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Bir onceh saymrzdan sonra gegen ug aymrzr deferlendirirsek;
rutun Igletmeleri ve Ticareti Miessesesi M0dtrlugiince yaprlan mud0r
yardrmcrhlrsrnavtnda bagarrholanmeslektaglarrmrzrnbir krsmrnrn bogkidro bulunan
yerlere atamalarr yaprldr. Atamalarr yaprlan meslektaglarrmtzr kutlar , yeni gorevlerinde

Yaprak
Reklam

2

Merhaba

3

Giindem - Atatiirk Diyor ki

4

Tiiti.in Politikasr

5-1,4

Ttitiin Bitkisinde Ani Etkili Yaprak

1,5-21

Giibresinin Firyolojik Etkileri

Ttittince

22-23

ResmiGazete

bagarrlar dileriz.
Yine bu suregte, bazr Yaprak Tutun igletme M0durl0kleri kapatrldr. Bu mudi:rluklerde
Eahgan arkadaglarrmrz haliyle baEka yerlere atanmak durumunda kaldr. Aynca baz
meslektaglarrmrzrn da istemleri drgrnda batr illerinden Do[u ve Guneydogu illerine
atamalarr yaprldr. Yapllan bu atamalar camiamzda huzursuzlula ve tedirginlige sebep
olmuEtur. Miessese Mudiirlugum0z nezdindeki yaptrlrmrz giriEimlerde, naluatantri<

Denetgilerin raporlarrnda Dogu ve Guneydogu Bolgelerinde ijletme mud0rlijklerde
kadrolu eksperlerin ig ve kapasiteye gore yetersiz olmasr ile batrdaki kadrolu Eksper
saylslnr fazla olmasr nedeniyle zorunluluk haline geldigini ifade edilmiqtir ve bu
atamalann bir krsa sureli rotasyon programl Eergevesinde yaprldrlr bilgisine ulagrldr.
Temennimiz ozellikle atmalar ve geEici gorevlendirmelerle ilgili oiarak ge{mig
donemlerde igletilmeyen yonetmeligimize; gerekirse bazr middelerini yeniden

24

duzenlemek ryretry]e iglerlik kazandrrlmasrdrr. Yaprlacak atama ve gorevlendirmelerde
ancak bu gekilde hakkaniyet sallanabileceli inancrndayz.
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25-27
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Anketinden Qrkardrgm Sonuglar
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fne sizlerin bildigi gibi rEKEL A.$. Genel Mud0rlug0ntin
ozellegtirilmesi sureci igin , TEKEL A.$. btinyesinde bulunan t0m meslektaslanmrz ve
memur statustinde Eahgan personelden istihdam fazlasr personel olarak beliilenmeleri
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Gcinderilen yazrlar yaynlansrn veya yaynlanmasrn iade edilemezler.
Yazrlardan veya gevirilerden dolacak sorumluluklar yazr sahiplerine aittir.
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Gegtilimiz g0nlerde

durumunda,

3 il tercihinde bulunmalarr istendi. Bu konuyla ilgili olarak. yonetim

Kurulurnuzca hazrrlatrlan dilekge ornekleri Meslektaglanmrza Duyuru ile birlikte tum
iiyelerimize ulagtrrmaya Eahgtrk.
Ttirk Tutunr-i ve Tutiinciltigtinrin korunup gozetilmesi igin Yaprak ttrtun igletmeleri ve

Ticareti M0essesesi M0durltig0nun Mudahil l(rruma dontlstlnilmesi vonqndeki

faaliyetlerimiz devam etmigtir. Bu konuda derne!imiz gorug ve onerileri, gereI hukumet
yetkililerine gerekse btirokatlara iletildi. Yaprlan gdrugmelerde gimdilik olumlu tepkiler
ahnmaktadrr. Dernelimiz bu konunun da takipEisi olmaya devam edecektir. Ayrrca
meslektaglartmrz bulunduklan yerlerdeki btirokrat ve milletvekillerine ulagirak,
Mtiessese Mudnrl0giim0z0n Mudahil l{urum olarak iglevini devam ettirmesi yonundeki
dugtincelerimiziileterek destek olunmasrnr istemeleri bizlere g0Everecektir.
Turk Tutunc0l0grlnti yakn_dan ilgilendiren bir geligme de; Maliye Bakanhlrnrn sigara
harmanlarrnda kullamlan $ark Tipi Trittin oranr ite bagtantrli olarak O-TV indirimi
(%55'ten- %28'e ) ve buna balh olarak getirilen Maktu vergi duzenlemesi ile harmanlarda
$ark ripi t0t0n kullanrmr ozendirilmigtir. Getirilen bu duzenleme Trirk Tut0nu ve
Tuttinculugrinu koruyan olumlu bir geligme olmugtur. Ancak harmanlarda l(lJllamlan
$arkripi T0t0nuntingergek oranrnrntespitindeTAPDK veMaliye Bakanllrna 6nemli

gorevler dugmektedir.
Dernegimizin gerek Genel Mudurltiltimtiz gerekse Muessese Mridtlrlug0m0z nezdindeki
girigimleri sonucu meslektaglarrmrzrn Dolu ve Gr.ineydofu illerine yapacaklarr teknik
gorevlerle ilgili olarak Gidig-DonnElerde ugak kullanrmr iEin.genel bir- oiur ahnmrq , yine

Dolu ve Guneydoiu

illerindeki gorevlerde

B Tipi

igletme M0d0rl0klerinieki

misafirhanelerden meslektaglarrmztn ricretsiz yararlanabilmeleri igin olur ahnmrgtu.
Bultenimizin yaynlanacalr gu gunlerde sigara fabrikalannrn ozellestirilmesi ihalesi
yaptlacaktrr. Basrndan izledigimiz kadanyla son gunlerde sigara fabrikalanmn yaprak
tutun stoklannda dnemli olgride artrqlar olmugtur. (tahmini 1 milyar dolarhk) Daha
on_c_e^yap_rlan ihaledeverilen 1,150 milyar dolar fiyata bu rakam eklendiginde bulunan
2, I 50 milyar dolann altrnda verilecek her fiyat birinci ihalede verilen 1 , 150 milyar dolarrn
altrndaverilmigolacaktrr. Bunundrgrnda yaprlacakteklifler aldatmaca olacaktrr.
siz r.iyelerimize sunulmak_iizgre 20o5 ajandasr hazrrllr igindeyiz. Ajandalanmrzda yer
almasrnristedilimiz konularla ilgili goriiElerinizve2}o{ ajahdasindaki eksik yada
yanlry bilgilerin dtrzeltilmesi igin dernefiimizle irtibata gegerek katkrlanma bekleriz.
fuahk ay iginde dernegimiz olalan Genel l(rrulu yaprlacaktrr. Mesleki sorunlann
alabildigine agrrlagblr gu gunlerde meslektaglarrmzrn gerekli duyarhh$r gdstererek en

yuksek katrhmr gerEeklegtirmesitemennisiyle,
Bu-sayrmrzda , Dernelimizin goltig0 olan Dernek Ydnetim Kurulu BaEkammurn "TtitLin
Politikasr" adh_ yazrsrnlTi.irk riitiinctilii!0ne ve tanmrna yeni boyut getireceline
inandtlrmz Msc. Ali Ihsan Krrtag\n "Ttitlin Bitkisinde ani etkili YapraliGrjbresinin
Firyolojik Etkileri" konulu aragtrrma gahgmasrnr ,meslektaElarrmrz tarifrndan sevilerek
9-kr_.91 .

Mus!{a

^Seydiofullarr'nrn

"T0t0nce" yazrlarrnl. yrd. Dog.Dr. Erdolan

Keskinkrhg'rn "Bir Osmanh Ozellegtirme Modeli: Reji-Tiitln idaresi" adli gahgmasrm ve
meslektaglarrmlzrn yazrlanm bulabileceksiniz.
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GUNDEM

Hatrrlanacalr trzere 2003 yhnda 6zellegtirme Yuksek Kurulu karartna gore, TEKEL A'$.' nin boliinerek ve
kiigtiltiiterek 2004 yhnrn tigtincii geyrelinde ozellegiirilmesi karan alnmtgtt. Bu karar dolrultusunda TEKEL
A.$.'nin Sigara boliimi1nun ozelleqtirme girigiminin ilkinde British American Tobacco'nun (BAT) 690 milyon
dolar ve Japan Tobacco International'in (JTl) 1 . 150 milyar dolarhk teklifler vermesi, hiikumetin de bu teklifleri
yetersiz bulmasr nedenif e sigara boltmiintin satrgr gerEeklegmemiSti'
Keza 4 milyar dolar teklif beklentisinde olan Tiirk kamuoyu igin sigara fabrikalartnrn satrlmaygl; salladtgt
istihdam, Ttjtun Tarrmrnr ve tireticil desteklemesi, mamul iiretimi, satrgr, sigara piyasasrndaki Pazar payr
% 52) ve 500 biiyuk sanayi kurulugu arasrndaki 14. olmasr ile TEKEL'in durumunu ve yerini tekar
delerlendirme frrsatl vermesi agsrndan, gok onemli bir zaman kazantmt anlamrna gelmekteydi.
Sigara Fabrikalanmn yanmda 450 bin ton civarrnda tuttin stoku ile beraber 2004 yh Ekim ayntn iig0ncti
haftasrnda TEKEL'in Sigara boliimiin0n 6zellegtirilmesi hazrrhlr basrndan yenilerde tekrar duyurulmugtur. Bu
olgu Hiikiimete dolayh drg taleplerin ve kamuoyunun ozellegtirmelere ytikledili aqrrr beklentinin
pompalamalalyla, sigara pazannln tamamen ozel sektortin hegemonyastna girme surecinin bitmedigini

(-

gostermektedir.
Oysa H6ktimetimizden bu konuda rasyonel olarak beklenen gey; globallegmekte oldugu soylenen dtnyada
ve geligmekte olan Ttirkiye'de tiittin tarrmrm ve tiittjn sektoruntin boyutunu dikkate alarak bir politika
olugturmasrydr. O politika ile de sektorde ara$trma ve geligtirme galtgmalanna hrz ve guq vererek
ontim1zdeki yrllarda yapmay ve oluqturmay diigi:ndtigi:, TEKEL'in de iEinde bulundulu Tiitun ve Sigara
seldoruniin tiretim ve satlg normlartntyeni ve rasyonel bir bakrgla ortaya koymastydt'
Bununla birlikte pekdlA TEKEL'deki yaprlandrrma da akrlcr metotlarla hrzlandrnlabilirdi. Reji doneminden bu
giine kadar TEKEL'i belli bir yere getiren bu Milletin kendi oz varhlrnt yine kendi oz sermayesiyle yukanlara
mulahazalarla bulundugu
Eekebilecegi, ortadaki malum olumsuzluklarrn onceki hiik0metlerin siyasi
tasarruflardan kaynaklandrlrnr dikkate alarakbunlarrn tekerrilrune karSt gareleri de ortaya ko5rmahydr.
Hiikumet almay diigiindtigti vergi gelirlerinden bagka da bu sahada onemli nirengi noktalarr bulundulunu
gormelidir. Aksi durumda tiittlnle dolrudan veya dolayh olarak ilgilenen ve gelir saglayan 3 milyon insantn da
igsiz kalarak gelirinin azalmasrna ve buna binaen devletin vergi gelirlerinin azalacaltnr s6ylemek kdhinlik
olmayacaktrr.

Gegtigimiz d6nemde sigara iireticisi firmalarrn fiyatlarrndaki indirimlere ralmen Maliye Bakanhlr sigaradan
ahnan vergi gelirlerini dugurmemek amacryla Maktu Vergi diizenlemesi yaPmrytr. Duzenlemeyle birlikte
mevcut sigara harmanlarrnda kullanrlan Qarktipi ttltun miktarrna gore ahnacakvergiler, ig piyasada kullamlan
sigara harmanlarrnda Ttirk tutilnu kullanrm oranlnl arttlracaktr. $irketlerin Turkiye'ye ozgti sigara harmanlart
olugturmasrna sebep olacaktrr. Sigara harmanlarrnda Ttirk ttjtuntinii ozendiren bu geligme, suni olarak
TEKEL'in Pazar paym arttrracafrm gostermekte, bu yolla uretimin ve Ttirk Ttittnciilngtnun ontinun
agilacalr varsaylmaktadrr. Fakat bu olgunun sozlegmeli tiretimle zaten ozel girketlerin boyunduru!u altrnda
bulunan ve hig bir soz sahibi olmayan iireticilere gelir artrgr getireceline inanmak saflrk olacafttr. Bu olumlu
goriilen olgu flu ortam nedeniyle sektorde kendi yerini goremeyen, verimli yatrrrm yapamayan, belirsizlikler
iginde vakitve pazar kaybeden TEKEL igin de faydah olmayacakttr..
Bununla birlikte harman denetimlerinin nasrl yaprlacafir, iiretim ve satrg raporlanntn dtizenli ve hakkaniyetle
bildirilip bildirilmeyeceli ve sektor0 arkasrndan vurmakta olan piyasadaki kagak sigaralara kargr ne ttr etkili
onlemler a[nabilecefin tespiti ve uygulamasr ile bu tedbirlerde geg kaltnmamast konulannda htikumete ve

Zayrf

filillet,

yetkililere onemli gorevler dtigmektedir.
Ozrilerek belirtelim ki, iilkemizde piyasayr iggal etmig bulunan kagak sigara ve sahte sigaranrn onlenmesi ile
ilgili olarakTtirk Ticaret Kanununda agrk htkumler bulunmastna ragmen ilgili kurum ve kuruluglar tarafindan
somut bir adrm atrldr!rnr gorememekteyiz.

Bununla birlikte sigaramn insan saflrgrna zararh oldulunu bildilimiz halde, harmanlartnrn kontrol
edilemedili ve sadhksz ortamlarda iiretilen, paket ve ambalaj malzemelerinde nelerin kullamldrlrnr
bilmedilimiz 1riinlerin ig piyasamrzda serbestge arz edilerek sigara ttketicilerine segenek olmasr bizleri
derinden tizmektedir.
Maktu Vergi metodunun, hak ettigi olgiide degerlendirilememekte olan Turk Ttitun0mtrztin harmanlarda
daha fazla kullamlmastna itecek olmasr kargtsrnda;
. Tekel'in pazardaki durumunu tekrar de!erlendirmesi,
. Kagak ve sahte sigaralartn yurda girigine ve yurt iginde sabglna engel olunmast,
. Sozlegmeli tiretimdeki eksikliklerin tamamlanmast,
. Harman regetelerinin kontrolil,
. sigara tiretim miktarlannrn ve sigara satlg merkezlerindeki satlglarln kontrolu
Konulartnda kamusal agrdan onemli gorevler 6n plana grkmrg bulunmaktadtr.

Sonug olarak, TEKEL'in Sigara boliimtintin tutiin stoklarr ile beraber satllarak ozellegmesi Eahsmaslnln,
TEKEL Pazarlama ve Dalrtrm Tegkilatrmn siqara dalrtrmrndan elini gekmesile piyasada kan kaybeden Ttirk
Ttittinctiltlune goziim olmayacalr agrl<tr. iEinde bulundugumuz gartlarda Tekel'in sigara boliimiiniin yok
pahasrna sahqrnl da gerektiren higbir durum bulunmamakta oldulunu kamuoyu adrna yetkililere bir kere
daha duyurmak ister, onumuzdeki g0nlerin, Turk Ttltinctil0ltlne ve camiamza yeni kazanlmlar getirmesini
dilerim.
eavarlanmla

Yrlmaz

TEMY

Yonetim l{r-rrulu Bagkanr
yilmaztekay@hotmail. com
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Kurtulatnaz,"
Nl. Kemal ATATARK
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dam ile Tekel'in ulke ekonomisinde
gok onemli bir yeri vardr. Tekel'in
2000, 2001 ve 2OO2 ylart kan strasr
ile: 70 trilyon TL, 138 trilyon TL ve
1 89'liilyon TL olmugtur.
Gayrr Safi Milli Hasrlaya kathsr; 2001
yrh fiyatlanyla 2.030 trilyon TL,2OO2

yh

tf

ff

T(lT(lN

fiyatlanyla 2.900 trilyon TL' drr.
Toplam vergi ve fonlar iEindeki payr
2001 ylnda % 4.9,2002 5nlnda %
4.4'1ir.2001 ve 2002 yllarnda ttituntin toplam tarrmsal ihracat iEindeki
pay ise srasr ile %74.7 ve % 15.8'dir.
Tuttln uretimimiz son yrllarda uygulanan kota sistemi, sozlegmeli iiretim
uygulamalan ve yabancr tutiinden yaprlan sigaralarrn tiiketimindeki artrgtan yerli tuttine olan ihtiyacrn azalmasr
neticesinde ylda 147.000 ton dtrzeyine indirilmigtir.

Planh uretimin uygun zamanda ve uygun gekilde uygulanmasmda gudiilen
yanhg politikalar neticesinde, 2003 yh

sonu itibariyle Tekel'in tiittin stoku
000 ton diizeyindedir.
Ozellegtirme kapsam ve programmda
bulunan Tekel'e ait 19 alkol fabrikasr

y_aklagrk 400.

POLITIIT{TI

blok satrq yontemiyle $ubat 2004 ayr
igerisinde ozel sektore devredilmigtir.
Buralarda Eahgan personelin bir hsmr
emekliye ayrilmry, bir bolumu Tekel'e
ait difer birimlerden igguciine ihtiyag

duyulan yerlere atanmrg, geri kalanr
ise ozellegtirme gere$i havuz sisteminealmmrgtr.

yilmaztekay@ hotmail. com

I.GENELDURUM
Bir iktisadi Devlet Teqekkulti olan Tekel, (Tutun, Tijtun Mamulleri Ttrz ve

Alkoll0 igkiler A.$), 20.000 iggi ve
8.000 memur olmak iizere toplam
28.000 civannda gahganr ile yaklagrk
333.000 tutiin 0reticisinin iirettili
urtrnun ozel sektorle birlikte ahclsr durumundadrr.
Bununla beraber Tekel. tutun. ttittn
mamulleri, tuz ve kibrit sektorirnde srnai ve ticari olarak faaliyet gostermek-

Hemen her dtrzeydeki Tekel personeli
ig ve kurum giivencesi kaygrsrnrn verdili moralbozuklufuyagamakta, gelecele iimitsiz ve karamsar bir gekilde
bakmaktadrr.
Aynr karamsar ve garesizlik, tut0n uretiminden vazgegmek zorunda kalan
yaklagrk 150.000 eski tutun trreticisi
ile tiiti.in uretimini zor kogullarda surduren 330.000 giftgi ailesinde gozlenmektedir.
2003 yrhnrn son Eeyrefinde blok halinde satrga sunulan Tekel'in sigara

fabrikalarrna verilen fiyat duquk

tedir.

bulundugu iEin ihale iptal edilmigti.
Bununla birlikte ozellegtirmenin
onundeki yargr engeli ve krsmi burokratik engel de eklenince bu yondeki o-zellegtirme alrr aksak yiirumek-

Olugturdufu katma degerve istih-

tedir. Ozellegtirme siirecine girildifiin-

den sigara fabrikalarrna yeni yatlnmlarla gerekli revizyon ve modernizasyonyaprlamamrgtrr.
Zamanrnda ve gerekli olan yatulm ya-

prlamadrgrndan, tuketicinin istedili
evsafta sigaray, yeterli miktarda, tuketimin son noktasrnda hazr etmede
Tekel geri kalmrg ve mugterisini bu

zafiyeti gostermeyen ozel sektore
kaptrrmrgtrr. 2004 yh b-agr itibarile Tekel, 58.000 ton sigara satgr ile piyasa-

nn

%

55'ne hitap etmektedir.

Uluslararasr gozlemcilerin iEine Tiirki-

ye'yr de katarak igaret ettikleri gok
onemli bir husus, gok uluslu sigara
girketlerinin slnlr tanlmaz ve ileriki boItimlerde ele alnan taktikleri kullanarakulusal pazarlara hakim olup, til-

ketimi, denetim altlna almamayan
reklamcrhk yontemleri ile pompalamalandr.
1) Tekel, bu gorevleri Ana Holding biinyesinde
kurulu bulunan 2 A.$. ve 1 /vltiessese Mudiirlilgii ile yurtitmektedir. Bu 3 iiniteye balh olarak

0lke genelinde lgletme M0dtirltlgti,

Baq-

miidiirl0kve Fabrika Mirdirrhigu dtizeyinde 200
birimi (tagra tegkilatr) vardrr. Bunlarrn 100'ti
Yaprak Tiittin, 7'si Sigara Sanayii, 84'i Pazarlama ve Dalrtrm, 9'u ise Tirz Miiessesesine
ba!hdrr.

2)

2OO3 yrhnda blok satrm suretife ihaleye
grkarrlan Tekel'e ait sigara fabrikalarrna JTI

tarafrndan 1 Milyar 150 Milyon Dolar teklif

verilmig ancak beklentileri kargrlamadr!r
gerekgesiyle ihale iptal edilmigti. Bununla
beraber Sigara Fabrikalarrnrn 2004 yhmn son
geyreginde blok satrm suret$e tekar ihale

edilece!i belirtilmektedir.

Geligmig ulkelerde sigara tiiketimi su-

rekli gerilerken, tilkemizde sigara tiiketimindeki artl€ oranlnln nufus artrg
oranrnrn Eok 0stunde olmasrnrn vaha-

met boyutunu tarif etmek imkanszdr.

Zira insan safhfrna verilen

zararr

maddi rakamlarla izah etmek mtrrnkun degildir.

A. Tiitiin dretimi, ihracat ve ithalatr
Tutun Kurumu (TAPDK) verilerine gore, 2003 yrhnda ulkemizde 4626koyde 333.842 ekici, sozlegmeli olarak
tutiln tanmr ile ufiragmaktadrr. Bazr
ailelerde birden fazla kiginin ijretim

iznine sahip oldufu bilinse

de,

yaklagrk 2.5 milyon insanrn buyuk
olg0de t0tun irretiminden dolayh veya
direkt olarak geEindigi gorulmektedir.
A,gaftda, bolgeler ve yrllar itibariyle
tutun ekicisi ve iiretim durumumuz
tablo halinde verilmistir.
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Ttitiin Ekicileri ve Uretiminin Biilgelere ve Yrllara Giire Dairhmr
Tiitiin
Biilgeleri
Ege Bdl.

Uretim

Bkici

Uretim

Adedi

Uretim
Miktan.

Ekici

Miktan.

Adedi

Miktan.

Adedi

308.491

rtl.49l

301.177

114.t71

2/]6.168

165.690

Edci

Miktan
92.3U2

Ekici

Uretim

Ad€di

Uretim
Mitcart

Adedi

Miktan

182.051

tffi.&7

145.561

95.325

21.768

7.954

r5.836

8.151

14.839

tr.635

12.786

10.257

11.6{X

8.337

8.167

47.1t5

94.805

26.950

90.128

32.523

77.91,1

23.034

72.299

22.952

59.680

13.151

9.621

?r.176

7.679

27.252

6.730

4.7',71

22.165

4.433

42.943

117.038

22.597

113.081

24.659

98.n5

19.655

208.002

477.829

152.57r

4U2.889

16r-36

DoluBtil.

Genel Toplam

Ekici
Adedi

2003

2.W2

Uretim

101.671

Do$uBtiI.
G.

2W

2000

Ekici

312.731

Marmara Bdl.
Karadeniz Bdl.

t995

1990

iiretin

72.63r

65.028

110.708

50.169

150.076

52L.592

296.008

550.016

204.444

583.474

Yukarrda verilen tablodan da anlagrlacafir gibi, 1990 ylndan 2003 yrhna

gelindifinde tedrici olarak tutiin ureti-

ci saysl ve [retim miktarr

azalmtg;
irretici sayrsr 52 1 .592' den 333 .842'ye

(%36), uretim miktarr 296.008 ton'
dan 147.474 (%50.1\ ton dilzeyine
inmigtir.

Ulkemizde yabancr (ithal) tilt0nden
yaprlan sigaralann tuketim duzeyindekiartrq devam ettili miiddetge, dolayh olarak yerli ti.itun uretimimizin ge-

23.928

|

23.854

3.881

Tiirkiye Tiittin Uretim ve lhracatmrn
Bolgelere ve Yrllara Giire Miktarlan
Ulkemizde 0retilen ttrtunlerden Ege
bolgesi tiitiinlerinin buy0k bir bol0mii

6.332
21.734

333.842

r47.474

ken, diger uE bolgede uretilen tutunlerin de yaklaqrk yanslnr Gkel almak-

tadr.

Tiitiin ithalatr

ile Marmara ve Karadeniz bolgelerinde uretilen tilt0nlerin yanstna yaktnt
ihraq edilmektedir. Ancak, Dofuve G.
Dolu Anadolu Bolgelerinde trretilen
tutirnlerin tamamrna yakrnr sigara

1986 yhnda yaprlan yasal diizenleme
ile sigara ithalatr serbest brrakrlmrqtr.
Bu tarihe kadar yurda kagak yollarla
ulkemize giren sigaralarn yasal olarak girmesi sallanmrg, buna mukabil
vergi, fon v.b adlarla gelir elde edilmigtir.

uretimi igin Tekel tarafindan satrn
almmaktadlr.

rilemesi de devam edecektir.

Tekel Ttitiin Ahmlarrrun dretim Yrh
ve B<ilgelere Giire Dafrhmr
Tekel'in tutun ahmlarrm bolgeler itibariyle ele aldrlrmrzda, agagrdaki tablo-

1990

N)

2mI

20m

1905

2003

TttuUrofin
Bdlgded

dan da goruleceli gibi yrllara gore deligmekle birlilde, ulkemizde 2003 yhna kadar tretilen tutunlerin b0yiik gogunlugu Tekel tarafrndan satln alnmrgtr. Ancakyeni tutun yasasr (4733)
ile Tekel'in destekleme ahmlarr kaldlnldrlr iEin bundan boyle, Do{u ve G.
Dogu bolgesi drgrndaki yerlerde tutun
ahmlannr daha gok ozel sektortin ya-

Urdn

Ihracat

Uretin

Ihncat

Urcdn

ihncat

Uretin

Ihncat

Undn

ihncat

Uretin

Mikhn.

Mikbn.

Miktan.

Miktan.

Mithn.

Mikt n.

Mikt n

Mikhn

Miktart

Miktrn

Mikbn

101.796

t14.t71

68.714

92.3U2

81.446

3.035

il.635

8n

10.257

9.735

32.5n

87n

23.0U

FdeBit

165.690

111.491

lhm.Bdt

1.954

8.151

[rrd$izEdt

41.1t5

26.950

Do$Bdt

9.41

1.679

G.DoFBOt

65.m8

6.730

50,169

11.879

Knk+Ilruor

4.943

9.947

8.286

4.456

3,881

tt

507

9.183

t3a2
4.415

1l
3.570

1m.64?
8.331

n.952

63.691
1.166

10.r85

Miktar

I

95.325

88,802

6.332

T,T2I

21.734

10,295

4.433

4.771

u.659

Ihracat

5,112

19.655

nn

8.186

4.896

8..910

1t2.43

GodToplm

296.m8

96n79

2n4.440

BffiN

208.002

100.1%

t52.511

95.7m

161..366

88.840

147.414
0

pacafr gozlenmektedir. Qtnk0 Tekel
daha once hem sigara imalah hem de

ihracat amagh (destekleme ahmlarr)

ttitiin alrrken, yeni yasadan sonra sadece kendi fabrikalarrndaki sigara

Bu miktarlara bahldtftnda Dofu ve
G. Dogu Anadolu Bolgelerinde uretilen tutiinler iEin Tekel'in varhlr kagr-

nilmazdr.
Bu iki bolgede iiretilen tirtunlerin tamamlna yahnt Tekel taraftndan altnlr-

uretimine yetecek kadar tutun alacaktrr.

