,e
vererek deferlendirmektedir. 2000 yr_

Ir ttt0nterin e 7.200.000iL
1

.800.000TL arsnda fiyat bigilmigtir.

2000 yrh ttititnlerin

taj

fiyltr

1.750.000TL olduluna gore trittinle_
re biEilen fiyatlar makul delerler
ara_
smda deligmektedir. Tritun i:reticileri
bag fiyatr dug0k bulmaktadrrtar. Tu_

trinde bag fiyat belirlenirken

mali_
yetlerin goz ontine ahnmasr gerekir.
Thabzon'da t|tijnlerde genellikle

ma yaprlmadrlrndan tutrjn

sula_

tarlalarr

sulama kaynaklarna uzaktr. Tijtfrnler

ttitun baskrsr geklinde dikilmektedir.
Trittinlerde yaz doneminde gorulen

besin noksanhklanna kargrhk tiretici_
ler tarafrndan yaprak analizi yaptrrl_
mamaktadu. Tiabzon'da mevcut tarla

arazisinin az olmasr nedeniyle mtna_
vebe sistemi uygulanmamuktud,r.

Uretici tiittincuhikle ugragtrfr zaman
gu sorunlarla kargrlagmaktadrr;

yaprlmalrtadrr. iklimsel kogullar ilk
toprak iglemesinin zamaruru de!!$_
mektedir. ikinci toprak iglemesl trftrn

krnmr tamamlandrktan soma rEni

agustos sonu eyliil ay bagrnda yaprl_
maktadrr. Bu toprak iglemesinin ama_
cr tarla arazisinin boE kalmamasr
iEin_
dir.

Cireticiler topraklannl iglerken genel
olarak insan g0cunden yararlanmak_
tadrr. Duz araziye sahip koyltiler trak_
torden faydalanrlar. Bu havalide top_
ragrn gok alrr yaprya sahip olmasrn_
dan dolayr arazilerde traktor istenilen
drizeyde kullanma oranlna sahip de_

gildir.

Anket gakrgmasr iEinde yer alan bu
koylerde genel olarak sulama yaprl_

mamaktadrr. Fakat sulama ihiivacr
doyuldu$u zaman 2-3 defa sulima

yaprtabilir. dreticiler tritun tarlalan
iEin

21-N ve 26-P gubreleri kullanmakta_
drr. Uretici 21-N g0bresini kullandrdr

zaman bir donum araziye ortalama
olarak 30-40 kg, 26-p gtibresini kul_
landrgr zaman ise bir donijm arazive
60-80 kg gubre atmaktadr r.
Tiabzon tiltunctiltigtiniin ozelligi olan
tepe krrma ve filiz alma iElemi birttjn

Kaynak:Yapilan anket sonuclan

Canavar otunun yrllarca iarlalarde
mevcut oldugunu fakat her yl gorulmedigi bilinmektedir. dreticiler cana_
var otunun tarlalarma nerden bulasil_
glnr bilmemektedirler. Canavar otunun koylulere gore Earesi kurakhgrn
olmamasr ve tr-ittinde sulama yapil_

masrdr. Bu zamana kadar kovliive
herhangi bir itag onerilmemistir. yorede kuskut bazr yllar ortaya
Erkmak-

tadr.

Uretici tritun tarlasmda bir defa ot qa_
basr yapmaktadrr. Bu sayrnrn ."urirn

kogullanna gore artmast mirmkun_
dur. Ureticiler tr.itun arazilerini artr_

may dugiinuyor. Genellikle bir ailede
3-5 kigi tUtuncrilukle ufiragmaktadrr.
Tiitiincultikle ufiraqan koyluler yllar_
ca bu igi yapmaktadular. Bolgede
genglerin tritiinciihifie srcak bakma_

ilaE

koylercie uygulanmaktadri. Tuttjn tar_
lalarrnda yogun olarak mavikrif hasta_

drg goriilmektedir.
Ttitunc0l{ik ureticiye gore karh bir ya_
irnm degildir. Bunun sebebi Tekel ta_

Devlet tarafrndan uygulanan kota ve
-.
tiyat politikasr.

Yaprak Biti, Akdama4 Danaburnu,

Bolgede trit0ne alternatif olarak

. Ttrtunde ortaya
Erkan hastahklar

.Piyasada fazla miktardaki
Eegitliligi

2.2AKqAABATMERKEZ
Akgaabat merkezde 5 ayrr koyde top_

lam 15 anket Ealqmasr yaprlmrgtrr.
Anket yaprlan koyler; Zeytinffk,
Qa;al_

zeytin, Danca yenimahalle, Danca
Ortamahalle ve kavakh beledivesidir.
Bu yerlegim yerlerinin genei geqim
kaynaklan tiltun, frndrk, seracilrk. ba_
hkErhktrr. GeEim kaynaklarr iEinde yer
alan frndtgrn onemi giderek artmak_
tadrr. Bu gegim kaynaklarrna mrsrr ve

bugday eklenebilir. dreticilerin top_

lam arazileri 5-20 donum urugndu

defigmektedir. Koyluler toplam arazi_
lerinin 3-10 donrim arasrnr t0ttin dik_
mektedir. dretici geriye kalan araziler_
de frndrk mtslr ve sebze gegitleri yetig_

tirmektedir.
Ttittin ureticileri arazilerinde yrlda ik
defa toprak iglemesi yapmakfadrr. ilk
toprak iglemesi mart-nisan avlarmda

hjrna rastlanmaktadrr. Bunun drsrnda

Canavarotu, viriis kaynakh hastahklar
tarlalarda gortilmektedir.
T0tun ureticileri maviktif ve yaprak bi_
tine kargr il6Elama yapmaktadrr. Ma_
vikufe kargr yaprlan ilaqlama ttttjnler
tarlaya gagrrhldrktan iki hafta sonra
baglanmakta ve krnma bir ikihafta ka_

lana kadar devam etmektedir. Mavi

ktife kargr tireticiler Dikotan M_22,
Hektanep 80 ve Ridomil M_72 ilaE_

lanm kullanmaktadrr. dreticiler yai_
rak bitine karqr ise Tamaron ilAcrnikul_

lanmaktadrr. Mavikrife kargr yaprlan
ilaglama iklim gartlanna gore aejigit_
lik gostermektedir. Genel olarak haf_
tada_bir defa ilaElama yaprlmasr uy_
gundur.
Dunyada ve Trirkiye'de buyuk kaypla_
ra yol agan canavar otu bu koylerde de

gorulmektedir. Akgaabat'taki tijtr:n

tarlalarrnda canavar otu ve kuskut go_
rtlme oranr gizelge-7 de gosterilmiEiir.

rafindan uygulanan kota sistemidir.

drk,kivi goriilmektedir.

Bu

frn_

un-inler

iginde frndrgln ekim alanr giderek art_

maktadrr. tsu havalideki rireticilerin
Eogu bahkgrhkla ugragmaktadr. An_
ket qahgmasr igindeki bu koylerde tu_

tiin

arazileri rireticilerin kendilerine

aittir. Kiralama yaprlmamaktadrr. An_

ket Eahgmasr yaprlan koylerde t0ttin
yapllan araziler dtiz,meyilli ve hafif
meyillidir. dreticiler tarafrndan yaprlan
toprak analizlerinde topraklarda kireq
noksanhgr goruilmugtilr.

Bolgede ozel sektoiun olmayrgrndan
dolay koyliiler tirtrinlerini Tekel'e ve_
rerek deferlendirmektedider. ilretici_
lerin 1999 uriin yrh tirtr.inlerine degigik

oranlarda fiyat biqilmigtir. Fiyatlar

1,200,000Tl'den bagtayp 1,g00,000

TL'ye kadar grkmalctadrr. dreticiler
aErklanan bag fiyatr driguk bulmakta_

drlar. Bag fiyat belirlenirken malivetle_

[g
rp
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

iil irt tre-

la.rt ydtar-a gore degigen oranlarda

)ap

gon*neldedrr" Fakat Canavarotu kadar €tklli o{mamaktadrr. Sogutlt'de

dn goz onune ahnmasr ve Ttrkiye geneline bakrlmasr gerektilini belirtmig-

ticiler toprak

lerdir.

maicadnr- Ar-dqtrrna

Tutun tarlalan sulama yaprlan yerler-

leroe gerd olamk slllarna ),aphnamalda birlilde ildimsel kog.dlar Eer-

de sulama kaynagrna yahndrr. Bu ha-

valide tttunler tiitun baskrsr ile dihlmektedirler. Tutunlerde yaz doneminde gorulen besin noksanhklarna kargr
yaprak analizi yaptrrrlmryor. Mevcut
tarla arazisinin az olmasr nedeniyle
munavebe sistemi uygulanmamaktadrr.

dreticiler tiitunculukle ulragtrklan za-

man gu sorunlarla

kargrlagmakta-

drrlar;

. Fidelikte ve tarla doneminde

tutunde gortilen hastahklarrn fazlah$1,
. Piyasadaki fazla miktarda bulunan
ilaE Eegitliligi,

.

Hukumet tarafindan uygulanan
kota ve fiyat politikasrnrn olumsuz
sonuElarr.

2.3.AKqAABATSoGdrLU
Sogiltlu odakh anket gahgmasrnda 5
ayrr koyde toplam 15 anket gahgmasr
yaprlmrgtrr. Anket gahgmasr yaptlan

koyler QiEeklidiiz, Alsancak, Akdamar, Meydan Kaya ve Yaylacrk Belediyesidir. Bu yerlegim yerlerinden Yaylacrk Belediyesi harig digerleri iE kesimde yer almaktadr. Bu koylerin Sogutlu merkeze uzakhklarr 4-15 km arasrnda defigmektedir.

Bu yerlegim yerlerinin genel gegim
kaynaklan; t0tiin, frndrk, mrsrr, patates, bulday ve seracrhktan olugmaktadr. Tutun irreticilerinin toplam arazileri 10-50 donum arasrnda degigmektedir. QiftEiler bu arazilerin 4-10

dontml0k krsmrnda tutun

yetigtirmektedir. Geriye kalan arazilerde genelde frndrk bulunmaktadu. Bu havalideki EiftEiler mrsrr ve bugday iirunlerine onem vermektedir.
Tutiin Ureticileri tutun tarlalannda yrl-

da2

defa toprak islemesiyapmakta-

drr. ilk toprak iqlemesi Mart ay sonu
ve Nisan ayr basrnda yaprlmaktadrr,

ikinci toprak iglemesi genellikle Eylul

ay iEinde gergeklegtirilir. Toprak iglemeleri insan guciinden yararlanllarak
yaprlmaktadrr. Yaylacrk Belediyesi sa-

hil hath Caenn<bddagu

iferrsri

u-dttade

yapfm bu kotF

Eetesinde sulama )rapddtE zamanlar

Canavarotu ve K0skut gorulme durumu agagdaki Eizelgede gosterilmigtir.
Qzelge: 8 Canavarotu ve Ktis}<ut go-

olmalcadu. imimset kogullara bagh

nllmedurumu.

olarak srilama miktan degi5mekle beraber genellikle 2 defa uygulanmakta-

YABANCI OTLAR

EVET

drr.

Canavarotu

%700

QiftEiler ttitiin tarlalannda 21-N ve 26-

Kirskut

P gubrelerini kullanmaktadrr. Bir dontm araziye kullanrlan giibrenin cin-

sine gore ortalama olarak 40-80k9
arasrnda giibre atilmaktadrr Giibrenin

topraga atrlma tarihi ilktoprak iglemesinden sonra ve tirtunler tarlaya gagrrtrlmadan once yaprlmaktadrr. Bu tarih
iklimsel kogullara gore degigmekle
beraber genellikle Nisan sonu ve Mays ayl baglannda yaprlmaktadlr. Bolge trittnculiiluntin ozelligi olan tepe
krrma ve filiz alma iglemi butiin koylerde uygulanmaktadlr.

Tutun tarlalannda yolun olarak Mavi
kuf ve Yaprak bitine rastlanmaktadrr.
Bu hastahk ve zararhlara tarla donemi
zararhlarr ile fidelik donemi hastahklan
eklenebilir. Bu hastahklardan Mavi kuf

en onemli olanrdrr ve ortaya grktrjr
donemlerde buyuk tahribat yapmaktadr.
Ti.rtiin ureticileri Mavi kuf ve Yaprak bitine kargt ilaElama yapmaktadrr. Mavikiife kargr Dikotan M-22 kullanrlmaktadrr. Bunun yanr slra Ridomil M-72 ve
Hektanep 80 de tercih edilmelrtedir.

Mavikufe kargr ilaglama Haziran ve
Temmuz aylarrnda yaprlmaktadrr. Bu
koylerde Yaprak bitine kargr Tamaron

ilacr kullanrlmaktadr. Bu zararhnln
ilaglamasl aynr aylar iginde yapllmaktadrr.

Tritun uretimi yaprlan tarlalarda Canavarotu genelde gor0lmektedir. T0tun tarlalarrnln ne kadannrn Canavarotuyla bulagrk oldulunu bir rakama

baglamak mtimkun defildir. Canavarotu yrllardan beri tutun tarlalarrnda
gor0lmektedir. $u ana kadar Canavarotu nedeniyle ti.itiin dikilmeyen tarla olmamEtrr. Tirtun tarlalannda Kus-

%26

HAYIR

YolS

Kaynak Anket qalqmasl sonuglan
Canavarotunun giftqilere gore garesi
kurakhfrn olmamasrdlr. Ayrrca tuttn
tarlalarma bu otun nereden bulagtrlr
bilinmemektedir. Tuttln ureticilerine
bu konuda bir ilag onerilmemigtir.

Tutun tarlalarrnda genel olarak bir defa ot Eabasr yaprlmaktadrr. Yaprlacak
ot Eabasmrn saysr iklim gartlanna go-

re degigiklik gostermektedir. Genel
olarak tutunculukle tutun uretimi ya-

pan ailenin tamaml u$ragmaktadrr.
Bu sayr 3-5 kigi arasrnda defigmektedir.

T0tirnciiltik ureticilere gore karh bir
yatlnm degildir. Bunun nedeni son yrllarda uygulanan kota ve fiyat politikasrdrr. Bu havalide trit0ne alternatif olarak frndrk gortilmektedir. Fakat frndrEn tutun kadar maddi getirigi olmamaktadr.
Anket galqmasr yaprlan bu koylerde
arazi yaprsr hafif meyilli ve meyillidir.
Meyilli araziler btiyuk oranlara sahiptir.

Ttjtiin iiretimi yaprlan tarlalar i.rreticilerin kendilerine aittir. Kiralama yaprlmamaktadr.
Bolgede ozel sektorun ahm yapmamasrndan dolayr tutunler Tekele verilerek de!erlendirilmektedir. 1999
urun yhna ait ti.rtunlere degigik fiyatlar
bigilmigtir. Fiyat arahlr 1,200,000TL
ile 1,800,000TL arasrnda degigiklik
gostermigtir. Fakat genellikle fiyatlar
1,600,000 TL'in iizerinde olmugtur.
T0tun ureticileri tarafrndan bag fiyat
duguk bulunmaktadrr. Bag fiyatrn yllara gore artrsrnrn son yllarda daha az

oranlarda oldulu belirtilmigtir.
Tutiin irreticileri tutunculukle u$rag-

[g

rtlnlx exspenleni
oenneGi
aUrrerui
trklan zaman genellikte;
. Tiitunde fidelik ve tarla doneminde
gor0len hastahklar,

.

Piyasada hastallklara kargl
kullanrlan ilag Eegittiliginin fazla
olmasr,

.

Devlet tarafrndan uygulanan kota ve

fiyat politikasr gibi

sorunlarla

kargrlagmaktadrrlar.

Ttittin tarlatan sulama kaynaklanna
uzakilr. T0ttlnlertutun baskrsr ile dikilmektedir. T0tiinlerde yaz doneminde
gonilen besin noksanhklanna kargr
yaprak analizi yaprlmamaktadrr. QiftEilerin mevcut tarla arazilerinin az olmasrndan dolayr munavebe sistemi

5. Ttitun ureticileri geriye kalan arazilerinde fi ndrk, mrsr,bugday. patates
ve seracillk yapmaktadtr. Genel olarak

bakrldllrnda findrk riretiminin yaprldt}r arazi toplam arazi iginde btryrfk
oranlara sahiptir. Bunu uE ayn anket
Ealrymasr merkezinde gormek mumktind0r. Geriye kalan arazilerde ise m-

sr ve bugday diler

tirunlere oranla

a$rlrk gostermektedir.
6. Qiftgiler sahip olduklarr arazilerinde

yilda2 defa toprak iglemesi yapmaktadr. ilk toprak iqlemesi genel olarak
Mart Nisan aylarrnda yaprlmaktadtr.

ikinci toprak iglemesi tutirn hasadr

uygulanmamaktadrr.
3. A NALiZ VE DEGERLENDiRME

Tiabzon t0tun 0retimi hakkrnda uretigorugleri Tut0nciiluk Programr

ci

Anket Ealrymasr Eergevesinde iig
ornek bolgede tespit edilen veriler
arasrndan gegitli kategorilere gore
analiz edilmigtir. Analizi yapilacak 0retici gorirgleri uE ayrr bolgede 15 koy-

mektedir.
10. Trabzon ttitiincritugiinun ozellig
olan tepe lqrma ve filiz alma iglemler
brltun koylerde uygulanmaktadtr.
1 1. Tutun tarlalarmda en yaygm olarak Mavi kuf hastahlrna rastlanmaktadrr. Zararh olarak Yaprak biti yolun
olarak gorulmektedir. Anket yoresinde gortilen hastahk ve zararlilarm gor0lme oranr aga$rda gosterilmigtir.
Qizelge: 9.hastahk ve zararhlarrn
gorulme oranlan

HASTALIK qEqITLERi

ANKET

vonelrni

Mavi Ktif

Yaprak Biti

Qtikerten
Danaburnu vb.

Viri.is Mantari

Tiabzon

% 700

%80

%33

%60

Akeaabat M.

% 100

%73

%53

%53

Akg. Sttgtitlii

% 700

%73

%40

%66

den toplam 45 tutirn ureticisinin tu-

tunculirk programt anket gahgmasr

ye 60-80 kg arasrnda gtibre atrlmaktadrr. Bu gubreler Nisan ayr sonu ve
rrblrs ay baglannda toprala veril-

hastafiklar

verilerinden yararlanilarak yapllmrgtrr.
Yaprlan analiz Eahgmasrnda iiretici goruglerinden glkan sonuElar gunlardrq

1. Anket qalrymasr yaprlan koylerin
merkez ahnan yerlegim yerlerine
uzakllklan 3-15 km arasrnda degigiklikgostermektedir.

2. fuaghrma yaprlan koylerin

genel

gegim kaynaklarr; Tutun, Frndrk ve
seraclhkhr. Bunun yanl slra Sogiitl0'de mrstr ve bugday onemli yere sahiptir. Ayrrca bahkErhk bolgenin en
onemli geEim kaynafirdr.
3. Tuttin 0reticilerinin toplam arazileri
genel olarak 5-20 donum arasrnda
degigildik gostermelrtedir. Fakat liabzon ve Sogiitlude iireticilerin sahip ol-

duklarr arazi miktan

50

don0me

kadar Erktrgr gor0lmektedir.

4.

QiftEiler toplam arazilerinin 5-10
arastm tutunle deferlendirmektedir.
Tiit0n irretiminin bu kadar dar alanda
yapilmasr ve giderek azalmasr 1994
yh kota uygulamasrndan sonra
hzlanmrqtr ve bu seviyelere inmigtir.

tamamlandrktan sonra Afiustos sonu
Eylul ayr baglarrnda gerEeklegtirmektedir.
7. Tutun tireticileri arazilerini iglerken
genellikle insan gucunden yararlanmaktadtr. Fakat anket Eahqmasr gergevesine baktrgrmzda; Tiabzon'da
hayvan giicirnden yararlanan EiftEiler

mevcuttur. Akgaabat'ta driz araziye
sahip ureticiler traktor kullanmaktadrr
(Danca, Kavakh ve Yaylacrk yerlegim
yerlerinde).
8. Ttltunlerde yaz donemi iEinde sulama iklimsel kogullara yaprhp yaprlma-

drlr belirlenmektedir. Tutun sulama
ihtiyact zaman

2

defa sulama yapllmaktadr. Sulama Akgaabat merkeze
bagh koylerde daha yaygrndrr.
9. Trit0n tarlalarmda iireticiler 26-P ve

Kaynak Anket sonuglan.
Qizelgeye bakrldrfinda Mavi kuf anket
yaprlan tum ureticilerin tarlalarnda
gortilmektedir. Yaprak biti Tiabzon'da
diler anket yorelerine daha yuksek
oranda gorulmektedir. Qokerten, Danaburnu, Akdamar gibi hastahkve zararlilara baktrltmrzda anket yorelerinde goriilme oranlan diler hastahk ve
zararhlara gore daha azdrr. Virirs ve
mantar kaynakh hastahklann oranr
azlmsanmtyacak kadar oranlara sa-

hiptir
12. Ureticiler tarlalarda ortaya Erkan
hastahk ve zararhlara kargr ilaglama
yapmaktadrrlar, ilaqlama Mavi kiif ve
Yaprak bitine kargr yaprlmaktadrr. Mavi

kiife kargr yaprlan ilaglamada Dikotan
M 22, Hektanep 80 ve RidomilM 72

21-N gubreleri kullanrlmaktadrr, Bu
g0brelerin topraja atrlma miktarlarr

Anket yoresinde Mavi kirfe

degigiklik gostermektedir. 21-N g0bresinde bir donirm araziye 30-40 kg,
26-P g0bresinde ise bir donum araziye 60-80 kg arasrnda gtibre atrlmak-

kullanrlan ilaglarrn kullanrlma oranlan
gizelge 1 0'da gosterilmigtir.
Qizelge: 1 O. ilag Eegitlerinin kullanrlma
oranlan

kullanrlmaktadrr.
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

ANKET

v0nemni

araziler duz, hafif meyilli ve meyillidir'

il,qg qES

Anket yaprlan koylere baktrlrmrzda
d0z araziler

Dikotan M-22

I{darpU)

Rklomil M-72

snrltdr.

22. Tuttin dikilen tarlalarda toprak ve

su analizi genelde yaprlmamaktadr
Bazr 0reticilerin yaptlrdrklan toprak
analizlerinde kireg noksanhgr gortil-

Tiabzon

760

x6

%33

Akgaabat M.

%81

%13

%6

23. Ttitiin tireticileri bolgede

7o6

sektortin ahm yapmadrlrndan dolay
iirettikleri tirtinleri Tekel'e vererek deferlendirmel<tedir. Bu durumun ureti-

Akg.

S<i,gi.itlU

dii$tisaptanmqttr.

%6

% 898

Kaynak Anket sonuglan.
Qizelgeye bakrldrlrnda Mavi kttfe kary
Dikotan M-22 ytrksek oranlarda lcrlla-

@ggefe Uatskn$nda Canavarotunun gok 1nlltsek oranlarda tarlalarda
gonldgr: re tlh]nlerde zararlara yol

nilmaktadrr. Diler ilaglardan Ridomil
M-7 2 Trabzon'da %33'luk bir kullaml-

aqtg! bifrtrnektedir.
14.

Ttrin u€ticileri

hhtirn tarlalannda
Eabasr yapmal<tadtr.

ma oranlna sahiptir.

yrlda bir defa ot

Mavi kufe kargr yaprlan ilaElama til-

Toprak Eabaslrun sayrsl iklimsel

tiinler tarlaya gagrrtrldrktan iki hafta
sonra baglanmakta ve hnma 7-2hafta kalana kadar devam etmektedir.

kogulara g6re artabilmeldedir.

Genel olarak ureticiler haftada bir defa ilaglama yapmaktadrrlar. ilaqlama
adedi iklimsel kogullara gore degigiklik gostermektedir. IlaElama Haziran
ve Temmuz aylarrnda yaprlmaktadlr.

tedirler. Genel olarak balold€nda ttltiin 0reticileri kota uygulamaslntn devam ettili si.irece tiittin arazilerim ar-

Titun

i.ireticileri tuttinlerde gorulen
Yaprak bitine kargr Tamaron ilaE
gegidim kullanmaktadr.

13. Dunyada ve Tiirkiye'de buytik
kayplara yol agan Canavarotu anket
yorelerinde de gorulmektedir. Ttit0n

[reticibi ortahma

olarak
hHrn
dilcnekarasnda
4-10 d6num
15. Tutrin

trrmayr dugtinmemektedir.

16. Anket Ealrymasryaprlan rireticilerin Eolu yrllardan beri tuttrnciilukle
ufragmaktadrr. Bolgede gengler ti-t-

tunctiliile srcak bakmamaktadrrlar.
T0ttin ilretimi ile u$ragan ailelerdeki
ttim bireyler tiretime yardlmcr olmaktadrr.

tarlalannm ne kadannrn Canavarotuyla bulagrk oldulunu bir rakama ba!
lamak mtimktin degildir. Canavarotu
yllardan beri tuttin tarlalannda goriilmektedir. Anket yoresinde Canavarotu nedeniyle ttitun dikilmeyen arazi
yoktur. Canavarotunun ureticilere gore garesi; kurakhlrn olmamast ve sulama yaprldrfi r zaman kaybolmastdr.

17. Bolgedeki tirtun tireticilerine gore
ttittinctil0k karh bir yatnm degildir.
Mevcut arazilerin bir krsmrnda ttittine
alternatif iirtin olmadtit igin ti.itiin tanrm yapilmaktadrr. Qtink0 di$er urtinlerin ttittin kadar maddi getirigi olma-

Yabancr otlann bir digeriolan Kiisktit

lAffuz edilmektedir. Ttttine alternatif
olarak gosterilen tirunler araslnda ftn-

anket yoresinde yllara gore degigik
oranlarda gortilmugttir. Fakat yuksek
oranlarda gorirlmedigi igin Canavarotu kadar tahribat yaratmamrgttr. Anket yoresinde Canavarotu ve Ktrsktit
gortrlme durumu Eizelge 11'de gosterilmigtir"

Qizelge: 1 1. Canavarotu ve Kusktlt
goriilme oranlarr
YABAI.{CIOTIAR

EVET HAYIR

Canavarotu

%91

%7

Ktisktit

%22

%78

drlrortadadr.
18. Bolgede t{ittine alternatif olarak
gegitli tirtinler iireticiler tarafindan tedrlrn onemi buytikttir. Diler alternatif
iirtinler ise; kivi ve turunggiller olarak
saylabilir.

19. Ttitiin tireticilerinin tiitunci.iltge
ek gelir kaynaklan genellikle balkgrltk
ve sahip olduklan frndk arazileridir.

20. Bolgede tutiin tiretimi yaprlan tarlalann golu ureticilerinin kendilerine
aittir. Fakat Akgaabat merkez odaklt

anket qahgmasrndaki Qatalzeytin
koyunde bir uretici kiralama yapmaktadlr.
21. Bolgedeki t0tun tanmt yapilan

ozel

ciler igin dezavantaj olugturmugtur.
1999 tirtin yrhna ait t0ttinlerin fiyatr 2000 yhnda belirlenmigtir. T0ttin

24.

ureticilerinin iiriinlerine 1.200.000 TL
ile 1.800.000 TL fiyat bigilmigtir' Bazr
iireticiler 0runlerini bag fiyattn tistiinde sattrlrm Delinmigtir. Tuttin ureticileri devlet tarafindan belirlenen bag fiyah dtigtik bulmal<tadrr. Ti.itun tire-

ticileri bag fiyat belirlenirken; t0ttin
igin harcanan maliyetlerin goz onune altnmasrnt ve Turkiye geneline
baklmasrnr belirtmektedirler.

25. dreticiler bolgede ozel seKorun
allm yapmamasrndan dolayl tuttinlerini ozel sektore mi yoksa Tekele mi
vermeyi dugtiniirsuniiz sorusuna alternatifsiz Tekel cevabn vermigtir.
26. Anket yoresinde 0reticilerin ttitunctiltikle ufraghklan zaman bazt sorunlarla kargrlagtrklarr gorulmektedir. Bu
sorunlar arslnda;
a- Tiit0n yetigtirilmesi srasnda ortaya glkan hastahkldr,

b- Hastahklara kargt piyasada bulunan ilaE Eegitlililinin fazlahfi,

c- Devlet tarafrndan uygulanan kota
ve fiyat politikaslnrn olumsuz sonuglan,

d- T0tun yetigtirilmesi srasrnda fazla
makine kullamlmadrflndan ve insan
guciinden fazla yararlanlldrlmdan ortaya grkan salhk sorunlarr gibi olumsuzluklar gor0lmektedir.
27. Anket yoresine bahldtgt zaman
genellikle sulama ihtiyacr iklimsel kogullara gore degigtiginden ttit0n tarlalan sulama kaynaklarrna uzaktlr. AkEaabat merkezdeki bazr koylerde tii-

tun tarlalarr sulama kaynalma
kndr.

ya-

28. Bu yorede araziyapsndan dolayt
ttitunler ttit{in baskrsr ile dikilmektedir.

Kaynak: Anket sonuElan.
.'..'.''i'''
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e0LreNi
29. Tutun tarlalannda yaz doneminde
besin noksanhklarma baSh olarak tti-

tunde goriilen bir geligme geriligi oldugunda iireticiler yaprak analizi yaphrmamaktadrlar.
30. Anket yoresine baktrlrmrz zaman

tanmsal yapa iginde tarla arazisinin
%23'l:d.kbir krsma sahip oldugu goriilmektedir. Bundan dolayr munavebe sistemi uygulanmamaktadr.
31. Ttittrn ureticileriile daha once anket gahgmasr kurum ve kurulus olmamlstlr.

soNUq
Turkiye'deki ureticilerin sosyo-ekonomik yaprsrnda onemli bir yere sahip
Tiabzon'daki tirtr.in ureticilerinde de gos-

olan tuttin aym niteliklerini

termektedir. Tutun uygulanan politikalar doSrudan ureticileri ve 0retimi
etkiler. Buda irreticilerin ekonomik

kaynaklannda deligikliktere sebep
olur. Ekonomik kaynaklardaki degiqil-

dik ureticilerin dogrudan sosyal

ya-

gantilanm etkiler.

Turkiye'de uygulanan tutrin politikalarrmn yanhg olmasrndan dolayrn iireticiler zor durumda kalmaktadrr. Aynca bu politikalar EerEevesinde istenilen duzeyde uretim miktarr saflanamamts ve stoklarrmrz her yrl giderek
artmaktadu.
1994 urun yhnda kota uygulanmrghr.
Kota uygulamasr ekiciler tarafrndan
tepki gormuq, kaldrrrlmasr istenmig
veya verilen kotann arttrrlmasr istenmigtir. Kota verilirken uretilen fazla tu-

tunlerin daha az bir fiyatla satm ahnacalr bildirilmesine rafmen ahm
doneminde uygulamadan vazgegilmiqtir. Buda istenmeyen mengeili ttitunlerin iiretimini artlrmlg, istenilen
mengei uretimini dugurmiigtur. Uygu-

lamanrn bu gekilde devam etmesinden Tiabzon T0t0nculiigti biiyuk zarar g6rmuqtur.

Istenilen mensellerimizden biri olan
Tiabzon Turkiye'deki tiittnler iEinde
onemli bir yere sahiptir. Thabzon men-

geili tutiinlerimiz Ttirkiye'de en sert
karakterli yaprak yaprsna sahiptir. Bu
nedenle onceleri sert karakterli harmanlarda aranan tutunlerden birisivdi. Bunu yanrnda OrientalTip sigaia
harmanlanntn "vazgegilmez" ve "olmazsa olmaz" mensellerinden biri-

sidir. Bu kadar onemli ozdlildere sahip Tiabzon ttitunleri 1994 trota urcrurlamasmdan sonra iiretimi azahq v€
trretim politikalannda istenilen dtrze-

ln

daima altrnda lclmr€tu Ttukry€'de

kota uygulamasrnn bu ozdlilderil'te

devam etmesi durumunda uretiminin
daha da azalacag ortadadr.
Tiabzon'da tutun irretiminin azalmasr

ureticilerin sosyo-ekonomik yaprsrm
olumsuz yonde etkilemigtir. T0tun
tireticileri kota uygulamasrndan sonra
altematif tanm urunlerine yonelmigtir.
Fakat alternatif tanm irrunlerinin tirtun kadar maddi getirigiyoktur. dreticiler maddi kayrplann artmasma ra!men tiitirn ekim alanlannr azaltmrgttr.
Bolgede tut0n ekim alanlannrn azalmasrna bafh olarak frndrk ekim alanr
arttr. Buda frndlgr tutiine alternatif
uriin olarak ortaya grkardr. Bu durum
olumsuzluklan beraberinde getirdi.
tuagtrrmada 19501i yllara kadar ahm
yapan ozel sektoriin ahmr brrakmasr
dikkat Eekmektedir. 19501i yulardan
sonra Ozel sektor bolgede ahm yap-

mayarak ihtiyacrnt Tekel'den karq
rlamrytrr. Bundan dolay bolgede Tekel
rakipsiz kalmrgtrr. Bunun sonucu

a- Tiitirn fiyatlarr, destekleme fiyatlar:

saptama yontemlerine gore belirlenmeli ve populist uygulamalardar.
vazgeEilmelidir.
b- Belirlenecek asgari taban fiyat yuk-

sekolmamahdr.
c- Borsa sisteminin ozelligi olan, tutunde ftyatlann ekim oncesi aErklanarak 0reticiye tercih hakkr sa{lanmah-

dr.

d- dretimi artrrlacak mengeiler

lamaya konul m ahdr.
e- Uretim miktar, alan, ekici, ve tiitun
mengei olarak planlanmahdu.
uyg-u

f- Tekel yapmrs oldulu desteklemel
bagka bir kuruma devretmelidir.

g- Tekel sigara fabrikalanmzda iiretilen sigaralann kaliteleri iyilegtirilmeli.
diinya piyasalarrnda defigen iEim
zevklerine harmanlar hazrlanmah ve
rekabet ortamr iyi deferlendirilmelidir.

h- Yurdumuzda uretimine baglanrlan
yabancr mengeili tutiinlerin ekim
alanlarrnrn artrrrlmast uygun kogullar
altrnda gergekleqtirilmelidir.

i- Tanm politikastnda uretim planlamasr yapiltrken alternatif urilnler iy
belirlenmeli ve tireticilerin maddi ka-

olarak ttitun ureticileri Tekel'e baltmh
hale gelmigtir.

yplara ufiramalan

Tiabzon tirtunleri 1950'li
yrllarda sert karakterli sigara
harmanlarrnda aranan tutirn

j-

mensellerinden birisi olmugtur.
Bundan dolayr sert iEim ozelli$ine

sahip iilkelere ihracatr kolayca yaprlmr
gtrr. Bu yrllar iEinde trretimi giderek
artmrghr. Daha sonraki yrllarda sigara
irretiminde Blendve hafif iEindi sigara
harmanlarrrun onemi artmrqfir. Bu

durum sert igim ve yuksek Nikotin
ozelliklerine sahip Tiabzon tutunlerini
olumsuz etkilemigtir.
Yaprlan anket Eahgmalarnda genElerin tirtun ilretimine srcak bakmadrfir
saptanmrgtrr. Bu durum gelecek yrllarda tutun uretiminin daha da azalmastna sebep olabilir. T0tunde uygulanan
politikalarrn bu qekilde devam etmesi
halinde Tiabzon Tutunculug0nde da-

ha kotu durumlarrn ortaya

qrkmasr

muhtemeldir.

Tiabzon ve Turkiye'deki tutunlerde
olumsuz durumlann devam etmemesi igin;

yo-

niinde subvansiyon ve desteklemeler

engellenmelidir.
Bu konuda iireticilere destekleme yapilmahdtr.

Turkiye'de gerqek tritun ureticisi
miktarr saptanmahdtr.
k- Uygun kogullar dahilinde Tuttn Tartm Satrg Kooperatifleri kurulmah ve
kooperatif ilkeleri halka benimsetil-

melidir.

l- Turkiye'de Tiitun Muzayede Sisteminin olugumu saflanmahdtr.
Tiabzon'da uretilen tiit0nlerin, tiretim
miktarrndan qok bolge halfanm sosyoekonomik yapsr 0zerine yapttlr etkiler gok onemlidir. Do$u Karadeniz
Bolgesinde sanayi alanrndaki iqyerlerinin azh$t, sanafnin yeterince geligmemig olmasr, tarrm alanlannrn kugtik pargalara bolunmug ve engebeli
olmasr aile fertlerinin igguglerinin degerlendirilmesi bakrmrndan tut[n yetiqtiriciligi onemli bir yer tutmaktadrr.
Mevcut kaynaklarm iyi degerlendiritmesi, verimli ve kaliteli bir t[tun yetigtiricilili igin Ireticilerin kargrlagmrg ol-

dulu sorunlardan

bazilarma oneriler

gunlardu;

[g
{$

TUTUN EKsPERLERi
DERNEGi
BULTENi

I

a- Fidelik yerlerinin miimkrin olduqu
otEride toplu halde yaprlmasr,
b- Fidelik yeri iEin hazrrlanacak topra_
grn heryl dezenfekte edilmesi,

kaydrrmalan, ulkelerin ekonomi politikalarrndaki liberal neoliberal uygulamalan benimsemeleri kuresellegme

olgusunu haarlayo nedenler oldu.

c- Fidelikte metrekareye 29/ dan f azla

futrk paranrn; birkaq bilgisayar tuguna
dokunmakla srnrrlan agan (pasaport-

tohum atrlmamasr,

d- Tiitiinde dzla Eaba ve masraf ge_
rektirmeyen kulttirel onlemler uygula_
maya konulmah,
e- Ttitun tarlalarrnda toprak analizi ya_
prlmah ve bu analiz sonuqlanna qubre
kullanrlmah.
f- Sulama kaynaklan tarlaya yalcn yer_

suz ve vizesiz) dolagrmr kuresellegme-

nin en basit tanlmrnl yapmaya yeterlivdi.

Ingiltere'de Thatcher, ABD de Reagen'tn benimsedigi neoliberal ekonomik geligme formUlu serbest piyasa
kligelerinin (liberallegtir, ozellegtir, drg

lerde bulundurulmah,

g- Qiftgi efitimine onem vererek rireti_
cileri yaygrn ve etkin bir organizasyon
iginde olmalannr sallamak gerekir.
Turkiye'de Hasankeyf tttiinlerine ui-_
gulanan Tutun Tanm Sat,g Kooperati_
finin bagarrsr bilinmektedir. Bu gekilde

bir Tutiin Tanm Satrg Kooperatifinin
Tiabzon'da kurulmasr tegvik edilmeli
ve organizasyonu saflanmahdtr.
Tiabzon tutunleri sert karakterli sigara

harmanlarrnrn vazgeEilmez tutrjn
mensellerinden birisi obuasrndan do_

lay, bugun sert iEim ozelti{ine sahip

ticareti ve Eok uluslu girketleri ozen_
dir) benimsenmesi ve uygulanmasr,
korumacrh$rn, bazt alanlarda hrikumet mudahalesinin ve finans iizerin_
deki kontrollerin yok edilmesi anlayrgr
iilkemizde de kabul gordu ve uygu_
lanmaya baglandr. 1980' li yrllardan
itibaren yagamtmlzln but0nune etki

FARI(LI BIR
PENCEREDE|\

eden bu politikalar diinya piyasalarrna

tf
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gullan tekrar oluqturulmahdr.

Istenilen olanaklarrn saflanrlmasr du_

Eilmezlerine delinmekie fayda var.

rumunda Thabzon Tuttincriliisii eski
is_
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hem de dayatmalan ile devam edlvo-r.

Bretton Woods ilEltisii olarak aaLndrrrlan d0nya ekonomisinin bu vazge_

bazr ulkelere ihracatrnrn yaprlmasr ko_

gricune kavugarak t0trjn ureticileri
tenilen refah dtizeyine ulagacakilr.

btyuk oran da yon veren (acr regete_
lerinden ve gozden gegirmelerinden
tanrdrlrmz ) aktorlerin hem destedi

Kokleri daha derinlerde aranrp bulu_
nabilirse de, 1990' Iardan guntimuze
adr anrlan en moda kawamlardan bel_
k de
kuresellegme. yeni bin yrla

ilk

giren dunyamrzda, iletigim ve miko
elelrtronik teknolojilerindeki geliqme_
ler zaman ve mekan engellerini orta_
dan kaldrrrrken piyasalannda uluslar
ustu ve kuresel bir nitelik kazanmasr_
na yardrmcr oldu. Drinya ticaretinde
ve yahrrmlannda gokuluslu girketler
ana aktor haline geldi. Dunyada aza_
lan haberlegme ve ulagtrrma giderleri,
ucuz igEilik ve pazar arayglan girket_
lerin yatrnmlannl ve sermaye hareket_
lerini drinyanrn Eok Eegitli bolgelerine

lkinci dtrnya savaglnln sonunda Temmuz 7944'te 44 illkenin delegelerin_
den olugan grup, Amerika'nrn Bretton Woods kasabasrnda savag sonrasl
dunya ekonomisi igin yeni bir plan ve

uluslar arasr bir para sistemi olugtur_
mak amacryla toplandr. Konferansta
unhi Ingiliz iktisatEr Keynes'in daha
sosyal ve adil yaklagrmlar iEeren one_

rileri ABD' nin nufuzunu agamadr ve

ABD' nin White planr kabul edildi.

Plan geregince o tarihte ve hatta bu-

gun bile drinyada ki altrn stoklarrnrn
buyuk bohimunri elinde tutan ABD'
nin para birimi dolar altma endekslen_
di. Ve dolar bir grrprda uluslararasr pi_
yasalarrn belirleyici dovizi haline oel_
di.Toplanhdan uluslar a.as, ekonoli-

yi yonetecek ve koordine edecek iki
kurum ( IMF ve Dtinya Bankasr ) ve
sonra 1994 ytrnda Diinya Ticaret Orgutu ne doniigecek bir anlagma
GATT (Gumrtik Tarifeleri ve Ticareti
dah_a

Genel Anlagmasr) dogdu.

g
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Uluslararasr Para Fonu (lMF) nin kurulmasrnda ki ulvi (!) amag uluslararasr ticaretin yayrlmasrna ve dengeli
biiyumesine yardrmo olmak ve yuksek drizeyde istihdam ile reel gelirin
desteklenmesine ve surdurulmesine
katkrda bulunmaktr. igin onemli bir
pargast sabit doviz kuru sistemini de-

netlemek (devaluasyonun onr,ine
geEmek) ve uluslar arast doviz deSigimini kolaylagtrrarak diinya ticaretini
tegvik etmekti. Son olarakta krsa vadeli nakit srktntrsrna dtgen tilkelere

acil durum kredisi sallamak olarak
belirlendi. Bu krediler kogulsuz olacak, ig talebi desteklemeyi ve istihdamr sallamayr amag edinecekti. Bir ulke IMFye girdiginde onun, fonun kendi hesap birimi olan ozelgekme haklanyla (SDR) hesaplanan bir kota tahsis edilir (Kota ulkelerin ekonomik
durumuna gore tahsis edilir.) ABD 27
Milyar dolar ile en briyuk SDR kotasrna sahiptir. Uyenin sahip oldulu ko-

ta kararlara oy hakkr olarak

yansrr

(Birlegmig Milletlerde bulunan " bir utke bir oy " anlayrgr burada " bir dolar
bir oy " anlaygna donugmugtur). Fa-

kat zamanla bu roller de$igecek IMF
verdigi kredileri a$rr kogulara baglayacak ve uygulayacafir yapsal uyum

Giimruk Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlagmasr (GATT) ise kilresel ticareti

yonlendirmek, ulusal ticaret srntrla_
ma.lanru kaldrmak ve kizleri onlemek
iEin imzalanan bir anlagmaydr. Daha
Eok gumruk tarifelerinin indirilmesi
iEin.qahgh ve

1 994 yrhnda Dirnya Tica_
ret Orguttr ne donugtii.

GeEtigimiz yanm

yuzyl

igerisinde
d{inya her aErdan Earprcr degiqimlere
ugradr. Afrika ve Asya da bagrmszhklarnr henr.iz kazanmry eski somurgeler bir veya birkaE hammadde veya tarrmsal uriin ihracryla ayakta kalmaya
Eahgtrlar (1950 ler ve 1960 lar boyun-

ca batrdan ithal ettikleri mamul yarr
mamul veya glda fiyatlan sijrekli artar-

ken kendi tanmsal ihrag uru
nlerinin fiyatlan aynr kalmakta yada
gerilemekte idi ). Ne var ki bu tilkeler
temel ihrag mallarrrun fiyatlannr yukseltmeye kalkrgtrklarrnda genellikle
batrh qirketlerin igleme, dajrtrm veya
pazarlama uzerindeki tekelci kontrolleri ile kargrlagryorlardr.

D0nya Bankasr'nrn 1970 lerde hem
geri kalmrg ekonomileri piyasa sistemine kazandrmak hem de siyasal tercihlerinin degiqiminin onijne geEmek

amacryla uEiinc0 dtinya tilkelerine
aktardrlr para on yrlda beg kat arttr.

programlarryla irlkelerin yonetimleri-

lddiah kalkrnma hedeflerini finanse et-

ne dahi mudahale edebilecekti.
Uluslararasr imar ve Kalkrnma Banka-

mek iEin para srkrntrsr geken bu iilke-

sr (IBRD) (daha sonra ismi Dunya
Bankasrna donugecek) ise ikinci Dunya savaglnln harap ettili ekonomileri
yeniden inga etmek amactyla uyelerden toplanan aidatlarla ve uluslararasr
finans sermaye piyasalarndan ahnan
borgla finanse edilmigti. Baglanggtaki gorevi iiyelerine enerji santralleri,
otoyollar, barajlar, limanlar vb. gibi
yatrrrmlara kredi saflamaktr. Avrupa
1950' lerde toparlanmaya baglayrnca
dunya bankasr ilgisini ugiincri dunyanln bafrmszhgrna yeni kavugmug ulkelerine yoneltti. Dunya Bankasr Latin
Amerika, Asya ve Afrika da birEok ulkel finanse etti. Ancakbankanrn indirimli faiz oranlarrna kargrn birgok yoksul ulkenin borg odemelerinde zorlanacaklan en bagrndan belliydi.

ler batr bankalarr da dahil olmak uzere

milyonlarca dolarhk krediler aldrlar
(Geligmig ulkeler ise bu tarihe kadar
ekonomik aErdan ikinci dunya savaqrndan bu yana ekonomilerinde Altrn

Qafryagryorlardr ).

ABD bagkanr Nixon\n artan biitge
agrklannr kapatmak igin (Vietnam savagr bunun en buyuk nedeni idi) tek

1973 1982 yrllan arasnda yakla
beg kat artmaslna neden olmugl
Ayrrca bu donemlerde iiEi.incu diir
0lkeleri siyasal agtdan da istikrarsrzl

la bogugmaktaydrlar ve birEok u
totaliter rejimlerce yonetilmektey
Bu da alman kredilerin birEolun
kigisel hesaplara geEmesini kolayli

trryordu. Qok genel olmakla birlil
bu ana nedenlerin alt alta toplamr
iilkeler igin borE batalr anlamrna g
mekte idi. IMF ve D[nya Bankasr'
bu noktada kurtancr olarak devre
girdi.
Bu kedileri kullanan h0kumetler ar

borglannr geri odemede sorun ya€
maya baqlayrnca, IMFve Dunya Ba
kasr tutumlannt sertlegtirerek borg

ulkelerin ekonomilerini yonetme

I

Eimlerinde degiqiklikler talep etme'
bagladr. IMF nin yaprsal uyum pro
ramlarr resmi olarak 1986 yhnda ba

ladr ve Dtinya bankasr onu izle<
1989'a gelindilinde banka bu tilkel
rin %75 ine uyum kredileri vermig
Bankarun kredi kogullarr ise yakrnde
tanrdr$tmz politikalardr. Kamuya e
igletmelerin ozellegtirilmesi, kamuc
kitlesel igten Erkarmalarla devletin

kr_

ultiilmesi, temel toplumsal hizmetle
de kesinti yaprlmasr, tarrmsal aland
siibvansiyonlarrn kaldrrlmasr ve ulul
lararasr ticaretin oniindeki engelleri
azaltrlmasr geklinde idi.

Ashnda durum 1984 ile 1990 yrtla
arasrnda uquncu diinya tilkelerinde
178 milyar dolar kazanE elde eden be
hh bankalar aEnmdan Eok bagarrhyd

Fakat igin oztne bakarsak yaprsr

uyum programlan bir krstm ozel bor
cu kamu borcuna gevirmekte de ba
ganh bir mekanizmaydr (Ulkemizde d

taraft olarak dolann altrna balhhftna
son vermesi ile dunya dalgah doviz
kuru sistemine gegmig oldu. Dolann

girket kurtarma operasyonlarrna v
batrk bankalarrn kamu tarafrndar

devaluesi ve faiz oranlarrnrn yuksel-

Boylece IMF ve Diinya Bankasr so

mesi kuresel ekonomi tizerinde o-

nemli etkiler yarattl. Bu Bretton
Woods para sisteminin gokrigii anlamrna geliyordu.