Tekel Tiitiin Ahmlarrnrn tiretim Yilt ve Biilgelere Giire Da[rhmr (1000 kg)
iffi

fl
'-:l

,.::

;:, j

90'h yrllarrn bagrnda yurt iqinde kurulan sigara fabrikalarrmn uretime baglamasryla sigara ithalab yerini ttttin ithalatna brrakmrgtrr. Yrllar itibariyle Te-

kel ve Ozel Sektorun tirtun ithalat
miktarlan aga$rda verilmiqtir.
Ahnan bu tuttinlerin buyuk bir boluml sigara
sanayimizin ihtiyacrm kargrlamak, bir ksmt da
ti:tiin ilreticilerinin malduriyetini onlemeye

Tiitiin Uretim Btileeleri

1990

199s

2000

2001

2002

Eee Biil.

76.688

31.601

60.292

26.636

23.655

7.054

MarmaraBiil.

5.941

821

3.400

r.687

r.073

1.103

Karadeniz Biil.

37.255

17.646

20.232

10.630

TT,602

9.167

9,472

7.228

6.533

3.756

4.617

4.433

yasa ile destekleme altmt kaldrrrldrgr igin, bun-

62.320

47.398

38.982

20.550

18.841

19.655

dan boyle Gkel her bolgeden sadece ihtiyact

t91,.676

104.694

129.9M

63.259

59.788

4T,4T2

DoEu Btil.
G. DoEu Btil.

Toplam

2003

y6nelik olarak ahnmakta, bu yolla piyasada
diizenlelci iglev ytiriitiilmektedir. Bu baflamda
Tekel 2001 yhnda aldrgr tiitunlerin %22'sini,
2002 yhnda da %21'sini destekleme kapsamrnda almrgtrr. Yukarrda deginildigi gibi, yeni

kadar tiittin alacaktrr.

[g

N'TIfi

EXSPERLER|

DERTCGi

et,tTExi
1991L2003

Yillan itibariyle Tiirkiye Tiittin ithalat Miktarlarr (Ton)
1990

Tekel
Ozet Seldiir
Toolam

4.814

1995
19.231
6.769
26.000

Ozel sektore ait sigara fabrikalarrnrn

uretimi sonucu elde ettili pazar,
Gkelin pazar pa1y,nrn gerilemesine
neden olmuqtur. Tekel pazardaki
aleyhine olan daralmay durdurmak
iqin ozel sel<tor gibi Amerikan tipi tutu
nlerle sigara yapmaya baglamrq, bu

yontemle pazar paylndaki gerileme
hm nispeten yavaglamlgtr.
Ozel se}<tortrn Amerikan tipi tuttnlerle sigara yaprp iq piyasaya arz etmesi

ve Gkel'in de bunu izlemesi neticesinde Ulkemiz tirtunculugu darbogaza sokulmuqtur. Tekel'in monopol oldulu yrllarda ulkemiz tutun ihracah,
yllara gore defiigmekle birlikte miktar
olarak 110.000 ton, tutar olarak da
500 Milyon dolardr. Bu rakamlar 2002
yrh sonu itibariyle 100.000 ton ve 385

Milyon Dolar olarak gerEeklegmigtir.
Buna mukabil bahsedilen donemde
hig tiitun ve sigara ithalatr yok iken
2002 yl/rt sonu itibarif e 0lkemizin ttitu

2000
34.091
24.319
58.410

2002

2001
26.297

Gelinen nolrtada, Tekel'in ve ozel sek-

torun sigara iiretiminde kullamlan
yerli tiitun miktarr yaklagrk 41.000

2003

t3.173 ton, yabancr tutun kullarumr 61.000
ton (bunun 7.000 tonu ulkemizde

26.433
52.730

55.750

54.666

agan, gark tipi tut0n ureticisi ulkelerin

tutun uretiminde gor0len gok ciddi
dilg0glea iilkemizde de kendini gost_ermigtir.

Ornefiin, BO ile 90'h yllar arasmda
ortalama olarak ylhk 78.000 ton ile
145.000 ton arasnda ttrtun iireten
Bulgaristan'd a 2OO7 yrhnda bu miktar

45.000 tona dugmugttir. 37.000 ton
civannda [retim yapan Romanya'da

uretim 2001 ylmda 8.000 tona

di.ig-

mugtur. Yine 47.000 tonun iizerinde 0
retim yapan Polonya'da 21.600 tona

dugmtigtur. Polonya kendi 0riiniinu

koruma adma, tilkesinde iiretim yapan yabancr firmalara % 40-43 civarrnda i.ilke iginde iiretilen tut0nlerden

uretilen yabanct menge tutiindur.)
civarmdadr.
Yrllar itibari ile Tekel tarafindan sigara

imalatnda kullamlan yerli tiitun miktarlan incelendiginde rakamsal olarak
toplu bir diigiig goriilmelrtedir. Bunun

yannda bolgeler arasndaki t0ketim
duzeyinde de kaymalar vardrr.

Son yllardaki tutiin kullanrmr Ege,
Marmara ve Karadeniz bolgelerinde
gerilerken, Dolu ve Guneydolu t0tunlerinin harmanlarda kullanrmrnda
oransal olarak artmalar goriilmektedir.

Samsun ve Maltepe sigaralarrnda kalite zayrflllna ve tuketim gerilemesine
neden olundulu soylenebilir.

Biilgelere Giire Tekel Tarafrndan Sigara imalahnda Kullanrlan Yerli Tiitiin miktarlan (Ton)
Tiit0nUrefrm

1990

Rliloalavi

Ege

Btil.

%

18.236 26

1995

15.639

Vo

2/+

9.555 22

5.6U

8

3.48

)

1.688

Karadeniz Bdl.

19.860

29

20.549

10.318

ihracat-ithalat farkr ise 167 Milyon

3l

D.ve G.Do!.861.

dolar olarak gerEeklegmigtir. Gelinen

25.200 5I 26.870 44 2r.668

Genel Toplam

68920

noktada ttitun ureticisi iginden/gelirinden olurken, illke olarak da doviz
kaybrmz soz konusudur. ithal ikame
amaEh olarak ozel sektor tarafrndan

yurdumuzun muhtelif yerlerinde
uretilen Virginia ve Burley tuttrnlerin-

de yeterli verim ve kalite duzeyine
ulagrlamamrgtrr. Vllar itibari ile degigmekle birlikte Ulkemizde uretilen yabancr tiitunlerin miktan 7 bin ton civarrndadrr.

B. Sigara dretimi / Yerli Tiiti.in KullanrmDurumu
90'h yrllarda iilkemizde sigara fabrikalarrnrn kurulmasr, uretim, pazar ve fiyatta serbestiyet getirilmesi ile sigara
tiiketimi surekli yabancr tutunden yaprlan Amerikan blend sigaralar lehine
geligti.
Serbest piyasa duzenlemeleri ile pazarlarnr yabancr girketlere ve urunlere

66.506

%

2000

MarmaraBiil.

n ithalat miktarr, yaklagrk 55.000 ton,
tutarr, 2 18 Milyon dolardr. Aym yrl igin

Dolu ve Gtneydofu ttitunlerinin

ytiksek oranlarda kullanlmr bu tutunlerin agn stok miktarm azaltmaya donuk oldulu, ancak bu uygulama ile

2001

Vo

2002

%
21

10.039 22

9.019

4

r.543 4

L.461

u

r1.010 25

10.936

25

50 22.032 49

22.136

51

4.6V+

43.552

43.229

2W3

Vo

7.628 22
1.101

8.315 2/l
17.3L8 5t

34.362

kullanma mecburiyeti getirmigtir. (Te-

C.

kel Gergefii, Tek grda-lg, lst. 2003,
s.20-27\
Sigara iiretimine baktrlrmrzda agafrdaki tablodan da goruleceli gibi, Tekel'in sigara 0retimi gerilerken, ozel
sektorun sigara uretimi artma elili-

Tut0n stoklan onceki yllarda uretim
planlamaslnrn salhkh yapilamamasl

mindedir. Ayrrca Tekel'in sigara uretimi igindekiAmerikan tipi iuttlnun kullanrm oranr artmakta, difer tabirle
yerli tuttinden yaprlan sigaralarrn tuketimi gerilemektedir.

TtitiinStoklan

sonucu agrrr boyutlarda seyretmekte-

dir. 90'h yllarrn bagrnda uygulanan
kota sistemi ile uretim ve t0ketim
dengesinin sa$lanmasr ile stoklar bir

olg0de kontrol altrna

ahnmrqhr.

Ancak, politik tercihlerle 1997 yhnda
bir yl kota uygulamasrna ara
verilmesi, stoklarrn tekrar agtn
derecede ytkselmesine onemli bir

1990-2002 Yrllarr itibariyle Tekel ve Ozel sektiir sigara Uretim Miktarrarr (Ton)

Tekel

1990

1995

2000

2001

61.r24

81.459

77.522

18.041

76.636
51.164

61.t24

99.500

r27.800

Ozel Sekt<ir

Toplam

50.828
128.350

2002

2003
69.789 58.656
59.000 53.|M
128.750 111.800

g
i

r
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ll':ll:iir,,illi!'Xti,i'iitrliX:::sli::*iii

t,

TUTON EKSPERLER|

.r

DERNE6i
BULTENi

etken olmugtur.

Diinyadaki yrlbagr stoklanna bakrldrlrnda ylhk dunya ttitun uretimi kadar
stok oldu$u gorulmektedir. Ulkemiz
igin de optimal stok miktarrnrn 150200 bin ton arastnda olmast safilanmahdrr. Bir fikir vermesi bakrmrndan
bolgeler itibariyle stok durumumuz
agagrda tablo halinde verilmigtir.

sulamaya elverigli olmayan arazilerde
yaprlmaktadrr. Bu topraklarda tiittine

mtinavebe yontiyle alternatif olacak
gok sayrda iirtin (tahrllar) vardr. Ancak birim alandan elde edilecek gelir
ve ortaya konacak katma de$er olarak tut0nt"rn alternatifi yok denecek
kadar srmrltdlr.

Son olarak 28 Kasrm 2001 tarihlive

Biilgeler tibariyle Tekel Ttitiin Stoklarr (Ton)*
Tiitiln Uretim
Biilgeleri

EeeBdl.

Toplam Stok%
Destekleme
Islenmis islenmemis
35.2
47.290 166.610
94.000
2.1
9.799
1.t20
2.639
2.tt2
r7.9
84.813
13.621
32.981
14.971
6.4
t5.982 30-312
7.L4l
4.O70
35.8
69.870 t69-799
42.578
38.163
2.6
t2.535
8.337
1.859
4
100
156.nO 473-769
59.360 181.200

iaare
islenmis islenmemis
25.320

3.928

Marmara B6l.
Karadeniz Bill.

23.2/+O

DoEuBtil,
G. DoEuBiil.

19.1EE

Yabancr Mensei
Genel Toplam

2.295
76.989

3.018

*01.09.2002 tarihli miktarlar. 2004
yh bagr itibari ile bu miktar 400-000
ton civanna inmigtir.

Bununla beraber 2003 Yh sonu ve
2004 yhnda Tekel'in tiitun ihracattn-

Tiitiin satq gabas biirokatik hantalltft
da artma oldufiu gozlenmektedir.

agarak artan bir ivmeyle devam etme-

lidir. Qtinkti eldeki stoldar var oldukEa
ahcr firmalarrn t0tiinlerimizi gergek
defierinin altrnda almalarl devam ede;:i
{+:'.

;. :l
'-.:1'

cektir.

D. T0tiin dreticileri
Ulkemizde tuttin tiretimi, emek yo$un
bir aile ziraati geklinde icra edilmektedir. Ortalama tarrm igletme genigligi

50 dekar olan ulkemizde aile bagna
ortalama tuttin ekim alant 5 dekardr.
Bu y0zden tuttin ureticileri genelde

dar gelirli, dalrmk ve orgutstizdtir'
Kendi maddi ve hukuki Erkarlanm koruyabilecek bilgi ve org0tsel dayarugma birikiminden Yoksundurlar.
Bu ytizdendi r l<t, 2002 yhnda ytirtirlti!e konulan sozleqmeli 0reticilikte ge-

gerli olacak tip sozlegmeler daha Eok
ahcr firmalann istekleri dofrultusunda

haarlanarak uygulamaya konulmugtur. Sozlegme gartlan incelendifinde,
pek Eok hukuki boglukve uretici aley
hine duzenleme iEerdifii halde, iireticilerin bunlan diizeltme frrsatve g0ci)
olamamrytr.
Ulkemizde ttitun tanmt, krrag (yanst),
besin yontyle fakir ve genelde

lr,r.li.,r

l

24.597 sayrh Resmi Gazetede
yaynlanan_(daha sonra revize edilen)
*Attematif {ihln Tebll6i" de bu konuda

gu iirirnir ekerseniz ayru ekonomik
geliri elde edersiniz dememektedir'
Alternatif iiriin projesi kapsamrnda trtttin ile yeni onerilecek tirr0n arasrrdaki
bir ylhk gelir farlamn odenmesi
planlanmaktadrr. Ancak bu durumda
da sonraki yllarda ureticinin ne iirete-

celi yine belirsizdir.
Tekel'in ahcr olarak rekabetgi varltftmn zayfladrlr veya ortadan kalktrlr bir
ortamda, tamamlna Yakrnr Yabancr
kaynakh olan qok uluslu girket temsilcisi durumundaki ahcl firmalarln fiyat

dayatmalanna karg, iireticilerimizin
direnme gii gleri olmaYacaktr.
E. Tiiti.in

Kanunu

Resmi dille ifade edilmese de Tutiin
Kanunu da oncelikli gorulen difier yasalar gibi, iMF ve DunYa Bankast'nn
kedi gantajl ile dayatmasl sonucu qlkarrldr. Cumhurbagkant Ahmet Necdet SEZER taraftndan sosyal yon0 eksik bulunarak veto edilen yasarun getirdili yenilikleri ozetlemek gerekirse :

Gkel, Kamu lktisadi l(rrulugu statiisunden Erkarrlarak iktisadi Devlet Tegekkulti stattrstine donugturtilmiig,

bununla Tekel'in ozellegtirilmesi
oniindeki hukuki engellerin kaldrnlmasr dtig0ntrlmtigttir'

Destekleme altmlan kaldrllmtg, iiretici tuttinleri igin, yazrh sozleqme esast

veya agrk ar[rma Yontemi ile ahruP
sahlmast sistemi getirilmigtir. Bu
durumda ekime agrk alanlarda tutun
elanek isteyen her [retici diledigi kadar tir[rn iretebilir. Ancak Tekelveya
ozel sekt6r sozlegme yaPtril iireticilerin sodegme miktan ile smrh ttitununti alma mecburiYeti vardrr.

Tiitun Ost Xumtu ve Tiitiin l(rrumu
GAPDK) olugturulmugtur. daha once

Tekel tarafindan ytiriittilen bir takm
duzenleme faaliyetleri bu kurul ve kurum eliy4e y0riitiilecektir'

[.

DdNYADA SiGARA SANAYII

Diinyarun hemen btitun 0lkelerinde
sigara endtistrileri yasal veya. yasal olmayan Tekellerin elindedir. Ozellegtir-'
me amaqlartndan en onemlisi rekabet
ve kalitede iyilegme olsa da, Tekel sigara fabrikalartntn ozelleqmesi duru-

munda, yonetim, tiretim ve Pazarlamada inisiyatif sonunda Eok uluslu
qirketlerin yani kamunun olamayan
(ozel) Tekellerin eline gegecektir.

Tiim dilnyada.sigara sektori.i, gerek
tanmsal kesimle direkt irtibath olmast,
gerekse ytrksek oranh vergilendirme
yoluyla Eok onemli bir gelir kaynagmt
teEkil etmesi nedeniyle, stratejik sektorler arasnda kabul gormektedir.
1999 yll sigara tiretim miktarlarl esas

ahndrfrnda, dtnya sigara uretiminin

% 30'unu Qin Devlet MonoPolii

(CTNC), % 77'sirtt Philip Morris, To 1'6'
srnl BAI % l f ini JaPan Tobacco
(JTl), % 2,5'ini Altadis, 7o 2,3'ld'no

Reemtsma gerEeklegtirmektedir'
(Tekel Gergefi, 2003, s.9)

Sigara keyif verici bir meta oldufun-

dan, gun0muzde sadece bir Yerde
(nolrtada) uretilen tirt0nden yaprlmasr, kahct ve stird0riilebilir bir tiiketim

diizeyi igin elveriqli degildir. Bunun
igin bazen bir tilkede yetigen ttitunler
yeterli gelmemekte (krtalararasr) birkag iilkeden getirilen tiitunlerin belli

oranlarda harmanlanmasr

ile

elde

edilmektedir.

Aynca sigara iiretimi, ileri teknoloj
gereldiren, siirekli maliYeti dti
ve kaliteyi arflrtct Yonde Yen
geliqtirilen makinelerle yaprlmaktadu.

Igte sigaranrn muhteviyatl ve uretlm

teknolojisinin Yuksek

dtizeYit

dolavr KOBi'ler taraftndan 0retil

g

TUTTII EI(SP€RIER|

offGi

errrexi
g0qU.tr &r praUk guEhigtin yannda
4733 sayrh yasa ile sigara 0retimi iqin
a€ari (tek vardiyada ylda ik milyar
sigara) rlretim miktarr ve yeni teknolo_

ji

mecburiyeti getirilmesi rekabetin

Onunde onemli bir engeldir.

Goruldugt gibi gunumuzde sigara
uretimi; genellikle dtinya olEeginde
sigara uretimi yapan, dolagrm ve pa_
zara girme gtictine haiz olan trostler
veya ulusal tekeller eliyle gergekleg_
melctedir.

A.

Di.inyada Devlet Eliyte Sigara
Qretimi
Dunyada kamu igletmecililinin zayrf_
lamasryla beraber devlet eliyle ureiim
yapan fabrikalarrn karhhk ve verimlilik
ilkelerinden hareketle artrk ozele dev_

redilmesi gerektilinin, genel kabul
gormiiq olmasr, Tekel'in ozellestiril_
mesinde de gerekEe olmugtur.
Oysa, en bi.igik i.iretici ve tijketici olan
Qin, Kore, Tayvan, Vietnam, Tayland,
Iran, Irak, Lribnan, Mrst4 Libya, Ceza_

fir,

Ti.rnus, Fas ve Mali'de devlet Tekel_

leri varhklarnt sirrdurmektedir.
Son ylllarda Reynolds firmasr ile birle_
Een ve dtinyarun en biiyuk Tekelleri
arasrMa yer alan Japon Tekeli de(JTI)
buyuk olEude (%67) devlet kontroltj
altrndadr. (Tekel GerEeli, 2003, s. 36)
Ulkemizde ise Tekel halen piyasanrn Zo

52'sini elinde bulundurmaktadrr. pa_
zarrn geri kalan krsmrnr da philip Mor_
ris (%36) ve JTI (%9) paytagmrq butu_
nuyor. 2002 yh sonlarmda Tire'de
lretime baqlayan BAT firmasr da (%3)
arhk bu yangta yerini almrgtrr.

B. Qokuluslu Sigara Firmalannrn
Ulusal Tiittn Sekt6rtine yrinelik
Girigimleri

Sigara uretimi, ileri teknoloii ve
onemeli olEtide mali gilg ile slktor
deneyimi gerektirir. Bunun yarunda
sigara bir keyif vericituketim maddesi
oldulundan insanlar bunu tedrici ola_
rak talep ederler. Sigaranrn reklam ya_
sagr da, direl<t reklam ve tanrtrmla hzh
bir gekilde yeni bir tuketici kesimine
ulagmayr ya da mevcut tuketicileri ve_

ni bir mamule yonlendirmeyi guEllgtirmektedir. Bu bakrmdan sigara ure_
ticileri hedef seEtikleri pazara hemen
gidip buyuk yahrrm faaliyetine girig_

meden belirli bir tuketim kitlesine
ulagmak igin defigik yontem ve taktiri:lir!ltli:1lX13:ti.l11rlr:l,tf,.:rr.1'r!l:

tikler kullanmak zorundadrlar. Bu su_
reci ozetlersek:

Once kaEak yollarla (vergisiz ve cazip
fiyatlarla) ijlkelere szmak, tuketiciye
bu r.ir0nlerin damak zevkini agllamak,
sosyal stat0 farkr empozesiyle bu si_
garalann tuketimini tegvik etmek,
Yabancr sigaralann belli bir orantn
irzerinde ulkeye kaEak yollarla girme_

siyle, mevcut yonetimlere bunu dur_
durmak yerine ktiresellegmenin bir
gerefi gibi kabul ettirerek, once ser_
bestlegtirme, sonra tilke iEinde 0retmeyolunu aEtrrmak,
Devlet eliyle, yerli tut0nlerden yaprlan
sigaralan, kot0 ve kalitesiz gostererek,

tuketimini azaltmak,
Kamuya ait igletmeleri, hantal verimsiz halkrn strtmda yuk olan zararh ku-

ruluqlar olarak lanse ederek hatkrn
goz0nden dugurmek,

Kamuoyunda bu olumsuz kot0 imaj
yerlegtilrten sonra, kamuya ait iEletmelerin suratle elden grkanlmasrnr te-

min etmek,
Deweye soktuklan uluslar arasr orgutler (lMf, Dunya Bankasr v.b.) aracrhfir
ile ulkelerin tutun yasalanna yerli mutegebbislerin altrndan kalkamayacalr
mtieyyideler koydurmak,
Imperial Tobacco firmasrnca Manisa Organize
Sanayi Bolgesinde Temmuz 2004'te iemeli
atrlan sigara fabrikasrmn 2005 yhnda 0retirne
baglayacalr bildirilmigtir.

Kendileri aym ulke iEerisinde 0retim,
dolagrm vepazar konularnda elde ettikleri deneyim sonucu kamu isletmelerini ucuza kapatmak,
Kendi sigara fabrikalan ve devr.aldrklarr fabrikalarda ithal ettikleri tutunden
[retilen sigaralarr yaygnlagtrrmak en
ucra nolrtalara kadar sunmak, (Vargr,

2000)
Ozeleqtirilen fabrikalarda yerli tiitrinden yaprlan sigaralann kalitesine ozen
gostermemek, pazara salhkh kogullarda sunmamak suretiyle ttiketicileri
bu sigaralardan solutarak tuketimini
azaltmak, Boylelikle hem sigara paza_
rna hakim olmak, hem ortafrr olduk_
larr ABD mengeili tutun ureticilerinin

iritunlerini kullanarak bunlan guglendirmek, hem de ithalettiklerit0tun fiyatlarmr yuksek tutup, kar marjrnr diigiik gostermek suretiyle d0gtik vergi
vermeK.

Chkemizaem yabancr sigara macerastnr goz online getirirsek gelinen nokta_

y

daha rahat tahlil etmemiz m0mkun

olur.
rrr.

ozEl.lE€rinme

Ozellegtirme dunyada yukselen bir
degerdir. Ulkelerin her tiirlu ekonomik
darbo}az, iqsizlik, enflasyon v.b gibi
sorunlanna tek Eoziim olarak ozellee_
tirme reEetesi yazrlmaktadrr. Ozeilikle.

ekonomik bakmdan srhntr iginde
bulunan ve uluslar arasr bankalarla is

birligi yapmak zorunda kalan ulke
yonetimlerinin bu baskrlar kargslnda
Eokfazla direnme giigleri yoktui.
Bu durumda zarar eden kuruluqlarm
onemli bir sosyal katksr ue ,trit".lik
onemi yok ise ozellegtirilmesine koru

korune kargr grkmanrn bir izahr yok.

Ancak ozelleEtirilmesi dugtiniiten kurulug zarar etmiyorsa, larsal kesimde
yagayan vatandaglara istihdam imka_
nl sunuyor ve gegitli katma delerin
oluEumuna vesile oluyor ise, bu durumda da korii korune ver kurtul de_
menin izahr olmaz. Aksihalde iggucu
kaybr neticesinde sosyal yaplnrn bozulmasrnln yanrnda, ulusal ekonomi_
ler ciddi oranda vergi geliri kaybrna

ulramaktadrrlar. (Tekel GerEeli,
2.003,s.7)

Ornefin, PHILSA A.S. 1994 yrtrnda
6.000 ton,1995 ytrnda 10.300 ron
iglenmig ve sigarahk tutun (harmanIanmrg tiitiin) ithal etmig, srrasryla
Kg'na 9.43 Dolardan olmak tizere
toplam 56.347.187 Dolar ve vine
Kg'na 9.28 Dolardan olmak uzere
94.939.110 Dolar odemede bulunmugtur. ( Tekel Genel Mudtirlugu Mu_

fettiglili, 1997) Bunun yanr srra TE-

KEL, 1988 yrhnda tjretimine bagladrlr
Tekel 2000 sigarasr igin onceleri ABD,
daha sonralarr da Zimbabwe ve Fransa'dan yabancr mengei tutun ithal et-

migtir. (Gtiler, 1999, s.179) Gkel
1994 yrhnda Kg'mrnr 4.98 Dolardan
ithal ettigi 18.160 ton ttitun iqin
91.261.000 Dolar, 1gg5 vrtrnda
Kg'mrnr 4.30 Dolardan ithai ettigi
22.763 ton tritun igin ise 95.443.000
Dolar odemede bulunmugtur.
Bu verilere dayanllarak, pHILSA'n,n
ABD'den ithal ettigi t0tijntn ortalama

fiyail, Tekel'in ABD'den ithal ettigi t0tun fiyatrnrn yaklagrk iki kah civarmda
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olugu, ilgili firmalarrn maliyetini
artrrrken kar marjmr duqtirdiilii igin,

liplisiolunabilir.
Tekel'in elinde bulunan yerli markalarn iiretim hakkrnr elde edecek firmalarn izleyecekleri yol bellidir. Kendi bilinen markalanna pazar aEabilmek
igin yerli sigaralarr piyasadan gekerek,
yok sathrarak ahcrlara unutturacaklardrr. Bu durumda Turk tttuniinun kullamm alanl, sadece yabanct ttitunden

odeyeceli kurumlar vergisinden kagrrarak Turkiye'den ABD'ne kar transferine imkan sagladrff geklinde yorumlanmaktadr. (Tekel Genel Mudurlugu
Mufettigligi,.l 997 s:9- 1 9)
A. Tekel'in OzelleEtirilmesi

Ulkemizde ekici tiitun piyasalarnda
tutun ahp ihrag eden firma saysr onyl
once 50 iken, 2002 yrhnda bu sayr
14'e inmigtir. Ayakta kalan firmalann
da tamamr ulkemizde sigara uret-

yaprlan sigaralarn igim rejimini (nikotin ve indirgen madde-geker) diizenlemek amacrfa ahnan yaklaqrk % 15'lik

oran (15- 20 bin ton) ile smrh kala-

mekte olan ve ozellegmesi halinde Te-

cakttr.

kel sigara fabrikalarrnr almasl muhtemel gok uluslu girketlerle ortakhk
veya igbirli!i halindedirler.