1973ve 1979 petrot krizleri ve dolar
baztnda alnmrg kredilerin artan faizle-

ri ugtincil drinya tilkelerinin borcunu

devrahnmastna gahit olduk ).
murge rejimlerini aratmayacak bir de

netim gucune sahip oldu. Ozunde ya
prsal uyum programlan ktiresellegmr
perspektifinden bakrldrlrnda oneml
sonuElar iEeriyor. dtkeler kaynak te
min eden ve defer yaratan koklu ku
rumfannr ve Pazar paylarrnr gokuluslt
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firmalara birer birer dewetmek zorun_
da kahyorlar.

Biittin bu geligmelerle egzamanh

ola_

rak Eokuluslu firmalarm da dtinya ol_

gelinde yayrlma ihtiyacr inanilmaz
boyutlarda artmryhr. Drinya ekonomi_
sinin onemli bir hsmnr az sauda

sir_

ketin yonlendirdili rakamlurdun u.,iugrlmalrtadrr. Birlegmig Milletler Kalkrn_
ma Programr (UNDp)' nin 1999 vrh in_
sani Kalknma Raporu verileri ble bu
konuda yardrmcr oluyor; bugun dun_
yada ki en buyuk 100 ekonomiden 50
si iilke degil gokutuslu girkettir. Mitsu_

bishi, Suudi fuabistan'dan, General
Motors Yunanistan dan, Norveq ten,
GuneyAfrika dan daha briyrik. en Uu_
ytik 200 girketin toplam gelirleri diin_
ya nufusunun %80 inin yagadrfr 1g2
ulkenin toplam gelirinden daha faz_
ladtr. Bununla beraber
Eokuluslu gir_

ketler ttim dunyada ki teknoloji ve
patentlerinde %90 nrna sahiptir.

Btyuk girketler dogal olarak birden
bire ortaya grkmadtlar. Ancak tarih
boyunca boylesine ekonomik gr-ice ve
politik nufuza rastlanmamtgtrr. Gegen
on yl iqerisinde, yuzyl boyunca ya!a_
nan en ciddi tekellegmeler gerEekleg_

migtir. Mali denetim firmasr KPMG
1999 yrhnrn sadece ilk dokuz aunda

diinyada 608 milyar dolarhk isLmle
birlegme ve sattn almalarda rekor bir
oldufunu beyan ediyor. Ocak 2000
de dunyanrn en btiyuk internet erisim
girketiAmerica Online (AOL), Time _
Wornar ile 160 milyar dolarhk birteg_
yrl

me planr aErkladr. Alman sirketi

Daimler Benz, Chraysler Motor; u 43

milyar dolara, itaE devi Ciba_ Geigy
nin ise Sandoz firmaslnr 36 milvar do_
fara satln almasr verilebilecek Lazt Arnekler. Birlegmig Milletler rakamlanna
g6re alanlannda dunyanrn en biiWk
on girketi, telekomiinikasyon sektor0_
nln %86 snr, Bilgisayar sektorunun
%70 ini ve ilaE sektoruniin %35 ini
ellerinde tutmaktadrr.
Igletme dunyasmm yoneticileri birle5_
meleri kaErnrlmaz bir gereklitik otarak
tanrmlanrken b0yumenin de pazarda
rekabet edebilmenin tek yolu oldufu_

nu soylemektedirler. Bir rakibi orta_

dan kaldrmanrn en lolayyilrpm
yok etmek ya da onu sarr Hb

fr|d

legmek olarak kargrmrza glc5pr.
bu birlegmelerle rekabeti ortadan kal_
duarak tekelle$meye yol aEtrklan, iy

ten Erkarmalara neden olduklarr ve
yerel girigimcileri de ortadan kaldrr_
drklan goriilmektedir. Qokuluslu gir_
ketlerin bu devasa g0Eleri ulusal htikiimetlerden de gok btlyuk odr-inler
koparabilmektedir.

Kuresel, bolgesel, ticaret ve yattnm
anlagmalarrnrn srkga rastlanan bir
sonucu olarak pek Eok ulke ticaret ve
yailrrmlar onrinde engel olarak tanrm_

lanan duzenlemeleri kaldrrmr$lardrr.
Bu engellerden bazrlarr gumruk vergileri, ticaret kotalarr ve ulusal olEekteki

sermaye kontrolleridir. Kuralszlaghr_
ma ve liberalizasyon dtlnya qaprnda
bir e$ilim halini almrgtrr. Ancak bug0_
ne gelindilinde ulkelerin yabancr ser_
maye yaturmlannln onrindeki enqelleri azalttrkga, diinya gaprnda d6viz
iqlemleri hacminde bir patlama oldu_
gu gortilmektedir. Hali haarda dunva
doviz piyasalannda bir gunde 1,5 illyon dolarn el degigtirdigitahmin edil_
mekte. Hayali bile gtiE olan bu para_
mn yahnmrn gofunun gergek insan_

lar igin gergek mal ve hizmet riret_
mekle higbir ilgisinin olmamag daha
da gagrhcr bir durum. Gergek malla_
nn veya hizmetlerin ticareti igin her bir
dolara kargrhk dokuz dolarrn piyasa_
Iarda gezdifi i tahmin ediliyor.

Bir ornelinin 1997 yrhnda yagandrfr,

fuya da baglayan ve btttin dunyay

tttrr
trsEl tt),asa tan_
rlrr-n Eilr
Ek segenegi
drnt! trfirH
yrr ernelidir.
Burraa Ee bn iar sllr|an
igen** lan & dfD* qrceilde
spelnltatif pra ffiiir
denet_

lenmesi igrn hfresd E6zumler
uretmekzonrnlrdr G0ell fuilrs lqt_
rumlarrmn ekonqr* sur.rtala bo_

gugan ulkeler trzerindeki baddan ise
engellenmek zorundadrr.
Huk0metlerin kamusal yahnmlardan

ve hizmetlerden vazgeEmesi soqpi
devlet ilkesi ile geligmektedir. Kamu
kasasrna bir defahk odeme yaprlmasr
kargrhfrnda hazineye yrllarca garantili
karlar getirmig igletmelerin satrgrnr ise

tutarh politikalar olarak alglamanrn
imkanr yoktur. Yazar Susan George
ozelleqtirmel "binlerce insanrn onlar_
ca yrlhk Ealrymasmm tirununu; briyuk
yatrrmcrlardan oluqan kugucuk bir

aanhfia teslim etmek" olarak

ta_

nrmhyor.

Ulusal egementilin temelini olugtu_
ran ulusal ekonomik politikalann ve
uygulamalarrn ijzerindeki kontrolijn
yitirilmesi ulke uzerindeki ulusal ege_
menli$in de kaybedilmesi anlamrna
gelir. Ulusal hrikr,imetlerin kendi eko_
nomi politikalarrnr tjretmeleri vurttas_
lann onlara verdikleri temsif vUf.timfiiluklerinin gerefidir.
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levemeveceqim. Onur Air'in Bodrum
Hivaalinr iqlnde verdigi mini kokteyl
sigara dumant alttnda kald' $irkety-o.-

ve gazetecilerin biiytik
bol[m0 'Burada sigara igmek yasakbr, cezasl.. . ....' tabelasrnrn alilnda fosur fosur sigara iEtiler. llk yakaladtltm

n6ticilerinin

polise'balan sigara iEiliyor, hemen ce-

ia kesin' desem de aldrlrm yantt'ozel
izin almrslardrr' oldu. Demek ki yasa
delmek jcin ozel izin altnryormug.
Duvduk duymadrk demeYinl Mesela
izin ahp istediginiz bir yeri soyabilirsi-

niz. lsiar edinle ortada izin falan olmadlgr ortaYa gr}<tr ama Yalnzca
anonl yaprldl. Sigara yasagtnrn nasrl

i:i:

w.,!:...

r

qi::,.

e{

bir 'yalinr oldugu, bu yasagr u-ygyl?-

masl qerekenlerin'umursamazllgl da
bir keZdaha ortaya qrktr. Gazetecilerin
uqakta da sigara iEmek igin ricact
olduklannr befirtmeliyim' Kendi ugak-

lannda buna izin vermeyen yoneticiler, kamuya ait alanda sug ortagr oldular. Onur Air, slogantnt'Ug ug Turkiye'
olarak belirlemiq. Benim slogantm
'Og ug T0rkiye, ig ig TUrkiy-e,

r"ii'..,"

Derleme:
Mustafa AEYDiOGULI.ARI
Tiitun Eksperi
msseydi@hotmail.com
tutunce(Ehotmail.com

-{ry

-t9t9r
(27.06.2004)

MineKILIQ
Gazeteci, Yazar

"...Siqara sana oltlmlti oldugunu
anlmiatrr. Her nefes uEucu bir dug0ncedir. Bilirsin ki sigaranr iqersin ve duman kaybolur. Yagamtn oltim anlamt-

na da geldigini
- - antmsailr _slg_9q91

""..Rus ruleti oyununda yagam ganst
altrda birdir. Sigara igmek' yagamlyazt
tura atmak kadar riske sokar. ' . "

(26'03.2004)
Prof. Dr. MuratT0NCER
gaghk Bakanhfir biirokratt
"...Bir saprgrn elma gekeri ile bir gocugu kandrimastnt goren herkes, nasrl buna kargt Etkarsa, gocukve genglerimizin siqara tuzagtna qekilmesine
(06.02'2004)
de kargr grkirahyz,.
"- KARLIKAYA
Dog. Dr. Celal
Thakya dniversitesi

olretim i.iyesi

",..Sigara igen aPtaldrr!""
(1

1.01.200+)

KimYonglL
KuzeY Kore Lideri
",,.siqara sirketleriylda 120 bin m0gterisirii olitirtlvor. Yerine yenilerini

bulmak zorundalar, Yetigkinlerin sigaraya .baglam?{gln bildikleri igin de
cocurdan heder aryoilari

ib.ou.rooo,

FTankDOBSON
Eski
Salhk Bakant
ingiltere
"...Giizet baslayan Bodrum yolculugunun aynr glz-etlit<te bittigini ise soy-

na..."

PauIAUSTER

ABD'liyazar
"...Lise zamantndaki ayna kargrsr duman eqzersizlerini, bir de aqki hesaptasma ?onemlerincie alkole bana ba-

nd vemeleri saymazsak, pek sigara ig-

mem. (Hande Ataizi etkilegimi) Ama
icene de kangmam' (BoYle de Yuce
q'on0lluWmdur!) Bazrlan iyice terorize

6divor,- Taksi goforiine vlrvlr."

Arabada, evde, odada yasak. '.Ayannt
kactnvor. Onlan da'krl' ilan etmek isterim'buradan. Zaten ancak iki adtmhk qaz odalarrnda sigara igebiliyor
plazi sakinleri. Magdur oluyor. Usttihe icmevenlerin aqtn teroru. L{izumsuz

5luv6r.,."

(01'06.2004)

NurQiNtnY

Gazeteci, yazar
"...,Astronotlann gogu sigara igmez'

Yukarrda igmenin imkant yok. Ko.zmonotlann neredeyse hepsi sigara tirvakisivdi. Ucu$tan bir hafta kadar onte briakryoriaidr' Tavsiyem uzaya srkacak Tlirk astronot sigarayr bir hafta
once sigaray btraksn. Q0nku.ilk J.aoon asiron6t uzay mekigine bindigi
bnda sigaray btral<tt, uzay{a-t1ep f99;
(05.05'2004)
ta dola{tr...n

&

JayAPT
Emekli astronot
"...Zaman zaman Qorum'a gelen ve
Hattuga'y gezen Japon Prensi Mikasa
amanip- blr sigara tiryakisi'.. Birini
sondur{ip diqerinivakryor' ' 'Peki ktil0nti ne miyaplyor? bog-an Haber Ajansr CorurnGrhsilcisi $evket Erzen an-

latmrstl. Prens Mikasa agrk arazide bile eliride k0ltablasryla dolagryor, ktilttn0 asla araziye dokhri.ryoa ozelk0ltab-

laslnda topluvormu$. lstanbul'da gehir hatlarr vafurlarrnda sigara igenler
ise ktrlleri ve izmaritleri vapurun orta

verine attverivorlar.'.Aralarrnda hanrmlar da var.- Kimsenin akhna kulu
bir kagrda ahp daha sonra gop tenekesinJ atmak gelmiYor' Ah uYgqr\k

ah..."

(13'05.2004)

MelihA$lK
Gazeteci, Yazar

"...O, (Btllent ECEViT) diizgtin
adamdrr. Hapishane arkadagrm'-54
oun vatil' HdPisteYken Samsun 216
iioarisr qetirt'tim O'na' 'Beni buna
alistlrdrn.- ama dEartda ben bunu
buiamam' dedi... " nA.Oa.ZOOq\
iskender QOLAK

EskikabadaY
"..,TROY filmi dolaysryla sigaray

blrakmakzorunda kaldrm. Bundan da

cok mutluwm' Ciinkil bu ahgkanltk
6enioldtirrjvordu.."' (23.04.2004)
BradPITT
Aktiir
"...SEFERAD'n'Yak bir sigara ne fark
eder' seklindeki Qarkr sozleri ve klip-

lerde sarkrcrlann bol bol sigara igmesi
ozendiricidir. Eger muzik d0nyaslntn
tinltilerini kullanarak, sigara reklamtna resmen'evet' dersek, tum sanatgt-

lar para kargrhgr sigara ile gorii.nereK
ijcretsiz kiiplerini EektireceKlercllr' t u

orneklerin'hrzla artmasndan korku-

yorum..."

(03'03.2004)

Prof. Dr.

OrhanKUML
SSD BaEkant

"...Gidin bakrn, adliyelerde sigara yasadt uvqulanmlvor. Avukatlar, savcilar'

vaiqtci;t fosur-fosur sigara igiyor"
-ttturattan

ciddiye alan bir toplum olmadrlrmr igiri yaptrrrmlq! qy-g!l^a11l-

yoruzl.."

(29'06'2004\
Turgut KAZAN
Hukukgu

",,.Siqara iqenleri bir hafta onceden
siqar;n brriktrklarr zaman ameliyat

edivorum. Aksi takdirde, sigara igen-

leri'ameliyat etmeyi tlbben gereksiz

buluyorurir..."

(04.07.2004)

Prof. Dr.MehmetOZ
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TUTUN EKsPERLER|

oenruet6i
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Alnacakl{atlo Paylan
. SSKdan Erneldi Olacak Erkekler

IANITIM Ve TEBRIK

bireylerin sosyal gtrvencelerini uE kurum kargilamaktadr. Sosyal Giivenlilimizle ilgili son donemlerdeki degi-

-I
-T

. Yrllar itibariyle in5aat Birim Metreka-

re Frfartlan Tabbsu
. Y.illar iUlatfe nsgari Ocret ve SpEK

Tutartan
. SSK Bagkanlg Sigorta igleriGenel

Miidfiugu lle Sigorta Miidurluklerinin Telefonve Fakslan

BAG-KOR ME\Z(ATI

.

7479 Sayrlr Esnaf ve Sanatkarlar ve

Diger Bagmsz Qahganlar Sosyal

mugtur.

Yonetmelifi
. Ba{-Kur Saihk Sigortasr Yardrmlan
Yonetmeli!i
. Ba!-Kur Sigortahlarrnrn iqi Brrakma
Tarihinin Tespiti Hk. 1995i11 No.lu

0g kitap igin tebrik ediyoruz. Hakim oldugu ig Hukuku ve Sosyal
Guvenlik sahalannda Yaklagrm,
Diyalog, Maliye Postasr ve M0kellefin gibi sureli dergilerde yazdrlr
makalelerle bu alanlardaki birikimlerini avukatlar, mali mtigavirler ve muhasebecilerin de istifade-

sine sunan meslektagrmzl canl
gontilden kutlar, bagarrh gahgmalannn devamrm dileriz.
Yaklagrm Yaynclhktan Erkan bu uE
kitapta gu bilgiler yeralmaktadr.
SOSYAL S|GORTATAR MEYZUAII

.

4958 Sayrh Sosyal Sigortalar

l(rrumuKanunu

. 506 Sayrh Sosyalsigortalar Kanunu
. SPEK Hesaplanmasmda yemek pa-

rasr lle Qocuk ve Aile Zamlarrna iligkin
Teblig

.

SSK Saglk Tesislerinden Mesai
Saatleri Verilen Saghk Hizmetlerinden

i

vx*t.&:r*

saplarnahn

Sigortalar l(trumu Kanunu
. Bag-Kur Sigorba Yardrrnlan igtemleri

Ba!-Kur Mevzuatr konularndaki

s&&*r{f,r**
g

&n

SSK Tanm iggilerinin Emektilik Hesaplarnalan
. Engdlilerin Emeldilik $artlan ve He-

giklikler kayt altna alnamamq ,bu
alanda toplu bir kaynak ihtiyacr do!MeslektaErmrz $evket TEZEL'i kardegi Ali TEZEL ile birlikte yazdrklarr
yaklagrm yaynlarrndan piyasaya
sunulan Sosyal Sigortalar Mevzuatr, Emekli Sandrlr Mevzuah ve

S{r 0$g}s;rNiije*t

.

GWENLIKVE

Bilindigi uzere Ealryma hayahmzda

Yaql Xe.*ilanlla 0t*attimt5

Erneldilk$artlan
. SSKdan l{adrnlann 3600 Gun ile
Erneldifik$artbn

EOEYAL

MEVZUATLARI

rel

iqinEmeldifikTabtosu
. SSKdan Erneldi Olacak Kadnlar
iEinEnreldlflkTablosu
. SSKdan Erkelderin 3600 Gun ile

Genelgenin Uygulanmasr

.

Ba!-Kur'lu Erkeklerin Normal $art-

larla Emeklilili

. Bad-Kur'lu Kadmlann

larla Emekliliji

Normal $art-

.

Bad-Kur'dan Erkeklerin Yaghhk Nedeniyle Emekliligi

.

BaS-Kur'dan Kadtnlarrn

Yaghhk

Nedeniyle Emekliligi
. 1479 Sayrh Kanun'a Tabi Sigortahlarn Prim Tablosu
. 2926 Sayrh Kanun'a Tabi SigortaUann Prim Tablosu
Bag-l{r.rr il Mudtirtukleri Adres ve Telefon Numaralan
TC EIVIEKLi SANDIEI KANUNU
. TC. Emekli Sandrg Genelgeleri
. Darugtay, Yargrtay ve Askeri Yiiksek
ldare Mahkemesi Kararlan
. Formlar ve DilekEe Omekleri
Orneklerle Kadln ve Erkeklerin
Emeklilik Zamanlan Hesaplamalarr

.

.

Orneklerle Emekli Ayhlr ve ikrami-

yesi Hesaplamasr

w
3ill

z

sot

YarSr

{ararlanyla l}onalllfi }t
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sosYAL

Segr5illlll€dt

siconra|"*x

MEUZ{r&"'
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rrntn exspenuRi
oenxeGi
e0LTEr.ri

venlilinin geligtirilmesi amacryla,

de_

giqen ig Kanunu'u takiben geqtigimiz
1 ylzarfinda degigtirilen iq grivenligi_
ne dairyonetmeliklerin de bunlann bir

gdstergesi oldulunu dr-iQunrjyoruz.

20.01.2004 tarihinde yaynLnan 'ls
guvenlili ile gorevli muhendis veva
teknik elemanlarrn gorev, yetki ve so_
rumluluklan ile gahgma usul ve esaslan hakkrnda yonetmelik' yaynlanmrq

ve bu yonetmeligin

2.maddesinde

'Sanayiden sayrlan, devamh olarak en
az elli igqi qahqtrran ve altr aydan fazla
surekli iglerin yaprldrlr igyerlerini kap_

tt

sadrgr' belirtilmiqtir.

tt

Yine 10.06.2003 tarihinde yururluge
giren 'Sanayi, ticaret, tarrm ve orman
iqlerinden saylan iglere iligkin yonet_
melik' ekinde'Tutun ve tutun urirnleri
sanayiinde yaprlan igler' zikredilerek
bu sektorun de sanayi kapsamrndan

T(]T(JII
tl

TEltNOLOJIII

sayldrgr belirtilmigtir.

Tutun, tutun mamulleri lretimi ile is_
tigal eden igyerlerinde ve bilhassa da
ttitun igyerlerinde alrrhkh olarak tut0n
teknolojisi mirhendislerinden jrararla_

/!l(JHENDIILERI
(JN(JT(JL(JYOR

nrlmakta, tutrin iqyerlerinde yapllan
igin nitelifine uygun meslek oldugu

/1,I(I?

igin normal ve rasyonel olarak kurul_
duklarr gunden beri yoneticileri dahi

bu meslek grubu iEerisinden segil_
mektedir. Tutln teknolojisi muhen_
dislerinin egitim balamrndan diler

!;fii

muhendislerden hiEbir eksifi bulun_

$.',r":r

maylp, yllardrr stnai ve endtistrivel
aEldan ttittnun tohum ugamaundan
mamul safhasrna gelene kadar t0m
safhalarnda teknik aErdan etkin bir

.:

Ttitiin Teknolojisi Mtihendisi
szgsrpletfouoz.htm!

Mthendis veya teknik elemanlarla

gdrevyapmaktadrrlar.
il_

gili'igguvenligi yonetmeligi'nde ttittin_
le ilgili igyerleri unutuldu.
Insanlann her yerde hissetmesi ge_
rekli bir ihtiyaE olan g0venlik fikrinin

geligimi

amacryla geligmig tilkelere
paralel olarak iilkemizde de yasal
du_
zenlemelerin gun geEtikge bu ijlkeler_
deki yasal duzenlemelere yaklaqtrnl_
makta oldufunu gormekteyiz.
iS gu_

Avrupa Birlili normlarrna uygun ola_
rak bireln gahgrrken de giiven iqinde
bulunmasrnr saglamak amacryla
son
ylfarda daha fazla onem verilen 'is
saglgr ve iq guvenligi'normlarrnr idea_
lize etmek amacryla yaynlanan ,ig
gti_
venligi ile gorevli mirhendis veya
tek_

nik elemanlarm gorev, yetki ve sorum_

)uluklan ile qalryma udul
ve esaslan
hakkrnda yonetmetiginin' 4.

madde_

24

sindeki igyerlerindeki ig gtvenlifi sahasrnda gorevlendirilecek mijhendis
tanrmtnda'Universitelerin kimya, ma-

kne. maden, jeotoji, metalurji, endustri. elektrik, elektronik, ingaat, fizik. jeofizik. bilgisayar, tekstil, petrol,
ucak. gemi. qewe, grda mtihendislili
ve mimarhk bolumleri ile ziraat fakirl_

telerinin tarrm makineleri bohimunden mezun olanlarr,' ifade edilerek tu-

t0n igyerleri agrsrndan eksik bir unsur
\rsa\<\sratrr-

Ig Giiven\igi uzmanhlna amlan

yo_

netmelikle yiiklenen gorev ve yetkiler
goz Oni.ine a\ndr[rndayap{an \!\e
ne
derece ilgili olmasr gerektigiortaya
Er_
kacaktrr. Zaten bu nedenle de aynr yo_

netmeligin 15. maddesinde 'Gorev_
Iendirilecek ig gtivenliji uzmanlannrn,
igyerinde yaprlan esas igin niteliline
uygun meslekten olmasrna ozen gos_
terilir' denmektedir.
O halde sanalden saylan soz konusu

tuttin igyerlerinde 4. maddedeki

siklik nedeniyle 15.

ek_

maddesince

umulan yarar saglanamayacakhr.
Halen gagdag ve bakir bir alanda gc_
revlendirilmesi gundemde olan'ig g0_

venligi uzmantntn' seEilmesine esas
nitelikleri sayarken muhtemelen qoz_
den kagmrg olan tritun teknolojisi iru_

hendislerinin de zikredilmesi yoluyla
duzeltilmesinin tijtijn igyerlerindeki is
grivenliginde rasyonellige katkr sagla_

yacag muhakkakhr.
Qahgma ve Sosyal Gijvenlik Bakanhlr
Iq Saghgr ve Gtivenlifi GenetMtidirrlu_
g0'nun girigimleriyle 'ig guventigi ile
gdrevli mthendis veya teknik eleman_
larn gorev, yetki ve sorumluluklan ile
Eaftgma usul ve esaslan hakkrnda yo_

netmelik' 4. maddesindeki mtihendis

tanrmtnln'Tutijn teknolojisi mijhen_
dislerini de' kapsayacak gekitde duzenlenerek sanayiden sayrlan tutun
is_
yerlerinde iqin uzmanr ile'iq grivenligi

uzmanr' biitunltigtiniin saflanaca$r_
na inanryorum.