Tekel'in elindeki sigara fabrikalanntn
ozellegtirilmesi halinde, sektorun tamamen yabancrlagacalr gerEefiinden hareketle, diler iilkelerdeki dene-

Bu girketler siparig aldrklarr Eok uluslu
sigara Tekellerinin dikte ettikleri ahm
talrtiklerine, ahm miktarlanna ve fiyat
dtzeyine uymak zorundadrlar. Bu nedenle yaprlacak ozellegtirmenin kagr-

yimler gosterdi$i gibi, yabancr gok
uluslu girketler htikumetler ustrinde

nilmaz sonucu olarak gok uluslu qirketler yalnz sigara ig pazarrmza hakim olmakla kalmayacak, ekici tiitun
piyasalarml, bu piyasalarda olugacak
fiyat duzeylerini ve ihrag fiyatlanmrzr
kendi Erkarlan dolrultusunda belirlemekte kargr konulmaz tek g0E konumuna geleceklerdir.
D0nya sigara uretiminde %1.,6'hkpayla 7. srrada yer alan Tekel'in ozellegtirilmesinde isteklilerin esas gayesi, Tekel'in elinde bulunan gayrr menkuller
ile 60.000 ton tuketimiolan, piyasada

sada blended (Amerikan harmanh) si-

garalarm hakim olmasrnl saflamak,
ekici tutiin piyasalarrnda ve ihracatta
mutlak hakimiyeti ele geEirmektir.
Bu geligmelerle tiitun uretimi gittikEe
azalan tilkemizde tutun trreticisi sosyal ve ekonomik destekten yoksun brrakrlrrken qark tipi tiitirn ihracahnda
en onemli rakiplerimiz olan Yunanistan ve Bulgaristan ttittin ureticilerine
yonelik destekleme hizmetlerini surdi.irmektedir. (Tekel Gergeli, 2003,
s.27)
B. Tekelve Karhltk
Tekel sigara fabrikalarr bunca olumsuzlufia ralmen kar eden devlete yuk
olmayan kuruluglardrr. Kar eden bu

maktadrr.
Tekel'in piyasa paylnr son dort yrldlr
(2003 yh harig) koruyor olmast, rakiplerini ancak Tekel'in ortadan kaldrtlmasr yoluyla tutiin piyasaslnrn tamamen ele gegirilebilecefii noktasrnda
bulugturmugtur.

Tekel'in sigara fabrikalannrn ozellegmesi halinde ahcr kurumlarrn dofrudan yabancr sigara girketleri olacafrndan hig kugku bulunmamaktadr.
Tekel'in lki fabrikasr (lstanbu/Maltepe

kuruluglarn ozellegtirilmesi halinde
bir defahk doviz girdisi safilansa bile
uzun vadede milli ekonomiye bir ka-

ve SamsurVBalhca) drgrndaki fabrika-

maliyeti 21.2.000 TL iken, aynr yrl igin
ortalama satrg fiyatr 1.040.000 TL;

zang getirmeyecektir.

2001 yrhnda Tekel 2000 sigarasrmn

lann sadece arsa ve bina vonuvle ta-

Tekel'in bilanEosuna kar olarak yanstmlgrlr.

Netice olarak, 1.3 Milyar USD duze'
yindeki toplam satrg hasrlatrnrn 154
Milyon USD olan maliyetler drgrnda
kalan 1.146 milyon USD Hazine ve
Tekel bilanEosuna aktanlarak Kamu

ya her yrl buyuk gelir sallamaktadrr
Burada goruldugu gibi, onemli urunlerinin kar marjr % B0 civarrnda olar
Tekel'in ozelleqtirilmesi, sektorde yer

mali sonug; ozellegtirilecek fabrikalarda iiretilecek sigaralarm satrytndar
safilanacak kann tamamtntn yurt iginde kalmasr yerine gok uluslu ortakla:
tarafrndan yurt drgrna transfer edile-

makistedikleri esas amaE, devletin sigara uretiminden Eekilmesini, ig piya-

hakim olmamn cazipligi iqtah kabart-

Milyon USD diizeyindeki bolum0 Ha'
zine'ye Eegitli vergi ve fon tahakkuku
olarak aktanlrrken 167 Milyon USD

Turkiye'de sigara ureten gok uluslu
girketlerin iiretim kapasitelerini arttrmalarrna, yeni sigara fabrikalarr kur-

nnl ele geEirmekte srar ederek ulag-

Halen pazarda bulunan yabancr firmalann yaklaqk 9 ylda ulke pazarnrn
% 42'sine hitap ettikleri goz onune
alndrfrnda, geriye kalan % 58'lik paya

Tekel 2000 ve 2001 sigaralartntr
2001 yrh igindek 1.3 Milyar USD dolayndaki toplam satuq hasrlatrnrn 979

alan uluslararasl girketlerin

yan girketlerin Tbkel sigara fabrikala-

hazrr ahcrsl bulunan markalann ele

138.000 TL iken, ortalama satrg fiyat

813.000 TL olarak gergeklegmigtir

baskr kuracak ve vergi oranlarrnl dugtrrmeye gahqacaklardrr. (Tekel Gergefi,2003, s.7)

malanna higbir engel yoktur. Boyle
imkan varken, bu imkant kullanma-

gegirilmesidir.

2001 sigarasrnrn paket maliyel

igtahrn

celbetmektedir.

Ozellegtirmeden dofacak en onemi

cekolmasrdr.
C.lbPlum Saghgr

Tutun sektoniniin devlet kontrol ve
caydlncilrfirndan uzak olmast duru'
munda, sigarann toplum salltllna
verdili zarar, daha bupk boyutlarda
olacakur. Bagta ABD olmak iizere ge'
ligmig rilkelerde sigara karqrtr devle:
politikalarr ve sivil toplum orgiitlerinir.

sigara aleyhine olugturduklart muca'
dele sonucu sigara tuketimi her yrl gerilemel<tedir.
Ayrrca bu ulkelerdeki sigara girketleri.

sigaranln insan saghfrna verdifi zararlardan dolayl Eegitli yargl kararlar.
ile yuksek miktarlarda cezalar odemek durumunda kalmaktadrrlar. Bu
yuzden yavag yavag iiretim merkezlerini az geligmig ve geligmekte olan
ulkelere kaydrmaktadrlar.
Olugturduklan krsmi igg0cu istihdam.
bunlar aleyhine olugacak tepkiyi ab-

sorbe etmektedir. Boylelikle

olas.

cezalardan emin bir gekilde korunurken, olugturduklan dolayh etkileme
yontemleri ile azgeligmig iilkelerin sigara tuketimini artrmak suretiyle
kendi irlkelerinde kaybettikleri pazann
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daha buytifitine hakim olmaktadrrlar.

lecek nesillerin ttitun tuketiminden ve

dengede olmastntn gtivencesidir.

Birkag ornek vermek gerekirse:
Dunya Sagltk Orgiitt'ne gore, Guney
Kore'de Amerikan girketierinin Pazara

tutun dumanlna maruz kalmaktan

rv.

yl sonra, geng kzlar
arasndaki igicilik oram To 18'den %

giriginden bir
30'a Erkmrgtrr.

Tayvan'a, 1986 yrhnda giren gok ulus-

lu girketler, i0 yrl iginde pazarn 7o
Z?'sini ele gegirmiglerdir. Burada,
gengler arasmdaki ttrketim de btiyuk
olgude arttq gostermigtir. Bagkent Taipei'de yaprlan bir aragtrma, 6 yll iginde lise talebelerinden erkeklerdeki %
26 olan igicilik oram, 7" 48'e, kzlardal<% 1'lik olan igicilik oramTo2O'ye
grktr!r tespit edilmigtir.
Gtiney illerimizde ilkokullara dafrtrlan
defter kapaklartnda, firma ve sigara
markalanntn bulundulu tespit edil-

korunmast amaElanmaktadrr.
Bu anlagmarun, insan safih$tntn ttit0n
t0ketiminden ve tiltun dumam etkileniminden korunmastnda, ulusal, bolgesel ve uluslararast eylemlerin geligtirilmesi ve kuresel igbirlilinin safilanmasrnda grlrr aEan bir adrm oldu$u,

aynca geligmekte olan ve ekonomisi
degiqim gosteren ulkelerin ozel du-

rumlanna yonelik ozel tavsiyelerde
bulunulmastmn gerelini gosterdigi;
WHO ve Qergeve Protokol0 imzalayanlar taraftndan kabul edilmelrtedir.
Salhga zararh iirtrnlerin tiretildili bir
sektorde, devlet igletmecili[inin de

olumsuzluklarr onleyici; caydrncrhk,

sorumluluk

ve duyarhhk etkisinin

migtir. $ikayet uzerine toplatrlan bu

yanmda sosyal devlet gerekleri ile
mevcudiyetini siirdtrmesi onem arz

ilk-okul diizeyindeki talebeleri bile

ABD'de 1994 yhnda 508.9 milyar adet olan
sigara tiiketimi, tedrici bir geklde azalarak
1999 yhnda 449 milyar adete gerilemigtir. 15

defterlerle irlkemizde faaliyet gosteren gok uluslu sigara ureticilerinin,

potan-siyel ttrketici olarak
haarladtklart go-ri.ilmektedir. (Tekel
Gergegi 2003, s. 39)

Saghk Bakanhfr Temel Sagltk Hizmetleri Genel Mudtirliiltiniin verilerine gore: Ttirkiye'de toplumun yaklagrk % 40'r sigara iEiyor. Sigara iEme

oram, kiqilerin efitim durumlart ve
statiileri yiikseldikge arttyor. Turkiye
genelinde tiniversite oSrencileri arasrnda sigara igme orant % 23-48 ara'
srnda defiigiyor. Sigara iqme orant Lise o$rencilerinde %20.1', Ilkolretim

olrencilerinde ise % 11.7'ye grkmrytr.
(Zaman Gazetesi, 28 Mays 2004)
AB Komisyonu, gok uluslu sigara girketlerinden bazilarl hakkrnda 20 ytldan beri uluslar arast sigara kagakgrhlmr organize ettikleri gerekEesi ile da-

va aEacaflmt bastna agrklamrgtrr. Sozii
edilen girketler ozellegtirme yaprlrrsa
Tekel sigara fabrikalannr almast muhtemel gok uluslu girketlerdir.
Dige.r taraftan, Dunya Saglk Orgutu

(DSO) anayasaslnln 19. maddesi
uyannca "Tiitun Kontrolu Qergeve
Protokol0" haztrladt. Protokol, Ttrrki-

ye dahil yaklagrk 40 trlke tarafindan
imzalandt. Protokol ile ttlm d0nyada
sigara ve ttittlnun difler formlanntn
kullammrndaki artmantn yarattrlr derin kaygrdan hareketle, mevcutve ge-

etmelctedir.

iistti sigara igicilik oram, Belgika'da' 1990
ylrnda % 32 iken, 1997'de % 26'a; Isaeg'tc

yaq

%,.....' dan % 26'ya, Danimarka' da %40'tan %
33'e, Fransa'da 1 991 - 1994 arasrnda %40'tan %
34'e gerilemigtir.

Ttrkiye'de 1980 yhnda 63 milyon Kg olan
sigara tiiketimi, tedrici bir artrgla 2003 yltnda
1 1

0 milyon Kg.a Ytikselmiqtir.

D. Kamu iEletmeciliginde

SosYal

Felsefe
Bir difier onemli husus kamu igletmelerinin ulkenin az geligmig bolgelerin-

de meydana getirdi{i istihdam ve
ekonomik canlthktrr. Nitekim kamu
igletmecili!inin temelinde yatan
felsefenin en onemlisi, ozel sektortn
yatnm yapmakta isteksiz kaldrfr sektor ve yorelere ekonomik faaliyet gotirrmektir.
Tekel'in ozellegtirilip, igletmelerinin
satrlmast durumunda, ozel sektorce

.

soNuq vE qozqM oNERISI

Tijtun stoklanmu (destekleme kapsamrndaki ahmlardan dolayr) Eok yttksek boyutlardadrr. Tutun iiretimi optimal duzeye qekilmig olsa da stoklann,
mevcut uretim duzeyi ile birlikte rasyonel bir gekilde eritilmesi g0Ettir.

Tuttin tiretim ve sattltnln tamamen
serbest piyasa kogullanna terk
edilmesi neticesinde korumasz ve
gtiEsiiz kalan tiittin iireticilerinin,
giiElti olan uluslararasr girketler kargt
nda korunmasr gerekmelrtedir.

Diger yandan da uluslar arast sigara
girketlerinin manipulasyonu ile hareket ettili goriilen uluslar arasl orgutler

(lMn Dtnya Bankast),

ekonomik

yonden kendilerine muhtag hale getiriligimizden aldrklan gtig ve d0nyadaki
ozellegtirme ruzganntn itmesiyle Tekel'in ozellegtirilmesini hukiimetlere
dayatmaktadrrlar. Agtrklarr kredileri
verdirdikleri ekonomi yonetimi puanlannl hep ozellegtirme hlana endekslemig durumdalar.

Bundan dolay ulkedeki mali piyasalar
da ozellegtirmede gelinen noktadan
stiratli bir gekilde nasibini almaktadrr.
Devletin ozelleqtirme program ve Politikalanna bir taraftan siyasal partilerin muhalefeti, diler taraftan sendika-

lann ve sMl toplum orgirtlerinin muhalefeti devam etmektedir.

Tum toplumve kamu kurumlarndaki
yozlagmadan nasibini almq bulunan
Tekel igletmelerinde de goriilen siyasal kayrmacrhk, sendikal korumaciltk
ve burokratik hantalhk goze garpmaktadrr. Bu gidige dur denmezse, bilangolannt karla kapatan Tekel'in yakrnda
zarar etmesi kaErnrlmazdr.
Bu olumsuz gidigi durdurmakigin:

1. Tekel'in tizelleEtirilmesinden

1ru-

g0dulen "kar maksimizasyonu"

kanda saylan nedenler ve kamu

felsefesine uygun dugmeyen fabrika
ve igletmeler kaPanmaYa mahkum-

yaran giizetilerek vazgegilmesi.

dur.

Yaprak Tutiin Mtlessesesi birleqtirilmeli ve ayrr bir A.$ olarak orgutlen-

Dolaysryla Tekel'in ozellegtirilmesi
durumunda, bu bolge ve Yorelerde
ekonomik ve sosyal sorunlartn artmasrkaEtntlmazdr.

dkemizde kamuya ait sigara fabrikalanrun kamu elinde olmast, apr zamanda smrh da olsa tuttin ureticilerinin guvende tiittin piyasasrnrn da

Gkel'in Sigara Sanayii Muessesesi ile
melidir. futrk burada Tekel'in yeni btirokratik makam ve mevkiler ihdas etmeden, ktigtilerek yeniden yaprlanmast gerekir.

Bunun igin tutiin iiretim miktan belli
bir duzeyin altrna inmig tagra tegkilatlan siiratle kapatrlmah veya kdEulttil-
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melidir. (gu an uygulama bu yonde_
dir.) Bunlarrn satrgrndan elde eiilecek
gelir de, sigara fabrikalarrrun yenilen_

(mumkunse arttrncr) drizenlemeler

getirilmelidir.
ig tiiketim ve ihracat igin ihtiyag duyu_
lan ancak devlet destegi oimaargn_
dan tutrin uretiminden vazgegen Ure_
ticilere bu t0tunleri uretmeleri halinde
primverilmelidir.

mesinde de$erlendirilmelidir. bu bao_

lamda Tekel'in modernizasvJn

ihtiyacr iginde olan fabrikalannlan
onem arz edenleri modernize edebil_

mek igin qokuluslu girket ortakhgrna

Bahsedilen prim uygulamasr hem de
gok yuksek oranlarda, planh bir tire_
tim modeli Eergevesinde arzJtalep
dengeleri gozetilerek AB ve ABD'de

ihtiyaqyoktur.

Zaten Tekel'in sigara fabrikalanna ta_
Iip olanlar; sigara fabrikalarrnln mo_
dernizasyon gereklilili ve belli bir sirre

uygulanmaktadrr.

iilke iginden belli milrtarlarda tritun
alma yonunde getirilen mecburivet_
ten isteksiz davranmakta,
ur,niun
"n
sigara fabrikalarr ve markalann
reel
delerinin gok altrnda fiyat vermekte-

4733 saytltyasa ile uygulamaya konu_
lan sozlegmeli uretim modeii, ilk ba_
hgta rasyonel goninse de ulkemiz ko_
gullannda safhkh iglemesi gugtiir.
Bu
sistemin uygulandrlr tilkelerde tijt0n
liretimi genelde ekonomik olarak
guglti ve orgutlu biiytik tanm isletme_
ciligi geklinde yrjrutrilmet<teJir. Cit_
kemizdeki ttitrin r-ireticileri ise genel_
de, krrsal alanda, t0tune alternatif
tirtin yetigtirilemeyen arazilerde or_

dirler.

Sigara fabrikalarrnda verimli ve etkin
yonetimle karhhlr arttrmaya yonelik

olarak; atrl istihdam onlenmeli. bu_
nun iEin, emeklisi gelmig memur ve

igEilerin bir program dahitinde en krsa
surede emekliye sevk edilmeleri veya
personel ihtiyacr olan kamu kurumia_

g0ts0z giftgiler eliyle aile ziraati geklin_

de yurtrtrilmektedir. Cjtt<emizaem tu-

nna aktanlmalan iqin gerekli dirzen_

tun ahcrlan ise ekonomik olarak griglti

teme yaprlmahdrr.

1e sosyal olarak orguttir girt<etLrJir.

Memurlar iEin performansa dayah tic_
ret.sistemi getirilmeli, igEiler igin yu_
.tllykg bulunan Toptu ig Soztegmesi

tadil edilmeli; performansa dayah ric_
ret sistemi igEiler iEin de getirilerek,
memurlarda oldulu gibi, bir bagan ve
sicil sistemine baglanmahdrr. Basarr
ve siciller yrl sonunda gahgma tempo_

su, verimlilik, i.iretkenlik gibi nesnel
kriterlere dayandrrlmatr ve basan

puanr temel tjcretin en az

To
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zelnde tutulmahdrr. Boylelikle ia bit_
memek, igten kaEarak sorumluluk al_
mamak marifet olmaktan grkanlmah,
sonuEta iyi gahganla
Eahqmayan ayrr_
larak, verimlilik onundeki engette, [a_
drnlmahdrr.
Btitrin bu yeniden yapilanmadan son_

ra, kugtik, iglevselve etkin hale getiri_
len kurumu, karh ve verimli
Eahltrra_
mayan yonetici konumundaki perso_
nele mutlaka yasal bir yaptrnm siste_
mi getirilmeli, artrk ijlkemizde de ba_
gansrzh{rn bir bedelinin bulundu$u
ortaya konmahdrr.

2. Sigara Fabrikalarrrun Sahlmasr

Durumu:

Yerli ttitrintin, sigara uretiminde bu_

grinku kullanrm miktarnr koruwcu

Bu bakmdan sozlegmenin

taraflarr
Eok farkh giiE ve konumda olduklarrn_
dan sozlegmeler haddizatrnda tek ta_

raflr duzenlenip Earesiy'alternatifsiz
EitE ye kabul ettirilmektedir. Bunun

ilanihaye (srlrgit) boyle gitmesi adilol_

madrjr gib| zaytf taraf stjrekli araus

iginde olacalndan er geg tutrin ureti_
minden gekilme eyiliminde olacaktr.

Tiitirn sektorunde srird0riilebilir bir
tanmsal faaliyet igin, mutlaka planL
Uretim ve aErk artrrma modeli birlilAe
uygulanmahdu:
3. Agrk Arttrrma ve Mi.idahale Kuru_

mu:

AErk artrrma iEin fiziki imkanlar yeterli

olEride vardrr. Bunun uygulanmasr
iEin guglii bir iradenin ortaya konmasr

yeterlidir.

Tritrinlerin agrk artlrma merkezlerinde

ahm sahmrrun yapilmasr gu gartlara
bafihdrr:

a). Agrk artrrma merkezinde

satlga arz edilen ancak ahct qrkmava-

t0tunleri satrn alacak bir kuiulusun
Mirdahil Kurum ) bulunmasr oerel.

mektedir.
Bu unsurlar bir araya gelmediji siire
ce agrk artrrma merkezinin kurulmas
ve tuttn ahm satrmrnrn olmasr murr
kun gortilmemektedir.

a). AEk artlrma merkezinde sahsr
unulacak ttitri nrin bul unmasl :
Mer'i mevzuat, sozlegmeli tiretirn r:
sozlegme drgl tiretimi ongordiilur
s

den, riski goze almayan tijtun uretic
leri, sozlegmeli ijretim yapmay terci-

ettikleri, agrk artrma merkezlerind:
satmak igin uretimde bulunmadrkla:
gorulmektedir.
2002 yfi iiretim doneminde sozlegm.
drgr tiretim az miktarda yaptlmrg, b...
tutiinler 4955 sayfi Kanun g"r"giT.
kel tarafrndan % 5O indirimli fi*tl.
sattn ahnmrgtrr. 2003 yrft uretim d-one.

minde sozlegme drgr tiretim miktar
ilk yhn ddrtte biri kadardrr. Halen ure_
ticinin elinde bulunan bu tutun{.rn ne
olaca{r belli degildir. Gelecek r-iretin

doneminde belki de sozlesme

drs

Bunlann yanrnda emeklisi gllmedig
halde gegitli nedenlerle ut tif nir-J,

vermeken uzak kalmrq her diizeydeki, b{irokrat, memur ve iggi de bigka

kuruma verilmelidir. Hiq ijretim olma-

yacaktr. AErklanan nedenlerle aqrk ar_
trma yontemiyle satrlmak iqin iutur

bulunamayacaktrr.

Agrk Artrrmah Satrg sisteminin i€leme-

si igin 4733 sayh yasada tadilai yapri_

mast gerekmektedir. yasada gerekl

d0zenlemeye gidilmesi ve oriental
iiretim planlamasmrn
yapllmasr kayd ile;
(1) S<izleEmeli tiretim kaldrrrlmahdrr veya (2) Belirlenecek iilke iire_
tim miktarrnrn (kota) bir krsmr siiz_

tiitiinlerin

leEmeli tiretimle, bir krsmr da ser_
bestge scizleEmesiz olarak iiretilmelidir. Bu iki gekilde sozle$mesiz
olarak uretilen trjtrjnlel aqrk #rrma

merkezlerinde satrlmahdrr.
satrsa

sunulacak tutunun bulunmasr.
b). AErk artlrma merkezinin kurulma_
st,

c). AErk artrrma merkezinde ahcrnrn
olmasr,

d). Agrk artrrma merkezine getirilip,

b). Aqrk artrrma merkezinin kurul-

mast,
dretilen ttittrnun aErk artrma yontemi
ile satrlmasr iEin, Ttitiin Satrs Merkez_

lerinin kurulmasr

gerekmektedir.

4733 sayfi Kanunda ttitijn sat6 mer_
kezlerinin kurulmasr konusunda bir

lg
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dirzenleme yoktur.

Ancak, 4733 sayrh lGnuna dayamlarak grkanlan Yiinetmelifin, 13 iincir
maddesinde, tutiin satrg merkezlerinin kimler tarafindan kurulacalr yazllmrgtrr. Tutiin Satrg Merkezi kurmast

langrE fiyatrndan satm alacak kurum
veya kurulug Mudahil Kurum diye ad-

landrrlmaktadrr.
A. MdDAHiL KqRqM

Mudahil Kurum diye adlandrrrlan
miiessesenin, AB'de 45 000 tonun

Mtidahil ltrrurnun n:rulmast meri
me\rzuata gore mtrmi<un degildir. Bu
nedenle 4733 saythYasada bu dogrultuda bir duzenleme yapdmasr gerekmektedir.

Anrlan Kurumun tiretim Plianlamasl

ongortlen Zraat Odasr, Tiittin Tanm
Satrg Kooperatifleri, Birlik gibi kuru-

iizerinde tutun ureten ulkelerde kurulmasr onerilmektedir. AB'ye girme ha-

ve kota dalrtrlmast giirevleri dqm-

luglarm fiziki, finans, personel imkanlarr yeterli degildir. Aynca bu konuda
yasal engelleri vardr. Eksiklikleri giderilmedili siirece gergek ve ttzel kiqile-

arhklan yaptrlrmrz d0gunuldugiinde
yasal duzenlemeler yapllarak bu mit-

TSM'nin kurulmas,
TSM'de tutunlerin lryatlandmlmast

essesenin kurulmast gereklidir.

gibi dtizenlemeler, kurulacak t"lildahil

rin tuttin satry merkezi kurmalart
mumkun gorulmemektedir.
4733 sayhYasadayeni bir duzenleme
yaprlarak, Ttitun Satrq Merkezi (TSM)

konusuna agrkhk getirilmeli, kimlerin
kuracafr belirlenmeli ve TSM kuracak
kigiler devlet tarafrndan dti-

kurulug ve
quk faizli kredi ile desteklenmelidir.

c). Aglk artrrma merkezinde ahctnln
olmasr:
Turkiye ti.ittrn piyasasrnda aktif olarak
tutun alan firma saysr 25 civanndadr.
Ahcr firmalar, sozlegmeli uretim done-

mi

Mtidahil Kurum, TSM'de ahct Ekmayan ttittinleri satln alacaktrr. Ancak burada karrytrllmamasl gereken husus, iiretici ti.itiinlerinin satrn
ahnmasr destekleme Eeklinde bir
ahm degildir. Satrg merkezlerinde
aEk artrma baglangrg fiyatr gorevli
tutun eksperlerince belirlenir, agrk artlrma bu fiyattan baglar. Altctst Ekma-

yan ttitiinler bu baglangrg fiyatrndan
Mudahil Kurum taraftndan sattn altnlr.
Burada amaE sadece

oylki emelinin

kargrhlr olarak ureticiyi korumaktr.
Bu koruma bir sonraki yl olmaz. Dolal olarak bu allmlarla kurumun elin-

da;

Kuruma verileceIi gibi, iiretim
planlamas ve kota daltblmasr konusu TAPDK'ya da verilebilir. Bu aynntlar yasal d{izenleme yaprlacak safhada deferlendirilerek sonuca baflanmahdrr.-

B. KOOPERArirlnn Ve tinerici
einliKlenixix xunut-ttAst
4733 sayrh Yasada tadilat yaprlarak
veya yeni bir yasal duzenlemeyle,
TSM'nin kurulmast, burada sattlamayan tuttinlerin Mudahil l(rrum goreviyle sahn allnmast, kotanrn tespit
edilmesi, dafittilmasr, uretimin planlanmasr gibi gorevler Kooperatifler

bagladrfmdan beri ihtiyaqlannr,
sozlegmeli tiretim ile karqrlamaktadrr.
Ahcr firmalar aldrklarr tutunii igleyerek

Mtrdahil l{urum, TSM'de ahcrsr Ek-

veya Uretici Birliklerine verilebilir.
Farkh bir alternatif olarak dugunulen

(yarr mamul) ihraE etmekteveya siga-

mayan tttunleri sattn almak igin dev-

Uretici Birlik ve Kooperatifleri krsaca

ra ureticilerine satmaktadrr.

letten dtiguk faizli kedi alrr. Miidahil

agaf rda agrklanmlgtlr.

Kurumun;

Ttirk tanmrmn iEinde bulundulu so-

- Ulke kotasrnr belirleyip, dafrtma yetkisi olacak ve Tut0n uretimini planlayacaktrr.

runlarrn qoztimlenmesi, tartmsal ge-

Ahcrlar,

miiqteri siparigine gore tuttin aldtklan
igin risk faktorunu ortadan kaldrarak
ihtiyaglarrnr sozlegmeli uretimle kargtlamaktadrr.
(a) bendinde bahsedilen yasal duzenleme yaprldtl<tan sonra, haliyle tiitiin

uretilip, TSM'ne getirildigi zaman tjlkemiz ahcrlan ihtiyaElarr olan tutiinu
TSM'den agrk arttrma yoluyla alacak

de krsmi bir stok olugur.