{d

TUTI,N EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

tr

Cuur*r.uiyttlmizin gendik yrllann_
da lg38de dlerd( artan talebe kar_
gfk Cdiltep'de tut)n [reticileri bir

ni ohirler. Onun igin tohumlarm za_
mamnda ekimine dikkat edilmelidir.

Tohum, belirtilen tarihlerden daha er_
ken ekilir ise, o zaman da topraktan
erken olarak harekete geEer ve drgan

gelerek -22 Saytr
Hasankeyf T[tln
l{ooperatifi" aai amnJa

f-ry-trara5ra
Cazlrtep
tvtrnuttasr
Tarrn

t*ft

S@

Elkar. Bazr senelerde tesadufen umul_
madrk soguklar olur yani, ayaz ve hra_
gt yajar, mahsulij oldurur.
Bilindigigibi tiitiin tohumu diger bitki
tohumlanna nazaran gok ufaktrr,
:lul. isin elden toprafia atrtmaktadrr.
trrr oonum araziye ortalama 600 gr
ite
750 gr arasrnda tohum etimi ya"prtr.
Ekecek kigilerin bu igte uzman olmasr
lazrmdrr yoksa bir dontjm yere bir
kg
tohum atsa da yine yetiqtiremezl
Unun iEin bazr hallerde nemi gideril_
mig kuru toprafa kangtrnlaral ekilmelidir.
Topraga ekilen tohumlann yer yuiztine

ofrErrmuE, iilkemizde tutrin
korugnda brir ilk olarak soz konusu

lrooper-dfifi tc.rmuEtardrr. Kooperatif

tarrutagu tarihten itibaren Uu grine
kadar ortaldann hltun ekimi yup'-u_
larrr ve devam etrnelerini saglim,t;

IIA$AIYI{ErF
tf

tl

suretlde ekici ortaklanna bti1nik men_
faatler s@amqtr. I{ooperatif bu faali-

yetini strdurrfrken ne devletten

T(IT(ll\l(J

n*

tcrrulgan yardrm veya des_
*TrS
ve gormem\, Ozeinigini
l"t"t
kullanarak kendi kendini yonete"rek
UaEta Uir

NEDIR I/E IIA$IL
tl

finetikn U]trrnlerinin tamamrnm ahmi_

ru, idern€lini, bakm,rx yaprp kendi
adyla 1rurt drErna ihracatrnr yapmak

ff

BIR T(JI(IIID(IR?

FidelikDewesi:

Hasankeyf tiitrinri ekimi yaprlan yerler
genelde taban ve dirz arazilerdii.
Xitti
toprakta ayrrca, suyu daha tez emen
toprak gegitlerinde daha iyi yetigmek_
tedir. Qok agrn derecede vi bogucu
sr_

cakhk diye tabir ettilimiz basik hava
dryrnda, 28-38 "C srcaklkdan ve ge_

celeri serin olan yayla havalarmd"an
hoglanrr. Yagrgtl ve
Eok srcak havalar_

da mahsul gahgmadan durur ve iste_
nilen kalitede truin elde edilemez.
Fidelik ekim yeri hazrrhjrna sonbahar

Ergtin KICIKOCLU
Hasankeyf Tutrin Tanm
Satrg Kooperatifi Bagkanr

Dtinyamzda ve tilkemizde geqitti
trir_

de ttit0n riretilmekde

otrp, C.i""yao_

qASadolu Bolgesinde Gaziantep i[_

mizde turune pek rastlanmayan, na_

mr di$er "Karadeli" adr altrnda Hasan_
keyf tiitunti tiretilmektedir.

Krsaca oz gegmigine bakrlacak olu_
yllardan bu yana ,,Deti Tu_

nur_sa, eski

tiin"

adr altmda Gaziantep'de bu

tirtun

lyryntl tanmrnrn yaprtmakra otdugu
soylenebilir. GeEmig yrllar da az savrla
uretici tarafrndan ekimi ve yine az
sa_
yda ahcr tarafrndan tuketimi yaprlmtg_

Erlap ve dort l<anat olmasrfa,-krigiik
Eapa Eeklindeki aletlerden qok srk bi_
ten yerlerde fidelerin aralarr ikiger

faaliyetlerine devam etmigtii

mevsiminde baElanrr, tarlalar bir veya
iki defa Eok fazla derin olmamuk k#
dryla srirrihir ve dinlenmeye brrakrlir.
Bu yerler ilkbahann gelmesiyle, mart
a)nntn onuncu giinunden nisan aunrn
onuncu gilnune kadar tekrar suiutrir
ve tarla doneminde sulanabilmesi
iqin
"maqara" denilen gekillere
bolunerek
tarla dilzenlenir. Bu magaralann iEi
tekrar tapan denilen a{rrhkla dtjzlenir
ve tohumu ekme haarhgr yaprlmrg
olur. bunun irzerine de tohum ekilir.
Tohum, maqaralara yukanda belirti_
len yani bir ay zaman mijddetince
eki_
lir. Ancak bu sure ortalama 40 gtinde
olabilir. Tohum ekimi nisan ayn-rn yir_
misine kadar da devam eaelitir. Ekim
daha geE tarihlere brrakrlrrsa havalar

rsrnmlg olur ve geE bitecek olan fideler

gunegin tslstna dayanamayp farkrna
varmadan kendiliginden kaybolur ya_

tiEer

parmak geniglilinde aErtmalidrr.
bu

iqlemler yaprlrrken aym zamanda
tti_
tun tohumuyla beraber biten yabanct
otlarda

temizlenin Bu ig bir haita veya
on beg giin arayla iki defa yaprlmahjra

zaten fidelerde bu zaman zarfrnda
kendini gosterir. Ttit0n tohumu maus
aynrn yirmisinden sonra fidelik duiu_
muna gelir. Bu fidelikteki ttitijntjn brt_
yuklugri bir kahve fincanr geklini ah4
o

laman fidelik olmug demektir. Tutrin

tidesinin bLiyrjgii iyi olmaz, fide
ne ka_

dar genq olursa topraga o kadar
Duk

upm

Ea_

saglar ve igtahh olur. Kart
ve. kocamrs fide kolay kolay geligme
gostermez, baqrndaki
EiEegini Eatuk
agar ve erken olgunlagma deviesine
grrer bu nedenle de randrmansrz
olur_
lal.gnyn iEin genE ve ktiE0k fideler

makbuldrir.
V1\1naa belirtilen gekilde stirtimri ya_
prldrktan sonra, magaralara bolune_

rek hazrrlanmrg tarlalara normal
su br_
rakrlrr. Bir magararun suyu kesilir

ob[r

bitigigindeki magaraya su brraklr.
Su
brraklan magaraya, gamuru kuruma_

dan hemen ikiger kiqi uzunluSuna
go_

re iiE veya dort yerden girer. Topiak

yani gamur kurumadan, fide elinisa_

ret parmalryla topraga kok krsmin_

dan Sok az olarakyerlegtirilir. Fidelerin
extm aralan ortalama 35 veya 40
cm,

dir.

B
"gq-*B

ftfit$n mspEnLmi

ma

rrtBr

hDclresi:

humlann kara renk almasryla olgun-

ic,e

lagtrgr anlagrlrr. Tohumlar brqakla kesi-

ten sonra yaklagrk bir hafta veya on
gun iginde bir "can suyu" verilir. Can
suyu verdikten sonra topralrn gekline
gore Lq veya dort gtin iqinde fideleri

lip g{inegli havada temiz bir yerde kurutulduktan sonra, bir krsa ktirek sapr
veya bir balta sapr buyuklugunde
alag parqasr ile dovirlur. Tohumlar
iqinde ki kuruyaprakve koza pargalan
ile elekten geqirilerek ayrrtu ve hatii
ruzgarda da savrularak tohum elde

Ci*drnleri mayrs aymn 20'sinden
soru-a baElayarak Haziran aynrn 20'sine kadar devam eder. Fideler dikildik-

yerinden oynatmayacak gekilde birinci Eapa yaprhr. Eger gapa iyi yaprlamamrqsa bir hafta sonra tekrar Eapalanr.
Birinci can suyundan ortalama 1B veya 21 gun sonra tekrar sulamasr vaprlu ve arkasrndan tekrar
Eapalanrr.
Bu muddet zarfinda yapraklan geligir
ve boylan 15-20 cm olur. Aradan 15
gun geEince tekrar sulama ve gribrelemesi yaprlrr, sonrasrnda da fideler
biraz daha buyuyerek genqlik donemine girer yani geligmeye baglar. Bu

arada geliqme nedeniyle yapraklann
arasrndan "frdrk" dedilimiz surgunler
Erkar. Frdrklar, belirli bir zaman iqerisinde kendini gosterir ve buyurler. Bu
surgunler, elimizden yaprak aralanna
girilerek bir bir temizlenir, buna da
"frdrk krrma" denilir. Eger bu frdrklar
temizlenmezse tirtun geligimi olmaz,
temizlenme sonucu fide topraktan
aldrlr gucu yapraklarrna verir. Bu frdrk
krrma yaprldrgr gun veya 48 saat
igerisinde su verilmelidir. Bu iglemler
yaprldrkEa tutiinler biraz daha btyuyecek ve bu arada san san gigekler
agarak bagrnr gosterecektir. Bu gigek
bagr ile birlikte, bedenle yaprak arasrnda tekrar bir surg0n daha verir ve
bu defa frdrk krrma ile birlikte "tepe
krrma" 9 veya 10 yaprak brrahlarak
yaprlr. Bu tepe krrrmtndan hemen
sonra tekrar sulamasr yaprlmahdrr. Tepe krrrldtktan yaklagrk 7-10 gun sonra
dip krsmrndan tekrar Erkacak siirgunler, digerleri gibi govdedeki yapraklarr
zedelemeden temizlenir. Tekrar sulamasr yaprhr, bu su verme tepe krrrmmdan sonra birer hafta arahklarla devam eder.
Tepe hrma, beden iizerinde brrahlan

yapraklarrn daha griglu olmasrnr ve
kahnlaqarak alrr gelmesini, aynt zamanda da olgunlagmaslnl saglayacaktrr. Gpesi krrrlmayan tutunler to-

humluk olarak brrahlrr ve san san bag
gosteren tohum kozalarrntn kahverengi renk, kozalarrnrn iqindeki to-

edilir.

Hasat Edilmesi:
Tiitun yapraklannrn olgunlagmasr, tepe krrrldrktan yaklagrk bir ay kadar
sonra uE yapraklardan ortadaki yapraklann kahnlagrp agagrya dolru ters
donup sarkrnasl ve eski rengine gore
biraz daha koyu renk almasryla anlagrhr. Hasankeyf tirtununde dip sryrma
yaprlmaz, yaprak aralanndaki frdrklar
krrrhr. Zaten dip krsmtnda sararlr ve
kurumug halde bulunan bir veya iki

dip yaprak kendiliginden dokriltia pek
bir ige de yaramazlar.

Yukanda belirtilen olgunlagma dewesi tamamlandrgrnda, brgkrh budama
brgaklarr ile tepesinden hafif yana
yatrrrlarak toprala yarrm veya bir cm.
kala yerinden kesili4 oldulu yere brrakrlrr, aradan yarrm saat kadar sonra,

dip krsmrnda kurumug gereksiz dip
yaprak ve onceden kalmrq frdrklar varsa temizlenir. Tutunlerden bovlan
uzun olanlar ortasrndan ikiye bolinerek oldufu yerlere kume kume yaprlrr
ve demet yapmaya hazrrlanmrq olur.

Demet yapmak igin boylan yaklagrk
220 cm ile 240 cm arasrnda degigen
ipler kesilerek hazrlanrr. Demetlerde
gunumuzde naylon iplerde kullanrlmakta, naylon iplile dizilmesinin tica-

ri manada higbir mahzuru da yoktur.
Naylon ipler kesildikten sonra her iki
ucuna tutiin dizme, yani tutun (saplama) kryrklarr geEirilir. Tutr.inler teker
teker bag taraflndan 4 cm agagrdan
ipliklere dizilir. iplik doldugundJkryk
grkarrlarak son tutun bedenine bir drjgiim yaprlrr ve "demet" yapma igi son

ne baglanr. Kurutma iqi havanrn srcak
olmasrna gore degigir, bazr zamanlar-

da 3 gun bir tarafi, 3 gun difer tarafr
kurutulmak suretif e tamamlanu ama
eylul ayrnrn ilk haftasrndan sonra sergiye serilen tutunler gunlerin klsalmasr ve gunegin etkisinin azalmasr sebeb\\e her iK tar atrn kur\m-qFl-!qz&\t5 grJn slrebilir. Kurutma bittifiinde sa-

bah serinliginde guneg dolmazdan
ewel, uzerine dugen Eigterin kendine

verdigi nemle birlikte toplanrr ve yap-

rag agagrya, beden krsmryukarrya gelecek qekilde "dikecik" denilen vaziyete ahnrr. Boylece de bir veya iki gun
govdesi kurutulduktan sonra tutiin
kurutma iglemi tamamlanmrg olur.
Fermantasyon D<inemi :
Tutun, sergi yerinde toplanmrg dikecik halinde beklerken, demetlerin
uzerine akgamdan gok fazla olmamak

suretiyle su serpilerek il bir tav verilir,
bu qekilde sabaha kadar veya beq altr
saat durdurulur ve guneg dofmazdan

ewel yada guneq dogma srrasrnda
herhangi bir vasrtaya yuklenerek fermantasyon yaprlacak depodaki yerine
gotriruilur.

Depolarda bu igten anlayan usta ve

tecrubeli kiqilerce tutunlerin azhlrna
veya goklufuna gore kiiguk ve buyuk

"kursu"ler yaprhr. Bu kursiiler, govdelerin ince ve kahn olmasrna gore demet sayrsl 25O veya 500 arasrnda
deligebilir. Kirrs0lerde demet az bulunursa kendi kendilerini rsrtamazlar, rsr-

tamazlarsa da tut0n iyi pigmez yani
fermantasyon olamazlar, bu durumda
esas rengini ve nemini alamaz ve istenilen randtmanl veremez. Onun igin
bu agamaya Eok dikkat edilmelidir.
Ayrrca tutun fermantasyon yerinin il
seEilmesi lazrmdr, bu iglerin miimkunse yer seviyesinde daha aga$rlarda rutubetli ve havasrz yerlerde yaprlmasr Eok onemlidir. Efer boyle yerler
bulunamryorsa etraftaki butiin pencerele4 kaprlar tamamen kapahlmah-

bulmug olur.

drr.

Demetler pek incitmeden ikiqer kigi

Fermantasyon iEin ktirsu yaprlan demetler, gerekli qekilde bulundufu yerde kaprsr, penceresi kapah vaziyetde 9
ile 11 gun bekletilir. Bu belirtilen gtinleri takiben kiirsti yerinden sokiilerek,

tarafrndan kurutulmak uzere sergi yerine tagrnrr. Kurutma yeri yakrn ise elden, uzak ise at arabasrna veya traktor
romorkuna yiiklenerek taqrnrr ve on
beg santim arahklardan topra$rn uzerine yahrrhr, boylelikle kurutma iqlemi-

yerin gekline gore demetler ayn a)trl
yada uEer beger sayda r.ist lste konu-
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larak 2 saat veya fazra arayra havalanHa-nkelf tutununiin ahm srrasrnda
drr'r' Havalandrrmada_src?T,n:l
ae-frrlenormereri; yaprakrarrn dokubolduju anlagilrnca tekrar kuriii yaprzarrf veya d,",
mma baglanrr' Kiirsii vaprmrnln
.in az vela qok. yaprak bttunrtiliintin
kigilerceyaprlmasrlazrmEtinkt,

k"t-

usta

."ir.

""- oranrarr_

kursu tu* ,"1u gok rc'krr otmatu,
vup'mtnda'demetlerin vaprak krsmr u1ruyt,r.Ir.lrveMuncu",Jtffr?:i:
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gekilde pigmemig ham kalanla,
iE krsma getirilerek tekrar avnr
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ha_

gun sonra tekar kursu sokuterek
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n:**1x;;ffiil':o"'iu*"''ruo,- """inl" E,r.unrarak 4/1?r20a2giin ve
[*#llli:ffifl""?"?iffJ*H:
kestane.enginr
vani

r-""ii"i;::F":x

iuvu.nunuairi,,
buzuserek kuqultirler'.",x^::rio.:1ry.
Fermantasvon presaen^g"i'fui'l

I,*'l:ii':-il,,o:fl:"fri1i
kargt ttilbentten maskeler
hdrr.

:";Ji

;f"?."x'trlfiTn_T1iili,r,*;ultlil:,::1.g, ;:
,iilki rritunrerinin pazarranmasr,
y:
;nTf"'"',',T*fnn:* :T il";; ricareti, Deneumi ve rrtrn

kuttanrrma- ili.:nr"ri., iglenmesir..r"'J::u,,Xo""J: et spe.tigi il" rrg,rt ii"rr"u" Lurru,

Ar,m,veiErenmesi: ilffif,l#l$:j::l.ffifi:Tfil
i:::'l?ir*Lj$LE';r#",1#
Gaziantep'te faatiyet de bulunan
Gazi- g, purur, gelir; o gtintin kurundan
ba{lanmaksvrn uretilen

t0aia- tunter
l:gT"y:
ile. sozlegme yaprlmasrna rag.iii.. t<oop"rutif herhangi bir kar pavr men sozlegmeden fazia uretilmtg ve
leri' Kooperatif tarafrnian uretim yrhalmu, ancak, igletme masranan tarqr- satm almmayan tr-lt0nlerin agk arttrntn kastm ay igerisinde,gerEekleqtil,gt,n utr ve paranrn kalanrnr tijtii- ma yontemile pazarlanmasna esas
rilir' Kooperatif ekici ortakla'na
alim
nin
neviyatrairna gore'ia*;'ilil
tegkil edecek ag,k arrturma baglangrq
gunlerini duvurur ve ortaklarda
tutrin
nvugu11,.' u,;t;il;;;";;[.
-'- ' - "",i,i".,r,"
demetlerini
antep Mtnhkasr Hasankeyf riitun
iruu"Lu frunna"un
nm sahq Kooperatifi uyellrinin
ttittiLn-

Ta-

denkleme yapmadan,

iurtliru'nu c"u-

"J"nor1uilura,;ae,ilrli;;;;.;!"1.,';
' '
yr- kimsenin
q'q\qsr katmai.
alacair
narr I ldz'

grnlar haline getirir, tarirlir, yap,t,i
ue
Klosu Kargtltgr teslim eder. Ekici
tes_
lim ettijine dair tarh pusulasr makbu_
zunu alrr. Kooperatife ambanna gelen

qBqgtqdru gekilde
agagrdaki
geKlloe tespit etmigtir.

tutunleri yjrnlar halinde basirak,
kendi zimmetine ahrve boyletikle
ahm

igleri sonuglanrr.

Tutunlerin kalitesi, ahrnlar srrasrnda

kooperatifin belirleyecegi Hasankeyf
.

3.777.215TL

tutunl

ekicilerinden tecritbeli ve il
u:luy?.I kigilerden olugturulan yeminli

gorevtlter tarafrndan degerlendirilir.
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gore, ABD'li sigara grubundan yaprlan aErklamada bir anlagmaya ulagrla-

mamastnln yakrn bir ihtimal oldulu
belirtilerek uzlagma igin odenecek pa-

ranln Avrupa'da sigara kaqakgrh$r ve
sahte sigara imalatlyla mtjcadele etrnek iEin olugturulan bir fona al(arrlacalr belirtildi. Awupa Komisyonu da
Phillip Morris'in yaptrfr teklifi teyit
ederken vanlacak bir anlagmanm diler sigara firmalanyla anlagmanrn giderilmesine ornek tegkil edebilecelini

agkladr.
Kagak sigara srkrntsr Awupa Birli-li'
nin btrtge iglerinden sorumlu komiseri Michaele Schreyer'in sozcusu ta-

rafindan yaprlan aErklamada, komisyonun tiitiin ve sigara kaEakErhgCda
girigilen miicadele konuzunda igbirligi )rapabilecek him firmalarla goruSmeye agk oldufu ifade edildi. phillip
Morris, AB ile bir anlagmaya varmast

halinde irrtinlerini Avrupa pazanna
sokmak igin kaqakgrlarla igbirlifi yaptrgna donuk iddialarla kargr kargrya
kalacakfi.

Avrupa Birliji'nin kagak olarak sokulan sigaralar y0zunden ylhk vergi kaybr 2 milyar dolara ulagryor. Firmarun
komisyona sundulu teklif, haklanda.
ki tiim sorugturmalarrr durdurulrrnsrna yol agarkeq miktar olarak geEtigimiz gtinlerde Microsoft'a kesilen 580

milyon dohrtk cezann da irzerinde
birhrtan ifade edipr.
I

-:a_
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Prti[^b ilonRls,'I(ACAJ(Cn.IK
DAVAST Nr oNLEMEK i(iX nevr
1

MiLYAR DOIAR ODEYECEK.

Philip Morris International, Avrupa
Birlifi'ne (AB) kagak yollardan sigara
sokanlarla iqbirligi yaptrfr iddialarr
AB, sigara kagakgrhg$a mticadelede
firmalarrn igbirlilini bekliyor.
AB'ye kaEak sigara soktuSu one surtilen Philip Morris, olasr sorugtur-

may engellemek iEin 1 milyar do-

larhkuzlagma onerdi

Sigara dewi Phillip Alorris, AB'ye kaEak sigara solrtu$u iddialarrnrn dofuracalr sorugturmay onlemek igin birli$e 1 milyar dolarhk bir uzlagma teklif
etti.
Financial Times gazetesinin haberine

0zerine aglacak olan davay onlemek
iEin AB ile anlagarak 1 milyar dolar

cek tutann bir ceza ya da borE olmadr-

lrm

sadece kaEakcrhkla miicadele

igin yaprlan bir anlagma oldulunu be-

lirtti. Avrupa Komisyonu, Philip Morris ile yaprlacak bu anlagmanrn difer
tiitun girketleriyle de benzer anlagma-

lann yapllmasrntn oniinu agacalrm
belirtirken, Schreyer,'KagakElhkla
mircadele konusunda ciddi olduklarrnl gosteren btittin girketlerle muzakerelerde bulunmayr arzuluyoruz' diye
konugtu.
Iddialarr reddederek higbir zaman kagakgrhkla iligkileri olmadrlrnr ve yasal
tiiccarlarla gahgtrklannr belirten girket,
1 milyar dolarr 12 ylda odeyecek.
$irket, Awupa Komisyonu tarafrndan
ve kendi Yonetim ltrrulunda gortigu-

Iecek olan anlagmanrn tijtirn
endristrisi ile gumriik acentesinin kaEakEhkla mucadelede ve ozellikle

Marlboro satlglarrnr etkileyen taklit
urunler konusunda isbirlili saflayacalmvurgulaCr.
$irket, AB'nin slmrlanrun 1 l4ays;a:
itibaren Ulrayna ve Beyaz Rusy,a gibi
eski Sov1et ulkelerine kadar genigle.
lecek olrnasr kagakglhkta artqa neden dabilecelini belirterek, AB bizim
iEin onemli bir pazar ve 1 Mays'tan itibaren yeni iiyelerin katrhmryla genigle-

yecek olmasrndan dolay bu pazara
daha Eok odaklanacafz' aErklamaslnr
yaph. AE! hesaplamalara gore, sigara
kaEakErhfrdan dolayr yrlda 1 ile 2 milyar Euro arasl gtimruk geliri kaybrna
u!ruyor.
'Qekiliriz'tehdidi
AMERiKAN sigara devi Philip Morris,
sigara ureticilerine kargl uygulanan
yasalan daha da alrrlagtrrmay planlayan Isvigre'de bulunan uluslararasr
merkezini bagka bir yere tagryacafirm
agrkladr. Kaynak Hiirriyet

odemeye hazrrlanryor

Odenecek parantn sigara kagakgrhfrr
ile mucadelenin finansmanrnda kulla-

nrlacagr kaydedildi. Anlagmayla
AB'nin Philip Morris'e sigara kagakgrlarryla igbirli!i yaptrfi iddialan sonucu
agacalr dava ortadan kalkacak. Difer
sigara devleri, RJ Reynolds ve Japon
Tobacco da aynl dava sureciyle kargr
kargrya bulunuyor. AB burtge komisyonu iiyesi Michaele Schreyer, odene-
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nr.in, gerek tiretici gerekse pazarlarna
agsmdan, yeni d0zenlemelere gerek_

sinimi bulunan bir sektor oldufunu
vurgulayarak,

"Her Eeyin 6tesinde ttittin bizim igin

milli bir tirtindtir ve milli bir poli_
tikaya ihtiyacr vardrr." dedi.