Mudahil Kurum, ahcr talepleri dolrultusunda kotay tespit edecek, elindeki
stoklan kotadan dugerek, kalan mik-

tarr talep do$rultusunda bolge ve
mengelere gore dagrtacakilr. Uretim

ligmenin saflanabiimesi igin krrsal
alanda yagayanlarrn etkin bir gekilde
orgutlenmesi gerelmrektedir. Geligen

ve geligmekte olan ulkelerde lqrsal
alanda en onemli orgtitlenme modeli
ise kooperatiflegme olup, kooperatif-

lerin yaklagrk % 85' ini de tanmsal

ve bu gekilde sistem gahgacal<trr.

ihtiyaEtan az olacafr igin, Mtidahil ?fu-

kooperatifl er olugturmaktadrr.

d). Agrk artrrma merkezine getirilip,
satrEa arz edilen ancak ahcr gtkma-

rumun stoklanna talep olacaktrr. Bu

Tanm sektoruni.rn kalklnmaslnda

nedenle Mudahil Kurum stoklannt sa-

onemli bir yeri olan kooperatifEiligin

yan tiitiinleri satm alacak bir kuruluEun ( Miidahil Kurum ) bulunma-

trp, devletten aldrgr kediyi geri odeye-

geligmesi igin planh donemle birlikte

cektir. Bu gekilde iiretim ve altm-sa-

ylhk program ve kalkrnma planlarln-

sl:
Sistemin gahgmaya baglamasr yeterli
degildir. TSM'de sattqa sunulan ancak
ahcrsr Ekmayan, trretici tuttnleri satry
merkezlerinde belirlenen fiyattan satm ahnarak ureticinin korunmast gerekmektedir. Aksi takdirde kimse riski
goze almayacalndan agtk artlrma ile
satmak igin tutun iiretmeyecektir. O
zaman, agrk arhrma sistemi kurulmayacaktlr. Uygulamada TSM'de ahctst
grkmayan tirttrnleri aErk arhrma bag-

trm devam edecektir.

da; ilke, politika ve tedbirlere yer veril-

- iirtiyaE Xaaar (planh)

uretim surduruleceli iEin Ulke kaynaklart boga israf

mesine ve Anayasamzda yer almasrna ralmen kooperatifgilik istenilen

edilmeyecek,

duzeye Erkanlamamtgilr. Bunun sonucu olarak da batr tilkelerinde kamu ve

- AErk

artrrmah satrq yontemi ile uretici

hak ettigi fiyatr bulacak, bu suretle
gilglu ve orgutlti olan altct kargsmda
zayf ve orgiitsuz olan iiretici korunacaktrr.

- Siirdiirulebilir tiretim modeli yanrnda rekabetin etkisiyle ttittintin kalitesi,

verimlili!i artrracakttr.

ozel sektor yarunda guElt bir sektor
olarak yer alan kooperatifler; iilkemiz
ekonomisi uzerinde yeterli olgude. etkili olamamrgtrr. Kooperatifler ve Uretici Birliklerinin olugturulmasr ile agrk
artrmah sattg sisteminin aksamamast
iEin gu hususlann gergeklegmesi ge-

E
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rekmektedir.

Kooperatifleri ile belirli bir geEig sure-

dretici tuttrnlerinin ttitun

cinde birlegtirilmesi, bu yaprdaki bir
Miidahil Kurumun tutun iiretimi, pa-

satrg merkezlerinde aErk arilrma yontemi ile ahmp satrlabilmesi iEin ureticilerin uri.rn

grubu veya konu baanda tanmsal
amaqli nretici birliklerine uye olmasl
qartr getirilmelidir.

.

{lr0n grubu veya konu baznda tarrmsal amagil uretici birlikleri kurulmug olsa bile halihazrrda sahip olacaklarr mali imkanlanla tutun satq
rnerkezleri kurmalan ve igletebilmeleri

gok zordur. Bu amaca donuk olarak
yasal dayanak, fiziki gartlar, kalifiye

zarlanmasr, iglenmesi ve ihracab gibi
her safhada aktif rol almasr,
4. dretici Birliklerinin zaman iqerisinde yasatr, mali, iiziki alt yapr vb. husus-

larda guglendirilerek ureticinin tutiin
satry merkezlerinde aglk arhrmah sat6

yontemiyle satamadrfir tutunlerini
belli bir bedelle satrn alarak hem bir
garantor, hem de ureticilerine asgari
gelir d0zeyinisafrlayan bir kurulug haline getirilmesi,

personel, finans imkanlan vb. husus-

5. Ahcr firmalarla sozlegme yapama-

larda iyilegtirilmeler gerekmektedir.
ABD'deki Auction sistemi iEinde yer
alan Tutiln Pazarlama Kooperatifleri

yan ureticilerin, kota

ve Destekleme Sistemi incelenerek
Turkiye kogullarrna adapte edilmesi
dugtiniilmeli, bununla beraber sek-

6. Piyasalarda faaliyet gosteren tegebbusler arasr paralel dawanrglar yoluyla

tordeki biitun aktorlerin katrlmak zorunda olduklarr bir Fon tesis edilerek
kredilendirilen kooperatifler tutunlerini zaman iginde sattrklarrnda Fon'a

girigimlerin engellenmesi ve rekabetgi
bir yaprnrn tesis edilmesi, gerekmek-

olan borElarrnl geri odemelidirler.
1..TSK'lerinin sayrca fazla oldugu yada tutun uretiminin yolun oldugu illerde Bolge Birliklerinin tesis edilmesi, bu birliklerle irtibatr saflayacakTuttin Tarrm Satrg Kooperatifleri Merkez

kapsamrnda

urettikleri tutirnlerine Agrk futtrrma ile
satrg imkanmln tanlnmasl,

rekabetin smrlandrilmasrna yonelik

1927 - 2002

tedir.

Afustos 2004
Yilmaz TEKAY

Tiitiin Eksperleri Dernegi
Yrinetim Kurulu Bagkanr
Kaynakga
Anonim, Tekel GerEedi, Tek Eda-lq,
istanbul,2003.
Biilgesinde

Birligi'nin olugturulmasl,

Gi.iler, Sel'tap, Ege

2. Kurulacak olan Tttun Thrrm Satrg
Kooperatifl eri Merkez Birlilinin Ttirki-

Ti.iti.in Arzlnrn Planlanma Olanaklan, Tutun Eksperleri Dernegi, izmir,

ye'de uretilecek tuttinlerin uretimin-

1999.

den pazarlanmasrna kadar her alanda
aktif rol iistlenip yasada yer alan futrrmah Satrg Merkezlerinin olugturulma-

Tekel Genel Mudtirlitgn M[fettigligi,

sl,

Haarlanmrq Rapor, Ankara, 1997.
Tekel Yaprak Tutiin igletmeleri Ve Ticareti Muessesesi Mudurltigu "2001
Yrh FaaliyetRaporu"

3. dretici birlikleri ve kooperatiflerinin

kurulamamry olmasr nedeniyle, bu
birlikler kuruluncaya kadar; ozellegtirme kapsamrnda olan ve yllardan beri
Turkiye'de t0ttin politikasrnr yonlendiren, Tekel Yaprak Tuttrn Miiessesesinin fiziki alt yaprsr, deneyimli kadrosu,
ilke genelindeki yaygrn tegkilat yaprsrndan istifade etmek igin, yasal duzenleme yaprlmasr ve bu kurulugun
ozerk bir Birlik haline getirilip, Muda-

hil kurum yetkisi ile

artrrmah satrg
merkezlerini kurup igletecek yaptda

Giimri.ik Birlilinin Ttittinciiliigiimiize Olasr Etkileri ile llgili Olarak

Vargr, Sinan, Neden Yabanq Sigara

lgiyoruz, Turk-lg Egitim Yaynlan
No:51, Ankara,2000.

Zaman Gazetesi,

EAYGIYLA

Elitimliler

Daha

Qok Sigara lgiyor 28 May s 2004.
www.tekel.gov.tr.
www.tapdk.gov.tr.
www.dtm.gov.tr.
www.die.gov.tr

organize edilmesi,
Yeniden yaprlandrrrlacak Tekel Yaprak
Tutun Muessesesinin personeli ve
gayri rnenkulleri azaltrhp, T0t0n Satrg
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ANIYORUZ
30.09.2002' de Kaybettifimiz Turkiye Ziraatinin ve
ozellikleTurk tutunculugumuzun sorunlanna her
zaman guncel basrnda dile

getiren yurekli ve cesur
insan Sadullah USUMI' yi
olumunun 2. yhnda saygryla anryoruz.

Yonetim Kurulu
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ve Nicotiana rustica L' turlerine

L.

aittir (PERRIN, 1938)'
Daha sonralan Amerika'ntn kegfinden
(1492) sonra, Avrupa'da da t0ttin igilmeye baglanmlg ve tutiin kullanrmma

ait bilgiler,l497'de ispanyol

rahip

PANE imzasrnl tagryan ve ada halkrnn

yagaylgn konu eden (De Insularium

ititiUus) adh belgeyle sallanmtgbr
(coRTi,1.946).
itittin ilk defa Avrupa'ya CONZALO

f Uf Un (Nicotiana tab acum
L. u ary e.te : Kar ab aglarl
BITKISINDE
GH DRIP FERTiLIZERS

6nierniLi

.

.

YAPRAK GUBRESI)'IN

FizYoloJin erximni
cizenixe ARAQTIRMA
(l.Biiltim)

FERNANDO DE OVIDEO taraftndan
1519 yhnda getirilmiq, t0t0ntn igilmesi ile ilgili bilgileri igeren "Historia

General Natural de las indas" adlt
eseri 1 526 Yhnda YaYnlanmrgtrr'

1543 ylndan itibaren ttitiiniin ilag
olarak faydalarr 1559'da Fransa'ntn

Portekiz elgisi Jean NICOT tarafindan
Fransa'da genig bir gekilde anlatrlmq-

ff

(DIMiTROV 1960)' AYm YaYnda
Macellan'la Filipin adalanna gottirtildugii, Portekiz'lilerle ttitiin bitkisi

Hidistan'dan itibaren Dofu AsYa
bolgelerine, Japonya ve Qin'e kadar
uzandrlr kaYdedilmigtir'

Amerika lctasmt kegfeden Kristof

l.GIRIg
fuagtrmamtztn konusunu olugturan
tirttn bitkisi (lllsqliqna lebesuld'nin
kullamlmaya baglanrg tarihi gok eski
devirlere dayanmaktadrr. Yunanh tarihgi Herodot (M.O. 484-405) Dogu
Awupa'ntn steplerinde yaqayan Iskitler ve Masageti'lerin bitki yapraklarmt
yaklp, dumantnt iglerine gekerek
guurlannr kaybedip, uykuya girdiklerini yazmaktadrr (BOTSEVSKI, 1 984)'
Arkeolojik ve botanik aragtrmalar tu-

ttntin ilk gegitlerinin Amerika orjinli ve
neotropikal karakterli oldufunu ortaya koymaktadrr (ANASTASIA ve COtu\nS, tgtg). Bu gaflarda Amerika'
daki yerliler, a}tzda gifneyerek, tiittiirerek veya buruna Eekmek suretiyle

ahgtrklarr igin, kendililinden
yetigen bu bitkilerden aldrklan tohumlan, orman agmalartna ekmek suretiyle, bir nevi rslah (Seleksiyon) ve dogal hibrid (Hibridasyon) iglemi yapmqlardu. Boylece yavag yavag olugan
gegitler genellikle Nicotiana tabacum

tiittine

KOLOMB, kendisine hediYe edilen
kurutulmuq ttitun yapraklanna fazla
onem vermemigti. Kolomb yerlilerin
tuttin igtikleri saz borusunun adt olan
"Tobacco"yr bitkiye vermigtir'. Daha
sonra 1565 Yrhnda LONITZER
tarafindan Jean NICOT'un" ttitun[in
tantillmasr ve yaygrnlagtrnlmasmdaki
gayretlerinden dolay Ttrtune NICOiiANA adt verilmig, boylece bilimsel

deyimle"Nicotiana tabacum"un adt
dolmugtur. Bu gruplandrrma ]5-8-6

vrtrnda Fransz botanikgi DALEC-

i-rnftaP ve 1701'de TOURNEFORT ve

nihayet 7735'de CARL VON LINNE
O,iXt'fneuSl tarafindan kabul edile-

rek Linne sistematiline

almmrytr

(INCEKARA, 1964).

Krylmrg tirtiinlerin yine bir tutiin
yaprafrna sartlarak iqilmesi 18'
yuiylda Orta ve GtineY Amerika'da
baglamtgilr.
Avrupa'da sigara geklinde tutiln iEme
ilk defa ispanya'da o{mug, daha sonra
Fransa'ya geEmigtir. ilk sigaralar 1 844
yhnda-Fransa'da yaprlmrg ve aynr yl
itulyu'du yaprlan kalrt purolar btiyiik
ilgi gormugtiir.
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Sigararun yaYlmasr ise 1856 Ktnm
harbinden sonra olmugtur' Ktnm savagt srastnda gazete kalrdrna sanla-

rak iqilen tirtirnler Tiirk, Ingiliz,Fransr
ve yerli ordulara mensup askerler ara-

srnda biiytik rafbet gormtigtur' Harp
kogullannn sigara kullanmay arhr-

masl savag sonrasl yrrtlanna donen
askerlerin bu ahgkanhklannt beraberinde gotiirerek oralarda devam ettirmesi sigara sanayinin temeli olmugtur.

Nihayet 1878 Yhnda saatte 3600
sigara yapabilen ilk sigara makinesi
yaprlmrgtrr. Sigara sanayinin bu gekilde geligmeye baglamasrf a ttrttintin
sigara geklinde ti.iketilmesi, diger
ttiketim gekillerine kargr tistunltik saglamasma sebeP olmugtur'
Bugiin ulkemizin en onemli tartm
tiriinleri arasnda yer alan Ttittin, Ttirkiye'ye ingiliz, venedik ve ispanyol
gemici velacirler taraftndan i{qb-!l
yolu
ile 15BO yhnda girmig (CORTI'
-7946),
kul1 60 1 - 1 605 yllan arasrnda
(ZHUKOVSKf'
baglanmrg
lanrlmaya
1951) ve 1687 'de II. Siileyman devrinde ktilttire altnmtgttr (TUTEL'

1963). Boylece ttitiln Avrupa'ya geliginden 50 yl sonra yurdumuzda lrullanrlmaya baglanmrytr. Tuttin tohumu
Rumeli'li tticcarlar tarafindan Avru-

pa'dan getirilmig ve ilk tutOn tanmt
Muk"donyu, Yenice, Krcali' de baglamEtr.
Dtinyamn 95 i.ilkesinde ttittin 0retimi
yaprlmal<tadrr. Bu iiretimin % 8'ini
Ttirk tipi difer bir deyigle Oriental
tutiin oluqturmaktadr. Kiiguk yaprakh ve karekteristik niteliklere sahip olan
tiitunlerimizin iilkemiz ekonomisi ve
sosyal yaprsrnda onemli yeri bulunmaktadr.
Birgok kaynaklardan edinilen bilgilere
gore, faydalarlnln yanlslra ktsa surede
tiryakilik olugturmast nedeniyle tutiln
kullantmna bazr yasaklayct kurallar
getirilmigse de, onu altnamamtgttr'

Diler taraftan, bu 0lkelerde ttitun
geiirlerinin btlyiik olmast dolayrsryla,

vergi ve bandrol gibi bazr imtiyazlar
verilerek, tutiin iqleri monopol haline
getirilmigtir.

g"

konuda Osmanh Devleti'nde

1874'de "Duhan Resmi Nizamname-

g

TUTON EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

si" gkanlarak kullanllmasr serbest brrakrlmrg, 1884 yrhnda da "Mugterek'ul
Menfaa inhisan" adh yabancr girkete

imtiyaz verilmigtir. Bu qirket 7923,e
kadar tekeli eline tutmugtur. Cumhuriyet'in ilanl ile yeni d0zenlemeler getirilmig, 1930yhnda 1701 sayrh" Tutun
inhisarr kanunu ve Nizamnamesi" yuriirliile konmug, 1938 yhnda da bu
kanun yururliikten kaldrrrlarak, 3437
sayh" Trittin ve Tut0n inhisarr Kanunu" yuriirlti{e konmugtur. Otuz seneden fazla gegerli olan bu kanun, zamanla tutuncrilukteki sorunlara ve tilke gergeklerine gozum getirmemesi
nedeniyle kaldrnlarak, 1969 ytrnda
7 77 7 sayrh" Ttitun ve Tutun Tekeli Kanunu" kabul edilmig olup, giinrimuzde de bazr degigiklikleri ile bu kanun
yururli)ktedir.

Bilindigi gibi bitki besin maddelerinden olan makro ve mikro elementler
bitki buyumesi ve geliqmesinde gok
onemlirole sahiptirler. Bitkiler bu elementleri kokleriyle topraktan su ile
birlikte erimig halde alrlar. Bu elementlerin eksikliginde bitkilerde
onemli geligim ve buyume sorunlan
goriilmelrtedir. Bitkilerin geligimi igin
gerekli bu elementler, bazen bitkinin
geligtigi topralda yeterli duzeyde bulunamamaktadrr. Bu eksikligi gidermek
igin gunumiizde tarrmda yaprak giibresi (Foliar damla gubreleme) ile bitkileri gt)breleme teknigi geligmigtir. Bitki bu yontemle toprakta bulamadrfr
mineral elementleri yapragrndaki ek-

todezmlerle alarak topraktaki element eksikligini bu qekilde giderir ve

I
(

(
(

rrlmasr igin yaprlan srvr yaprak gubresi
ile gr.ibreleme teknigi yaygrndrr. Fakat

bir endustri bitkisi olan tutirnde foliar

giibreleme teknifi uretici tarafrndan
yaygm kullamlan bir teknik degildir.
Tutun bitkisinin de di$er tarrmt yaprlan bitkiler gibi yetigtirilme alanlarrndaki topralrta yeterli miktarda makro
ve mikro elementler bulamayabilir, bu
da bitki buyume ve geligmesinde negatif bir etki yaparak giftEinin istedigi
verimde ve kalitede urtin alamamasrna sebep olur. Bu nedenle gahgmamzda tiitiln bitkisi iizerinde GH DRIp
FERTiL|ZERS (Damta) yaprak gtibresini kullanarak toprakta bulunmayan
makro ve mikro elementler yaparaktan stomalar aracrhfiryla temin edildi$inde ttittin bitkisinin fizyolojik geligmesinde etkili olacafi inanctndayz.
Ay'rca bu yaprak gubresinin degigik
dozlarda tritiin irzerinde uygulayarak
fizyolojik geligim ve verim tizerindeki
etkilerini de gostermef amaEladrk.

Bitkilerdeki fizyolojik etkileri dikkate
ahndrjrnda mikro ve makro elementler yaprak gubresi geklinde yaprak yoluyla onerilen miktarda bitkiye verildiginde bitkilerde olumlu fizyolojik ge-

ligmeler gorulmeldedir. Tutun tarrmnda yaygn olmamakla birlikte cahgmamrzda degigik dozlarda yaprak
(cH DRIP FERTILIZERS) uygulayarak tiitiin tanmnda verimi arilrmanrn yollarrnr belirlemekve fizyolojik
etkilerini gostermek aragttrmamlzln
temel amacrnr olugturmal<tadr.
gr.ibresi

2.MATERYALVEMETOD
2.1 Bitkinin YetiEtirildigi Yer :
Materyal olarak Aydrn'rn Karacasu ilEesi Ataeyrnir Kasabasnda tanmr ya-

fizyolojik olarak geligmesini surdijrur.
Bitki ve sebze yetigtiricilifrinde foliar
giibreleme teknigi kullanarak, bitkilerin geligimi optimum diizeyinde sa!-

prlan ttitun (Nicotiana tabacum L.
Varyete: Karaballar) kullamlmrqtrr.

lanmakta sonugta giftginin istedigi verim elde edilmig olmaktadrr.
Bilindigi gibi bir endtistri bitkisi otan
tutrin ozellikle Ege Bolgesi olmak uzere rilkemizde tarrmr yaprlan ve krrsal

delik ve tarla ortamrnda yaprlmrytrr.
Fidelikte ekim yaprlarak fide geligiminden sonra gaqrtmadan once uq
grup fideye -Kontrol hariE- 3 Farkh

kesim halkrmzn onemli geqim kaynallnr olugturmaktadrr. Grintimuzde
yuksek verimde ve kaliteli ttitiin yetig-

tirmek giftgi geliri ve geEimi

iEin

onemli bir konu haline gelmigtir. Besinlerimiz iqinde yer alan sebze bitkilerinde verimin ve besin defierinin artr-

Qahgmalar Ataeymir Kasabas'nda fi-

dozda uygulama yaprlmrgtrr. (1.6nerilen doz = 2g/1 L; Onerilen dozun
pnsr= 1 g / l L; Onerilen Dozun iki
katr = 4 g / 1 L) Bunun iEin fidelikte
dort farkh uygulama alanr seglimigtir.
$agrrtmadan sonra kontrolle birlikte
bu rig grup fide gaqrrtrhp Tarlaya dikil-

migtir. Tarlanrn belli bir krsmr Eahgm
igin Eitle Eevrilmiq ve bu alan once l
ana alana ayrrlmrgtrr. Bu alanlar

:

a. Sadece fidelikte uygulama yaprla
fidelerin aianr

b. Sadece Tarlada uygulama yaprlal
fidelerin alanr (Fidelikteki kontr:
fideleri diklmigtir.)
c. Hem fidelikte hem deTarlada uyglama yaprlan fidelerin alanr gekli:
dedir.

Belirtilen bu 3 ana uygulama ker::
iginde dort gruba aylldr.(Onerile
doz, onerilen dozun 1Z 'si, onerile
doz * 2 ve kontrol olmak ilzere) S:
nuEta butun alan 12 kuguk parse"
ayrrldr.$agrrtma sonrasl Her parse.
25'er tiitun fidesi gelecek gekilde c
klidi. Toplam olarak yaklagrk 300 fic
uzerinde qahqmalar yurutulmugtur.
2.2 AraEtrrma Materyali:

Bu gahgmada Nicotiana tabacu:
(T0trin) bitkisi materyal olara
kullanrlacaktrr. Yaprak gtibresi (GDRIP FERTILIZERS
ANi TTxi-

:

YAPRAK GdBRESi) denemeleri tutu"

fideliginde gagrrtmadan once bir:
hafta arayla iki defa uygulama fideli:
te; $agrrtmadan sonra tarlada gagtrl
drktan sonra 20 gun sonra birer haf,"
arayla el pulverizatoni aracrhltyla tu

tun uzerine piiskurtme geklinc.
yapilmrqtrr.

2.3 Bitkilere Uygulanan Kimyasal:
tum bitkilerde oldu!gibi, tutun bitkisinin yetigtirildili top
rakta yeterli miktarda makro ve mik:
elementler bulamayabilir, bu da biL.
biiyume ve geligmesinde negatif b
Tarrmr yaprlan

etki yaparak giftEinin istedigi verim6:
ve kalitede unin alamamasrna sebe;

olur.Tirtirn bitkisi iizerinde GH DRIF
FERTiLiZERS (Damta) yaprak giib.
resi kullamlarak (Makro elementler I\
%20, P: %20 , K: %20 ve Miko Ele
mentler: Fe,Zn., Mn, Cu, B, Mo, Mg
topralrta yeteri kadar bulunmaya:
makro ve mikro elementler yaparak
tan verilerek bitkinin fizyolojik gelis
mesinde etkili olacalr diiguntilmekte
dir. Aynca gahgmamrzda uygulana:

yaprak gtibresinin degigik dozlardz
tirtun uzerinde, fizyolojik geligim v=
verim iizerinde etkilerinin ne olacadlr,
gostermeyi amagladrk.

[g
,,,ii$,,l::..,,t.

rUruu erspeRuni
oEnrueGi

a0LreNi

Qizelge 23.1.

cH DRIP FERTiLIZERS'in igerili

MAKRO ELEHENTLER

yag afrhk, kokve govde boy OlEurnu
ve kuru agrhk olEurnleri yapliarak
fotolraf teknigi ile grup fotograffan

:

gekilmigtir. Tarlada bitki olgunlagmas

M|KRO ELEMENTLER

AZOT

:%2ON

DEMiR

4OO ppm Fe EDTA*

FOSFOR

: Y"ZO P2O5

QrNKO

4OO ppm Zn EDTA*

POTASYUM

:%2O K2O

MANGAN

3OO ppm Mn EDTA*

: NH4- % 3,60

BAKIR

1OO

: NO3- % 6,24

BOR

50 ppm

MOLIBDEN

5O ppm Mo

MAGNEZYUM

2OO

N

: CO (NH2)2

%10,16

-

* :EDTA: Mikro elementlerin stomalardan bitki biinyesine almmasnr sa!layan bir yontemdir. (EDTA $elatlamasr)

Qalrymamrzda yer verdifimiz kimyasahn uygulama dozlarr qoyledir:

GH DRIP FERTiLiZERS

(Damta)
yaprak giibresi tutune geligme doneminde 2 defa uygulama adedi ile dekara 200 grl 100It su onerilen dozunda uygulanmasl tavsiye edilmektedir.
Qahgmamlzda uyguladrlrmz dozlann
oranlarr goyledir:.

0nenilen ooz
Orueniun Doz YARtsl

:29l1LSu
1gl1LSu

Orueniuru Doz iKi KATI

:4911LSu

KONTROL

:Su

doz dekara 200 g / 100 L) 1 m2'lik ala(2 g/ 1 L ) indirgenerek uygulan-

na

mrqtr.

$aErrtma Zamanr: 20.05.2001
Qizelge 2.3.2 Uygulama Zamanlarr
ve Tarihleri

Qizelge 2.3.3 Hasat Zamanlarr ve
Tarihleri

$aErrtmadan Once fideliKe
Uygulama yaprlanlann hasatl

01-02.08.2001

Whatman No: 1 kalrdrndan siiziilerek
spektrofotometrede okunur.
Yukanda belirtilen yontem dolrultusunda her gruptan farkh bitkiden top-

$agrrtmadan sonra Tarlada
Uygulama yaprlanlann hasatr

FideliKe + Tarlada
uygulama yaprlanlann hasatr

UYGUI.AMA

FOTO6RAF

GRUPLABI

gEfiH YEni

Butrn uygulama
Gruplannrn

Biitiin uygulama
Gruplannrn

$a$rrfmdan onc€
fideliKE Wgulama
yaprlanhnn
$aSrrEnadan sonra
Tarlada Wgulana
yaprlanlann

TAN|HLERi

FideliKe + Tarlada
uygulama

l.Uygulama zamanr

05.05.2001

yaprlanlann

2.Uygulama Zamanr

1

l.Uygulama zamanr

1

2.Uygulama Zamanr

23,06.2001

l.Uygulama zamanr

01.07.2001

2.Uygulama Zamanr

08.07.2001

FideliKe

+

igerisinde ezilerek ekstre edilir, ekstrat

22-23.08.2001

lanan sa{hkh tutun yapraklarmdan
14.08.2001

Tarihleri

zlilAiltARl

6.06.2001

Tadada

2.5.2.Klorofil Pigment Ekstraksiyonu
Klorofil miktarr tayin yontemi igin 0,1
g yaprak ahnrr ve 10 ml % 80 etanol

GRUPI.ARI

Tarlada

21-22.05.2001

27.07.2001

UYGULAiIA

2.05.2001

Bitkinin yapraklarrnda yapllan klorofil
ekstraksiyonu ve tayininde Witham ve
ark. (1971) tarafrndan verilen yontem

$agrrtmadan sonra Tarlada
Dip Yapraklannm
(Dipten ilk 5 yaprak) hasatr

UYGUtAiIA

$aqrrtnadan sonn

TAR|HtERi

2.5. Bitki Organlarmrn Analiz Ycintemleri:
2.5.1. Ydprakta Klorofil Ekstraksiyonu ve Kantitatif Analizi

uygulanmrytrr.
$agrrtma zamanrndaki hasat

UYGULAiIA

lidelikte

rilmemigtir.

ppm MgO

UYGULAMA GRUPLARI VE
HASAT ZAMANLARI

de boylan, yag ve kuru alrrhk tayinleri
yapilmrgtrr. Ayrrca her grup tutunun
yaprak ve gigek saylarr belirlenerek ve
yaprak alanlan hesaplanmlqtrr.
Yukanda belirtilen olgirmlerin ve orta-

lama delerlerin standart sapma sonuElan bulgularda ilgili gizelgelerde
verildigi igin ayrrca grafiklerde goste-

B

Qizelge 2.3.4. Fotograf Qekim

Denemelerimizde tutun bitkisinin
yapraklan tamamen rslanana kadar
bir el pulverizatoru yardrmr ilg uygulama yaprlmrg ve belirtilen (Onerilen

$a$rrtmadan t)nce

ppm Cu EDTA*

bittilrten sonra yapilan hasatta yine
ttitunlerin laboratuvarda kok ve gov-

FOTO6RTF

0EKirr

RiHi.