TZOB'un olugturdulu 2. Tiittrn

biran once revize edilmesini isiedi.

Mevcut yasanrn Tijrk Ttitrjn Sekto_
rti'ntin sorunlarrnl qozmekten uzak ol_
dufunu kaydeden BAyRAKIAR, ko_
nugmasm goyle srirdurdu:
"AB adayhk yolunda mtizakere tarihi
almayr hedefledi$imiz 20O5 yhndan
once, mtjzakerelerde en gla pazartk_
larrn yapilacalr sektorlerden biri olan

Thnm Sektorti'nun AB Ortak Tanm

Politikasl ve Ortak piyasa Dtjzenleri'ne
uyumda ulusal grkarlarrmr z da g6zete_
rek, gerekli Eahgmalar hz kazanmah_
drr. Bu yolda, Ttitun sektorti de hem

0reticisi hem de pazarlaycsl aglsln_
dan yeni duzenlenmelere ihtiyact bu_
lunan sektordur. Her geyin otesinde

tirtun bizim iEin milli bir tirundtir ve
milli bir politikaya ihtiyacr vardrr. Sek_

torirn sorunlarnm Eoztmunde mev_

cut kanun ilgili taraflann gor0gleri ah_
narak revize edilmelidir. 15 gunde 15
kanun mantrllnda glkanlan ve tum iti_
razlara ra$men, Turk Ttitijn Sekto_
rri'ntin sorunlan Eozmekten uzak bu
kanun bir an once revize edilmelidir."

TZOB Bagkanr BAYMKTAR, pazar_
lamada yaganan sorunlann temelinde
or_

gute sahip olmamasmrn yattrlrna iga_

ret ederek, konugmasrnl goyle

rneled rc sddtrrrleli lu looper4;1
rdgkyqmanaa&aatOddan

@ veTEKELffiry+ffi,
Tftrn nagin rnfr FUt iti tth.n

lryma Grubu Toplantnr'nm ardrndan
bir agrklama yapan BaEkan BAyMK_
TAR, Ttitrin Sektorij'niln zor gtinler
gegirdigini belirterek mevcut vasarunt

rireticinin ekonomik anlamda bir

le gffi.
&rfd trqtrOai &t fuefrn kapasitesinin gelecekyrl
yffi
GdFCcr
I 2l) raurda artacalrm soyledi.
rdr,ffirctpfhftnreft tqaa- Trdpda 8 @de
tiietim yaprldrgrnr
r.laioiiffirfddn*e.(lre
be-E CeirrL 'B6lgede uretimini
titelh loqerf banda drgril€rF yapfrak satn aldrgrmz tutunrin

UrcUmiylesqilan**.
tGnunla bftnde Unil sil$

yontern_

lerinden btuid dilAa*Arfrrra y6ntemi iElemernekte&. 2mB r.rerin yrh
nda 0reticileriniz sdeg ert,-tretin

yaprnamdarft. Sde$rnel r.urefinin
zupah dild( !€sada Fr dan Agk
fuurrna Y6nterni i$kr hale gptirine
lidirAErk Arhrma sisteminin iElerlik kaza_
nabilmesi igin oncelikle; Tritun yonet_

melifi'nin 13'ilncu maddesinde savr_
lan kuruluglar (Ziraat Odalan, ttrtun
Tarrm Satrg Kooperatifleri, vb) yasal,
mali, fiziki, kalifiyeli personelvb. yon_
lerden guqlendirilmelidir.
Sistemin saltrkh igletilmesi ve 0retici
gelirlerin de istikrann sallanmasl agl_
smdan agk artrmada ahcm
Erkmayan uretici t0tunlerini belli bir bedelle
satn alacak mudahil bir kurum/kuru_
lug (Devlet kredi destekli kooperatifler
olabilir) Tiitrin Satrg Merkezleri ile bir_
lilrte faaliyete geEmelidir. Alman tuti.rn

bir sonraki sene nretim kotastndan
dtiEtirulmelidir.

Mevcut sistemde tuttin sozlegmele_
rinde ihtilaflara karEr, itiraz merciinin
daha hzh EahEmah ve itilaflann
Eozt_
mti daha kolay olmahdrr.
Tuttrne yonelik destekleme politikasr
belirlenmelidir."

ta_

cinerimi.....
75.04.2004 A.A.

(ozellikle fiyat belirlemede, srmflandir_
mada ve nevi tanrmlannda) triccar is_

Izmir'de faaliyet gosteren Altab Ttitun
Ticaret ve Sanal A.$'nin Tritun Tek_

yaprl_

noloji Muhendisi Rrdvan Cesim, Tiak_
ya'da herylVirjinya tipi tiit0n uretimi_

teline gore belirlenmektedir.

masr gereken ise, ureticilerin koope-

ratif btinyesinde org0tlenmesini sag_
lamalrhr. Tirt0n rireticilerinin koope_

ni belirtti.

ratif kurarak, uye olmalarr zorunlu ha_

Cesim,AA muhabirine yaptrlr aErkla_

le getirmelidir. Uretici kooperatifleri

;tti:tlfll*ii',::]

nin ve kalitesinin artarak devam ettifi_

mada,Tiakya bolgesindeki

Tr)rk mutegebtrisler tarafindan kuruldulunu ifade eden Cesim, Tiirkiye'
nin yrlhk 600 mibpn dolarcivannda

vffiya

hrhrn ihracatrmn

iE

piyasadan

tarElanrrns amacxyla, tthln iiretiminin arthnlmasr gerektigini bildirdi.
Firrna, sabn atdg hltunleri Krklareli'
nin merkeze bagh Dokuzhdyjk Ko_
yrmdek tesislerinde iEleyrp pakefle_

dikten sonra izmir'e gonderiyor.

HEMENSAOARIZ.

'

$ahinAligEN
ZAMAN 15.04.2004
Tekel'e beklenen fiyat gelirse hemen
satilacak Maliye Bakanr Kemal Unakr_

tan, Tekel'in ozellegtirilmesiyte ilgili
olarak ozel bir stratejinin belirlenme_

dilini belirterek, "Bekledilimiz

fiyat

gelirse hemen satanz." dedi.

Tiirk Telekom'un ozellegtirme

sr.ire_

cinin ise 31 Mayrs'ta baglayacalrnr ifa_
de eden Unahtan, 'Ahcr firmalarla go_
rugmelerimiz suruyor. " diye konugtu.

Ozellegtirme uygulamalarr iEin- ge_
rekli damEmanhk hizmet ahmlannda
kargrlagrlan sorunlann agilmasr ama_

cryla Meclis'e sevk edilen tasarmln
Plan ve Bi.itEe Komisyonu'nda ele
ahnmasr oncesinde gazetecilerin so_

rularnr cevaplandran Unakrtan.

Te-

kel ve Trirk Telekom'un ozellegtirilmesi s0reciyle ilgili bilgi verdi. T{irk Tele_

mamladl:
"Bu baglamda, sozlegme gartlan kar_

gilrkh mutabakat sallanarak delil

bfrj d( bof.unrf Amerikan Blend sigaraarnaa nfar*1,or- fui.
Altab Tftrn Trcaret rc Sanayi A.$.'nin

bin ton

kom'un ozellegtirme surecinin 31
Mays'ta baglayaca$n bildiren Una_
htan, ahcr firmalan dinlediklerini ve
96riigmelerin surd0gtin0 soyledi.

Tiirk Telekom'un satrg ilanr ile itgili bir

gahgmanrn olmadr!lnr kaydeden
Unahtan, "Daha satq ilanrna grklma_
yacak. Qlktrlrmz zaman netice almak
istiyoruz. Netice alacalrmz bir durum
ortaya Ekarsa ilana Elkacafr2." dedi.
Turk Telekom'un ozelle$tirilmesin;

E
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yondik danrymanhk ihalesi hakkrnda-

hazr oldulumuzu bildirdik.

ki bir sonryu da cevaplandran Unakrtan, 'Ptan ve BiitEe Komisyonu'ndaki
tasan gkar grkmaz danrgmanhk ihalesini yapacagz." dedi. Ozellegtirme
Idaresi Bagkanr Metin Kilci ise ozel-

Morris, bulunduju her ulkede mev-

sayglhyrz' a dontigiiyor.

zuata ydzde 100 uyar. Toplumla b0-

'Zehirlemek'le saygr birlikte yrirur mii?
Philip Morris'teki pnl prnl Turk yoneticilerin igi gerEekten zor...
Tam 'agajr tukiirsen sakal, yukarr

legtirme programtntn buyuk kalemlerinden Tiirk Telekom'da piyasa analizi yaptlktan sonra ihaleye grkrlacaftnr
ve ilana grkrg tarihinin de bu sriregten
sonra belirlenecelini soyledi.

Tekel'in ozellegtirilmesiyle ilgili sorulan da cevaplandran Unakrtan, Tekel'le ilgili stratejinin belli olmadrlnr

Philip

tiinlegmeye Eahgrr. Topluma saygrh
olmaya ozen gosterir. Topluma kar-gr
sorumlulufiuna dikkat eder.'
Emre Qolak, bunlarr anlatrken, 'Sigaranrn saghga zararh oldu$unu' hep
vurguladlklarrnr savunup, devam

tikursen

ediyor:

oldu

'Tiirkiye'nin de aralannda bulundu-fu
90 ulkede perakende satrs nok-

PHILIP Morris Holland B.V Genel

belirtti. Piyasaya yeni firmalarrn girmek istedilini aktaran Unakrtan, "Fir-

talarrnda kampanyalar yaptlk,
'genEler sigara iEmesin' dedik.
Sigarayl brrakmanln miimkun
oldufiunu vurguluyoruz. Bu yonde

malarla gorugmelerimiz suriiyor. Fir-

galnlaryapryoruz.'

malardan beklentilerimizi kargrlaya-

Qolak, sigaranrn saghga

cak fiyat alrsak hemen satanz." dedi.
Ote yandan Tekel'in daha cazip hale
getirilmesi igin aylrgtrrma iglemlerinin
stirdufiunu vurgulayan Unakrtan, "Tekelbir holding. Holdingi olugturan girkeflerin hesaplarr birbirine girmig. Bu
hesaplan aynstrnyoruz. Bu iglemler
bittilinde kurum daha cazip hale gelecek." diye konuEtrr.

igindeki nikotin, katran ve karbonmo-

siui

Eft$Fm**m

SAYGILIE

Vahapmunyar
16.04.200/PHILIP Morris'in Lozan'daki merkezinde Drg itigtiter Direktorlerinden biri
olarak gorev yapan Emre Qolak, i)stune basa basa yineliyor:
'Kimse yanlry anlamasrn. 'light siga-ra

saghga daha az zararhdlr' diye bir
durum soz konusu delil. Sigaranrn
light olmasr, tiimuyle tadryla ilgili-dir.
Saghfa zarar agrsrndan diferle-riyle
higbir farkryoktur.'
Qolak, Hollanda Bergen op Zoom'da

bulunan Philip Morris'in ABD drgrndaki en btyuk fabrikasrnda grubun
'toplumla iyi geEinme' projelerini anlatryor:

'Sigara kagakErhfirndan, taklit sigaradan mtithig rahatszhk duyuyo-ruz.

KaEakgrhlrn onlenmesi iEin son
olarak Avrupa Birli!i'ne (AB)
gi.imriiklerin daha da iyilegtirilmesi
igin 1 milyar dolarhk fon aktarmaya

beynimde,'Sizi zehirliyoruz, topluma

zarartrun

noksit oramndan gok yanmayla ilgili

olduluna dikkat Eekiyor ve ekliyor:
'Sigaranrn iEerifindekiler yanmayla
birlikte saghga zararh maddeye do-

bryrk' durumu...

Oyle degilmi?

$ukru Bey istemedi Philsa Caddesi

Mtiduni $rikrn fukayn, Turkiye'de
Genel Miidurluk gorevini yriruturken,
2002 yrhnda izmir Torbah Betediyesi'nden bir mesaj alr:

'Philsa olarak Torbah'ya verdiliniz
hizmetlerden dolay tesislerin yakrnrndaki caddeye 'Sukru fukayn' adrverme kararrna vardrk.'
Philsa'ntn Torbah'daki yattnmrnrn minr

marlarrndan olan $iikru fukayn, krzarrp, bozarryor. Kalkrp donemin belediye bagkanrna gidiyor: 'Sayrn Bag-

ntg0yor. Bugtine kadar 'sigararun

kan lutfen boyle birgey yapmayrn.

saghga zarannl azalttcr' yontem bu-

Asla kabul edemem...r

lunmug defil. Ancak, bunun iizerinde qahqmalar suruyor. Ornegip,
sadece rsrtma yontemiyle bu ig olattilr mi di)€ balsld. bir sonuca ulaf,arnad-'
Flern Emrc qobh ]En de Plr.p
Monis T&ki),e'den l{etnnet AteE,

Torbah Belediyesi, Eoztlmu bulup,
cadde adrnr belirliyor:
'Philsa Caddesi...'

Philip Morris'in 350 milyon dolarhk

\a'j:l:rr belli k

Torbah Belediyesi'ni

rnernnunefrn$

on0muzdeki donemde sigarada lightnormal a)trrmlnln ortadan kalkacafrnl
ifade ediyor.

Mehmet Ateg, sigaradaki katran,
nikotin ve karbonmonoksit oranlannrn paket tizerine yazilmas uygulamasrnrn Trirkiye'de 2OO7' de deweye
girebilecef ini belirtiyor.
Bu notlan aktanrken, Philip Morris'in
Ttrkiye'deki 350 milyon dolarhk yatrnmrnr, 5 ylda 1.5 milyar dolarhktuttin
ahmlnr yazdlfrm igin bana kzan Prof.
Dr. Elif Dagh'nrn mesajrnr bir kez daha

okuyorum:
'T0rkiye'de her yrl 70 bin kigi sigaradan oluyor. Her yl 50 bin kigi sigara

ytizunden akciler kanseri oluyor.
Sigara kayrakh hastahklarla mircadele iEin yilda 2 milyar dolar harcanlyor...'
Sonra Qolak'rn 'Philip Morris toplu-ma
saygilrdr' mesajrna takrhyorum. Mesaj

or ARAI(,IS rfi'r,t/E:
Pg
SiGARASININ ALTINDA YER
AI.ACAEI BELiRTiLDi.
AnkaraA.A.
25 Nisan2004

Sigara sektorunde pazardan pay kapma yangr hzlanlyor. Sadece TEKEL'in

uretim yaptrlr oriental tip (gark tipi)
tutiinden imal edilen Maltepe ve Samsun sigaralannn bulundulu urun

grubunda Philip Morris-Sabancr
firmasrnln "Turkti" adh sigaray deneme amaclyla piyasaya sunmast TEKEL'i de harekete geEirdi.
TEKEL, yaklagrk 1 ay iginde, gark tipi
tittunden imaledilen yeni markah bir
sigaray piyasaya sunma)n hedefliyor.
Konuya iliqkin sorulan yanltlayan TE-

[g
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TUTI.JN EKSPERLERi

DERNEGi
BOLTENi

KEL Genel Mudirru Sezai Ensari, gart
tipi ttitrin tiretim yaprlan Maltepe ve
Samsun sigaralarrnln bulundufu pa_
zara yeni bir girig

Philsa'nrn

oldujunu hatrrlatt.

Tijrkti adh sigarasrnln bu
pazan hedefl edigini kaydeden
Ensari.
"Biz de ona kargr yeni bir
rjrtrnle onle_

mimizi alacajrz. Bunu da yaklagk

I

ayiEinde piyasaya surecefiz" diye
ko_
nugtu.
YENI SIGARA MALIEPE'DEN
UCUZ

TEKEL'|n piyasaya sunacafi yeni
si_
garanrn soft (yumugak) paket
$eldin_

de olacalrnt ve fiyat olarak Samsun
ve

Maltepe sigarasrnrn altrnda yer alaca_
lrnr da aErklayan Ensari, yeni sigara_

nm garktipi tutrin pazarnda TEKeL.in
pazarrnr kaptrmamak tjzere piyasaa

siirulecelini ifade etti. Ensari.
Sarktipi
ttitirnle iiretilen sigaralann TE(EL;

uzmanhk alanr oldugunu da rnrrgula_

d.
KUTULU SicARA
MAKiNA

igin 4

YEN|

Sigarada talebin giderek hard box
(kutulu) sigaralara kaydrgrx
kalde_
den Ensari, burada ffXel.i" pur",
kaybrna ulramamasl iEin yrrt
drEnda

fason uretime gitmel planladrklanm
bildirdi.
TEKEL'in elindeki makinelerin
daha
Eok yumugak paket ureten makineler

oldujunu hatrrlatan Ensari, bu sene
2

adet kutulu sigara iiretim yapabilecek

makinenin sipariqinin verildi$ini, 2
makine daha almay planladiklarrnr
kaydetti. Toplam 4 makineyle birlikte
5 bin tona yakrn kutulu sigira uretim

kapasitesi elde edeceklerini kaydeden
Ensari, ancak bu makinelerin siparig
uzerine yaprldrlrnl ve tesliminin
1O avt
buldufrunu anlatttr.
FASON URETIMLE KAPAMCAK
Yeni makineleri bu sene sonuna
ureti_

me geEirmeye Eahgacaklarrnr sovle_
yen TEKEL GenelMtiduru, bu
surede
olugacak aErfr, diler 0lkelerde ya
da
bagka imkanlarla fason olarak

uretti_
rip kapatmay hedefl ediklerini
bitdirdi.
Fason tiretim gorugmeleri iEin
Bulga_

ristan'dan yeni geldilini, yunanistair'a
da gidecelini anlatan Ensari,
Hollan_

da ve, ispanya ile goriigmelerin gun_
demde oldufunu, buralardan

"n-uu_

gun

ldte rc Qo wen rtcde

lretim
beffi-

fason

6zellegmeyecekmig gibi uretimini,
Eok daha kaliteli, piyasadaki talebi
dikkate alan, yeni ve albenisi olan
urunlerle devam ettirecelini vurgula_

!€Flbrrnayt planladrklannr

Fasm rrelinde, r*Frarun harmaru_
rm Trrklpdm gorderitecegini, pa_
leneril ise bdirlenen i*.eae yap_

dr.

TEKEL'|n yeni markalan da piyasaya
surece$ini, burada amacln TEKELIn

Elacaan ilfdan Ensad, yeni maki_
rder gefrce!€ kadar oluEan agtlr bu
geldde t atrilfnay hedeflediklerini

delerini artrmak oldu{unu soyleyen

Ensari, TEKEL'|n 2003 kanmn i50
trilyon lira oldulunu sozlerine ekle_

solded- Ensafi, f;ason urettirilecek ku_
igdann yrni markalarla piya_
sala urdacagru leydetti.
TEXELII{ Orr I F$TiRirrvlESi
F-+ TEKEL'in bir yandan ozelteg_

CNBC-E 26.04.2004

bir )ardan da hiE ozellegmeyecekmig
lretirnini, gok daha kaliteli, piya_
sadald talebi dikkate alan, yeni ve
al_

oriental tip tuttinden imat edilen Mai_
tepe ve Samsun sigaralarrrun bulun_

Ufu

migti.

tinrE faafiJretlerinin devam edecejini,
gilbi

benisi olan urunlerle devam ettirece_

ginivurgulad.

TEKEL'in yeni markalan da piyasaya

surecefini, burada amacrn TEKELIn

degerini arhrmak oldu$unu soyleyen

Ensari, TEKEL'in 2003 kannrn

i50

trilyon lira oldugunu sozlerine ekledi.

TXE.irrAGTE(ELI.E
ir-cil-anircn
SeuI
CNBC-E 26Nisan2004

Giiney Koreli sigara iireticisi
TEKEL'in sigara bcitrimriyte
5T9c1
ilgilendigini agkladr.
TEKEL'in trltun boft.imr-ine surpriz bir
talip Erktr. Gilney Kore'nin en bijvrik
sigara ureticisi KT€,G girketi, iE_
KEL'in ttitrin bolumr,intin ozellegtiril_
mesiyle ilgilendigini aqrkladr.
Sirketin

CEO'su Kwak young-lryoon, Turki_

ye'nin yanr sra Bulgaristan,da da
tij_
tun ozellegtirmesiyle ilgilendiklerini
soyledi.

Korelitrit0n girketi KTEG, 2OO3 mali
yhnda 600 mityon dolar faaliyet kan

elde etti. $irketin aynr doneme ait
ci_
rosu ise 1. 9 milyar dolar olarak bildi_
rildi. Koreli girket, TEKEL'|n tutun bo_
liimti iEin yaprlan ilk ihateye katrlma_
mlgtl.

TEKEL Genel Miidurir Sezai Ensari.
drjn yaptrg agrklamada TEKEL'in bir

yandan ozellegtirme faaliyetlerinin
de_

vam edecefini, bir yandan da hic
!a

€

Sadece TEKEL'in tiretim yaptrfr

dulu urtin grubunda philip Morris_

Sabancr firmasrnrn,,Trirkr.i,' adt siqa_
ray deneme amacryla piyasaya sJn_
masr TEKEL'i de harekete gegirdi.

fiii?ti;

TdRKd

Philip Morris-Sabancr (philsa) girketi,
tamamen qark tipi (oriental) ttjttinden
imal ettigi'Tijrkij" sigarasrnr, deneme
amaEh piyasaya srirdti.

Bu ay iEinde , izmir, Manisa ve Aydrn'a

lengme amagh olarak piyasaya suni_
len "Turku", t0keticiye uzun ve krsa
ol_
mak uzere iki seEenek ile sunuluyor.

Ksast 1 milyon 250 bin, uzunu ise 1
milyon 300 bin liradan satryasunulan
yeni sigara, tuketiciden ahnacak
tep_
kilere gore, Tiirkiye gaprnda tuketici_
nin begenisine sunulabilecek.

MAI-fEPE VE S,a,^4SUN'LA AYNI
URUNCNAEONDA

Ote yandan, philsa'nm urettili ,Ttir_
ku" adh sigara, philsa'nrn tairamen

gark tipi tuttinden imal ettili
ilk sigara
ozelligini kazanrrken, Maltepe ve
Samsun sigarasrmn butundufu ta_

mamen gark tipi ttrttinden imal edilen
sigara gurubunda yer alryor.
Yeni sigara uyn, ru-unja fiyat
arahsr
olarak da Maltepe ve Samsun ile vanr

kategoriye giriyo4 bir anlamda bu
si_
garafardan pazar payr almayr hedefli-

yor.