25.07200

Tada&

29.07.2001

0nivesicsi

Biyoloji B0lilmu

Ege Universitesi

Biyoloji Bdltimu

Ege Universitesi
Biyoloji B0lUm0

80'lik etanol ilave edilir.

2.5.3. Klorofi l Mikitar liayini
Belirtilen yonteme uygun olarak haarlanan her grup bitki orneklerine ait

ekstraktlarrn, spektrofotometrede

Taiada

Ege

0,1 gr tartrhr. Tartrlan yapraklar kuguk
pargalara aynlr ve uzerine 10 ml %

1

645 nmve 663 nm dalga boylarrndaki
(Klorofil pigmentinin maksimum absorbsiyon deferleri) absorbans de-

!erleri olguli.ir.
01.08.2001

2U23.08.2001

14.08.2001

2.4Yontemler:
Klorofil ekstraksiyonu ve tayininde

Witham ue ark, (1971) tarafrndan

verilen yontem kullanllmrytrr. $agrrtma srrasrnda defigik dozlarda uygulama yaprlan fidelerden gruplar halinde

Klorofil ekstraktmn iki farkh dalga

boyuna yaprlan optik yolunluk (D)
olgumlerinden elde edilen deferlerin
agalrda verilen eqitliklerde yerlerine
konmasryla, bitki yaprak dokusunun
1 g'mlnda bulunan klorofila, klorofilb
ve toplam klorofilmiktarlarr mg. olarakhesaplarur.
mg klorofil a/ g doku

: | 72,7 (D663)
2,69(D645) ltr/ 1000W)
mg klorofil b / g doku : 122,9(D645)
4,68 (D663) I (V/ 1000W)
mg toplam klorofil /

g

doku

:

[€
,:

r:.il,lliliitiii:::X'iiilX::lXllltltlritliiliXlii:

TUIUN EKSPERLER|
DERNEGi
BOLTENi

-

fl

120,2(D645)

+

8,02 (D663)

I

(V

/

1000w)
Egitliklerde : D, korofilekstrakhntn be-

lirtilen dalga boylarrndaki optik yolunlulunu (absorbans degerini); ! %
80'lik etanol etanol son hacmini (10
ml);\M ekstre edilen dokunun g olarak yag agrrhgrnr (0,1 g) gostermektedir.

2.5.4. Karotenoid Miktar'liayini

bu bulgularrn bir sonucu olarak govde ve kok boyu arilgrna sebeP olmaktadrr. $agrrtrlan fidelerde bu artrglann
gagrtma antnda fideye tarladaki yeni

Klorofil tayini igin hazrrlanmry ekstrak-

mektedir.
6A

3a

GdvJe Ya9 Aglnrgr igi

n Kok YaS

l

acrrlrgr

igi

absorbans deferi, agafirdaki formul-

*

(0,0435 x kla miktan

0,367 x klb

miktart)l
3. BULGUI."{R
€25r

f zor

$ekil3.2 Fidelilcte uygulama yaprlan

tiitunlerin gagrrtma anmdaki govde ve
grafiksel gosterimi.

!

t:,t I l. l'
3
I

}et- }|rf,hu- tu!- k

kok yag alrrhklanna ait sonuElann
r

Govae BctL

I KokBoyu

i:a)

(cm;

Ko.kol Onerilen Oneilen onerilen

ooe Dzun &zun
Yarlsl Gll

lk

Qekil 3. 1. Fidelikte uygulama yaprlan
tutirnlerin gaqrtma anlndaki govde ve
kok boy olEtrlerine ait sonuglarrn gra-

fikselgosterimi.
Govde boyuna iligkin sonuElar gekil
3.1 'de aErkga gortilmelctedir. Kontrol

ile uygulama gruplan kargrlagtlnldtlmda kontrole gore en fazla govde

boyundaki artrg onerilen dozda kontrole gore % 19,94 'luk bir artrg ile gorulmektedir. Diger iki uygulama grubunda ise kontrole gore govde boyunda onerlen doz kadar olmasa da
yine belirgin bir artma gozlenmektedir. Bu bulgulara gore fidelikte uygulanan ve gaglrtma anlndaki fidelerde
govde
boyu artrgrna olumlu etkisi aqtkga Eizelgede goriilmel<tedir. Kok boyu olEiileri kontrol ile kargrlaqtrrrldrfirnda en
fazla artrgrn %55,75'likbir artrgla onerilen dozun iki katrnda meydana gel-

buttin dozlardaki uYgulama

di$i gorulmektedir. Onerilen doz ve
yansrnda da kok boYunda artlg
gozlenmektedir. Fidelikte uygulanan
dozlarda kok boyunu tegvik edici yonde etki gosterdigi soylenebilir. Fidelikte but0n dozlarda uYgulama YaPmak

Onetib frden
kunYansr kun ih kdx

tirtunlerin gagrrtma anrndaki govde
I

ov

$--tu tu

$ekil3.3 : Fidelil<te uygulama yapr:

I

,E4

trn 450 nm dalga boYunda olgtilen

de yerine koymak suretiYle, YaPrak
yag alrrhfrmn 0,1 gramtndaki mg karotenoid mil<tart saPtanmtgttr.
Toplam karotenoid =l4,O7 x D450 -

ic

ortama uymada bir direng kazandrma avantajr verecelini dugtrndtir-

i-

:

I @'-:

Govde yag agrhlrna iligkin sonuElar
gekil 3.2'de aqrkga gorulmektedir.

Kontrol ile uygulama gruplarl kargllagbrrldrfrnda kontrole gore en fazla
govde yag alrhgmdaki artrg onerilen
dozun iki katrnda % 111,79'luk bir artrg ile gortilmektedir. Diger iki uygulama turiinde de kontrole gore govde
yag alrrhlrnda artma godenmektedir.
$agrrtma antnda ki bu bulgulara gore

fidelikte uygulama yaprlan fidelerde
butiin dozlarda olmak trzere ozellikle
onerilen dozun iki katrnda govde yaq
alrrhk artrgrnda olumlu bir etkisi gorulmektedir.
$ekilde 3.2' de goruldugu gibi kokyag

alrrhlrnda da govde de oldulu gibi
aynr yonde bir geligme vardr. Kontrol
ile uygulama gruplarr kargrlagtrrildtkontrole gore en fazla kok yag

frnda
alrrhlrndaki artrg % 183,33 ile onerilen dozun iki katr uygulamasmda gorulmektedir. Bu bulgulara gore fidelikte uygulama yapmak gagrrtrlan fidelerin kokyag alrrhklarrnr artutct yonde
etki etmektedir. Ozellikle onerilen dozun iki katrnda.

kok

kuru

agrrltklartna ait sonuqla-

grafiksel gosterimi.
Govde kuru alrrhlrna iligkin sonuq'gekil3.3 'de aErkEa gorulmektedir. *<grtma arunda ki bu bulgulara gore
delil<te uygulama yaprldr$rnda fidel=

de biitrin dozlarda olmak iizere oz:
likle onerilen dozun iki katrnda goi:

kuru afrrhgr artqlnda olumlu bir e:
gorulmektedir. Kontrol ile uygular
gruplarr kargrlagtrrrldrlrnda kontrc
gore en fazla govde kuru a!iltftnda
artrg onerilen dozun iki kattnda
723,A7 ile gorulmektedir'

$ekilde de goriildugu gibi kok 1'
agrrhfrnda da govde de oldufu g:
aynr yonde bir geligme vardr. Kontr

ile uygulama gruplan kargrlagtrtlc

lrnda kontrole gore en fazla kok kt'alrrlrfrnda % 182,85'lik bir arfls
onerilen dozun iki kafi uygulamasmc

gorulmektedir. Bu bulgulara gore'
delil(e uygulama yapmak gagrrtrlan I
delerin k6k kuru afirrhklarrm kok yr

alrrhfrndaki. gibi arttrrrcr yonde
etmektedir.Ozellikle onerilen

el"

dozu"

ikikatrnda.
Bi.itun bu verileri birleqtirerek Fidelite btltiin dozlarda ve ozellikle oneril:
nin iki katrnda uYgulama YaPmak qa;

rtlacak olan fidenin hem govde he:
de kok kuru alrrhlrnt artttnct yonc'
etki yaptrf r sonucuna vartlmaktadrr.
r
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K6k Yag agr/!
(g) Fidelikte
Uygulama

B Kdk Ya? aqrlB
(g) Tarlada
Uygulama
E Kdk Yag agrlB
(g) Fidelik \€

0

Btitun bu verileri birlegtirerek fideliKe
biittn dozlarda ve ozellikle onerilen
dozun iki katrnda uYgulama YaPmak
gaqrrtrlacak olan fidenin hem govde

'-6 50

hem de kok yag afrrhllm arttrtct yonde etki yaptr$r sonucuna varilmakta-

?so

drr. Bu da fidenin gaSrtma antnda tar-

E0
jo

lada yeni ortamlna uymada direngli
olmastna neden olur.
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$ekil 3.4 Nicotiana tabacum bitkjlennin hasat donemi kok ve gorce iag
afrhklarrna iligkin sonuqlanr'"m gr-a-

fiksel gosterimi.(a: Kok 1'a5 agr@- b:
Govdeyag a[rrh!t)
Qahgmalanmv da kullan*an kirr "nrcahn (GH Drip Fertilizersr onerilen dozdaki tarla uygulama-larmda kok yal

alrrhlrnda kontrol gubima gare

%

8,26'hk bir aruq Eon rhneldedit
GH Drip Fertilizers'in onerilen dozun
yansr Fidelikte re Talada ulguland-

agftgrrun belirlenmesinde ket vurucu

grrda fid€fikrc tarlada kontroie gore
belrgin tir arbs o&nanralca re deger-

ler konuole Ptwr

trir e*kisi oldugu gorulmektedir.

gorulrneldedir.

$€ldl3.tb)€

+

rnasrnda gozlenmekte en duguk arttqrn ise fidelik + tarlada uygulamasnda godenmektedir. Frdelik tarlada
uygulamasrun kokYaq agrh$ sonuglannda da olduiu gibi kokkuru afrltlrnda da aym gekilde kok agrhlrnda

*

tadr.

ket wrucu bir geligim etkisi yapilgt

1

gnda konbole gore kik
da %

28.6::k

bm

YaE

ahrn

agtngn-

goze garP-

mai<tadr.

srudarFhl3.4 ave3'4'::€ aqi(qa gdfmddedir. Fide-likte
'.aiija.:r u!'gutama kontrole gore
qsten d@.rr iki ka0nda %9,67'likbir
EIde edilen

;:T
LrT!s I i I I T I I I

G.}r'DE

anlagrlmaktadrr.
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$ekil3.5-a'dan govde kuru alrrhlr ile
ilgili elde edilen sonuglar agkEa gorulmektedir. Sadece fidelik uygulamasrnda kontrole gore onerilen do-

I

G&DEKRU

AftLl:l

;,,t ffii t
Knto!

Onsilen

rarbda

3evo€KUR!
qkL6lffi
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zun iki katrnda % 8,05'lik bir artq goz-

I

Doz dnerilen
Donn Yensr

lenmektedir. Sadece Fidelilde uygula-

&sien
DMn kikat

ma govde kuru alrrhllnda onerilen
dozun iki katrnrn olumlu etkisinden
kaynaklanmaktadr. Kontrole gore

a)

aruq gtruLndaedir. Onerilen do-zun

lld karda r46ulama diler doda-ra
gtre tird fazla arhg gostermek-tedir.
l(6k yq agutrgnda gekil 3.4-a'daki
gafl{sel gosterimden elde edi-len
sonuElara gore fidelikte uygulama
fdpilan bitkiler trzerinde onemli bir
farlqn olrnadrlr gorulmekte, tarlada
uygulama yaprlan fidelerde kontrole
gore onerilen dozda % 18,26 oranmda bir artrg gozlenmektedir. Fidelikte ve

onerilen dozda da artlg gozlenmekte,

fakat onerilen dozun Yansnda %
14,15'lik bir azalma gorulmekte bu

I {E
6""
A KOK KURU
A6tRLiGl
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Tarlada

uxulano

- U.f

s KOK

Kontrcl &eilen
h

KURU

fteden

Oeden

A6tRLKl! Fide[k w

&zun

Doiun ih

Tadada UWulama

b)

tarlada uygulama fidelerde ise kontrole gore onerilen dozun yarsmda %
28,67'lik bir azalma gozlenmel(edir.
$ekil 3.4-a'ya gore kontrole gore tarlada yaprlan uygulamada onerilen
dozda en fazla, onu takiben onerilen
dozun yansmda kok yaq. allrhlrnda
bir artrg gozlenmektedir. Onerilen dozun iki katrnda kontrole gore% 5'lik bir
azalma gozlenmektedir.Bu da bu dozun kok geligiminde ket vurucu etkisini gostermektedir.Kok yag alrrhfrnda
en az artrg diger iki uygulamaya gore
fidelik ve tarlada yapilan uygulamada
gozlenmekte. Bu uygulamada en az
artq onerilen dozun yarrstnda gorul-

Sekil 3.5 Nicotiana tabacum bitkilerinin hasat donemi kok ve govde kuru
alrrhklarrna iligkin sonuglarlntn grafiksel gosterimi.(a: Govde Kuru afrrh!r, b: Kok Kuru afrrltgt)
Sekl 3.5-a ve b'den elde edilen so-

mektedir.
$ekil 3.4-b'ye gore Tarlada uygulama
yaprlan fidelerde kontrole gore difier

gore onerilen dozda kok kuru a{rrhQtnda % 12,04 'liik bir artrgrn varhfr

0g dozda govde yag alrrhlrnda bir
artrgrn oldulu gozlenmigtir. Fidelik ve
Fidelik * Tarla uygulama gruplannda
kontrole gore genel bir azalry gozlenmektedir.Elde edilen sonuElar gekil

3.4-b'deki grafiksel gosterimde de
agrkga goriilmektedir. Kullandrlrmz
kimyasal' rn birtun uygulama gruplannda onerilen dozun yarrsmda kontrole gore bir azalma goriilmektedir.

Onerilen dozun

iki katr uygulandr-

gore kokkuru aflrrhin-

da en fazla arhq sadece fidelik uygula-

Flern de tartada urcitrhrna yapildrgrnda onerilen doa.m iki
kahnda %25,961k6nemli oranda bir
aza\rr oldugu bu da govde geliqimine uygulanan kimYasalm ket vurucu
bir etki yaptrgr geklinde aErklanmak-

Hem fidelik

nuglara gore kok kuru alrrhlrndan el-

de edilen sonuqlar aqrkEa gor0lmek-

tedir. Sadece fidelik uygulamasrnda
kontlole gore onerilen dozun yanslnda kok kuru alrrhlrnda % 69,23'ltik

bir artrgm varhlr goze garpmaktadrr'
Diger iki doz kontrole yakrn bir deferde olup kok kuru afrltfmm arttgna
etki etmemektedir.
Sadece tarlada uygulamada kontrole

i
l

l
]

durum bu dozun govde kuru afirrltfitnda olumsuz etkisini gostermektedir'
Sadece tarlada uygulamada kontrole
gore diler tig dozda govde kuru

afrlt-

lrnda genel bir artrg gozlenmekte en
fazla artryln % 7,05'lik bir artrgla onerilen dozun yansnda oldufiu gorulme}<tedir. Bu uygulamada onerilen
dozun yarrsnda uygulama YaPma

govde kuru a$rrhfirnda olumlu bir etki

yapacalr sonucuna varilmaktadtr.
Kontrole gore diler dozlar govde kuru
afrrhfilnrn arttgrna olumlu etki yapttlr
gorulmel<tedir.
$ekil 3.5-a ve gekil3.4-b kargrlagtrnldtgrnda her iki alrrhfrn (Kuru-Yag) artrgt
birbirine paralellik gosterdigi gozlenmektedir. Sadece tarlada kontrole gore surekli bir artrg gozlenmekte. Sadece fidelikte yaprlan uygulamada da
onerilen dozun yans haricinde yaptlan geri kalan iki dozun govde afrltft
artrgrna olumlu etki yaptrfr gorulmektedir.

gozlenmekte. Sadece tarlada uygulamasrnda kok kuru agrrhgrna onerilen
dozun uygulanmaslnln olumlu bir etki
yaptrfr sonucuna ulagtlmalrta difer iki
doz ise kontrole yakrn bir defierdedir'
Fidelik + Tarlada uygulamasmda ise
kontrole gore diler iig dozda kok kuru
afrrhgrnda genel bir azalma gozlen-

Fidelik * Tllrlada uygulamastnda ise
kontrole gore onerilen dozda 7o 2,22'
lik govde kuru alrrhfrnda bir artma
gozlenmektedir. Diler iki dozda ise
kontrole gbre bir azalma gozlenmekte, en fazla azalma %29,7'likbir azalma ile onerilen dozun iki katrnda goriilmektedir. Bu da bu uygulama tarzmda onerilen dozun drgndaki dozlarda uygulama yaPmanln govde kuru

dufu gorulmektedir. Sonuq olarak Fi-

trfr

delik + Tiarla uygulamasmn kok kuru

olur.

mekte, en fazla azalqrn % 37,5 bir
oranda onerilen dozun yanstnda ol-

sn

alrrhlr arhqtna ket vurucu bir etki yapsonucuna ulagtlmastna neden

[g

rUrUH ersPenlrni
oenHeGi

{

eULreNi

SonuE olarak bu durum $eki!Q'a
b'dekigovde yag alrrhlrnda gor0ldiioii qibl qovde kuru alrrhgr artqrnda
ia iaratEttit gosterdigi gozlenmekte'
Hem qovde viq adrrhdr hem de govde

kuru igrrhgr artrgnda Fidelik * Tarlada oneriten dozun drgrnda uygulama
yapmak govde geligimine ket vurucu
etki yaptrlr saPtanmrytu.
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bir azalma gorul-

60.

mektedir. Kontrole gore difler tig doz
arastnda en fazla ket vurucu etkinin
onerilen dozun iki katrnda oldulu go-

€oo-

47,62'lik oranda

rulmektedir.
kar$ekil 3.6-a'ya gore iig uygulama
bogovde
fazla
en
olursa
irlastrnlacak
uygutarladaki
qeliEiminin
sadece
w
iuttiuai; en az geligimin ise Fidelik
Tarlada uygulamasmda oldulu gozIenmektedir'

$ekil 3.6-b'den elde edilen kok boyuna iligkin sonuglar agrkga goriilmektedir. Sadece Fidelikte uygulama yaprlan bitkilerde kok boyunda genelde
i<ontrole gore genel bir azalmann oldugu gdrulmel<te, en fazla azalmantn
Xoitrote gore onerilen dozda% 75,63'

luk oranda olugtulu gdze

garP-

b)
$ekil 3.6 Nicotiana tabacum bitkilerinin hasat Donemi kok ve govde boY-

lanna iligkin sonuElanntn g1a![sel
gosterimi.(a: Govde boYu, b: Kok bo-

yu)
Sekil 3.6-a' dan elde edilen sonuglara

oore qovde bowna iligkin sonuqlar

icrkciqorulmektedir. Sadece fidelikte uvqllamaaa kontrole gore %
13.77'-lik bir azalma ile onerilen do-

zun vansl qovde boyu geligiminde en

az bir etki gostermektedir. Kontrole
oore dider iki dozda da azalma gorulilretae 6una gore sadece fidelikteuygulama yapmanrn govde boyu geligiminde azalhct bir etki yaptrg sonucuna ulagilmaktadrr.

Tarlada uygulamada kontrole gore
onerilen dozun yarrsrnda govde bo-

% 1,02'lik artrg gozlenmektedir'
vunda
'Onerilen
dozun Yansmda uYgulama

govde boyu geligiminde artilnct bir

role sahiP oldugu sonucuna
varrlmak-tadrr. Diger iki dozda
kontrole Yakrn bir delerde 9lu.P

J;1T"

$ekil 3.7 Nicotiana tabacum bitkiler'nin hasat donemi yaprak alant ve yap
rak saylanna iligkin SonuElartntn gra

fiksel gosterimi.(a:yaprak sayst' r

yaprak alant)

$ekil 3.7'den elde edilen sonugla
iqrkEa gorulmektedir. Fidelikte yap
tan uvqulamada kontrole gore 6ner

ten d"o-zda % 10,94'liik bir artrq go;

nin oldugu gorirlmektedir.

dir.

Tarlada uygulama yaptlan
bitkilerde kontrole gor e % 23,22'likbit
azalma ile en fazla onerilen dozun yarrsrnda bir azalma gortilmektedir' Dider iki dozda da azalmantn oldulu
iorulmekte ve Fidelik * Tarlada uy-

Sadece Tarlada YaPrlan uYgulamac:
kontrole gore onerilen dozun yanslr

Fidelik *

Iulama yapilmast sonucunun kok
5oyu geli$mesinde ketvurucu bir etkisinin otaugu sonucuna vanlmaktadtr'
Sekil3.6- b'ye gore en fazla kok boyu
geligiminin sadece tarlada uygulamaaz geligimin ise Fidelik * TarlaIu,
da

"n
gorulmektedir.
oldulu

Sekil 3.6-a ve $ekil 3.6-b'de gtkanlan
ortak sonuca gore; kokve govde gelisimine sadece tarlada yaprlan uygulamanln artttnct bir yonde etki yapttgt'
hem fidelik hem de tarlada yaprlan uyqulamantn ket vurucu yonde etkiledi!i sonuglanna ulagrlmaktadrr.

azaltlcl bir etkiYe sa-hiPtir.

role gore onerilen dozun iki katrnda %

Gd/s {

stndu onerilen dozun iki kattnc'
onemli bir degigiklik gortilmemekte

oldufu gozlenmektedir. Bu durumda
oneriienin iki katr uygulamasmn kok

kontrole gore govde boyu geligiminde

Fidelik ve Tarlada uYgulamada ise
kontrole gore diler ug dozda govdg
boyu geligiminde onerilen dozun iki
katrna dogru giderek bir azalan etkinin varhli goze garpmaktadrr' Kont-

D

boyu geligimine ket vurucu bir etkisi-

Sadece tarlada uygulamada yaprlan

LUwufl*"

ff;

1A-

G6VM

bitkilerde onerilen doz ve yartsmda
kontrole gore onemli bir degigikligin
olmadrfr, fakat onerilen dozun iki katrnda7.9,32 oramnda bir azalmanm

KOK BOYU

I

320

{

E

lenmektedir. Bu durum onerilen dc
zun Vaprak saylsl artlglndaki olumi
etkisini gostermektedir. Onerilen dc
zun yarisrnda ise kontrole gore ^.
8,5f iik bir azalma gorulmektedir' Bsonug onerilen dozun yarlslnlnyapra'
sausi artEtna ket vurucu etkisinde-

maktadrr.

O KOK BOYU
Fide ikve
Tailada

rJ'i

*

ulgulama

Tarlada

!d./E{

karrnaklanmaktadtr. Yaprak saylsl art

da % 8,60-'hkbir artrq gozlenmel<tedi:
Onerilen dozun Yanstndaki uYgula

manln yaprak saylslnl arttrtct yonc'

bir etki yapacagt sadece tarlada uygu
Iamasrndi olumlu olacagr fikrini ve
mektedir. Onerilen doz ve onerileruiki katr uygulamasmda da az da ols:
kontrole lore bir artrg gozlenmeh
tedir. Butun bu sonuglann ozetine gc'
re; sadece tarlada uYgulama YaPml"
fide yaprak saylslnl artrrmada olumletki yapacagl sonucuna vartlmastn'
sebep olmaktadrr.
Fidelik ve Tarlada uygulamasmda is:
kontrole gore onerilen dozun iki kattr
da% 1.6,18'lik bir oranda YaPrak sai:
srnda bir azalma goriilmektedir' Bsonug yaprak saylslnln artrqrnda one
rilen dozun iki katrnrn en fazla ket w
ran etken oldugunu gostermektediOnerilen dozun yarrsrnda ve oneriledozda dakontrole gore bir azaltg go;
lenmektedir.
Sonuq olarak Fidelikve Thrlada uygu
lama yapmak Sadece Tarlada YaPila:
uvqulamantn aksine yaPrak sayslnc :

koitrole gore diger uygulama dozla
nnda giderek azalhct bir etki yapttg

a)

gekil 3--7-a' da agrkqa gorulmektedir'

Tg
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Yaprak alanlanna

ait sonuglar

gekil

3.?-b'de gorulmektedir.
Fidelik uygulamasrnda konrole gore

adrn
bi ant

onerilen dozda % 27 .45'hktir

qoriilmeldedir. Buna Yalon
Iynr gekilde onerilen doa:n yarrrrda
da gortilmel<te. Onerilen ds.rt ld ]a-

trnda da kontrole gore 6'"artw*'
Butun bu sonuqlara goresadeceb
lilrte uygulama vaprrd( FPr* dnrr
azalhcr yonde etki lrymet
Tarla uygularnalnrtda lufiok gore

onerilen doada % 1458I< bir aruS
garprcrdr. Diler fd dda da kfrttrob
g6re boyle t* arq gddenrne+adit:
Bu sonu$a-a gore tarlada uygulama
laprrnk)ryak diltrtl silreldi arhnct
lohde etki yapacag sonucuna vanlma|da oaefide onerilen dozda uYguhnra yaprnarun en fazlayaprak alantn6 rilaErlmaqna sebep oldugu agrkga
goruhneldedir.

nddik ve Thrlada uYgulamasrnda

kontole gore onerilen dozun iki katrnda%31,5I orantnda onemli bir azaltq

dikkat Eekmekte. Bu da Onerilen dozun iki katmtn ket vurucu etkisinin en
fazla oldulu sonucunu verir. Diler iki
dozda da aynr gekilde onemli bir azalry
gozlenmektedir. Bu sonuglara gore-fidelikve tarlada uygulama yapmak da,
sadece fidelikte uygulama yapmak gibi yaprak alantnt azalttct yonde etki
etmektedir.
$ekil 3.7-a ve $ekil 3.7-b kargrlagtrnlaiak olunursa hem YaPrak saYstnda
hem de yaprak alantnda Sadece Tarlada uygulama YaPmak her ikisinde
de bir artrga sebep olacagl sonucu gekillerde agrkga gorulmel<tedirHem fidelikte hem de tarlada uygulama yapmann saYya ve alan arhqma
engelleyici bir etkisi oldulu sonucuna

&r dde eden SiSekI hrki
s4dilB ryft srrdil adg gtrtf
hndce.

trole gore yaprak yag afuh{rnda-yaktagrk olarak her iki dozda % 19,351ik
bir artrq gorulmektedir. Bu sonug bu
ild doann olumlu etkisinden kaynakhnrnalcadu.
Kuru @rtktara ait sonuqlar gekil 3.9b'de agkEa gdmlmekte ve yaprakkuru agrirgnda kontrole gore onerilen
dozun yansrn da %?2,2'ltk bir artq gorulmektedir. Yaklagk olarak aynt arbg
onerilen dozda da goriilmektedir. Bu
sonuglar bu iki dozun YaPrak kuru
afrrhlrnda olumlu etkisinden kaynaklanmikta, kontrole gore onerilen dozun iki katrnda bir degigiklik yoktur'
gekil 3.9-b'ye gore aynr oran goriil-

S€ld 3.8

*e fidefc trygutadcct€6nerikn dm.m
crcrkr
rn*
6nemn oranda
giEeHenme
1asda
-ffi
Sadece
t<orrr* gre

(% 71 oranrnda)'
ise % 42,85 oraqgulamada
Hada
rrrda lonrole g6re 6nerilen dozun
)ransrtda onernli bir azalma goritlmelddir.
Hem fidelikve hem de tarladaki uygu-

lamada ise kontrole gore onerilen
dozdaTo 33,33 oranrnda giEekli bitki
savrsrnda bir artrgrn oldugu gorulmiig-

tiii.Ozet olarak hem fidelikte hem de
tarlada uygulama yaprlan fidelerde,
onerilen dozda uygulamamn Eigeklenmeyi arttracagr sonucuna ulag-

mektedir.
$ekil 3.9-a ve qekil 3.9-b'yi kargilagtrtlacak olursak her iki alrrhk tiirtindeki

buttin gruplardaki degigimin biribirine paralellik gosterdili agrkga gortil-

maktayz.
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Sekil 3.8 Nicotiana tabacum bitkilerinin hasat donemi gigeldibitki sayrlanna iligkin sonuElanntn grafiksel goste-

rimi.

grn veya degigikligin olmadrlr goriil-

mekte. Bu durumda onerilen dozun
iki katmda yaprak yaq-kuru alrrhklannda ket wrucu bir etkisi oldufiu sonucuna ulasllmaktadrr.