NilffEIGPERLER|

m'Ei

arLreli

Philsa, llarlboro, parliament ve LEM

glbi diger sigaralannda turune gore
belirti oranlarda oriental, virginia ve
burley tipi t0tun kullanryor.

hgunes@milliyet.com.tr

29,04.2004
Onceki grin ajanslar TEKEL'in tutrin
ve sigara iireten hsmna Japonlardan
sonra Guney Korelilerin de talip oldu_
gunu aErkladl. Giiney Kore'nin en btj_
yuk sigara ureticisi KT E G Sirketi'nin
CEO'su Kwak young - kyoon ise Bul_
garistan'la da ilgilendiklerini agrkladr.
Sigara konusu Trirkiye,de qok onemli.
Iki bakrmdan. Hem qok onemli bir
rireticiyiz. Hem de onemli bir ttrketici.
Bu ilkyaada okuyuculanmrza iEin rire_
tim tarafila ilgili bilgil€r verecegiz
2001 yrlnda alelacele z16S5 say,h Tu_
tiin Yasasr Erlcnrgh. O zamanh Devlet
Bakanr Kemal DeME koltuluna otu_
rur oturmaz 10 gunde 10 yasanrn glk_
maslnl isterken bu yasanrn da grkma_
istemigti. Temel dayanafr devletin

sn

ureticiden aldrfl tutiln0 satamayrp
yakmak zorunda kalmasvdr.
dkemizde 275 bin hektarda ti.it0n
r.iretiliyor. Yrizde 97'si yerli tip olmak
tzere2To bin ton kadar da tritun iire_
tiliyor. Ve boylece 500 binin iizerinde
aile, yani hemen hemen 2,5 milvon
nufus gelir safhyor.
Ancak taban arazi, yani verimli arazide
yetigen yabancr kokenli tritun uretimi
de artmakta. Bu da bir yandan kaliteli

arazilerin yanhg kullammt anlamrna
geliyor, diferyandan da kendi

tttiinil_

mtiztin soykrnmr oluyor. Qunk[ yerli
tritun hem aromatik, hem de katranr
(yani

salhla zaran) daha

az. Uretilen

2TObinton t{itr.inirn dortte biri sigara
sanafinde kullanrhyor. yarrsl ise ihraq
edifiyor. Boylece ylda 450 - 500 milyon dolar doviz geliri elde ediliyor. ds_
telik ihracat yerli fiyattan daha ytiksek
oldulundan karh da oluyor. dretimin
geriye kalan ksmr ise (yani 73 bin ton)
stoka gidiyor. (2002 yrtrnda ise bunun

521 bin ton oldulu aErklanmrgtr!) Bu
Eokyiksek bir oran. Asrlpatrrtr da bu_

ii:iXl:,,

Anadolu'da yanhg bigimde yetigtirilen,
ancak TEKEL tarafrndan siyasal ne_

denlerle satrn ahnmak zorunda

IEKELE

miU-iyEf

radan kopuyor. Stoklanan bu tutun
temel olarak Gtineydofu'da ve Dolu

kah_

nan rirUn. Ote yandan devlet giderek
t0tun iireticisine daha az destek veri_
yor. 1997 yrhnda tlitun irreticisi aile
vrl_
hk ortalama 265 dolar getir elde eder_

ken, destekleme ahm fiyatlanmn sri_
rekli enflasyonun Eok altrnda kalma_
sryla, 2000 yhnda 1 19 dolar elde eder
olmuqtu. Malum tr.it0n ureticisi fakir_
dir. dlkemizde rekoltenin ricte ikisini
TEKEL atryor. TEKEL aldrgibu ttttu_
nun yine en az iiEte birini di{er ozel
fabrikalara satryor. Geri kalanryla da
sigara iiretiyor. Dijer bir deyigle, ozel_
legen TEKEL ttitun ahmrndan
Elcnca,
geriye sadece rekoltenin 65 bin tonu_
nu kullanan bir igletme kahyor. Bu is_
letnenin de l€g para edecegi ,"-.k
konuzu. qunhf dgerFndan da TE_

KEL'in filkemizdek sigara trlketimi
iEindeki pay giderek dtiguyon yrtda
250 trilyon kar eden bu kurulug on yl_
da 2 milyar dolara yakrn para kazantr.
$imdiye dek TEKEL ozelleqirken, tu_
ketimin hep aynt kalacagr veya artan
nufusun yaratacag yeni m0geriler
frzerinden ftBt trcsaptarryor O5rr
ciddi bir kampanyayla sigara tiryahte_
ri azaltrlabili4 o zaman da bu rakamlar
pahah gelebilir.

TEKEL'in sigara igletmesi mutlaka sa_

tilmah. Ancak tritun uretimi mutlaka
belli drizenlenmeler altrna sokulmah.
Tutun Kurulu'nun gorevi de bu. eun_
kii sigara olduruyor, ama tutr.in aile
geEindiriyor. Yani tutunun tuketimi za_
rarh, ama riretimi yararh.

'tsAFLAR'SAfl$TA
TICARET GMETESi 08.06.2004

TEKEL, 15

yl

aradan sonra Bahar

sigarasrnl tekrar irreterek 1 milvon li_
radan 7 Haziran Pazartesi gUnir 1lugun) satrga sunacak. TEKEL Genel
Mtidtirir Sezai Ensari yaptrfr aqrkla_
mada, yeni tiriiniin, ozellegtirme s0re_
ci devam eden kurumun pazar payrn_
daki azalmaslnl durdurarak ytikselt_

me Eahqmalannrn bir parEasr oldulu_
nu soyledi. Yeni urunu, son 0retimi
yaklagrk 15 yl once yaprlan Bahar si_
garasrnl adryla grkararak biraz nostalji

yaptrklannl ve bu ismi yeniden can_
landrmaya gatgtrklannr anlatan Ge_

nel Mtidiir Sezai Ensari, ,,Bahar sioa_
rasr, TEKEL'|n yapaca$r 0retim hJmlesinin ilkdir. Bahar oryantalgark tipi
ttit0nden r.iretilen sigaralarda pazarr
hiE kimseye kaptrrmamayr hedefl eyen
kalitede ve dizayndayeni bir irrun" de_
di. Ensari, 1 milyon lira olarak belirle_
dikleri satrg fiyatrnrn kendilerine iyi

bir
avantajr saglayacafin, ifud"

rekabet
etti. Ensari, 50 bin ton irretilen
sigarasrnr ifk etapta 7 Haziran

Bahar

I

I

pazar_

|

Ankara,
satrsa suna_

|

tesi gunu (bugrin) istanbul,
lzmir, Aydrn ve Manisa'da

]

l

caklarrnr. 15-20 grin iEinde de

tum

I

I

Turkir e'r,e daQrtacaklarrnr bildirdi. Se_
|
zai Ensan. Tora: iab:ikalarrnda 0reti_
|
len Bahar'm ilgi gerecegne i:andrkla_

I

belirtti.

I
"TEKEL'i KdqdLTMEYECECIZ,
I
nnr

OLDURTMEYECEEiZ"
Bahar'rn ardrndan Eok farkh

sigaralar

il::ff ;?::ilfl: =-'il'iil:L1i.n,:::

getiren Ensari. goyle ctwam etti:
-Ozete$rme l€psamndaki
trir kurulugun yeni yatnm imi almas gok zor.
Bu nedenle yapacalrmz ataklarr yat-

I
I

I

I
I
I
I
rrm izinlerine sokmak yerine, bu pro_
I
sedurlerden ve sistemin trkadrgr iglerI
den kaErp TEKEL'e bu potansiyeli ne
I
gekildesa!layabilecegimizinhesabrn- I
dayz. Biz bunlann yollannr bulduk. I
Aragtrrmalanmrzr sonuElandrrmak
I
tizereyiz. Yaklagrk 6 ay iEinde TE- |
KEL'de Eok iyi geyler otabilecegini
I
hep
le_

birlilde gorecefiz. Oryantaltutun
dr-grnda artrk rakiplerimizle serbest

I
I

piya-sa kogullarrna uygun rekabet I
edebile-cegimiz, TEKEL'in de her I

ttirl0 sigara iiretebilecegini
kanrtlayaca!rmrz tur-de iddialr I
olaca$rmrz irrunler soz ko-nusu. t
TEKEL'|n ne oldugunu goste- |
rece$i2." Ensari, TEKEL'in 0retim ka[
N

pasitesini, hedeflerini, politikalannr
t
degigtirmesi,modernlegmesi,yiiksek il
kalitede tirunlere yonelmesigerektili-

I

rsl

I
I
il

I
il
,i

TUTUN EKsPERLERi

DERNE6i
BULTENi

me olsun olmasrn bunu yapmasr

la- kaldgrdan mafitderi d,rl* ancak
Gazeteniz DdNyA,nn edindigi
bilgile_
onu .Lo Eo*raio.i.-lwu-a"ry parEare
gore 1 Haziran,da Devret planrama
otdurtmeyecegiz .iour,-*'*"r"fo,J.*tesijaT"s-kil, (Dpr),nrn g.

zm' Bunu yapmazsa ktigiltir.

ktigultmeyecefiz'

yrrrrk
;'J:.nJ:[flTg:;;fffl*"ff H*:jdH*-ffir*, g"i"- r,],',ifo,un,kapsam,ndaBeEjusturdulu
lojiyle yanEacak hale getmeli,
Tuttin Mamulleri Alt Komisytnu

Kar_

geie-

cek. Biz donemimizde bunu

toplantrsmda ttitun mamullerinde
vergi
lo:r"yj9,rxg:-. getdi. DpJ Matiye

tJmin IEIEJIl*,fneffenSi
rsbnruur.c,A
919!ug,:"q"rrrinJltonustr.
* r *.*.roJ*"t
w'( J'ZL(Jar
TEKEL'iN ixinci
nEoEni

iHnncnr

Bakanrrdr,

oin, nJine

tvttisiegartr4,

TEKEL'in ig pazardakipaynr
Saql& Bakanhlr, o,g li"u.ut lutrst"artrdk- Teker- 15 yrl aradan sc
tan.sonraihru"utu yon"r-eyi
ihracati c"rLto.*-,rnerkezi,
amaEla- *Frdsrx tekrar ureter"n 1n3,'11i'
I milyon li- EuJ,g,,
dlklarrnt ifade eden Ensari, 'Or"-ll"+
TLitun, Tirttin Mamulll.i""-nil.olti
rai.r, raug su'au.
iEtirme siirecindeki TEKEL sigaran; TekdGenelMudtiruSezail- kiler Piyasast Drizenleme
Kurumu

ihracafinttonrg-ut uelmEofuaiar utunu.
son [iretimi,"*il;"!'JT
rJ vrr
ozer_ 6nce yaprran nuhu,
"igu.uis,n
s"r.iiJ" serqeldesrne skararak biraz nostatji
,"rl,ilHjltl
ya da uzun siire ertereme
"'-qrrrr.ve
soz konusr.r bu ismi yeniden
orursa canr,, moaer.,ize orm,,s.
"unrund,r,
pazar hkrann ifade etti. u**,,"?lj,,l?lT.
vqrrqr;'rr
paylnlartranTEKElr_nutlakadrgarrya drinyaca
rlnltl Turk tipi ar,
da yonerecektir.
ve erken orur. Ancak rEKEL.in
lestirilmesi ui,

rnGl.in

ikinci

hede.

m

q.,u:1,''"'::ffi'i'T#;ffi"

u"u.tp""
yaptrgLru rranrtatu. 'TEKEL'in ozellegtirilmesinde hiqbir
geklde
ozellegtirme
ryn:u
YardimcrhQr

iaaresi

Gtimnikr,,rri"t";urt\d,, T"philip-mo.ririuuun-

fT,Sbacco,
cr,
Europan Tobacco, British Ameri_
Tutrin Eksperreri Der_
111rojacco,
nedi.
Ziraat Mirhendisleri Odasr ve
Ziraat odara., d.rigr
ril"_

,"ru-""1:i,ir:: }.fr:
;k
*;ti;'"lififfiilfil
ffiti::li'3i,:x'iT'f:,i;*x;.:
;H'L*
rrlnierin ozer orarak

olmadrlrnr ifade ederken de. TEKEL'e
GenelMtidur olmadan once 5
GETiCiFiRIrrtAIARiNDiFimne
uy

l]oPnl,

ker, Japan Tobacco Internaiionar,
rm_

dijer rilkelerde trittin mamuilerine
uygulananvergisistemielealndr.
IsRAREDERKEN,-lr,ljffi*'"" Vergi sisteminde ABye ryu-rn
""u"
BAKANUGIyENT\rERGpTesixoe ahndrlr tartrgmalardi firmalar iirtiye'dek sistemin AB ye aykrn
SIGARADA-\ERGi Dt6ti;;;""'
ve

otJugu-

gugltik Erkaracak tutumu olmadr- SiNANDOGAN
qTi.b:|,j"" Ensari, gu gorilgleri kay- DUI'IYAGMETESi 08.06.2004
detti: "Kurumumu canh tutma,
mo- :_- !

nu savunurken, Maliye numn1g,
isu
yeni duze-nlemelerle ABye
uygun bir
sisteme gegitdigini ifade ettiLi.
Mev-

to.r-iutut - IZMiR-$ubat ayrnda sigaraya nispi cut vergi orun,ndu da anlagmazlk oryapacugt-. Oru1ug- vergi getirilmesiyle baglafa. t uf.u-Ii taya grkh. Sigara ureticileri vergt o.af1m yar
.Bunu
tirme
benim igim degil. Ama bunlarr ile sigara tireticileri urutrnaum
u"rgi :i:tn yuzde 75'in rizerine yuksetdigi
dernize etme konusunau

temin edersem boyle bir TEKEL

her-

duellosu yeniden

alevlendi.

Turkiye'nin vergiyriktinde R-n'ae

O.

tit-

olllgrnu ifade ederken; Matiye
gubat aynd"
fatll aafa fazla deger ifade edecek ozel
Pakanltgr'nrn
f,lt: Tuketim
I",
tir' Eger daha onceki rakamlaln
Bakanhgr na gore yrizde 72.75
Vergisi
(OrD'nau
uzlvergi
vup-

rinde bir rakam soz konusu
olursa

ni-

ttgr duzenleme ile sigaraya nispi

vergi-

oranr ile Ti.irkiy"AB'y" iiye r-ilkeler
ara-

yeozelleEtirmeolmasrn?TEKELoza- nin,yanl stra yine OTV kupru-,niu slnda l2.srradayeralryor.
ll katrilyon
man sahlabilir de. Bu, arz talep
mese- maktu vergi getirmesife beraber si- liraya ulagan sigara satrglarmdan g

i::*:fi:'fi,'**":maunuvup. i;''':'il":1i:"ffi:fl,;ri'#"rfrt
SAHTE TEKEL

siCIiRALARI

denre ytizde

1

12 oranrndu

mak zorunda
IEJTL marka sigaralardaki sahte gara
de
iireticileri, vergide inai.im iEin
definen
Ensari, Qin'de
.t]tun]:f"
tiretildigi yontinde duyumlar
b:.tl]"ft
atirHan
furkiye'de rigaraaaki ueigi
bu sahte sigaralann i.irr.iyu'auru
pu- T.!lu" 12 AB rv""riil."J"r i"i.,T

zar paylarnln en az yuzde
5
ne neden olduiunu soytedi.

dugmesi-

sari' bu konuda ilk firsatta irgili
Lk' mustegarhklar ve diger

biraraya gelerek ahnacak

Eni"k""-

sezai

oldulunu sawnan Maliye

nrnbirEok ulkeye gore pahul,
"ut,ta,gn
nr, Ttitrin nonu vJgrimru[""*tr,o"

eklendilinde

-

ozellegtirme idaresi
':t9{:n

goriigeceklerini belirterek, ..Kacak gt (OIB) ise yabancr tijtijnler

otu,uigi,"ou;"is;;lL,.,rl,:::

Ba-

PMSA) yetkilileri, Turkiye'de sigara-

Ttirki]re'ae ,tn"rl ur"_
Yilgt yetkilileri yeni vergi artrgiannrn rindeki toplam *.gi v1Lun-trloirau
ediyo"rlar.
75'i agtrfrnr belirttiler. pMsAyetkititeri,
flP^l-*"gte.igaret
ozellegtirmesinin onrinu agmak
.dtistik

letkitilerl" :5]

inr"-i".i

il'ru;*:lkversitahsi'ied':rivor

,u- vuo_ Trirkiye vergi yilkiinde 6. tirke,,
Toplantrda Philip mo..i"-iuuun",
kaldrklann, u"ri.t"il-

o_

"Bu oranla Trirkye, AB fiyesi irlkeler

Bagkanrr- iqin ae ;; yiksek toplam

vergi oranr_

;*il"',f,l:;,,fio*.#T:',:'JI;i gi;:J:::.i::Hi[jn:?H**:
ytiki.,
karErlagtrmasr yaprldrgrnda

#

[€

Tti[iix EKSPERLER|
oenr-Gi

srlre{i

tilkemiz birEok AB tiyesi ve yeni uye
trlkelerden diiEtik kigi bagma milli gelire ve yOksek vergi yiikune sahip" gortiEiinti dile getirdiler. Yetkililer, 3 agamah olarak uygulanmakta olan maktu vergi sisteminin AB kurallanna aykrl ve aynmcr oldufunu da savunarak, maktu verginin tek bir seviyeye
indirilmesini onerdiler.
British American Tobacco:

'Ytiksek fiyatlar kagakErh$a yol
aqtyor"
Sigarada uygulanan vergilerin ytrksek

oranlara ulagtrlrnl vurgulayan British
American Tobacco (BAT) yetkilileri,
uygulanan vergiler sonucunda ortaya
Erkan yuksek sigara fiyatlannln, kagak
ve sahte sigara ticaretini kortikledigini

savundular. BAT yetkilileri, 'Vergi sistemindeAB muktesebatrna uyum galrymalan srasrnda ozellikle bu husus
goz ontinde bulundurulmahdr. Vergi
diZenlemelerinde AB sistemine geqig
streci malqr| bir peri@a yaylmasr,
pazar dinamilderirf,n muhafua edilmesi aErsmdan tercih e&ned gerF
ken bir yaldaErn olacaffu. <tltgfan-

cak yeni vergi $sternhil lE 6Et
segmentini adil getf,de eddemqi
do!ru bir uygulama olacalCn Yeni $stemin, birincil mari<alara avantaj sa!-

da benzeri bir uygulamanln da tilkemizde aynr esaslar dikkate ahnarak
sarma ttittine uygulanmasl ve boylece sarma ttittinun yasal tretimi iEin
cesaretlendirici adrmlarn ahlmasr gerekiyor. Sarma tutiindeki vergileme,
AB i.iyelik Eahqmalarr dolrultusunda

daha duguk oranda vergilendirilmeli,
minimum sigarada uygulanan verginin igte ikisi olmahdlr."

MaliyeBakanhfr:
'Verginin artrnlmasr yiiniinde giiriig
birlifi var"
Toplantrya katilan Maliye Bakanh$r
yetkilileri ise, sigara tzerindeki vergilerin her gegen gun daha da artrilmasr yonrinde gortig birligi oldulunu
soylediler. Tut0n mamullerine nispi
OW yanrnda maktu 6TV getirilmesi
suretiyle AB'nin vergileme sistemine
uyum sallandrlrm belirten Bakanhk
yetkilileri, gu goruglere yer verdiler:
"AB iiyesi ulkelerde sigara tizerindeki
OTV ve KDV yuku yuzde 68.98 ile
ytude 85.76 arasrnda degigiyor. dlkerrfzde ise toplam OTV ve KDV yuku

WTZ75- Bu qan AB q/€si 12 irll*r dn dltl. s..Lr 3 AB utedflotutyffi. l5A$tir*95
y@
deki Yeqi yflO c*rr
75.61 olarak gergeldeEti. fnrcmaae

AB tiyesi 15 filk€de sigara vergileri (Viizde)
Ulteter

rq0Tr

KDV

Toplm

Awsturya

42.6

t4.E

56.25

16.6"t

72.92

Belgika

45.U

13.31

59.15

t7.36

76.51

Almanya

24.23

_63

60.86

13.79

74.65

Danimaka

2t.22

&-45

6t.6'1

20.00

81.67

Yunmistan

53.86

3.64

57.50

t5.25

'72.75

lspanya

54.00

4.01

58.01

13.79

71.80

Finlandiya

50.00

7.56

J/ th

18.03

'75.60

.oplm

0T

Frmsa

58.05

3.95

62.O0

16.39

78.39

Ingilterc

22.O0

42.96

&.96

14.89

'79.86

irlmda

18.,{6

49.95

68.41

r'7.36

85.76

Italya

54.26

3.'13

57.99

16.6'7

'74.6',7

68.98

Liiksemburg

46.83

1.42

58.25

10.71

Hollanda

20.5r

36.49

57.00

t5.9'7

72.97

Portekiz

23.OO

38.75

61.50

15.97

7'1.72

Isvec

39.20

to.67

49.8'7

20.00

69.87

55.3

2.20*

57.50

15.25

72.75

Tiirkiye

Not: Yiizdeler perakende satrg fiyafi iizerinden
*Maktu vergi ortalamast
Kaynak: Maliye Bakanlgr

YAKTLARAKqoZ0LECEK
1,1/06/2004

iZMin - 2002 yhna kadar Hazine adrna Tekel'in ureticiden satln alarak depoladrfi 307 bin ton tutunirn gelecegine Hazine Mristegarhlr son noktayr
kol'du. Hazine vetkilileri. Tekel'in de-i0, :ui i^:n n6ts

p*nOa
rrh ddn ffi

gfrw zran doiurma-

masr igin onc*gnn fiitiinlerin imha
edilmesine verilecelini aErkladr.

layacak gekilde, d0gi.lk segmentteki
sigaralann fiyatlanrun daha fazla artmasrna neden olmamasr gerekiyor.
Yeni sistemin olugturulmaslnda, sektorde faaliyet gosteren qirketlerin de
goruglerinin ahnmasr buyuk onem ta-

vergi yuku ise bu ortalamaln altrnda.

gryor" ifadesine yer verdiler.

y0kuyok".

yazrh aErklamalanna ulagtr. Yazlda, 31

Imperial Tobacco:
"Sarma ti.iti.indeki vergi daha dtigi.ik
olmah"
Manisa'da sarma tutun uretimi igin
yatrlmrnr surduren ingiliz Imperial Tobacco'nun yetkilileri, AB vergi direktifine gore vergi oranlannrn sarma t0-

Ti.ittin Kurulu'ndan Maliye'ye destek

fuahk 2003 itibarile Tekel bunyesin-

tiin

iEin yuzde 36, sigara igin yuzde 57

oldufunu;

Sonug olarak, sigara 0zerindeki vergilerin her geEen gtin daha da artrilmasr yonilnde gorug birligi oldugu dugu-

nuldtigunde, ulkemizde sigaralar tizerinde diler ulkelerden daha fazla vergi

TAPDK yetkilileri ise Turkiye'de topfam vergi yuktinun yizde72.75 oldu-

lunu savunarak, bu orarun 30 Nisan
2004 itibariyle AB tiyesi olan 15 iilkeden 12'sinden daha di.iqtk oldulunu
ifade ettiler. Yetkililer, "AB'de vergior-

1 Temmuz 2006'dan itiba-

talamasr yuzde 75.61. dlkemizdeki

ren sarma tutrlnde kilogram baqlna
32 Euro vergi almacalrm belirterek,
gu ifadeleri kullandllar: "Satln alma
giicti ve paritesi goz onirne almdrgm-

vergi yukti ise bu ortalamanrn altrnda.
Tutiin mamulleri uzerindeki vergilerin
her gegen giin daha da arttrilmasr gerekiyor" goriigiinu dile getirdiler.

Stoklarrn bakrmma 572 trilyon lira
harcandr.
Gazeteniz DUFIYA, Hazine Mtistegarh-

fr'nln destekleme ahmlarrndan dolay
olugan tutiin stoklarrna iligkin sorunlar ve Eoztim onerileri konusundaki

de ttitiinde destekleme ahmrrun yaprldrgr donernde ahnan yaklagrk 307 bin

478ton destekleme tuttin stofu, 134
bin 640 tonu idare stolu olmak 0zere
yaklagrk 442 bin 118 ton tutiin stofunun bulundu$unu agrklayan Hazine
yetkilileri, sozkonusu stoklarrn ivedilikle eritilmesini teminen, Gkel'e yurtiEi-yurtdrgr satlg, ihracat, stoklararasl
aktanm ve/veya imha yetkisi veren
Bakanlar Kurulu kararlan Elkartrlmaslna ralmen, 1 Ocak 2003 'te yaklagrk

[g
ffi
r:w?