Kgll

$ekil 3.9-a Nicotiana tabacum bitki-

lerinin hasat donemi tarlada uygula-

ma yapllanlann diP

YaPraklarrnn

yaprat< yaq a$rrhfrna iliqkin sonuqlan-

nrn grafiksel gosterimi'

Tiitiin Eksperleri Dernefi:
nin Olafan Genel,,Kurul

da ulagrlmaktadrr.

Hemen hemen aYnt durumun sadece
fidelik uygulamastnda da gozlendigi
gekillerde de agrkga goriilmektedir.

mektedir. Her iki alrrhkta kontrole gore onerilen doz ve yartstnda bir artqtn'
onerilen dozun iki kahnda ise bir azah-

$ekil 3.9-b Nicotiana tabacum bitkilerinin hasat donemi sadece tarlada
uvqulama yapilanlann dip yapraklanniri yaprak kuru a$rrhgrna iliqkin sonuglarrntn grafiksel gosterimi.
yaprak yag
Qekil 3.9-a'dan elde edilen
igrrhgrna iligkin sonuqlar agrkga gorulmektedir. Sadece tarlada uygulama yapilan bitkilerin dip yapraklannn
vas aotrltklarr olqulerinde kontrole goi" "On""tit"n dozun iki katrnda % 8,29
oramnda bir azalma goriilmekte bu
sonuq onerilen dozun iki katrmn yaprak yag alrrhgrnda olumsuz etkisinden-kaynaklanmaktadtr. $ekil 3.9'a
gore onerilen dozve yansrnda ise kon-
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Toplantrslnm ilk toPlanttsr
05 Arahk 2OO4 tarihinde
Tti-tiin Eksperleri Dernefii
Genel Merkezinde YaPrlacakttr.
Toplantr igin yeterli gogunluk sa{lanamadrfr takdir'

de toplantrnrn ikincisi
"Qo{unluksuz ToPlantt"
12 tuahk 2OO4 tarihinde

Atatiirk StadYumu Altr Faal Hakemler Dernegi Salonun dayaPrlacaktlr.
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TUTUN EKSPERLERi

oEnrueci

aUrreHi

gun elinde sigarayla sahneye, televizyona grkarsa iki elimin yakasrnda olacalrm soylemiqtim. Orkestra elemanlarryla 2 paketten fazla sigara iEtili or-

taya Erhnca sug duyurusunda bulundum. Teoman daha once de sahnede
bira igiyordu. Bunun sponsorluk anlagmast oldulunu herkes bildigi iEin

bana dugen bir gorev de YoKu. Bir

aragtrrma sonucuna gore elinde sigarah garktcmm klibini izleyen 5 bin kigi o
an sigara yakryormug... Bana en son
fne basrn yoluyla 'fagist' demig. Ben
bir bilim adamrytm Nereden fagist

oluyorurn..."

22.08.2004

Prof. Dr. OThanKURAL

iTdOfretimdyesi
"...Ozellikle Kurtlar Vadisi dizisinde
gok yolun bir gekilde sigara igildifi ve
adeta gizli bir reklam havast verildi{i
dugunulmektedir. Bu nedenle Dantgma Kurulumuz tarafrndan dizilerde sigara igilmemesi karan almmrytr. . . "

14.o5.2004
SAGLIKBAKANLIGI
"...Sahne benim. Cantm ne isterse

yaparrm...Sanki izleyici sahneden
igtigim sigarantn markastnt gorebilecek... Sahne benim orada istedifiimi
yapanm gelen bunu bilerek gellyor,
buna katlanrr. Eler kanunlarda sug
defilse sahnede sigara iEmek, ben de
istedilimi yapanm. Ben bir konser veriyorum. Insanlara duyuruyorum. Benim bir konserim var isterseniz gelin,
parasrnl verin girin diye. Onlar gelirken benim onlara sunacaltml zaten
kabul ederek geliyorlar. Ben 'gelin'

I

yorum. Benim bu ahgkanhklartmdan
dinleyicilerimin etkilenecelini sanmam... Ama KURAL ve benzeri insanlann sigara igenlere karg tawt fagistge. Bu viicut benim, istedilimi y_a01.09.2004
panm..."
TEOMAN

$arkrcl

"...Kuzum yine gundemdesiniz.

N'oluyor Allah agkrna. Nedir bu ali ktran bag kesenlik! Qevreci olmak, sigaraya kargt savag vermek, 'gevrey' rahatsz etmekten mi geEiyor yahu! Daha once pek Eok kigiyle Eatlqtrftnz gibi, yine garlalarmr sigara iEerek soylti-

yor diye bir sahne sanatEsma attp tut-

mugsunuz. 'Sigara firmastrun sponsorlufiunu yapryor' demigsiniz. Yahu
neden bu kadar kolaY konuguyorsunuz. 'Riigvetin belgesi' misali tabii ki
bu tiir (!) sponsorlulun belgesi olur
mu ulan diyeceksiniz, ama daha do!rusu belgesi mi olur ulan diyeceksiniz
ama...Hocam ben size tavsiyede bulunaym. Sizi biraz tanlyorum. Gundeme gelmeye can atlyorsunuz. Bazen
gazetelere konu olmak igin 'dayak'yemeyi dahi goze ahyorsunuz. Yapmayn, etmeyin unutulur biliyorsunuz gelip geger pek gok geY. Ama felek bir
gagarsa bir dahayerine gelmez. Hayairn kurah bu, Profesor Orhan Kural.

.."

22.08.2004
NCbiIOZGENTdRK
Gazeteci,yazar
Ulusal Kanser Danqma Kurulu
"...Mesut Yrlmaz\n sigarast bizi azuQragtrrmadt. Ona ozenip, sigaraya baq-

derken hoguna gidecek her geyl yaPacafirma sozvermiyorum.
Ben oyle balrmh biri degilim. Ben onlan igiyorsam camm istedigi iqin igiyo-

layan yuzlerce insantn onunti kesemedik...$imdi ReceP TaYiP Erdo-

rum. Camm istedifii halde iqmemeyi
de segebilirim ama ben iEiYorum.
Bence bunda Eekinecek bir qeY Yok.

dnd'rn baqroliinu paytagbklan'Nisan
Yafmurlan' adh rlizisi iEin yaphgrnz

Bagkalarmm ne dedifi beni ilgilendirmiyor Ug beg sigaray yarrya kadar igiyorum, bu gok abartrlabiliyor. Konsere sigarayla gtktp sonuna kadar da sigara iEmem mumkiin defil, o zaman
garkr soyleyemem ki. Qok sigara iEince zaten sesin de kalmaz. Bunu biraz
medya buyuttryor. ..Ancak oyle sigara
girketleriyle anlagma gibi bir geyyok...

Evet ben bir yrldrr sigara igiyorum.

Qok zararr oldulunun farkrndaYm,
ben de bunun iEin azaltmaya gahqryorum. 'Bugun 10 tane igecefim' gibi
kendime kurallar koyuyorum. Sesime
de uzun vadede zarart olacalrnr biliyorum. Benim bu ahgkanhklanmdan

!an\n sigara igmemesi ise biiyuk
avantaj...Htilya Kogyigit ile Cihan
gikayet i:zerine senaryoda degiqiklik
yaprld. Hiilya Koqyigit sigaray brakmrg oldu...'O $imdi Asker' adh film
vuztnden Musbafa Alhoklar mahkemeden 500-600 milyon lira ile kurtuldu. Ancak bundan sonra herhangi bir
filmde yine sigara temastm kullantrsa,
30 mityardan baglayan para cezaslna
garptrnlacak. Qiinku biz Mustafa Altr
oklar\n 'Asansor' filminde de sigara
girketlerinden sponsorluk aldrlrm belirledik ama bunu kanrtlayamadrk...
Miisliim Gi.irses'in klibinde SezenAk-

su'nun konserlerinde sigara igmeleri
uzerine gikayet ettik...Teoman ise bagrma gok alnttr. Gegen gun gazetede

okuduk SigardF bralmug ama bu
kez de sahnede bira (meye baqlamtq.
Artrk onunla da Yegihv ugiraqsLn... Sigara 5irketleri asla rnafya gibi qahgmaz. Son derece usta taktikleri vardtr.
Paray bashnrlar. Frlrnlere. kliplere
sponsorluk vererek sigaramn ozenti
yaratmastnt istiyorlar. Bunun igin Ozel
anlagmalar yapryorlar...Sigara girketlerinin iEinden bulduiumuz ajanlanmzdan dan biri yakalarup iqten abldr.

Sigara girketleri sigarayr brakhrma
kampanyalarr ile okullara, universitelere girmeye Eahgryorlar. Amaqlan ters
bilinE yaratlp, ashnda sigaray ozen-

dirmek..."

28.06.2004
UbeYtKORBEY
SSVBaEkant

"...YayladaSr'na bir ttitiincu krz heykeli yapmak istiyordum. Qok da dugun-

miigtum, Eizmigtim. Belediye gidip
gireggi heykeli yaptrrdr. Onlar yapilrmasa dayapaca$rm. HiE takmam... "

r8.o7.2004
MehmetAKSOY
HeykeltrraE

"...45-50 yrl sigara iEtim. 15 yl oldu
sigaray brrakah ama zararlan hala
pegimi brrakmryor. 72 yagrndaym. 60
yagma kadar hastahk nedir bilmiyor-

dum. Son yllarda nefes darhlr bag
gosterdi. Evin iginde odadan mutfala
giderken bile gok zorlanryordum. Rahat bir nefes almamn Eok btiyiik bir
olay oldufunu o zaman anladtm...
'Bu Gozler Neler Gordu'adtnda kitap
yazmrsbm. Ama gimdi diYorum ki bir
nefes olmaz ise goder bir gey gormez.
GenEler bir sigara yakarken, benim gu

andaki durumumu gozlerinin onune
31.05.2004
getirsinler..."

HtiseYinBARADA|I
SinemaOlruncusu
"...Tehlikenin akut olmast gerekiyor,
yani hemen etkisi gortlmedigi iEin
insanlar kilresel lslnmayt onemsemiyor. Bir zamanlar sigara igin de boyleydi. Saghga zararlt mr,

delil mi diye

imhasilahrdrr!.."

09.08.2004

senelerce tartrytlk. Tiirkiye'de ylda
qimdi 100 bin kigi oliiyor sigaradan.
Gegenlerde bir deprem toplantrsr yaprldr, sigara dumant altrnda. Ben gok
rahatsz oluyorum, '20-30 ylda bir 30
bin kiqi olen bir afet iEin konugurken,
burada ylda 100 bin kigi oldtiren bir
afete maruz kahyoruz. Ayptr4 sondurun sigaralarmn!' dedim. Sigara kitle
Prof. Dr. Mikdat KADIOGLUiTd

Oiretimdyesi

.
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agalrdaki tanrmlar ilave edilmiEtir.
"iglenmemig tutttn: dreticiler tarafrndan, tarlaya dikilen, yetiEerek olgunlaqan, daha sonra lcrrmtyapilarak degi-

Resmi Gazete

gik yontemlerle kurutulan denklenmemig veya kaba bir tasnife tabi tutularak Eegitli gekillerde denklenmig
tam ve yrrtrkh tttun yapraklanm,
Iglenmig ttiti.rn: Iglenmemig trtlnlerin
ahcrlar tarafrndan, iqleme tesislerinde

gegitli iElemlerden gegirilereh belirli
kriterlere gore yeniden tasnife tabi tu-

Diizenleme Kurumundan:

cumle eklenmiqtir.

"e) Mevzuat uyannca igletme kurulmasrna yonelik ilgili kuruluglardan
ahnmasr gereken yasal izinler igin bag-

vuruda bulunuldulunu gosterir belgeler,"

"Uygun bulunanlara bu Yonetmelile
Tuttn igleme Tesisi Kurma
izin Belgesiverilir"

Tiittinlerinin Pazarlanmasl

ekli (EK:4)

Iq ve DrE Ticareti, Denetimi

MADDE

3

Aynr Yonetmelifin
30/12/2003 tarihli ve 25332 saynlt
Resmi Gazete'de yaymlanan Yonetmelikle degigik 21 inci maddesi agagrdaki gekilde defigtirilmigtir.

"Ttitiin iEleme Tesisidretim izni
21 Tiltun iglemetesisi kurma

Hakkrnda Yrinetmelikte

Madde

Degiqiklik Yapilmasma

izni alarak projesini gerEeklegtiren ve
diler yasal izinlerini tamamlayarak ig-

MADDE

1

411212002

tarihli ve

24956 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Tutun Uretimi, Uretici Tutiinlerinin Pazarlanmasl, iE ve Drg Ticareti,
Denetimi ve Tirtun Eksperligi ile ilgili
Usul ve Esaslar Hakkrnda YonetmeliSin,4 0ncu maddesindeki "Thm mahsul" tanrmrndan sonra qelmek uzere

Bu bedel her yl bir onceki yla iliEkn
olarak 213 sayh Vergi Usul Kanunu
uyannca belirlenen yeniden deferleme oranm geEmemek i.izere, l{uru1
tarafindan yeniden belirlenerek Resmi Gazete'de yaSnmlanrr. "

ilave edilmigtir.

aqa$rdaki gekilde de$igtirilmig ve
ug0ncu frkrasmn sonuna agafldaki

Dair Yrinetmelik

mak amacryla otuzbir milyar sekizyuz
milyon Tirrk Lirasr hizmet bedeli ahnrr

parEalannl,"

ve Alkollii lgkiler Piyasasr

Ilgili Usulve Esaslar

rilen hizmetlerin finansmarunl salla-

MADDE 4 Aynr Yonetmelifiin 26 nc:
maddesinin sonuna agalrdaki frkralar

Ttitiin, Ti,ittin Mamulleri

ve Tiittin Eksperligi ile

izin Belgesi iEin Kurum tarafrndan ve-

tulmasr sonucu elde edilen ambalajlanmrg trjtirn yapraklanru ve yaprak
MADDE 2 Aynr Yonetmelilin 20 nci
maddesinin birinci frkasrnrn (e) bendi

Ttitiln Uretimi, Uretici

Tutiin i€leme Tesisi Uretim izin Belgesi verilir. Ttitun igleme Tesisi Uretim

"Tutirn Ticareti Yetki Belgesine sahip
ahcrlar menge, grad ve iqleme partisi

bazrnda, iEim ekspertizi, numune, fiziksel ve kimyasal analizler igin; ttitur:

ve tiitun mamulleri ile ilgili fiziksel ve
kimyasal analiz yapan laboratuvarla:
ise menqe, grad, deneme harmam ve
pryasaya arz edilen tilttin mamuller-

harmanrndan marka bazrnda olmak
uzere 500 gram krylmlg, o!0tulmug
parEalanmrq, ezilmig trittin mamull
bulundurabilirler. Tttun igleme tesis
ve analiz laboratuvarlannda, laboratu-

var tipi minyatrir krym, ogutme, par-

galama ve ezme makinesinden bagka, bu iglemlere yonelik makine bulundurulamaz.
Yukarrda belirtilen tesis ve yerler ile
Kurumdan izin almrg, t0ttn mamuller
ureten fabrikalann drgrnda tiittin kry,

lamaz, o$utulemez, pargalanamaz

letmesini uretime haar hale getiren

ezilemez ve bu gibi iglemlerden geqi-

firmalar, ilgili sanayi odasrndan ahnan
kapasite raporunu da ekleyerek Oreti-

maz."

me haar olduklannr Kuruma yazrh olarak bildirirler. Kurum tarafrndan teknik

bir ekip gorevlendirilerek, tesisin kurulug izninde aranan gartlan tagtyp ta-

rilmig tutiin mamulleri bulundurulaMADDE

5

Ayn Yonetmelife ektek

(Ek-4) ve (Ek-5) eklenmigtir.

Ytrtirltk

6 Bu Yonetmelik yaymr tarihinde yururl0ge girer.

MADDE

grmadllr hususu yerinde incelenerek

Yiiriitrne

rapora baflanrr. Bu rapor, Kururna sunulmasrndan itibaren onbeg giin iEe-

MADDE 7 Bu Y0netmelik hukumlerini Tutun, Tutun Mamulleri ve Alkolliqkiler Piyasasr Duzenleme Kurum-

risinde delerlendirilerek uygun bulunanlara bu Yonetmelige ekli (EK: 5)

Eaql<aur yurtitur:

TUTUN EKSPERLERi
DERNE6i
BULTENi

turl0 temel Eahgma alarunl belirten
lluharrem Kararnamesinde, Osmanh
Devleti'nin tutdnden aldrgr vergiler de
bu idareye brrakrhyordu (1). ldare,
tutirnden alacafir vergileri tiEuncu bir
gahsa iqletme hakkrnr vererek ayn bir

0smanh

sonuElan qrkmrgtrr. Reji idaresiile ilgili
Osmanh argMerinde oldukga bilgi ve
belge bulmak mtimktindtir. Hatta
donemin gazetelerinde de Reji hakkrnda lehte ve aleyhte epey dokuman
vardr. Bahsedilen bu dokumanlarrn

idaresi ya da Regie co-interess6e des
Tabacs de I'Empire Ottoman diye anllan bu yabano sermayeli ve gok uluslu kurum, halk arasrnda krsaca Reji
idaresi diye amlmaktaYdr.
Reji'nin ilk kurulmasr iEin. Osmanh
Devleti, Duyun-r Umumiye ldaresi ve
Reji $irketi temsilcileri Muharrem Kararnamesinin 9. maddesine dayanarak 10 Ocak 1882 yrhnda aralarrnda
ortaklaga bir metin hazulamrglardr. Bu

Devleti tarafindan grkanlan kanunlar
ve yonetmelikler elimizde mevcuttur.
Fakat bu yaztda sadece Reji'nin en temel iki gartnamesine gore Osmanh
tiitununun hangi teknik gartlarla ozelleqtirildif i uzerinde durulacaktr.

Sadaret makamtna ardmdan da B-41883 tarihinde padigaha sunulmugtu
(2).
hukul<i durumu ve

diler ozellikleri 28-

5-1883'de yaynlanan gartname (3)
gartname 29 asrl bir de ek olmak
ilzere 30 maddeden olugmaktadr. Bu

qartname ve maddeleri 30

Yl

igin

gegerli idi. Reji ldaresine verilen bu
tutun tekeli 30 yldan sonra taraflarrn

Erdo$an ltes*inta$
Fen-Edebiyat Fak0ltesi
Tarih Bol0mti Ogretim Uyesi

On dokuzuncu yuzyrl

Osmanlt
Devleti'nin her alanda oldugu gibi
ekonomide de en zor yllanydr. 1854
yrhnda (Osmanhlar aEtstndan
degerlendirildiginde) Ktrtm savagtntn

agklannt kapatmak amactyla ilk
ahnan borElar ve bu borglanmaYla
baqlayan borglanma srireci devleti
Duyun-r Umumiye ldaresi'nin kurulmasrna kadar getirmiqti. idare'nin her

yl-

Osmanh Bankasl sermayesi ortakhlr
tarafindan kurulmug olan bu anonirn
girket, Duyun-t UmumiYe idaresi ve
Osmanh Devleti yoneticileri tarafindan onaylanan qartnamesi ile gahqmalanna baglamrgtr. Mamalik-i $ahane Duhanlarr Mugterekiil Menfaa Reji

Reji'nin temel statiilerini tagryordu. Bu

Reji-Ttittin ldaresi

qekilde ozellegtirilip igletmesinin de
gok uluslu bir ortakhk taraftndan yaprlmasr o donem igin onemli bir geligmeydi. Bu ozelleqtirmenin ileriki

Reji idaresi'nin olugumu, gahgmast,

lvlodeli:

Osmanh tiittintniin uretim, igletme
ve pazarlanmasmm kendine ozgu bir

kurumun do!mastnt sallamtgtt.
Alman ve Avusturyah bankerler ile

metin Kararname haline getirilerek

0zellestirme
J

rilmeye Eahqtlmqhr.

oluru sonucu tekrar yenilenecekti.
Nitekim 4-8-1913 tarihinde Reji
girketi adtna E. WeYl, DuYun-t
Umumiye Idaresi adrna Adam Block

Osmanh Devleti adma ise

lvlaliYe

Naan Rrfat tarafrndan imzalanan mukavele ile tittun tekelinin 15+1914'
den baglayarak 15 ytlhgna telaar Reji
girketine verilmesi uygun gonrlmtiEtu
r. 28-5-1883 anlagmasr ile 4S1913
anlaqmast aragnda baa farldrlrklar

vardr. Bu anlagmalara taraf olanlar
(Osmanh Hiiktimeti, Duyun-r Umumiye idaresi ve Reji $irketi) ilk uygulamadan sonra Eeqitli deneyim ve beceriler kazanarak 4-&1913 sozlegmesinde daha aynnth, net ve serbest
maddeler konularak aksakhklar gide-

larda gegitli argumanlan ve defiqik

ozellikle Reji hakkrnda Osmanli

Yukanda bahsedilen .gartnamelere
gore; girketin merkezi Istanbul olup,
gahgmalarr sonucu grkacak hukuki ih-

tilaflar Osmanh kanunlartna gore ve
Osmanh adliyelerinde sonuglandrnlacaktr. $irketin Idare Meclisi 10 kiqiden
olugacaktr. $irket, iilkenin her yerinde
istedigi kadar gube ve acente aEabilecek, kaEakgrhfr onlemek iEin istedi$i
kadar memur gorevlendirebilme yetkisine sahip olacaktr. Reji memurlan,
maliye memurlanntn elbisesine benzer bir elbise giyecekler, kaEakqtltft
onlemede devlet memurlan kadar
yetkili olacaklardr.

$irketin sermayesi 100 milyon frank
yani 4.400.000 Osmanh lirasr idi. Bu
sermayenin hemen odenmesi gereken miktan 2.200.000 Osmanh Liraslrx geEemeyecekti. Sirket; tutun im6-

li, trlttrniin korunmast igin yaprlacak
inqaat, bina ve eml6k vergisi, gelir
vergisi, qrkaracair hisse senetleri igin
gelir ve damga vergileri gibi vergilerden muaf tutulacakfi. $irketin yetkili
sahg bayileri de elde ettikleri gelirlerden herhangi bir vergi vermeyeceklerdi. Fakat girket ile Ealryan ugiincu
kigiler adr geEen vergileri odeyecekti.
$irkeiin sahibi ve kuruculan, Osmanh
Devleti ve Dtiyun-r Umumiye idaresi
hesabrna Osmanh Bankasr'mn Istanbul gubesine 100.000 Osmanh Lirasr
teminat yatrrmasr gerekliydi. $ayet
qirket 6 ay iEinde tiitun igine baqlamazsa bu pararun yanst devlete yansl
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da Duyun-r Umumiye idaresine kala-

vergisi de girket tarafrndan toplana-

cal<tr. $irket belirtilen siirede ige bag-

calril. 1913 mukavelesinde

larsa yukanda arulan teminat, girketin

kullanrmma sunulacakh.
Reji girketi, Osmanh Devleti'nin borqlannrn tamaml odenmig olsa bile her
yrl Osmanh Devletine dort egit taksitte
olmak ilzere 750.000 lira odeyecekti.
Qirket, gelir elde edemese de bu

miktarr odemek zorunda idi. Aynr
gartlarda odenen miktar 1913 mukavelesinde 800.000 Osmanh Urasrna
Erkarrlmrgtr. $irketin her yrl sonu birlun masraflar grkarrldrl(an sonra kalan k6n; $irket, Duyun-r Umumiye
Idaresi ve Osmanh Devleti tarafindan
paylagrlacaktr. Bu paylaErmdaki Osmanh Huktimeti payr 1913 mul<avelesindeki hissesi, 1883' dehne gore daha fazla idi. Bu fazlahk Reji'nin kurulduktan sonra epey k6rh bir ig oldufu-

nu gostermektedir. Fakat, 18 Ekim
1.912 Lozan Anlaqmasr ile Osmanlr
Ulkesinin bah snrnda degigiklik oldulundan bu paylarda Reji qirketinin
durumunu korumak iqin gegitli de!igikliklere gidilmigtir (4). Muharrem
Kararnamesinde tespit edilen borglar
odendiginde, Duyun-r Umumiye idaresi payr hukumetin olacakh. Bu k6r
paylagrm oranr, her yrl elde edilen kAr
milrtanna gore yapilacaktr (5).
Hrikrimet qirketin iglerini teftig igin bir

komiser gorevlendirecek, maagr ise
girket tarafindan odenecekti. Bu ko-

miserin statilsii Duyun-i Umumiye
Idaresi komiseri gibi olacaktr. Ayrrca
htkiimet, girketin dijer fabrika ve
satry malazalarml denetlemek isterse

maagrnr kendi odeyeceli mufettigler

gorevlendirebilecekti. Bu m0fettiglerin sadece teftig haklan olup, girketin
iglevine karrgmayacaklardr.

Hukumet, reji girketine bu imtiyazr 30
ylh$rna vermigti. Anlaqma stiresi bitiminden bir yl once taraflar anlagabilirlerse 30 yrlimtiyaz hakkr bu girkete
verilecekti. Bu imtiyaz hakkr 1913 anlagmasrnda 15 yrl olarak belirlenmiqtir.

Osmanh Devleti srnrrlarr iqinde (Dogu
Rumeli hariE) bandrol us0lunrJn uygulandrlr yerlerde ig triketimde im6t
ve satlgl yaprlan (Lubnan, Girit harig)
bolgelerde devletge ahnan tutune ait
vergileri, ithal edilen sigara, afirz tirtunir ve enfiyeden ahnan vergiler ile satrg

qirkete
verilen tuttin tekelinden Bagdat, Basra ve Musul sancaklan, $emdinan kazast ve Sisam adasr hariq hrtulmuEtur.
Ayrrca bu anlagmada h-iilun tekelinin
igletilmesi agagrda gosterilen gelirlerin tahsilini de kapsamaktadr.
a. $irketin tilttrn tekeline sahip oldu!u butun Osmanh tilkesinde alnmakta olan tiittrn resmib. Yaprak sigaralanyta enfrye gekinme
tutiinlerden alnmakta olan dahiliye
resmi, lcylmrE hrt[rr ve sigara ithalah-

nakonulanresim.
c. Mtsr4 Tirnus, iran, Karadai, Romanya, Srrbistan ve Girit'e gonderilen

yaprak ttttrnlerden almmakta olan
mururil4re resmi. (transit gegig vergisr)

d. imdl edilmiE tutiin ite yertitombeki
satrgr iqin hdld gegerli olan ruhsatilrye
resmi. (ttt0n satrq izin vergisi)
e. Yerli tombeki (nargile ile gekilen tu-

ttin) den her kiloda altrn akge 4 kurug
hesabryla ahnan vergi, 2 kurug 35 parasr kendine, 45 parasl hukumete ait
olmak tizere eskiden oldulu gibi tuttrn rejisi tarafrndan tahsil edilecektir.