:
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TUTI,N EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

327 bin ton olan destekleme tutrln
stoklarrnln 2003 yrh sonunda ancak

Fntrr'pilnnzrhse
fgife*
tffg'r" h Ettuiler

307 bin ton seviyesine indirilebild{ji
ifade edildi. yaztda, "Gkel'e aityaprai
Tutun Muessesesi'nin ozellestirilrne.

drt$lntg-..r. rdlpderi
rtlro/edstolAa

ar_

ThdCrnnld
ftakihr *r *rdgr ddnemlerde
nrn son geyrefinde baglanilmasl htFft dqFUirde
yaldaErk 1 katprograma balland. Ayrrca sozl<onu
rlgr b.6fusr desteldeme kapsa_
su destekleme t0tt-in stoklanmn rrrr_
ntrfi [t* igin 2002'de .4 kat_
hafaza edilmesini teminen yapdan
ip rlJE Hq 20Q3te ise 572 trilyon
gilik, stoklama ve benzeri giderler
d} Higfl(, stoldamave bakrm mas_
griniildtgtinde sozkonusu stotdrn rdlqldTthtnlerin stokta kalmava
sine iligkin ihale iglemlerinin 20O4 yrF

1

eritilmesi daha da onem lezanr1a.
Destekleme stokunu multafaa efl

AEnefnesi

mesi iEin 2002 yrh sonu ifbadyleFpF
lan harcamalardan d€an I ldlJ,ul

447 trilyonlira ve 2003 sonu
daki gorev zarar a.lacaE

Fecek

hrfn_

lbte|.n rcrgi

1-2 dolara kadar gerileyecek. imha
durumunda ise bu tr-itrine odenen 1

maya ve bu harcarnalardan gorw
za_
ran dojmaya devam edecelcir" denil_

Kurulu dyesi Nuri Sorman, tetet
stoklarndaki trittintin yalclmasnn
iil_
kenin ekonomik kaynaklanrun israfi
antamrna gelecefini soyledi. Hazi_
ne'nin tiitunlerin satrlamamasrndan
dolay boyle bir gorugu ifade etmig
olabilece$ini belirten Sorman, "An_
cak Tekel yonetimi 'bu tiitlnler iqin
pazar buldum' diyor. Oleyse
tuttinier
satrlarak elden Erkanlmahdrr. Ancak

burada fiyat gok onemli. Dugirk
fuatla
yiVala agagr gekilip, soztegme yipu.

r.iretici magdur edilmemelidi.;
diy"

konugtu.

Tutiin Eksperleri Dernefi BaEkam yrl_
maz Tekay da, dernek olarik imha
olayna srcak bakmadtklarml, stoklarr

eritmek iEin ihracat
Ealqmalarrnrn

one. Erkanlmasr gerektilini soytedi.

Turk tutunc0higrinun tiitun yikma
olayrndan dolay imaj kaybrna ugraar_
Smr, bu gekilde ozellegtirmenin Je vo_

lunun agrldrlrnr dile getiren Tekav',"Biz

gegmiqte de trjttrn imhasrna
srcak
bakmryorduk. Tekel'in stok problemi
var. Ama bu problem yeni sigara
mar_

ahcrlara veva si_

cek, uluslararasr piyasalarda 4_5 dotar
olan Turk tutrintinun kilogram fiyatl

edilmigtir. Sozkonusu stoldar
-itl*
medigi muddetge. harcarrntar yaprl_

Trirkiye Ziraat Odalan -gi.liO yonetim

\furtdrgmdaki

gara firmalanna satilmasr hafinje
ise
ihr-acatgnn siparigleri tehlikeye gire_

ve fon borElanna t€rSb ,".t*rp

di.
"Ulke ekonomisi zarar gomr"

ig piyasa_

daki ihracatg firmalara satilmasr ha_
Lde mevcut ttit0n uretimi tehlikeve

tbai/e

dolan yaklagrk 572 tritpn ha

halinde Hazine'ye olan

md16i latlanarak artacak.

katrilyon lira da yakrlmrE olacak. Trirk

ttittintiniin imajr bozulacak. Gkel en

son 1 995 yhnda tuttin yakmrgtr.
Ozellegtirme, Hazine'dln farkl dtsij_

ntiyor
Ote yandan Tekel'in balh bulunduju
Oig yett<ititeri'nin destekleme ahmi-a_
nndan kaynaklanan tirtrin stoklarrnrn
azaltilmasna yonelik goztim onerile_
rinde-Hazine'den ayn dugtndrigri
og_

renildi. Stoklara yonelik goztim onei_
lerini dile getiren OiB yetkiliteri, satrs

fiyatlannrn piyasa koqullarrna gore ye_
niden dirzenlenmesi seEeneQini one
gkardrlar. Ttihin imhaslru saug ganst

az olan veya bulunmayan tutunlerle
snrlayan 6iB yetkilileri, Tekel,in ozel_

legtirme stratejisi iEerisinde stoklann
eritilmesine de yer vermiyor. OiB yet_
kilileri Eozum onerilerini Turk t0tti_
nunden yaprlan sigaralann rilke igi pa_
zannt arttrmaya yonelik
Eahgmalarda

bulunmak, bu tutiinlerin kalitesini
l,r.ifelecek teknotoji transferi yap_
mak, Trirk ttittintinden kaliteli ve ucuz
sigaralar imal ederek bunlarrn ihraca_
tma yonelik gahgmalara htzvermek
gi_

bi

segenekler uzerinde yogunlagtir_

drlar.

Ddt {yA

cAzErrsi zz.oo.zooa

izmin - Tutlin yasasr'nda yer almasrna
ragmen gegen yrl ihracatgrnrn katrl_
mamast nedeniyle iEletilemeyen t0_
tiinde agrk artlrma sistemi bu sezon
uygulanacak. Ttrtun, Tuttjn Mamulle_
ri ve Alkollti igkiter piyasasr Duzenle_
me Kurumu (TAPDK), sozleEme yap_
mayan ya da sozleEmede belirtilen
miktardan fazla riretim yapan 9 bin
335 tireticinin elindeki tahmini 2 mil_
yon 659 bin 495 kilogram (23 bin
6g4
balya) 2003 yh tutun;nu katalola
da_

yah aErk artrrma yontemi ile pazar_
lamak iEin gahgmalara baglajr. Bu

gerqevede sozlegme dryr ve sozlegme
fazlasr olarak ijretilen ve
Eofunlu{u
Adryaman, Batman, Bittis, Malatva -ve

Hatay yoresine ait ttrt0nlerle ilgiii ay_
rmtft bilgiler Tekelve tiittin ihracatcm
fi rmalara sunuldu.
Hazrlanacak kata_
logfara katrlacak firmalar en geg 22
Haziran'a kadar TApDK'a baguu.acat.
BaglangrE fiyatlarr belirlendi
AErk artrrma ile pazarlanacak

ttttinler

igin 4 Haziran 2OO4 tarihinde Resmi
Gazete'de yaynlanan tebligdeki bag_
langrE fiyatlan temirl ahnacak.
Son I
yltn ihracat fiyatrrun iginden TAPDK'
m segtifi 3 yrhn ortalamasmm yuzde
50'si esas ahnarak tutunun t0rune ve

bolgesine gore agrk arhrma baglangrE
fiyatr betirtendi. Buna gdre Uattanjri

fiyatlan Karadeniz ve Marma.i
voie_
sinde yetigen A Grad tuttrn 3
-ituon
777 bin251, B Grad tirt0n 2 mitvon

9???^840lira, Kapa tuttin 1 mityon
526 bin 15 lira, Dubte kapa tijtil
1

milyol 25 bin 290 lira;A Grad Ege tti_
trinri 3 milyon 113 bin 670 lira, B

Grad 2 milyon 570 bin 3g5 lira,
Kapa

1

milyon 495bin495lira,Duble kapa 1
mifyon 4bin7B5lira; Dofiu Anajolu,
da yetigen A Grad ttitirn 2 milyon g27
bin 720lira, B Grad trtun Z milyon
334 bin 330lira, Kapa t0trin 1
milvon
358 bin 155 tira, Dubte kapa ttii0n
912 bin 510lira; A Grad Gtineydo{u
tirtrinil 2 milyon 66g bin 860 lira.-B
Grad tutitn 2 milyon 203 bin 1g5lira.

[g
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Dffiil
anreri

l{apa hrUln[ I milyon 2g1 bin g55lira
ve D"rble lGpa ttitunri ise g61

bin245

lira olarak belirlendi.

Miktann az olmasr avantaj TAPDK
Bagl<am Niyazi Adah, aErk artrma sis_
teminin gegen sezon baganh olmadr_
Em anrmsatarak, "Kimse istekli deSil_
di. Bu nedenle sozlegme fazlasr ve
sozlegmesiz tiitrinleri Bakanlar Kurulu
kararr ile Tekel aldr. Ancak bu vrl bu
kapsamdaki t0tiin Eok fazla degil. Bu
nedenle tablo da Eok kotii degil. Mik_

tann 2 milyon kilogram civarnda ol_
masr avantajh bir durum" dedi. ihra_
catgrnrn bagvurusunu beklediklerini
belirten Adah, bu do$rultuda katalog
haarlanarak aErk artrma sistemini
hayata gegireceklerini soyledi.

Gegen sezon 50 bin ijretici maldur
olmugtu.
Tiitunde destekleme ahmlannt orta_
dan kaldrrarak yerine 0retici trittnleri_
nin yazrh sozlegme esast veya agrk ar_
trrma yontemiyle ahmve satrmrnr geti_

ren yeni sistemin aErk arhrma bo[i_
mu, ozel sektorun sisteme katrlma_
masr nedeniyle, geEen

yl igletilemedi.
Bu nedenle 50 bine yalcn tireticinin
15 milyon kilogram civanndaki tijtij_
n0 elinde kalmrqtu. Bakanlar l(rrulu'
nun aldrlr bir karar ile bu ttitunteri

Te_

kel satrn aldt.

TEKEL YAPRAK TdTdN,
OZERK BiR MdDAHALE
KURUMq OLIUN"
02.07.2004

iZMin - Sozlegmeli tiretime geqilmesiyle beraber 150 bine yaklagan tutiln ureticisi ailenin tut0n
uretiminden vazgegmesi ve 0retimin 1 10 bin tona kadar gerilemesi
ihracatgr ile ureticiyi aynl noktada
bulugturdu. Lireticiler ve ihracatqrlar, yhn ikinci yansrnda ozellegtiiilmesi planlanan ancak bugune kadar herhangi bir gahgma yapllmayan Tekel Yaprak Ttitun A.$.'nin
ozerk bir mudahale kurumuna
donugt0rulmesini istiyor. S6zlegme fazlasl ve sozlegme drqr ttitun-

leri sahn almasl planlanan bu kurumun, tutun piyasasmr duzenle_
yici birigleve sahip olmasl ongor0luyor.

teki gibi destekleme ahmr yapmayacaltnr belirten Tekay, gu bilgileri
verdi:
"Bu nedenle ortaya bir stok prob-

lemi grkmayacak. Sistem

Tutirn Eksperleri Derneli Bagkanr
Yllmaz Tekay, onumuzdeki yllarda
Avrupa Birlifi'nin tttun uretimine
verdili destef i azaltmastna paralel
olarak Ttrk tutununun oneminin
daha da artacallnr belirterek, 'Ancak sozlegmeli uretim sistemine
gegildikten sonra sozlegme fazlasl
ve sozlegme drgr tutun ureten ureticiler mafdur oldu. Tutun uretiminde sozlegmeli uretimle bera_
ber yer alan aglk artlrma sistemi ig
etilemedi. Qok sayrda uretici tutunden vazgeEti. Bu nedenle t0tun
ureticisine gtiven verecek ozerk bir
mudahale kurumu olu$turulmahdrr" dedi.

stokla yuruyecek. Satrn ahnan tutun miktan bir sonraki sezonun
uretim kotasrndan dustilecek.
Sigara uretimi ve ihracat igin ihtiyag duyulan tutun mikian da belirlenerek uretim planlamasr yaprlacak. Sozlegme fazlasr t0tuntin maliyetini ustlenmek zorunda kalacak olan ihracatgl mudahale kurumunun olugturulmasrnr istiyor. Ahcr bulamayan ttitunleri yine Tekel
almak zorunda kalacalr igin, devlete yuk getirmeyecek bu modele
Ozellegtirme idaresi Bagkanhfr
(OIB) da srcak bakryor. Ancak karan siyasiler verecek".

Ozellegtirme yerine ozerklegtirme

ihracatgr da destek veriyor
Global Tirtiln Ticaret ve Sanavi A.S.

Tekel Yaprak Tiitun A.$.'nin bu ig-

levi yerine getirebilecelini

dile

getiren Tekay, hantal bir yaprya s_
ahip olan ve devlete mali yuk getiren bu kurumun ozellegtirilmesi
yerine ozerklegtirilerek rniidahale
kurumu haline getirilmesi gerektilini soyledi. Ureticiden, tutunu sailn alacak firmalardan yapllacak
kesintiler ve Tutun Fonu'ndan
sallanacak kaynakla kurumun
kendi finansmanrnr olugturabiIecelini ifade eden Tekay, "Bu kurum, ahct glkmadlgr takdirde sozlegme fazlast ve sozlegme drgr tiitunleri satrn alacak. ABD'de uygulanan agrk artrma sistemine benzer bir sistem ile bu t0tunleri satrga
grkaracak. Duguk faizli l<redilerle
uretimi tegvik edecek. ihracat pazarlanndaki geligmeleri takip ederek Turk tutununi.in pazarlama
olanaklarnr genigletecek" seklinde konugtu.
Olugturulacak kurumun gegmig-

slfrr

Yonetim Kurulu Bagkam Mus-tifa C,i,

de t0tunde olugturulacak bir
mtidahale kurumuna olumlu

baktrklarrnr soyledi. dreticinin elindeki ttiLtunt paraya donuqtureme-digi
olEude tritrin uretiminden vazgeEmek zorunda kaldrsrnr dile ge-

tiren Gtir, "Olugturulacak bir mr.idahale kurumu ile elinde tuttin
kalmayacalrnr bilen 0retici, tijtirn
tiretimine devam edecektir. Tekel
Yaprak Ttitun A.S. zaten bir tiir
miidahale kurumu gibi gahgryor. Bu
kurulugun mtidahale kurumu-na
dontiqtiinilmesi mrimkun" dedi.

Tiirkiye'de ttitiin iiretimi
Yrllar
1999

Ekici
Adeti

Uretim
Miktan

Uretim
artlsl

(ksD

(bin kilogram)

(yuzde)

573.829

237.009

-3

2000

581.821

196.391

-21

2001

473.461

142.862

-Jt

2002

402.145

153.059

a

2003x

330.000

711.731

-27

x 2OO3 rakamlarr tahminidir.

Ka5rnak: Tutun Eksperleri

Derneji

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

TRANE

KAqKAR
drklarrmr ve hissettiklerimi dinledikten

sonra "bunlart neden yazrya dokup
bultene gondermiyorsun? " diye sorana dek. Zamanzaman, gevremdekile-

re 2500-3000 li metrelerde solunan
havanln ne kadar temiz, iEilen qayn
ne kadar lezzetli, dofarken ve batarken gunegin ne kadar etkileyici oldulunu anlahrtm. Bunu yaParken asrl
amacrm onlara " ben de oralara gittim
"demek degil," siz de oralara gitmeli

:,grytql
tF
Tiitiin'Eksperi

ve gormelisiniz" dir.

Bu yazryr planlarken, aldrllm notlar-

10-20 Temmuz 2003

(*) Tians Kagkar;

Faaliyetin teknik

ismi. Ksaca,3932 m lik" KaEkar Zirve"nin etrafinda ve bilinen eski rotalardan birisi takip edilerek, yeni rotalar belirlemek amacryla harita ve pusula kullanrlarak yaprlan ,genellikle 1
hafta olarak planlanan faaliyet geklinde ozetlenebilir.
Bahsi gegen faaliyet,Turkiye Dalciltk

Federasyonu Samsun $ubesinin
planh faaliyetlerinden birisi olup geEti-

limiz Temmuz ay iqerisinde, aralannda benim de bulundulum 1 1 eski ve
yeni daficr tarafrndan gergeklegtirilmigtir. Daha once 2001 yrh Tians KaEkar faaliyetine de katrlmrq ve btiyuk bir

keyif almlgtrm ancak o zaman boyle
bir yazl hazrrlayarak yagadrklartmr
sizlerle paylagmak akltma gelmemigti. Ne zaman kibir meslektagtm yaga-

dan faydalanarak gunluk geklinde hazrlanmq biryaanrn daha aktct okuna-

bilece{ini dtigundum. Daha

f.azla

uzatmadan baglayayrm.Umanm yazl
befienilir ve iEinizde "Bizim Daflan-

mz"a kargr bir ilgi ve merak olugur,
aqrkgasr bundan ben de biiyuk bir keyifahnm.
11 Temmuz

- 20 30 : Samsun'dan

hareket edildi. Yolda gadtr arkadagtm
ile yan yana oturduk ve ilk tanrqma.
Ashnda daha once yaprlan Sah toplantrlannda tamgllmrq ve birlikte kamp
ahgverigi yaprlmrgh ancak tanqma an-

lamnda ilk sohbetler otobiiste oldu.
iyi bir Eadrr arkadagrm var ve ilk izle'
nim gtzel. Bu onemli g0nkii dag koqullarrndan kaynaklanan psikolojik
gerginlikler faaliyetin keyfini kagrrabilir.

12 Temmuz - 07 00 : Keyifli bir yolcu-

luktan sonra Rize-Pazar'dayrz. Guzel
bir sabah. Hava rhk ve hemen dala

grkma isteli uyandrtyor insanda. Yukanda hava daha salhkh olmah, sahilde nem oram yuksek. Ekip bagtmlz
hemen bir dolmug tuttu ve beklemeden yola grktrk.

-

11

00

12 00 arast, Qat yaylasrnda

mi.rkemmel bir kahvaltu Karadenizli
olmama ralmen ilk defa kuymak yiyorum. Bazr yorelerde muhlama da
deniyormug.Yoresel peynir,tereya! ve
mrslr unundan yaprlmq tarifsiz bir lezzet. Biraz kolesterol{l yuksek ama
onumijzde 5-6 gunltik bir faaliyet var ,
nasrl olsayakarrz:)
Peynir, zeytin, kuymak, domates,salata
hk,tereya!,bal ve gaydan olugan kahvaltr bundan sonraki gunler iEin bir
nevi hazrrhk oldu. Qiinku bundan sonraki kahvaltrlar 2 dilim ekmek, 1 dilim
karper peynir, birkaE gay kagtfl zeytin
ezmesi , hazu paketlerdeki ya!, bal ve
gaydan olugacak ve gay keyfi yapilamadan gadrr sokulup ytiruytrg haarhlr baglayacak. 7215 te qat yaylasrndan aynhyoruz.
- 13 00 Kale yaylasrndayz. Daha sonra "Eigekli" ve "orta slrt" yaylalarndan
geEiyoruz. Qigekli yaylanrn nispeten
farkh bir gortintiisii var qirnkti evler
modern gorunuglti, bazilart gift katlt
ve Eatrlarda uydu antenleri var. llEe ile
siirekli dolmug ballantrsr olmasndan
kaynaklanlyor bu goriintu. Daha yukseklerde uydu antenlerinden uzak
ama dolaya daha yakrn bir yagam var
ve bizi geken de o

!

€
I

rimx

exspenleni

oenxeGi
a0LTEI{i

jl

grinenter titke ttittinculugu
etden gidi_ 6. BEytN
tor' Paralarrmrzyurtdrqrniakry-or'

i
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YaprakEtun ve sigara sekto^inrin
bi-

ffi^,-^

Dti nvada b iivri k siGrei
Iliiii:ltrrmara'nryapanistanser *m ekte il,' t"i-1i?lTl1:ilJ,
Jr"?il",l,
olan ulketere gtoLailegme taktigi
ite tiiuptq u,r,-r"r-J,rliirantar
"il :
girip istediji kar vaprp
gegitti
Erkry6rrar. aepotaraa dagrruk vaziyette
Devlet

u,w[
r.r i=.iu, o,nu da bir kamu t ururugunu u"_
rulugrar bir qekitie pargarayrp
"r.t".-fu yok
.i;cekmig. Tritun enstitureri
etmeye gahgryorrar ririb'imser
t"iiiti-riri
etindeki

fr

|

1 |

U/I,IITLIYIZ

konur_

y€pan,ur,inru

irgili bilgirerin
"."gar-a
tui.in
.iL"a,g,
ffiJ;;"fi,
de bir ge_
sekto^imuzii hrrpa'yorlar.
it; t t]tau augnotur sayrrr. Ben okurbitirme
!*s"k
vaziyette brrahp, kendi igrerini
t,i- ri" iuri-r.
ozellikte en btivtik hedene.i
orun

zyla srirdriruyorrar. Tiitiin

oruau yapmrgum.

Qok iizur_
sektoriin, a,.i-. ,rnun ui ve krirtrirer degerrerimi_

almaya bite tarip ormadrrar.
Neden
srnlar ki ? istedikrerini yapryorrar.

den bizim sigara fabriklfu.,-,r,

atNe-

," *nip

grkamryoruz. Hig ormazsa
bi_

nanrnbir botumu, kitapla.
aretreri

ufrrn- *["lg=

edilebilseydi.

ire

Sigara fabrikatanna yerti bir
firma

tatio J;rT*
ilffi-'il'Fftlil:
:l'.:;::*;r*# ;ili::iliTJffi:Jf"#i1

deviva ontann dubrorreriva
du

*' i""ii.xi, fiilT',irlil#:Jil*i:;
dole
He,. jey_orerru;i;"" iy orur,
diye bir gey ,r"itjt"r:i;#.-[$$1t:
i:fl"'jl
yok ENRoN
kompratorleri....

onru.in

da ozeliirketti uattr.

gat'- uo-no? reklam yasagr val ama

trg [Jke ekonomisinl zarar vermedi
mi? ozel olsun devret ot"rn
uuguril,

;-ffi

gu;J""

onlar

pazarlama arabalan ile
tiniversite on_
ierinde, rise onrerinde,
dershane 6nre-

''
Gke|'dege|inennokta.herkestarafrn-,'ffir|rklrolarak":,1"J#Hf'[?"1[l};;5*:',.#
;':ffi il*";jJ?"'".'l,T:::,:.t_'r,,rr,
danazEokbilinmektuai''

nu"[on'iut"p.J;#;iJtu-,:n.'r., rotedir' GloBA'-Esrlim,oiiilEsn *,'l"lig"isriir'.v"i"urikarar Eok
LlMderkenneleroiuyor?"1'-F-;4; ciiemriiar. o.uautiloiuntar taritetisi
rt daha iyi analiz etmemiz-gerekmek- ,uu",',n

ar hatta daha aktif otabiririz. yerri
bir
araba markamrz yok, yerri

bir saat
markamrz yok ama yerri
sigarara'mz

tiinureticileri'garrqhgrmzkurum,Tri- lara uretimi, puru.lu-u taktikleri bu vardiyeonta'izleyebitiriz.MetinsARl_
Lprunt,turau';*;;;t,-eriydi. Eks- QAM mesrektagrmzrn
tfin eksperligi' bundan nasrl
birrte_
etkiiJ
t:!g- mesreginl ta-Ji iiert<en, go- ninde gok gtizer bir yazsrdernek
yor?
vardr.

Kendi

+;ffi#,u"^:::rr:_r n

l-"f;**O*U*

i'ilit#','i*#liHr*#}'i

;ffi3fi\?;gif,AHffiililffi

;:i,,?#"

nrATdnKue a'kaaaEta"ncaiil;:
EL;* v,;n"tuntu.i.,-".iJ-r,i#,J,,t,F
riyetin ozorvlta'naa RE
ordufu :u :i-,konmamrg, Giineydoiu dan
Ii"i" oJ"t"- iia^yilrr."p"riin.l"lo.r-turug,
tiretim borgererimizin adran
mez sandtfir 40 milvon franklk
ire-Turkigirket ul;
sermayesini odeverek 42 yrttrk
ya
-"i"L"gru'n
a-r.n'uurtLua"r.,
BATffi^1
diyerim,
f:1.9:t 9:y"
reji tas- ,r-tu.,
fiye edildi.
-"aJi-*""i'iur"i,ili,,,* biyARBAKIR
diyetim diyon Bunran
r!;ov,r'niu lT0l savhrrftuninhisakururu ,igu.u
y"-

n Kanunu ile zalim

n"igli5r-yr" r.. rairLara.
a1a16rt6;;; Bl- .i,i1"0,

E"lltH'rtfff
z-cOndlrlif"*

rJim;;;u;d"i;;";,#

ouirriiJ"l""
s'Meslexiqiecirim
.

r;;ii.;"

bondurumda birindigi rizere
ozeresti_

.in aracasrz dedirer. orii nyatrna
arma-

ya salstrt"ar.

oil;;'t^i'i1uli.,u.u,

s,u"ffii9",,v",,1i.,*ll:flrbk ffl]i,i_,n:H:,"f",j;j:"j,_g;r'"1
ffi:l',',::Tffi:*"":_**r*:l
go- ;;"d i;i;;il;;';"i'#L gormedi_ nrnn
bekriyorrar. Hara bir
p?_ ilij* *,"-E,r"l;"1,#;lraileait_ Eeler srkmasrnr
yapabitiriz. ontarn taktikleri
denin arkastnda d.inva devl
ire
sirt<etler ilr:.si;;; il#filli
et<onomik savaslartnt
isru,. Eor. hatta. daha ir taktikrerre, diqe dis musinsi ve J"r'i"H.irrlv*,g[rlt'i5,iiv"a"xig"- cgdelg
..Eok.
edebiririz. iyi iradeli, aurust
planh bir gekilde
uir
vurtlllL1r3r' rti"in ,i#"1"1 yunirir.r". "--u1'ilt.tugtuiu,
vonetimre canranabiririz. irahi aaatet
sektortinde karh olan devEirketler
za_ rnirl"t igi
u".iru-iiri.ai. brnu yerini bulacak. ATATciRK,tin bize
rar edenler satahm kurtular'aiv" a,i- v.;i"ri"iru. oisunir"
"giti-ie
yasamrnl
parti hukumetle dtinvava
gizet bir
runtr-i veriyoruz. nma
unlmiza-e

"l"u-il.iiru..