Osmanh ilkesinde uretilen tutiinlerden devlet agar vergisinden bagka hig
birvergi almayacaktr.

Ulke iginde krylmrg tutunden ve duhan yapraklanndan yapllmrg sigaralar,

a[rz tutirnti, enfiye ve butun tirtiinler
reji girketi tekelinde olacaktr.

Tiitun ihracr serbest olacak, ancak
ihrag edilen ttitiinler dahi reji ambarlarmdan Erkacaktr. Tutun ile ilgili ihrag
ve ithal vergileri htrk0met ve girket
arasrnda anlagrlarak yaprlacaktr.
Ulke iEinde tiitun yetigtirrnek isteyenler Reji ldaresinden ruhsatname alacaklardr. Tirtun i.rretimine ayrrlacak
arazinin yerini ve geniglilini belirten
ruhsatlar Reji Idaresinden iicretsiz verilecekti. Tutun 0reticisi, ttitun ziraati
iEin Reji idaresine en az yanm dontrm
arazi uzerinde ekim yapacalrnr dilekqe ile bildirdikten sonra Reji idaresi
ruhsat vermek zorundaydr.
Tutin ziraati iEin ruhsat verilecek kaza
ve nahiyeler gunlardrr (6):
1- Edirne: Krrrkkale, Luleburgaz, Vize
ve Tekfurdalr kazalan
2- Cezaynr-i Bahr-i Sefid: Sakz Kazasl
3- Canik Samsur, Qargamba ve Eafra

Kazalarr

4- Sivas: Tokat, Erbaa, Niksar ve
Kazalarr
5- Tiabzon: Tiabzon. Ordu ve Polatne Kazalan

6- Aydrn: Soke, Denizli, Manisa,

sar, Kasaba, Salihli, Mu{la, Miien
Odemig, Tire, Bayndrr, Bergar-n
ldrgadasr, Nif ve Bodrum
Torbah, Delirmencikve Seydikoy \r
hiyeleri.

7- iurnt: izmit,

Adapazart, Kand

Karamursel Kazalan
8- Bursa: Bursa, Pazarkoy, Kirm
Bilecikve ineool Kazalarr

9- Karesi: Bahkesir Gonen, SrndL
Kazalan ile Edremit'in Alun;i
Nahiyesi

10- Kastamonu: Sinop

Kaza

11- istanbul: Gebze ve $ile Kazar

12- Bolu: Bartrn ve Duzce Kaza.:
13- Beyrut: Sayda ve Sur Kazala
Ayrrca Ebu-Reyha denilen tiitiin ig
Lazkiye, Cebele, Sayhun Kaza'::
14- Konya: Hamid Abad Kazz
15- Bitlis: BitlisveMug Kazalarr

16- Halep: Hasankeyf denilen tutiginAyntab Kazasr
$irket ttitun uriinunii artrrmak ic
ureticiye gerekli kolayhklan saflar,
caktl. Bu ballamda ureticinin uru:
parEa parEa olsa da Reji tarafind.
ahnacakil. Ulke gaptnda uretilen

b-

tun t0tun iirunleri Reji ambarlarrn:
toplanacakil. Bunun iEin Reji idart
mumkun oldulu kadar yaygrn olrn.
[zere tutiin ekiminin oldugu bolgel.
de ambar yapmakzorunda idi.
100.0000 kryye (7) ve daha fazla

tiit,

uretimi olan her koye en az bir amb,
yapmak zorunda olan Reji idaresi, :

kaE koyun uretimi 100.000 layye
bulacak olursa bu kovlerin ortasr:
bir ambar yapacaktr. Uietici, Reji ic.

resine teslim edecek urilnlerini
saatten uzak mesafeye nakletme
mecbur degildi. Eger Reji ambarl.
.

l0 saatten uzak olursa, Reji idaresi :
tutunleri ambarrna kabul etmig olu.
urun sahiplerine 10 saat mesafede :
mernur bulundurrnaya mecbur c r
caktr.

Uretilen tutr-rn iir"ilnirii en lqsa zamada rejl ambariarrna nakledilecekti, :
nakilyat ya reji meri"lurlan tarafinc:
yai:rkicak, y-a da uretici tarafrnc.
nakirye rulhsatne:nesi olanlara yap'r
fr-

Ij=
.::ai,

TUTUN EKSPERLERi
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lacaktr. Bundan amaE kagakgrhE onlemelrti. Bir sene iginde uretilen uri.rnlerin tamamrnln en son gelecek senenin afustos ayr bagtna kadar reji am-

barlanna naldedilmesi gerekrnel<teydi.

Reji idaresi, ambarlanna konulacak

ttttinlerin en iyi gekilde saklanmast
igin gerekli tedbirleri almak zorundaydr. Tuttrn ureticileri, tiitun yapraklarrnt
tertip ve ayrmak iEin reji ambarlartnt
kullanabileceklerdi.
Oreticiler tuttnlerini iki yl reji ambarlarmda saklayabileceklerdi. Ilk altr ayhk sure igin ucret odemeyecekler,
kalan sure igin hukiimetin de kabul
edeceli bir fiyat uzerinden kira bedeli

odeyeceklerdi. Ttitunlerini iki sene
sonunda almayan iireticiler uyarrla-

cak, bu uyartdan 15 giin sonra da tuttr
nlerini almayanlarm tutilnleri reji tara-

frndan satilacakil. Masraflan ve kira
bedelleri grkartrldrktan sonra kalan
krsmr ureticiye odenecekti. Bu gartlarda satrlan t0tunlerin sahibi tuttn sattg

fiyatlna itiraz edebilecek, kurulan komisyon tarafindan tirttiniin ucuz sattldrlr tespit edilirse farkr reji taraftndan
odenecekti.
Tutun iireticisi iirettifi tiituniinu ulke
iEinde sadece Reji Idaresine satabilecekti. Boylelikle ulke igi tiiketimi reji
tekeline almmq olacaktt. Uretici tittuniin0 ihrag etmek istese de mutlaka
reji ambarlarr aracrh$ryla gerqekleg-

devlet baqka kimseye tutun ruhsatr
vermeyecekti. Mevcut olan tiitun fabrikalarr da tutun ahp-satmayacaktr.
Fabrika sahipleri ellerindeki ttttunii
sadece ihrag edebileceklerdi. ihrag
edilmeyen kryrlmrg t0tun, sigara ve
enfiyeleri Reji ldaresine satmak zorundaydilar.
Enfiye dahil her qeqit tutunler sadece
Reji idaresi'nin ruhsat verdigi diikkan-

larda satllacaktr. Reji ldaresi'nin t0tirnleri miilkiye ve askeriyeden emekli
olmug kiqilere oncelikli olarak verilen
ruhsatnameli dukkanlarda satilacakil.
Bu kigiler Reji idaresi'nin haberi olmadan diikkdnlannr defiqtiremeyecek
ve ruhsatlannr bagkasma devredemeyecekti.
Reji ruhsatnameli diikkanlar, dukkAn-

lanna giren ve gkan tutunlerin miktannl belirten bir defter tutmak zorundaydr. Bu defter Reji idaresi'nin ilgili
memurlanmn teftigine daima haar
tutulacaktu.

guntmirz an-larmnda bir ozellegtirme
modeli elbette degildir. Faxat ttrtuntrn
ziraimAmul hale getirfigi. ig-drg pazarda satrlmast (Osmanir vatandaqr tiiccarlar sadece ihraq edebili;-oriardl).
kagakgrhgrn onlenmesi. uriiniin verimliligi ve kalitesi vb. iglernlerin Reji
tarafrndan yapilmasr OsmanL tutunu nun yabanct bir tekelin eline gegmesi
gibi basite indirgenmemelidir. Yapilan
bu iglemleri o gilnun anlaygr iginde

kendine ozgu kurallart olan bir ozeileqtirme olarak delerlendirilirse daha
isabetli olacalr karusndayz. Qilnku
Osmanh tirttniinun Reji us0lu ile igle-

tilmesi Osmanh Devleti'ne giren yabancr sermayenin en onemli basamaklanndandr. Bununla birlikte Reji
usirlunun tutun uretiminin artrgt, tu-

tirn iqletme teknolojisinin
yukseltilme-si ve devletin tutunden

aldrfl vergiyi daha kolay almasr gibi
faydalan olsa da, on dokuzuncu yuzytl

Osmanlt Devlet ekonomisinde

Ulke iginde perakende tutiin fiyatrm
da Reji ldaresi belirleyecekti. En yuksek ttrtun fiyatr kryye (1282 gr) bagna

yabancr el tesi-rini gormek agtsrndan
da onemli bir uygulamadrr.

250 kuruqtan (2.5 Osmanh lirasr) fazla

edecekti.

1. Bkz. Duyun-l Umumiye-iOsmaniye'nin Suret-i Tesviyesi Haklsnda Tekarrur Eden Mukavalat dzerine Tanzim Olunup Mer'iyyeti Ahkamrna Bil
istizan lrade-i Seniyye Cenab-r Padigahr $erefsudur Buyurulmug Olan Ni-

dreticilerin biitun tutun iiriinleri Reji

zamname madde 9.

olmayacakh. Ucuz tutiin ise, 20-30
kurug olacaktr. Tutiln sattctsl dukk6nlarn kdrlarrnl ise, dukkAnlarn bulundulu konuma gore Reji idaresi tespit

Notlar

idaresi tarafrndan ahndrlrndan dolayr,
irreticinin devlete vermesi gerekli olan

2. B.O.A., Y.A., Resmi Maruzat,

agar vergisi de Reji idaresine gelmiq
oluyordu. Bu yuzden tireticilerin Reji
idaresine vermiq oldugu tutiin miktanna gore devlet uretici adtna Reji ldaresinden 1/10 oranrnda agar vergisini
alacaktr. Boylece devlet de tutun ureticisinden alacall agar vergisinin tah-

3. 28-5-1883'de ashna uygun olarak
yaynlanan qartname bir tarafr Os-

silini kolaylagtrrmrg oluyordu. Fakat
1913 anlagmastnda agar vergisinin

$ahane Duhanlan Mugterekul Menfaa
Reji ldaresi'nin $artnamesi, Madde: 7,
Y.A. Res, 19/56.

Idaresi kendi ihtiyacrndan fazla tutun
satrn almaya mecbur delildir" ibaresi

tutun satrgl esnaslnda tutun satrg fiyatr
uzerinden iireticinin rejiye nakden
odenmesi zorunlulufu konulmugtur.

konmugtu. Yine bu anlagmada Rejinin, ureticiden alacafr tutunleri pazarhk yaparak alabilecefi belirtilmiqti.

Ayrrca bu anlagmada Reji'nin ureticiye
150 Osmanh lirasrna kadar faizsiz
kredi vermesi esasr da getirilmigtir.

da nizamname-i mahsus, s. 41.

tirmesi gerekliydi. Bununla da Reji
idaresi iilke iginde uretilen ttitunlerin
organizesini yapmrg oluyordu.
Uretilen biitirn tutunu Reji Idaresi iiretici ile fiyatta anlagarak almakzorunda
idi. Uretici ile Reji Idaresi arasrnda fiyat
anlagmazhfr olursa hiikumetin ve Reji

idaresi'nin kabul ettifi bir komisyon
kurulup, bu komisyonun belirledili fiyatr her iki tarafrn da kabul etmesi gerekiyordu. 1913 anlagmasnda "Reji

dretici de isterse tutununu ihracatgrya istedifi gibi satma serbestlili getirilmiqti.

Reji us0lunde bir degigiklik .olursa
Hukumet, Duyun-r Umumiye ldaresi

tilke iginde kullanrlacak butun tirtun
mamulii Reji ldaresi tarafrndan yapt-

ve Reji idaresi arastnda yaprlacak anlagma sonunda gerEeklegecekti.
Osmanh tutirnunun yabanct bir kon-

lacaktr. Reii ldaresi kurulduktan sonra

sorsiwm tarafindan isletilmesi belki

,,,,,.t$

126/59.

manh T0rkqesi, diger tarafi Franszca
olarak Y.A.Res., 79156' da bulunmak-

tadr.

4. BI<2.791,3 mukavelesi, 6. madde.
5. Kdr oranlart igin bkz., Memalik-i

6.

15-4-191.4 tarihli inhisar-r Duhan
Kanununun suret-i tatbikiyesi haklcn-

7.

Kryye-i Atika olarak belirtilmigtir.
1282 gr. kargrhfrdrr. Aymca kryye-i
a'gar ve kryye-i cedide geqitleri de
vardrr.

Kaynak

Liberal Dusunce
Cilt:4 Sayr: 14 Bahar 1999
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a0LreNi

gunu oluEturma k zorunludur.
Bu konuda yonetici-Memur grubun_
daki personelden baglayarak tiim qa_
hganlara,

igyeri

yemekhaneleri ve

sosyal tesislerde toplucakonu€ma_
lar yapmah ve " TEKEL'ci olmak" ru_

BAI-IAR

sicnnnsrNrN
TANITIM

ANKETiNONN

hunu aidiyet hissini vermelMz.
TEKEL'ci olmak ortak paydisr ile ke_
netlenecek personelimiz ailelerinden
baqlayarak arkadag- komgu gewele_
rinde de TEKEL iiriinlerini tercih et_
mekbilinci yayabilir. (Tiirkiye gapm_
da20-25bin TEKEL misyoneri qa_
hgtrgrnda, TEKEL'in yeniden
Uti_
yuk 3-5 kurumdan biri olmasr "n
mum_
k0ndtrr.)
x

Anket

srrasrnda ttrketicilere ,,Kim_

yasal katkrh Amerikan tipi sigaralar',
ile Ttrk ttittinlerinden 0retilmig sade

EONUCLAR
J

Halkr neden uyarmryor? Fartq bilme_
den o sigaralarr igip kansere yakala_

nan insanla4 halk safh$rnr korumak

nn farkrnr anlattrlrmz Stireyya

paga

Hastanesi Baghekim yrd. Dr. Bahadrr

Uskiil, a$rr hastalarrnrn tumtjvle
"Blended Sigara" bagrmhsr oldugu
gergeli ile derhal igtigi p.... Sigarsrnr
brraktr ve BAHAR'a bagladr . Stiregra

i:r'il

isteyebilir.)

*Anket yapbjrmrz
bazt yurttaglan

"TEKEL 2000 iyiydi,bozdunu:
, onu da bozdunu
Aynr bufeden aldrlrm sigarayr birka
2001'e donduk

g0n sonra yine ahyorum ki defigrn,
bozulmug." $ikayetleri ile TEKEL .

goksatrlan 0r0nlerinin sahtelerin."
bayilere kadar yayldrlrnr ofrenn
bulunuyoruz.

Urtinlerimizde ayntkaliteyi koruma
ne kadar onemliyse, tuketiciye arac

lmda aynt 0runu bulacafrnrn gtiver
ni vermek de zorunludur. (Biliyoruz l-

*Goruqtufrim bir
.,
Eok yurttagrn ye.
mah alaym, odedijim para devle:,
gitsin" duyarhhfr ile TEKEL'i terc.,

(Kimyasal katkr igermeyen sade Tri_
tun sigaralan ile " Blended Sigara',la_

Oncelikle TEKEL personeli biling
Iendirilmelidir.
Personelimizde " Biz TEKEL'den ek_
mek yiyoruz, TEKEL'den aldr{rmrz
paray rakip firmalann sigaralarrna
verirsek ekmek kaprmza ihanet et_
mig oluruz" duygusunu, sorumlulu_

nr

etkisinin gok gok yriksek oldu_
gunu ofrenen yurttaElanmzdan,,ov_
leyse devlet bunu niye ag,klum,yo.?

geliyor.

Istanbul YT iglt. Mijdrirhigu

merci_r

re ileterek yasal dijzenleme yaprlmas

kagak- sahte sigara satrylarr yalr-_
TEKEL'in Pazar payrkaybrna yol aEr
yo4devletimiz de paket fiyatntn%l:

gorevini yapmayan idarecilere kargl
tazminat davasr agamaz mr?" sorularr

T0t0n Eksperi

Mudurlugrimuz konuyu ilgili

tut0n sigaralarmm farkh oldulunu
aErkladrfrmrzda "oylesi bir qeyler duy_
duk ama...." yanrtlannr ahvoruz.
Kimyasal katkrh sigaralarrn kansero_

jen

qIKARDIGIM

ded Sigara" yaalan kanularak siga:
larrn birbirinden farkh oldulunu tuk
ticiye duyurmak zorunludur. (Ger

Paqa Hastanesi personeli bilyuk ol_
qtrde BAHAR ,MALTEpE vb. dogat

tii_

tun sigaralarrna dondrj.)
*Anket srrasrnda konuyu
ofrenen
baa tuketicilerden, paketlerin uzerin_
de " Sigara Saghga Zararhdrr!" uvansl
gibi " iEindekiler" uyarsr -agrklamasr
olmah onerisi geldi.

Paketlerin tizerinde en azrndan ,,...
bolge tutunlerinden uretilmis Sade
Sigara" ya da " Kimyasal Katkrh Bten_

'ine varan sigara vergilerinden oluvo:

ettiklerini, ozellikle beSendikleri 200.
Samsun 276v.b. karton kutulu siga
ralan piyasada her zaman bulamadrl

lan igin istemeyerek yabancr mark,
sigara aldrklannr ofrendim.
x Anket
sorulan arastnda, sigara te:
cihini gok etkileyen " ahgtrlr sigara,
her zaman, her yerde, aynr kalitec.
bulmak" araygtnl netlegtirecek sor_
bulunsa iyi olurdu.
TEKEL'in pazarlama, dalrtrm orga

nizasyonu ne kadar if olursa her
kurum olarak Pazar paymrz yriksel..
hem devletimizin vergi gelirleri.

TEKEL uninlerini pazarlamalrta.
, Tiirkiye'nin eyuksek cirosu olan girketleri arasrr
da onde gelen yerini yitirmekle ka
zaaflannr agamazsa

maz, aynl zamanda Turkiye daha gc.
sigara tiiketilen , ama TEKEL'in te"

bagna 19801i ,90'h yllarda topladr:
verginin yanslnl bile toplayamayan
sigara vergileri ne kadar artarsa
kaEak satrglarm daha da arttrlr bir u
ke olmakyolunda hzla ilerler.

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

rrmlanntn ilk ayalrm olugturacak olan
Manisa fabrikasrnn temeli Sanayi ve
Ticaret Bakam Ali Cogkun'un da katrldrfr torenle atrldr. Bakan Cogkun torende, "Turkiye arzu ettili uluslararast
sermayeyi gekmede bugiine kadar

baqarrh olamadl. Htikumet olarak
dtinyada dolagan 2 trilyon dolarltk
uluslararast sermayeden payalabil-

memiz igin birgok ticari kanunda
degigiklik yaptrk. Turk Ticaret Kanunu
da degigtiginde yabancr sermaye iEin
tum endigeler ortadan kalkacak" dedi'

Uluslararasl sermaye platformunda
onemli bir yere sahip olan Imperial
Tobacco'nun Ttirkiye'de yatrlm yapmaslnr Eok onemli buldu{unu ifade
eden Cogkun, "50 milyon dolarhk ya-

$ lmnAm

Coqkun ttirende, "Dev Yattrlm Yabancr sermaye igin bir referans olacakttr" dedi
Dunya'nm 4. buyuk ttt0n firmasr Imperial Tobacco'nun Turkiye'deki yatt-

arahk aytnda deneme irretimine
baqlanacak. Manisa Sigara Fabrikasr'nda yeni model makineler ile uretim
yaprlacak. 50 milyon dolarhk yaunm

yaprlacak olan Manisa tesislerinde
150 kgi istihdam edilecek. Pazarlama
ekibi ile birlikte Eahgan sayrsr 300'e
ulagacak.

ihracat potansiyeli, istihdam, ve vergi
oranr ile de Manisa'ya katkr safilayacak. imperial Tobacco'nun Turkiye'ye

Avrupa Birlifi, sigara devi PhiliP

gelmesi bir referans olacak" dedi.

Kaliteli iggi.icti
Imperial Tobacco Turkiye Genel Mii-

diiril ian D.ToPP da konugmasmda

ledi. Topp, "Manisa'da bulunmaktan
mutluyuz. Manisa Organize SanaYi
Bolgesi'nin altyaprsr ve yonetimi bizi
gok etkiledi. Fabrika yaptmtna mukemmel bir alan bulduk. Izmir ve Manisa'da kaliteli iggucii istihdam edil-

DAVIDoFFMANisnlra
somirvon$ cETiRDi
ALi niilzxnn lmanisnl meRKEz)
O7.O7.2OO4 YeniAstr

60 bin metre alanda 30 bin metrekaresi kapah alan olarak ingat edilecek
olan tesisler kastm aynda bifiecek.

f o:oi:eoOa'6i6dh i:rGazetesi

West ve Davidoffu ureteceklerini soy-

,r,

dretimyrl sonunda

hnm onemli bir miktardrr. Yaratacagl

2005 yhnda faaliyete gegecek tesislerde uluslararast markalanmzdan

$nffiELER

sermayenin artrnasmn ilekonomisine
onemli katls sagladgrru belirtti. KUTU
KUTU

mesi konusunda hazrltklarlmzt tamamladtk. TtirkiYe'de 2005 Ylnda
baglayacak olan Formula 1 Yarrglarr'na ev sahiplili yaprlmast konusunda
duydulumuz heyecann da alttnt qizmek isterim" dedi. Tiirkiye'nin Imperial Tobacco igin kilit bir Pazar oldufunu anlatan firPP, West ve Davidoff
markalanntn bi.iyuk bir potansiyel
sundulunu kaYdetti.
imperial Tabacco Clobal Uretim Direktoru Davit Creswel de 50 milYon
dolartrk bir yabnmla kaliteli tiretim yapan turk tiitunciiltgiine de ortak ol-

duklannt vurgulayp, "Verimlilik ve
kalitesine her zaman gtven duydufumuz bu ulkeye Yatnm YaPmaktan da

gururluyuz" dedi. Manisa Vali Vekili
Sait Topollu ise Manisa'da yabancr

Morris'i 125 milyar dolara affetti.

Philip Morris ile Avrupa Birligi (AB)
arasrnda yaprlan anlagmaYa g6re
girket 12 yrl iEerisinde 1.25 milyar dolar odeyecek. Bu odeme 12 yrl igerisinde yaprlacak. Boylece AB ile Philip

Morris arastnda devam eden hukuki
anlagmazhklar sona ermig olacak. Bu
miktar AB tarafrndan Microsoft'a re-

kabeti krsrtlayrcr iglemleri nedeniyle
uygulanan 616 milyon dolarltk para
cezasrm da aqarak en buyuk Para cezasr oldu. AB yetkilileri ABD mahkemelerinde aEtrklarr davalarda d0nya-

mn en buyuk sigara ureticisi Philip
Morris ve sektortin diger buyiik ureticilerini AB gumrukve vergi kanunlanna muhalefet ile sugluyorlardt. Vanlan

anlaqma ile AB Philip Morris'e agttlt
davalardan qekildi. Philip Morris Inter-

national Baqkam Andre Calantzopou-

los konu ile ilgili yaptrfr agrklamada
"Bu igbirlili ortak dtigman olan sahte
ve kaEak sigaralarla m{icade konusunda atrlan onemli bir adlmdrr" dedi.
Dirn yaprlan aEtklama ile gortigmelerin anlaqma ile sonuElandt{t ve gart-

larda anlagrldrgr belirtiliyor. Awupa
ButEe Komisyoneri Michaele Schreyer de anlagmayr destekledilini belirterek "Avrupa Komisyonu ve iiye tilkeler kanunsuz sigara ticaretini onleme
mi.rcadelesinde gtig kazandr.
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Kanunsuz sigara ticareti
nedenile

ul_
ke ekonomileri onemli miktartarda
vergi kaybrna ufruyorlar,'
diye konuf

=
I
'

daki ozel ttiketim vergisinde

EIGARAYA

tu.

Boylece, sigara ureticilerinin

v4.u6.ZOO4 h0rriyet

markalannrn fiyatlannr oneriti
6d;;
artracalrnr tahmin eden British
Ame_
rican Tobacco (BAT), rekabet
orta_

Bazl firmalarrn sigara fiyatlannda
yap_
trgr indirimin ardrndan

devam ederken, f"r.ui Cunuifulii_

f1
dr-irti

Sezai Ensari, Maliye Bakanh
lr'nrn hazlrlayacagr ve Bakanlar Kuru_
tu'ndan Erkacak kararname
ile vergi

oranlannrn belirlenecefini,
bunu bef_
ledikleriniagrkladr.

Bu noktadan sonra sigarada
yeni bir
fiyat indiriminin soz konusu
Jf"p ,i_
mayacalrnm sorulmasr irzerine
E-nsa_
ri, 'Sanmryorum, verg5rlu nua

ra)nna oturacak' diye konugtu.

E"yt*

nararname ile, indirim yapan
firmala_
rrn fiyatlarnr eski seviyeye gekip
gek_

meyecekleri konusunda aL
Ensari,
buna firmalann karar verecejine
dik_

kat gekerken, ancak firmalarri
ya yeni

vergi artqrnr cepten odemek
duru_

munda kalacaklannr ya da fiyatlannda
yeniden artrnma gitmek
durumunda
kalacaklannr vurguladl. Teket

Genet
/vrucluru, kararname ile ortaya
konula_

cak vergilerin oranlna gore,
sigara

fi_

yatlannda- dtizenleme yaprtrp
yaprtma_

yacafma karar vereceklerini
iozlerine

ekledi.

Ensari, OTV yasasrnda degigiklik
ya_
pan yasanrn gegtigimiz hafta
yrirurlii_
ge girdigini hatrrlatarak,
yasaja gerek
nispi gerekse maktu oranlann
Lefir_
lendigini kaydetti. Buna gore,
nispi
verginin ytizde 55.3, maktu
verginin
ise. sigara bagrna 110
bin lpukeite milyon 200 bin) lira olabiteclgini
kay_

deden Ensari, ancak bu rakam
ve ora_

nm belirlenmesinde Bakanlar
Kuru_

lurnun,yetkili hlrndrgrnr anlattr.
Maliye

bakanfi gr'nca hazrrlanacak
ve Bakan_
Iar Kurulu'nca grkanlacak

kararname

ile bu oranlann belirlenecelini

anla_
tan Ensari, bu kararnamenin
1_2 gun

iginde Erkmasnr beklediklerini
liay_

detti.

mmda bozulma beklivor.
BAT'tan yaprlan Genet Mudrirti paul

imzah yazilr uq,ruu-uJu,
fflerryn sigara
nuKumetin
uzerine
uygulanan

yaptrgr aegisiruil, yo_

::lgl_'"l"Tjnde
Hetderman,

5 hafta once
r€il mail ve Viceroy'un fiyatlannda
in_
:rT13n.9,.

ornm yapmaya karar verdiklerini

hatrrlattr.