"'s

:ffir"j"""Tff#1H,,,,#",
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TUrUN EKSPERLERi
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ARSLAN katrlmrg ve Dernejimiz adrna goruglerimizi bildirmigtir.
6-7 Nisan 2004 tarihleri arasrnda
Bagbakanhk Devlet Planlama tegkilab Mtistegarh$mn Vlll . Beg Yrlhk Kallcnma Plam toplantlsr yaprlmrqtr. Toplantrda Ttitun Mamiilleri Alt Komisyon
Eahgmasr iEin Dernelimiz adrna Bagkanrmz Yrlmaz TEMY M. Emin ARSLAI{, Faruk CdLPINAR, VaKIf MERCiMEK ve Ahmet Hamdi CUtUUq Xa-

.

TEKEL Qahganlan Vakfi Genel Kuruluna katrlmqtrr. Toplanhda 5072 Sayrh yasaya istinaden yaprlan Yonetmelik defigikligi gortigmelerinde Dernegimiz goruglerini ve meslektaglanmrzrn sorunlannr aktarmqlardrr.
" 05 Mays 2004 tarihinde KamuSen Sendikasr Bagkanr Sn.Bircan
AlfflLDlZ beyefendi Dernelimizi zi-

hakhnda gortg alryveriginde bulunulmuStur.

.

10Mays 2004 ile 16Mays 2004 tarihleri arasrnda Yonetim Kurulu Uyelerimizin bir ksmrnm katrlmasryla BitIis, Mug, Batman, Diyarbakra Adryaman. Malatya, Adana ve Hatay Yap-

.26-27 $ubat 2004 tarihleri arasrnda

rak Tirttrn lgletme Miidtrlilklerinde
Eahgan meslektaglanmvla devam
eden 2003 yrh nrunu ehci lutrinleri

Dernefimiz Bagkanr Yrlmaz TEKAY ve

ahnrlannda g6revli meslektaglanmEla

Yonetim Kurulu dyesi Orhan YILDIRIM ile birlikte Ankara'da Ege Bolgesi

Iokal toplantlar 1rapIlmrgbr.
. 31 Mays20o4tarihindeAnkara Hil-

Milletvekilleriyle gorugerek, Tekel' in
Ozellegtirmesi konusundaki driguncelerimiz ve yaprlanmasr ile Mtidahil

ton otelinde TAPDK, TC. Saghk Bakanhgr ve Dunya Saghk Orgtitu taraflndan diizenlenen , Drinya Sigarasz

Tutun Qalqma Grubunun Il. toplantrsrna Demefimiz adma Mehmet Emin

Tlhin Alt komisyon

Plam

yaret etmigler ve Tekel'in ozellegtirmesi ve sirrecindeki geliqen durumlarla,
eksperlerin en az etkilenmesi igin
Sendika olarak nelerin yaprlacagl

binasr toplanh salonunda T.Z.O.B.

kanhk Devlet Planlama teEkilatr Mus-

teEarhgrln Vlll. Beg Yrlhk Kallqnma
nna Demegimiz adrna Yrlmaz TEKAY
Orhan YLDIRt/vt, Faruk GdLplljAR,
Valqf MERCiMEK, Muzaffer IErk ve M.
Emin Aslan kahlmrqlardr.
. 08 Haziran 200zl tarihinde Yonetim
Itlrrulu Bagkammz Syn. Yrlmaz TEKAY Ankara'da TAPDK Bagkanr Sn.
NiyaziADALI 'y ziyaret ederek, Ozel

Bagkanrmrz Yrmaz TEMY istanbul' da

Kurum haklandaki goruqlerimiz ve

rrman sorunlan iletilrnigtir.
. 01 Haziran 2004 tarihinde Bagba-

16 Nisan 2004 tarihinde Ankara'
da Karadeniz Bolgesi l"lilletvekilleriyle

Mudahil Kurum'la ilgili bilgiverilereh
Tekel'in Ozellegtirlmesi konulannda
ve kapatrlan iEletme miid0rliikleriyle
ilgili goruE ahgveriEinde bulunuldu.
. 04 Mayrs 2OO04 tarihinde Demek

aEilrmlanma iletmiglerdir.
.05 Nisan 2004 tarihindeTZ.O.B.

gun ryu ve Guneydogu Anadolu
Milletvehlleriyle goriigmelerde bulunulmug, Ozellegtirme ve meslektaqla-

trlmrglardrr.

.

AKTIYON

migtir. Demek Bagkantmrz Panelde
Ti.ttun kurumu Bagkam Niyazi ADALI
ile de gorigme yaparak Mi.rdahil Kurum haklanda bilgi aktarmrgtrr. Ayl

Giinii etkinlikleri gerEevesinde haarlanan "Sigara ve Yoksulluk" konulu
panele dernegimiz adrna Bagkan Ylmaz TEKAY katrlmrglardrr. Panelde Kr-

sr Dong0 olarak gorirlen Tuttin ve
yoksulluk arasmdaki iligkiler irdelen-

ffi,

Eahgmala-

sektorde Tutun Eksperligi gorevini
okul mezunu olmayan ve konunun
uzmanl ve ehli olmayan kigilerin yap-

masrndan duyulan srkrntilar, Tuttn
Kurumunda mevcut Eksper istihdamrnr artttrrct gorevlerin aqrlmasr, Tekel

Y.T Muessese Mtdtirltigiin0n Genel

Mudurltik haline donugttiruliip kurumla iligkilendirilmesi Ealqmalannln

yaprlmasve ozellikle Dolu ve Guneydo$u Bolgelerinde bagta olmak
uzere tum Turkiye'de yaygrnlagan kagak sigara ve tuti:n mamullerinin onlenmesi igin Tutiin Kurumuna buyuk
gorevler dugt0lu aktarrlmlgtlr.
. 27-22 Haziran 2004 tarihleri arasr
istanbul'da, Devlet Planlama Tegkilatt'

nm koordinasyonunda VIII. 5

Yrlhk

Kalhnma Plant Eahgmalan kapsammda surdirrulmel<te olan Alt komisyon
gahgmalarrnda bulunulmuqtur.
. 22 Haztran 2OO4 tarihinde istanbul'da, Tutun Eksperleri Onursal Bagkam rahmetli Orhan 6ZET'in ailesi,
Demelimiz Baqkam Sn. Yrlmaz TEKAY meslektaglanmz Muzaffer I$lK
ve Mustafa SEYD|OGULLARI tarafrndan ziyaret edilmigtir.
. 25Haziran 2004 tarihinde EGE TV
'de ismail UGURAL'rn hazrrlayp sundulu "Ege Finans" programma konuk olarak katrlmrg,Trirk Tiitunciilirgu ve AErk futtrma Yontemiyle Ahm
Satrm hakkrnda gorug ve dugtincelerimizi iEeren bir konugma yapmrgtrr.

TUTUN EKSPERLERi
DERHEGi
BOLTENi

gunenler ulke ttit0ncriltrgu etden
gidi_

yor. Paralanmzyurt dqrna akryor.
3- GLOBALLESME MASALLARI

Drinyada briyUk girketler geligmekte

tl

tl

UIVIITLNIZ

olan ulkelere globalleqme taktigi ite
girip istediji karr yaprp grkryorlar.
Devlet elindeki buyrik etronomit t u_
ruluqlan bir gekilde parEalayp yok
etmeye Eahgryorlar bizim tekelimizi
ozellikle en btiyuk hedefleri olan tut0n

sektonimuzr.i hrrpahyorlar. Can
Eekigir
vaziyette brrakrp, kendi iglerini tum
hr_

zryla surdtiriiyorlar. Tutrin sektorijnu
almaya bile tatip olmadrlar. Neden
al_
snlar ki ? istediklerini yapryorlar. Ne_
den bizim sigara fabrikalarrmzl alslnlar?
Sigara fabrikalarrna yerli bir firma talip
olsa; ne ise... piyasadakiler ya dunya
deviya onlarrn dublorleriya da onlann
kompratorleri. .. .

H:rg:y_o::t]eEince iyi olur diye bir
sey
yok ENRON da ozelgirketti batu.
BLt_
trgr iiJke ekonomisine zarar vermedi

tedj r.. G LOBALLESELIM, OjELLE$
E_

LIM derken neler oluyor? titXemiz,
iti_
tun dreticileri, Eahgtrirmrz kurum,
tu_
tun eksperti$i, bundan nasrl etkileni_

yor?
1-ULOSALKORUM

TEKEL 1 mart 1925 tarihinde M.K.

ATAIURK ve arkadaglannca Cumhu_
riyetin o zor yllannda REJi nin odene_
mez sandrfr 40 milyon frankhk
sirket
sermayesini odeyerek 42 ylhk reji
tas_
fiye edildi.
1930 ylnda 1701 sayh Tutrin inhisa_
rr Kanunu ile zalim Reji imtiyazrna
son
veritdi. yani TEKEL ninrti-nx,
u; Bi_

ZEEMANETIDiR!

2-GORONTU
$uan rjlkemizde siyasi istikrar var. Tek
partihtikiimetle dunyaya gtizet bir go_
riintti veriyoruz. Ama ulkemizde p-er_
denin arkasrnda dunya devi girketler

ekonomik savaglannr gok sinsi ve
planh bir gekitde ytiriltuyorlar.
Tiitrin

sektorunde karh olan dev girketler
za_
rar edenler satahm kurtulahm dive
dii_

,.1,r

kitaplar, bilimsel dokumanlir
Eegitii
depolarda dagruk vaziyette t<onut_
mug, bina da bir kamu kuruluguna ve_

rilecekmig. Tijtun enstituleri tilimsel
aragtrrma yapan tuttinle ilgili bilgilerin
toplandrlr beyindi. O beyni de bir ge_

klde dagrttrlar sayhr. Ben okulbitirme
tezimi orada yapmrgtrm.
Qok uzil_
dtim. Manevi ve kulttrrel degerlerimi_
ze sahip grkamryoruz. Hig olmazsa
bi_
nanrn bir botijm0, kitaplarr aletleri
ile
muhafaza edilebitseydi.
7. NEYAPMALI
Yabancr girketler dunyay ve rllkemizi
ahtapot gibi sarmrg durumdalar. Bak_

kalbakkal, bilfe bufe, market market

dolagryorlar. En kriEuk koye bile gidip
sigara satmaya Eahgryortar. feleviz_

yonda reklam yasajr var, ama onlar

mi? Ozel olsun devlet olsun baganlr

pazarlama arabalan ile tjniversite
on_
lerinde, lise onlerinde, dershane onle_

4- EABR|MEKSPERLERi

:h9""q:f ince goruntilter otugturup,
hedef kitleye kendilerini atrghriyorlar.

olmanrnyolu iyi yonetimden guE"i.
Tekel'de gelinen nokta herkes
tarafrn_
dan az gok bilinmektedin Bazr konula_
rr daha iyi analiz etmemiz qerekmek_

6. BEYIN
Yaprak ttitrln ve sigara sektor0nirn
bilimsel aragbrmalarrnr yapan istan_
bul'daki Titi.in Enstituleri kapatrlmrg,

Yllardrr bu kurullarda ajrrlkh olarak

Tekel'in yaprak tijttin bottimunun
so_
runlan konuguldu oysa fabrikalar qok
onemli idi. Oradaki sorunlar kalitelisi_
gara uretimi, pazarlama taktikleri bu

toplantrlarda dile getirilmetiydi. Eks_
tarif ederken, (TO_

p_erlik meslefiini

HUMDAN DOMAM I{ADAR) diye
ta-

rif ediyorduk. Fabrikada ki eksierler
Eegitli nedenlerle oradan uynld,tur.
Bunda yonetenlerin sorumlu oldulu
kada4 biz eksperlerin de sorumluluju
var. Fabrikadaki meslektaglarrn d-u_

rumlan maddi manevi drizettilebilirdi.
Sonralan meslek tarifi maalesef (TO_
HUMDAN FABRIKAYA KADAR) otdu.
Fabrikalar bizim en yuksek kalelerimiz
olmahydr... Olabilir de.
5. MESLEK iciEGiTIM
Bu giine kadar; tespit, teselltim. ba_

krm, igleme, fabrikasyon eksperleri

meslek iEi egitimi pek fazla gormedi_
ler. Igler usta Errak mantrlr ite traUeail_
meye gahgrldr. Oysa yaprlan igter gok
derinlik isteyen iglerdin Drinyaiaki ge_

ligmeler yenilikler mestektaglaia,
meslek iEi ejitimle verilebilirdi. bunu

yoneticiler organize edebilirdiler.

#

Bizde de tum imkanlarvar. Onlar
kad_

ar hatta daha aktif olabiliriz. yerli bir
araba markamrz yok, yerli bir saat

markamz yok ama yerli sigaralanmz

var diye onlarr izleyebiliriz. Metin
SARI_
QAM meslektagrmzrn dernek bulte_

ninde gok guzel bir yaztsr vardr. Kendi
tutrinumijzden yaprlan sigara diyelim.
yent. grkarrlan sigaralara
yeni isimler
verelim diyor. $imdiye kadar sigarala_
ilim konmamrq, Gtineydogu dan
1a
trretim bolgelerimizin adlair ite ttirt<i_
dynya ya BATMAN diyetim,
f".9:f
DIYARBAKIR diyelim diyor Buntan
oralarda kurulu sigara fa-brikalarr ya_

pabilir.

Son durumda bilindigi uzere ozellegti_
rin alacalrz dediler. 6tu fiyatrna alma_
ya gahgtrlar. Olmadr. iMF bile harac

mezat satmayn dedi. Dtnya devi
ketler ulusal sigara sektortlmuzun

gir_

ca_

nrnrn Erkmasrnr bekliyorlar. Hala bir
Seyler yapabiliriz. Onlarrn taktikleri ile

hatta daha iyi taktikterle, dige dig
mi)_
cadele edebiliriz.
iradeli, dunist bir

il

yonetimle canlanabiliriz. itahi adalet

yerini bulacak. ATATdRK,iin bize

emanet ettigi tutrin inhisarr yagamtnr
siirdurecek diye timitlifiz.

TUrON EKSPERLERi
oenrueGi

e0Lrel.ti
ARSLAt'{ kabili re Dernegriz
na goruElerimizi bf&mi$i.

a4

. G7 Nisan 2(X)4 aitteri arasrda
Aagbalsrl(DaderPHarrn teddab llusreiailgttrr MI| . Bef Yrftk IGL
lcnrna Plan topbnUsl ppnnam- fop
hntda Tftin Mamulleri Att Komispn
Ealtgrnas iEin Demegimiz adrna Bagkarumz Yilmaz TEKAY M. Emin ARStAN, FarukCtttPIXaR, Vanf MERCiMEK ve Ahmet Hamdi CtttutUg t<atrlm6lardrr.
16 Nisan 2004 tarihinde Ankara'
da Karadeniz Bolgesi Milletvekilleriyle
Mijdahil Kurum'la ilgili bilgi verilerek,

.

RIM ile birlikte Ankara'da Ege Bolgesi
MilleWekilleriyle gorugerek, Tekel' in
Ozellegtirmesi konusundaki duguncelerimiz ve yaprlanmasr ile Mudahil
Kurum hakkrndaki goruiglerimiz ve
aElhmlanmzr iletmiglerdir.

.05 Nisan 2004 tarihindeTZ.O.B.

binasr toplantr salonunda TZ.O.B.
Trit0n Qalryma Grubunun Il. toplantrsrna DernelimizadnaMehmetEmin

.

kanhk Devlet Planlama tegkilatr Miistegarhlrnrn Vlll. Beg Yrlhk Kalkrnma
Planr Tutirn Alt komisyon Ealrymalarrna Dernelimiz adma Vlmaz TEKAY

Orhan YILDIR|M, Faruk GdLPINAR,
Vakrf MERCiMEK, Muzaffer Igrk ve M.

l(rrulu Bagkarumz Syn. Yrlmaz TE-

TEKEL Qahganlarr Vakfr Genel Kuruluna katrlmrqtrr. Toplantrda 5072 Sayh yasaya istinaden yaprlan Yonetmelik degigikligi gorugmelerinde Dernegimiz goruglerini ve meslektaglarrmrzrn sorunlannr aktarmqlardrr.
" 05 Mays 2004 tarihinde KamuSen Sendikasl Bagkant Sn.Bircan
AI{/ILDIZ beyefendi Dernegimizi zi-

hakkrnda goriig ahgveriginde bulunulmustur.
. 10Mays 2004 ile 16Mayrs2004 tarihleri arasrnda Yonetim Kurulu dyelerimizin bir ksmtnm katrlmasryla Bitlis, Mug, Batman, Diyarbakrr, Adrya-

Dernelimiz Bagkanr Ylmaz TEKAY ve

nman sorunlan iletilmiqtir.
. 01 Haziran 2004 tarihinde Bagba-

ilgili gorug ahgveriginde bulunuldu.

eksperlerin en az etkilenmesi iEin
Sendika olarak nelerin yaprlacalr

Yonetim Kurulu dyesi Orhan YILDI-

lle de gor[$rne yaparak Mirdahil Kurum haldqnda bilgi aktarmrgtrr. Aynr
gun Dogu ve Guneydogu Anadolu
Milletvekilleriyle goriiqmelerde bulunulrnuE,Ozellegtirme ve meslektagla-

EminAslan katrlmrylardtr.

yaret etmigler ve Tekel'in ozellegtirmesi ve surecindeki geligen durumlarla,

.26-27 $ubat 2004 tarihleri arasrnda

Dernek Bagkanrmz Panelde

TUUrrI hJrumu Bagkam Niyazi ADALI

Tekel'in Ozeilegtirlmesi konularmda
ve kapatrlan igletme mud0rliikleriyle

. 04 Mayrs 20004 tarihinde Dernek
Bagkanrmrz Yrmaz TEKAY istanbul' da

AK$IYON

rr[$L

man, Malatya, Adana ve Hatay Yaprak Tuttin igletme Mtid0rluklerinde
Eahqan meslektaglanmrzla devam
eden 2003 yh urunu ekici tutunleri
ahmlannda gorevli meslektaglarrmzla
lokal toplantrlar yaprlmrgtrr.
. 31 Mayrs 2004 tarihinde Ankara Hilton otelinde TAPDK, TC. Salhk Bakanhgr ve Diinya Saghk Orgutu tara-

frndan duzenlenen , Diinya Sigarasrz

Giinu etkinlikleri gerqevesinde hazrlanan "Sigara ve Yoksulluk" konulu
panele dernelimiz adrna Baqkan Yrlmaz TEKAY katllmrglardrr. Panelde Kr-

sr

Dongu olarak gorulen T0tun ve
yoksulluk arasndaki iligkiler irdelen-

w

. 08 Haziran 2004 tarihinde Yonetim

KAY Ankara'da TAPDK Bagkam Sn.
NiyaziADALI 'y ziyaret ederek, Ozel

sektorde Tutun Eksperlili gorevini
okul mezunu olmayan ve konunun
uzmanl ve ehli olmayan kigilerin yap-

masrndan duyulan srkntrlar, Tutun
Kurumunda mevcut Eksper istihdamrnr arttrrrcr gorevlerin agilmast, Tekel

Y.T Miiessese Mudiirli.ig0niin Genel

Mtidurluk haline dontigturiilup kurumla iligkilendirilmesi galrymalannm

yaprlmasve ozellikle Dolu ve Gtineydo$u Bolgelerinde baqta olmak
uzere tum Turkiye'de yaygrnlagan kaEak sigara ve tuttin mamullerinin onlenmesi iEin Tutun Kurumuna biiyuk
gorevler dugttilu aktarrlmrgtrr.
27-22 Haziran 2004 tarihleri arasr
istanbul'da, Devlet Planlama Tegkilatr'
nm koordinasyonunda Vlll. 5 Yrlhk
Kalkrnma Plant Eahgmalarr kapsamm-

.

da s0rdurulmekte olan Alt komisyon
qahgmalarrnda bulunulmugtur.
. 22 Haziran 2OO4 tarihinde istanbul'da, Tutun Eksperleri Onursal Bagkanr rahmetli Orhan OZET'in ailesi,
Dernelimiz Bagkanr Sn. Yrlmaz TEKAY meslektaglanmz Muzaffer I$lK

SEYDiO6ULIARI tarafrndan ziyaret edilmigtir.

ve Mustafa

. 25 Haziran 2004 tarihinde EGE TV
'de ismail UGURRT'rn haarlayrp sundufu "Ege Finans" programna konuk olarak katrlmrg,Turk Tirtuncululti ve Agrk Arttrma Yontemiyle Ahm
Satrm hakhnda goriig ve duguncelerimizi iqeren bir konugma yapm€til.

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

Iooao
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SENi SAYGIYIA ANIYORUZ...

Denizli Yaprak T0tiln igletme Miidtir-

lugu kadrolu meslektagrmrz Ali
BEYHAN ile Lutfrye hantmtn kzr
Meryem 29 Kasrm 2003 tarihinde
dunyaya gelmigtir. BEYHAN giftini
kutlar, Meryem'e salhkh uzun bir
omi.rr dileriz.

istanbul Yaprak Tutun lgletme Miidurliigil kadrolu meslektagrmz Metin
SARIQ,AM ile Derya hantm 03 Nisan
2004 tarihinde evlenmiqlerdir. SARIQAlvl giftini kutlar omiir boyu mutluluklar dileriz.

izmir Yaprak Tiitun igletrne Mudurlu-

DILERIZ
BAIARILAR
J
TekelYaprak Tiitun lgletme ve Mtiessese Mud0rliig0nde Mudiir Yardtmct-

hll srnavryaprldr.
1.

4- 20/

1.0

12002 Tarihinde yaprlan Mtt-

gil

diirlilk stnavtndan sonra uzun suredir

2004 tarihinde evlenmiglerdir ERGIN
giftini kutlar omur boyu mutluluklar

meslelrtaglanmz taraftndan beklenen
bu smav Tekel personelinin yer ve gorev deligtirme suretiyle atamalanna

kadrolu meslektagrmtz Turan
ERGIN ile Hanife hantm 23 MaYs
dileriz.

iligkin yonetmelik esaslanna gore
9.06.2004 gunti gerqeklegti. 1 98_ki'
€inin miiracaat etmesine ralmen 142OlOOlZaO+ tarihleri arastnda yaprlan
1

Balatgrk Yaprak Tut0n lgletme Mudtir-

lulu

kadrolu meslektagtmz Devrim
OMLKAN ileMtige hamm19 Haziran
2004 tarihinde evlenmiglerdir. ORALKAN qiftini kutlar omirr boyu mutluluklar dileriz.

Samsun Yaprak Tutun lgletme Mu-

durlugu kadrolu meslektagtmz Ah-

met

$ENOGL(J ite Aysun hanrm 20
Haziran 2004 tarihinde evlenmiglerdir. SENOGLU giftini kutlar omiir
bovu mutluluklar dileriz.

seminerve slnava 149 kigi katrldl.

Srnavda baqarrlt

olan 122 kigi;

20.06.2004 tarihinde yaprlacak olan
sozl0 mulhakata galnldr ve tamaml
bu snavda bagarrlt oldu.
Mudur Yardrmcrhfr stnauntn ardtndan 27 - 27 I 06/ z}} tarihleri arasrnda $eflik srnavr yaprldl. Altnan duyumlara gore yahrrbir gelecekte $ei Yardrmcrhgr $naunln da yaptlacalt planSrnavda baganh olan tum

TUrUN EKSPERLER|
oenHeGi
gULreNi
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"TE.Y.O. 26. D6nem mezunu 6lrencilerine diplomalar;

t6renle Derildi"

Tiirkige Kamu-Sen Genel Baqkant Bircan AI<YILDIZ
O 4. O 5. 2 O0 4 tarihinde D ernefi imiz Genel Merkezini
zigaret etmiEtin
43