Giighi bir rekabet ortamlntn olugmasr

ve tuketiciye daha fazla qeEit

su.,m;k

konusundaki kararhtrklairni
bu hareketin Turk triketicl"i-n*,"r""
taran.,_

{an yelnuniyette kargrlandrlrnr ifa_
j:.."d-* Helderman, goyle devf m etti:

nuKumetin siga ra r_izerine uygulanan
verSllel ile itgiti bugrin alargr -t<irar
ise,
markalanmzrn fiyatlarmr onemti
olgri_
de arfiracak ve dolayrsryla aa
.et aUet
yonde etkileyecek:'tT,,"i
.olumsuz
rrr. I urk tuketicisi

$ubat 2004,d! ciddi
vergi artrgrna maruz kaldr; gimdi
ise
bir kez daha aynr durumla
targr t<arg,_
Dtr

yadrr. Htikiimetin bugrin
alargi karar_

oan otumsuz etkilenecek olan
taraf
Ttirk triketicisi olacaktrr.,,

soN
ll.O8.2OO4 Radikal

r mityon lira arasrnda degiEen
maktu vergi getirildi. etiyflif,,fe
sigara rireticilerinin fiyat i;dirimi
yaparak daha az vergi cidemesi

<inlendi
Sigaradaki vergileri arhran hrikumet,

verginin yaprsr nedeniyle sigara

rireti

cttertnden'indirim' tepkisi alrnca,

Ea_

lgyt yeni dlzene geEmekte butju.
unle yasayl decriEtiren hukrlmet. .lun
ce Edkantrar Kurulu kararryla
sigaie_

30

:.t

min 70'ibenim vergilerden gidiyc
elm(l| ister indirsin, ister zam yap.

lar" dedi. Sigara tireticilerinin

jetir

niksek vergilere kargrn bunu

fi,,:

yansrtmamalan, bazt firmalann
da
dirime gitmeleri ile ortaya
Erkan v:
kayplarrna onlem drin deweye g;:
Vergi yasasrndaki degigiklik soi:,
onceki gun Bakanlar Kurulu karar
sigaradan ahnan OTVyeniden
duz=

lendi.
Maktu vergi artrrildr Daha once
sic.
fiyatrna gore alnan maktu OTVtrl:,
11 sigaranrn ttitrin tipine gore ye.
den belirlendi. Buna gore, gark
tiii .

tun

oranr ytiksek sigaralarda ma.
vergi en dnEiik, yabancr tiitijnlerde.
yuksek se$yede tutuldu. Buna para
oransal OTV de tijm sigaralarja
1de 53. 3'ten yri zde 29, edrisririjldr.i.
F
gram bagrna 180 bin lira mallgYa
OTVtutan getirildi. Tutun igeren
sig,
ralarda, igerdigi gark tipi tutijn
ora
ytzde24'e kadar olanlaida adet
ba,
5,0 brn lira (paket bagrna
1 milyo-

ry
ytzde 25-49 arasrnda olanlarda
bin lira (600 bin), yUzde 50 ile yuz.
/4 arasrnda olanlarda 22bin5ob
1p

ket bagrna 450 bin) lira ve
Wzde 75
yrizde 100 oranlan urur,nju
olanlar:
da 17 bin 500 (paket baqrna 350
b
lira olarak belirlendi. Sigiranrn
maj.

Olsi

Sigarada oransal OTV yiizde
2g,e
gekilirken, paket basrna 350
bin ile

-

yapmaya kargr direnci ktnhrken.
s,t
tipi tutunle uretilen sigaralara r.
avantajt sajlandr. Maliye Bakanr .
e
krtan, "indirim yapan benim cef
oen yapryordu. Her 100 liratrk
ir::

ANKARA - Hrikumetin aldr{r
karann,

Hari"e,nin gl_
lir kaybrna uframamasr iEin
gaLq;a_

(C

'maktu' miktan artrrdr.

daha once sigaranrn paket

s_

trg fiyahna gore alrnlyordu.
20 sige

rgeren pakette maktu vergi
tutari.
bin ile 80 bin lira arasrndJ
degigiyc

du.

O..nc_et<i

OTV uygulamasl, sigara tire

cilerinin fiyatr istedigi gibi ktntrolusaghyordu. Fiyat artrnaync,

IT?"
u
I V de diigiiyordu. Son
zamanlar:
srgara ureticileri indirim yapma.
baglamrg ve bu da Maliye,nin
sig.

radan aldr$r vergilerin azalmasma
i:
aEmqtl. {-inaktan, yeni vergi
diizen,=
m* inrn Tr-lrk tuil1nu kullanrJan sic.
'' jlcict /*r {jt jVAr,IaJl jaglayaCeq

:

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGii
BULTENi

belirtirken, bunun Tekel in ozelleSttrmesi igin avantaj saglauo -Olamadi!l sorulanna "Onu bilmem larubnl
verdi. Unaktan, veni vergilemey'e si-

JTI'n kontrol ettifiini vurguladr. Benoit, Tekel'in sahip oldufu pazar btTe-

drgrna bakarak ahr mtstnz? Biz Tekel'de evin iEini tam anlamryla goremedi$imizi d0guniiyoruz. Evet, fabrikalan inceledik, hesaplara bakttk, ona

gara ureticilerinin indinmleri Maliye'
nin cebincien yaDmasrrun engellene-

kel'in sahip oldugu pazar buyuklugu
agrsrndan da d0nya 7'incisi olduguna

gore bir fiyat belirledik. Ancak, onumuze uluslararast denetimden geg-

cegini soyleCi. Turkiye de en pahah sigaranln 2 euro \u a5madtgnr belirten
Unalqtan. AB ulkelerinde bunun 5
euro seviyesinde oldugunu belirterek
goyle konuqtu: "lndirim yapan cebimden yapmasrn, 100 lirahk indirimin 70
lirasr benden gidiyordur. $imdi ister
indirsinler, ister artrrsrnlar. ister srfrr
zam yapsln, isterytizde 10. Cebimden
kimse indirim yapamaz. Yeni duzenlemeyle indirimlerin yarattrfrr kayrplar
giderilecek. Hedeflenen toplam tuta-

igaret etti..

mig bir bilango konulamadl. Yani, evin

TEKEL'EILGIMIZVAR

igini de gorebilmeliyiz."
140 milyon dolar yatrrdrk 100 milyon
dolar ihracatvar"
JTI Bagkan Yardtmctst Andre Benoir,
kendi sorumluluk bolgesindeki yabnmlannl goyle srraladt: "Rusya 592,
Ttirkiye 140, Romanya 100 ve Ukrayna 50 milyon dolar. Bunlann dordti de
bulunduklarr illkelerdeki en buyuk Japon yatrnmlan araslnda yer ahyor. Izmir Torbah'daki fabrikamrz Orta Dolu

nn da uzerine grkrlabilir."

TEKEL' LE YiNE iI.CiMXiNiZ SiZ
MASNYAKOYqN GONCIiM
11.08.2004 Hi.irriyet
Tekel'in sigara bolumirne ilk ihalede

1

milyar 150 milyon dolarla en yiiksek
fiyatr veren JTI'nrn Baltrklar, Orta Do-

Romanya ve Turkiye bolgesinden sorumlu Bagkan Yardrmcrsl
Andre Benoit, "Tekel'le yeniden. ilgi-

!u, Afrika,

lenmeyi elbette duguntiyoruz. Once
masaya Tiirkiye'nin neyi koyacafrm
gorelim" dedi.
TEKEL'in sigara boliimiine ilk ihalede
1 milyar 150 milyon dolarla enytksek
fiyatr verip alamayan Japan Tobacco

International (JTl), yeni ihaleyle ilgili

oldugunu ortaya koydu. JTI\n 60'a
yakrn ulkeyi kapsayan CIS, Baltrklar;
Orta Dogu, Afrika, Romanye ve Tiirkiye bolgesinden sorumlu Bagkan Yardrmcrsr Andre Benoit, "Gkel'le yeniden ilgilenmeyi elbette diiqiinuyoruz.
6nce masaya Ttrkiye'nin nel koyaca$rnl gorelim" dedi.
Tirkiye ekonomisindeki olumlu gelig-

meleri dikkatle izlediklerini belirten
Andre Benoit, "Turkiye'de enflasyo-

nun diigtuliinu, istikrarh btiyume
seyrinin yakalandrlrm goruyoruz" diye

konuqtu. Benoit, kendi sorumluluk
bolgesindeki 60'a yakrn iilkeledik top-

lam pazara bakttfnda, y0zde 6f ini
Philip Morris International (PMl),
British American Tobacco (BAD ve

yukltigunun bolgenin yuzde 1f iniya-

kaladrlrna dikkat Eekti. Benoit,

Andrea Benoit, "Turk Hukilmeti

Te-

kel'in sigara bolumun0 yeniden ozel-

legtirme pazarrna sutrecek. Siz yeni
ihaleye girecek misiniz?" sorusunu
goyle yanrtladr; "Tekel'in ozellegtirilmesiyle ilgimizi kesmig defiiliz. Ihale
agrldrlrnda elbette ilgilenmel dugunuyoruz."

Benoit, "llk ihalede 1 milyar 150 milyon dolarla Tekel'e en yiiksek fiyatr siz
verdiniz. Ancak, fiyat duxuk bulundu,
ihale iptal edildi. Ikinci denemede teklifiniz bu fiyatrn ustunde mi, alttnda mt
olur?" sorusuna qu yanltt verdi: "Tekel'i
bu kez masanrn iistune nasrl koyacaklarrnr bilmiyoruz. nce masanln irstiine
konulsun, sonra fiyah belirleriz."
MARKATAR VE PAZAR ONEML|

Benoit, Tekel'in pazar payl ve marka
giicirniin kendileri igin onemli oldugunu belirterek, qoyle konugtu: 'UTl
Tiirkiye'de daha da b0yiimek istiyor.
Gkel'in markalarrntn g0cunti biliyoruz. Giderek gerilemekle birlikte pazar

payr da briytik. Biz Tekel'in fabrikalanndan gok bu yanryla ilgiliyiz. Ancak,
ihalede elbette markalara, pazar papna ve fabrikalara bir butun olarak baktyoruz."

Benoit, "Tekel'in sigara bolimunii
blok degil de parga parEa satarlarsa
yine ilgilenir misiniz?" sorusun tizerine

de goyle dedi: "Parga parga da olsa,
blok da satilsa biz Tekel'le ilgiliyiz. Te-

kel'in ozellegtirilmesinden umutluwz."
Benoit, "Philip Morris, Turkti adh yerel
bir marka grkardr. Siz de Turkiye'de bu
tur adrmlar atmayl diigunuyor musunuz?" sorusuna, "$u anda boyle bir
hazrrhllmrz yok. Ancak, boyle adrmlan biz de duqiinebiliriz" yantttnt verdi.
Ashnda evin iginiiyice goremedik.
JTI Bagkan Yardrmcrst Andre Benoit,

ilk

ve Afrika'run lideri durumunda bulunuyor. Torbah'da ylda 3i milyar adet
sigara uretiyoruz. Bunun ytizde 55'ini
ihrag edip, Ttirkiye'ye 100 milyon dolar doviz getiriyoruz. Turkiye'den ihracat konusunda en iyi pazarlanmtz arasrnda iran'rn da onemli bir verivar."

11.08.2004Zaman
Hiikumet, sigara ureticilerinin fiyatlarda indirim yaparak vergi kaybrna
sebep olmasrm engellemek igin tiitun

cinsine gore malrtu vergiyi artlrma
yolunu segti.

Konuya iligkin Ozel Tiiketim Vergisi
kararnamesi ytirurlule girdi. Maliye

Bakanhfr, British American Tobacco'nun yaptr{r indirimlerle ortaya glkan vergi kaybrm telafi etmeye Ealqrrken, Japon Tobacco International da
Winston marka sigaralarda indirime
gitmigii.
Maliye Bakanr Kemal Unakrtan dun
gazetecilerin sorusu iizerine, Avrupa'
da sigaranln paketinin 5 Euro'dan satrldrlrm belirterek, "Biz 5 Euro'ya getirmek istemiyoruz, ama burada da
gok ucuz." dedi. Sigara firmalarrnrn
yaptrlr indirimlere agrkhk getiren Unakrtan, "indirim yapryor, benim vergi
kaybrm yuzde 7O'e Erhyor. Yani yapl-

ozellegtirme ihalesinde
eksik gordi.igtintiz yan neydi?" sorusu

lan indirimi benim cepten yapryor.
6yle numara olmaz. Biz hig kimseye

uzerine goyle konugtu: "Bir evi sadece

karrgmayz, ister indirim yapsln, ister

"Tekel'in
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kna him qbsorzden daqaren,qark\\pr\\\\nh,il\anr\rnalan
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ire tirtr.in T*iT:,1:'njr#JiH
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malrtu
aynca,

vergi getirildi' Kararname ile

duzenreme-
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sigira-

rc paket bagrna 350-450-6oo uin u"
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nilyon lirahk maktu artr ytizde 28
rlrantnda

oran,nrn

*)"\-&

reri asmasr bekrenivor. Bunu direkr +ii
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deme getirdi
,r""trreri me-rak- i"i.ni g.r.t,nmeyen
ureticile4 asrr bt
la yeni fiyatlarr Eekle.ke.,, riretici
noktada bu bir Eoziim yoru aramayi

nispi vergi oranlannda da degigiklig"
-i11*.gi o.unl*'nftu
Eidildi' dst drizev bir ekonoini yei- stabilecelini *"it,.v.l

*ilisi' kararna-" iog"u""inde
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fir-

.,u",tyun-

yenidtizeire-"v" gd*,
.:retic'erin sigaralarda. Lunana,"g,
i"* ripi iiiir"

irun,nu gore yeniden bir fiyatiardrma
nispi vergi..uygulanacafrnr yup-usiger"t
iyo.. or"mla" yabano

Earrgryor. Qunlai bu gruptaki markarar
yuksek oranh zam yaprrmasr rraundel
ri"i n*, seviyesindeki sigararann fi_

n.j# oouuine Eok yakragacak. Bu
lrrr-a" Teke'e pazar payrt upt,rll

-u,,"uau, kagak sigaranln payrnln
tuttii ti- ilarmunl, orun uit u" orta fiyat
Julr,u"ug,
lrubun:ine gore uygulanacak' Yabancr sigayaqanryor.
da yer alan sigaralarda buyuk oranrr
"ndigesi
fi'alar 1 milyon lirahk m3ktu
iixir-rx
-tug,r,,lma,
vergi Irtr yat oranlan
goriiniiyor. Tetelrn urettiji
'LEND
nispi vergiye tabii olacak.'' ledi' i.rcax
'IGARALARI
samsun,
Martepe, Babunun yun",-utu.rn t da g6zi)- r,u,
gibi markalan yeni drizenleme ile
sigaralarda adet bagrna ma*tu vergi
nirnde
i7 bin 500lira ile 50 bin lira atasrtd"a tet, yenigirr.qr.-"tiG;;;;en gok yararrana_
fiyat listelerini kulranrcry ra- "'J#'l**"irndan
orsa da Teke'in de mak"up-"igu.utu,
i:l',1"j'fi;?1T,[T"r'#;li"j3:ni"j
artacak sigara,arr bu,unu.
riade etti' Aynr yetkili, 'futrglar

delisiyordu

il];o,
m*:tml,ru:*;;,i*;oeiin
-iiiiienav^,#mvox

fiff:H.??"1?"fi?flh,iiilili
ote yandan' bugune kadar sigarada Yeni
dtizente-uvu g,t.", T"k"rlrn uret- t""ifll*"
belirleyici olan yiizde. 55,3'liif nispi
birrilrte Amerikan brent tartigi"igu.utu.,.,yu.r,lounirilipMorris,in ,,nJ.hu.-u4a'yor.
vergi oranrnda degigiklige gidildi ve
Busigararardak
urettigi Marlboio ve parliament ile JTl gark
tipi t{ittin oranma gore yeni bir fiyozde2S veyrzde50olmak-trzereiki
(Japan Tobacco Internationar)
farkh oran tespit edildi' Htkumetin
_tara- yat dilzenlemesi yapilmasrna mtimirnian.riretite"C"-"igibisigaralarda
kungorun'yor.
gerekti{inde bu oranlan yizde 75,e
yeni. bir zam yup,fi_ru",nu gerek
Coci Cota
pepsi

form1l1nri
Cola,ya
Yet- ilruhtiyor. Br;;;il; 1 mityon ri- verir mi yENI
duzenremererin
ardngeliri ,"ut,t yuksek -Ir.t, u"rgi dilimine dan gundeme
geren konulardan bin
elde edilecesini agrklamazk"nlgix"n
girse.ae, dahu o*" yr:rau 55.3 orarak
de, sigararardaki gark tipi tutiln kuraunakrtan' "Nispi vergi ve sigara flyah
Jygutunun nispi ozer t,iL"ti- vergisi
n,-, Jln,n,n
kadar gtkarma yetkisi bulunuyor'

kililer zamdan ne kadar vergi

nasrr

"uptunu"u,

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

belirtiliyor. Bu arada rcru d-lzedenrenin AB mevzuabna ulg-r:.lugu cja tartrgrhyor. Maktu vergi c!'.rer"Jernesinde

garktipi tutunan esas ahrrnasrrun, korumacrhk olarak ete alnabilecegi,
uretici firmalardan birinin bu konuyu
AB gundemine tasrvabilecegi de konuguluyor.

Trlrkiyeye ozgu yeni form0ller

114 bin ton tiitiin ihracatmdan yakla-

$ARK ttitunune gore maktu vergi

qrk 350 milyon dolar gelir elde edildi.

uygulamasmn akla getirdigi bir konu
da, uretici firmalarrn daha az vergi
odemek iqin mevcut sigaralarndaki
oranlan deSigtirip degigtirmeyecefii.

Uretici firma yetkiliieri gu agamada

YAITAYACM.

boyle bir soruya cevap vermeseler de,
teknik aErdan sadece Turkiye'de satrlacak sigaralarda gark tilt0nu miktan-

UnffiCi firmalann fiyat indirimi kargrsrnda Maliye Bakanhfr'nrn vergi gelir-

nrn artrrilarak orijinaline gore farkh
tadlarda iiretilmesi mumktin. Ancak

lerini korumak amacrm tagryan yeni
Ttrk t0tunirne korunma
getirdi$i gibi Tekel'in pazar paynr

yaygm kanr yerleqmig markalarrn harman oranlarrnrn de{igmeyecefii, buna kargrn bundan sonra piyasaya suriilecek yeni markalarda maktu vergiden kagmmak igin gark tipi tutiin kullarum oranlarrmn yuksek olacafr yo-

YERLi TqTUNE VE TEKEL'E

di-rzenleme,

artrrmasrna da olanak tantyor. 2002
yrh itibariyle 4.5 milyar dolar olarak
tahmin edilen sigara pazannda en biiyuk pay Tekel'e ait olmakla birlikte,
gergeklegtirilemeyen son ozellegtirme
ihalesinden bu yana Gkel'in yizde 72
c_ivarrnda pazar kaybetti[i belirtiliyor.

Ozellegtirme oncesinde pazar

niinde

pa1lr

yuzde 55-58'lerde olan Tekel'in, yeni
uygulama ile birlikte pazar paynl artrmasr bekleniyor.
Gkel'in drgrnda Philip Morris, BTA ve

JTI'rn uretici olarak bulundulu Turkiye'de pazar paylarr konusunda kesin
bilgiye ulagmak muml<un defil. Rekabet yuzunden firmalar pazar paylannr
agrklamryor. Bu konuda yaprlan en
son Eahqma bir yrl oncesine ait. Buna
gore de Philip Morris'in payr yuzde 30
civannda, JTI'rn pay yrizde 10'larda.
Pazannyeni oyuncusu BATIn dayizde 1-2'lik pay bulundugu belirtiliyor.

500-550 bin ailenin tutiin yetigtirdigi
tahmin edilen Turkiye'de uretimin

iZMin - Maliye Bakanh$r'nrn sigarada
tutun cinsine gore koydugu maktu
vergi, son 5 ylda 0retimi y0zde 100'u
agan oranda azalan Ttirk (gark tipi)
tutirnriniin hem iE piyasada hem de
yurtdrgrnda delerini artrracak.

Tiirk tipi tutun Tekel'in iirettifi Samsun, Maltepe ve Bahar markah sigara-

lardaki tutiinun tamamlnl olugturuyor. Tekel2000 ve Gkel

200i markalr

sigaralann harmanlannda da yiizde
15-30 oranlnda kullamlan Ttirktipi tutiin, Tiirkiye'deki diler firmalann urettili Amerikan tipi sigaralarda da yuzde

Sozlegmeli uretim kapsamrnda 2003

yh tutun0nde en kaliteli tiriinln fiyati
4 milyon 915 bin lira olarakbelirlendi.
lhracata katkrsr olumlu olacak

Ege Tiittin ve Tutr.in Mamulleri ihracatgrlan.Birligi Yonetim Kurulu dyesi

Kemal Oztijrk, tuketimin artmaslna
paralel olarak uluslararasl piyasalardaki Turk tutunu fiyatlarrnln da yukselmesini beklediklerini soyledi. ihracat fiyatlarrnln ahclnln talep ettigi t0tun kalitesine ve cinsine gore defigtilini belirten Ozttirk, krsa vadede ihracat milrtarnrn artacafmr, uzun vadede ise fiyatlarda artrg olabilecefini ileri
surdu. Ihracattaki artry iEin irretimde
a.rtrgrn zorunlu oldulunu vurgulayan
Ozturk, bu noktada iireticinin desteklenmesi igin sektoriin finansman sorununu. Eozmesi gerektifiine dikkati
gekti. Ozturk, "Yapllan vergi duzenlemesinin ihracatrmza katkrsr olumlu
olacaktr" diye konugtu.
Ege Ttitun ve Tutiin Mamulleri ihracatgrlan Birlili Yonetim l(rrulu dyesi
ve Tezol Ttitiin A$ CEO'su Ersin Tezol,
vergi diizenlemesinin Ttirk tipi tiitune
smrh olsa da olumlu bir etkisinin
olaca$l belirterek, "$u an ihracatrmz
100 milyon kilogramlarda. Ti.itiin ihracahmzrn.bir gram artmasl dahi bizi
sevindirir. Ozellikle Yunanistan'rn ure-

timden Eekilmeye

baglamasryla

beraber gark tipi tiitilnde Turkiye ve
Bulgaristan'ln one gkmasr da ihracatlmza olumlu yansryacak" diye ko-

5 ile 20 oramndayer ahyor.

nu$tu.

AqIK ARTIRMAYLA FiYATLAR

air-cured (sigar), flue-cured (Virginia),

Bu yrl iginde Torbah'daki tesislerinde
tamamen Ttirk tipi tutun kullanarak

light air-cured (Burley) tipi tutunler

Turkii markah sigarayr grkaran Philip

Manisa Ziraat Odasr Bagkanr Nuri

oluqturuyor.

Morris Sabancr'yr, vergi avantajmdan
yararlanmak isteyen di$er sigara girketlerinin de izlemesi bekleniyor. Harmanlannr yeniden gozden geEirmeye

Sorman, Tlirk tutiiniinden 0retilen
sigaralara daha diiguk vergi getiren
uygulamanln tuttin tireticileri agrsmdan sevindirici bir geligme oldulunu
soyledi. Turk tUtunil kullanrmr oram-

yuzde 95'i gark, geri kalan krsmr da

PHILIP MORRIS'iN TdRKU
AVAI\TAJI

TEKEL'in

iirettifi

sigaralar drgrnda

yeni vergi duzenlemesinden etkilenmeyecek tek sigara Tiirku. Philip Mor-

baglayan, laboratuvar Eahgmalarmr
yolunlagtran sigara ureticilerinin, ta-

ris tarafindan hsa bir once piyasaya
suriilen Turku, tamamen gark tipi ti)tiinden imaledildifi iqin, yeni duzen-

mamen Turk ttit0nunden olugan yeni
sigara markalarrnr piyasaya surece$i
ya da mevcut sigaralarrndaki Turk tu-

lemeye gore en dtrgiik seviyeden yani
paket bagna 350 bin lira maktu vergi
odeyecefinden, en ucuz sigaralar
arasmdaki yerini koruyacak.

tunii oramn ytikseltebileceli

ifade

ediliyor. Ig piyasada kullammn artmasrna paralel olarak Turk

tutiiniinun ih-

racat deferi de ytikselecek. Gegen yrl

ARTACAK

run artmaslnrn fiyatlan da artrracalna
delinen Sorman, "Ancak sozlegmeli
uretim ile 0retici tuccara ballmh hale

geldi. Uluslararasr firmalar iEin gahgmak zorunda kaldrlar. Tuitinde mutlaka sozleqmeli uretimin yerini aEtk artrrma sistemi almahdrr. Baglangrg olarak tiitunun en azrndan varrsl bu sis-

F
r:r:i:.:i

ffi.l:lt:l:ilill':t

::i::l:ii:i:i:it:tiir::l l,i,' ,r::::r:i:ll:lillliltl:::::::lX:i::i:r:r:::::i::trX:tr:i::lllll:::

frmd

d
ffi
stffi.ryeTitrkti-ttiiil glrgcf &gErii bufur- Tirtitn para
efu* & *ht tretim alanlan yenicTgeni{gr"_ded._

.. _

..

TURK TUTUIICULUGUNUN ONU
4Cil.ACAr(
fuu.rt Eksperleri Derneli Yonetim
furutu BaEkaru Yrlmaz Tekay, Ttirk tipi
rtrun kullanmayr ozendiren sigarada
rcni vergi sisteminin gok olumlu oldupnu soyledi. Bu gekilde rekabet aEr-

'rndan eksileri bulunan Tekel'in yeni
wantajlar kazanacafitnt savunan Te<ay, Tekel'in pazar paylnln artmaslna
;aralel olarak Turk ttitiintintin deferinin de yiikselecelini belirtti. Diler sigara firmalanntn da daha fazla Ttirk
tiittinii ldlanmak igin gahgma igine
girdikleri yontinde haberler aldrklanm
vurgulayan Tekay, "Ttirk tiitun iireticisinin pazar payl her geEen gtrn azah
yordu. Yeni vergi uygulamasryla beraber difer firmalar da daha fazla yerli
t0tiin talebinde bulunacak. Kendi si-

garalannda kullandrklan Turk tiitiinii
oranlnr artracaklar. Bu gekilde Tiirk
tiittnctliiltiniin onti aErlacak. Ancak
hergeyden once iireticilerin orgtitlenmesi gerekiyor. Bir miidahale kurumu
piyasada yer almah" qeklinde konugtu.
tUtUn Uretimi
Yrllu

r

Ekici Adeti

0rctim lrlikbn Irctim

arfr

15.08.2004 Htirriyet

Tutiin Kurumu Bagkanr Niyazi Adalt,
Gkel'in pazar paymn yiizde 50'nin
altrna indi[ini agrkladr. Philip Morris'in
Tekel'e yetigtigini soyleyen Adah, British American Tobacco'nun yaptr{t indirimle pazar payrm iiEe katladrfirnr da

vurguladr.

MALiYE Bakanhlr'mn firmalarrn fiyat
indirimlerinin yarattr$r vergi kaybrnr
onleme gerekgesine dayandrrdrlt duzenleme ile yarar salladrlr Tekel'in
pazar payrrun yiizde 50'nin altrna di.igtiigti ortaya grlrtr. Ttittin Kurumu Bagkanr Niyazi Adah, 2004'iin ilk altr aylnda Tekel'in pazar Paylnn ytzde 50'nin

bir miktar

altrnda gerEeklegtilini
bildirdi. 2003'tin ilk altr aynda yiizde

Ttrttin, Tiitun Mamulleri ve Alkollu Igkiler Piyasasr Duzenleme Kurumu
Bagkam Niyazi Adah, Hurriyet'e, yeni
vergi dUzenlemelerinin pazar Payl
tizerinde olasr etkilerini delerlendirdi.
Ticari srr olarak defierlendirildifi iqin

net rakamlart

vermel<ten kagnan

Adah, 2004'iin ilk ay itibarile Philip
Morris'in (PM) yiizde 40'm tizerine qtkarak pazar kazanmaya devam ettifi-

237.009

t

20m

581.821

196.391

-21

(JTI) iki puan dugugle yiizde B'e

ni, British American

473.401

142.862

402,145

153.059

7

2007

s30i00

1 1

-27

1.731

Tahmini

indifi-

Tobacco'nun
(BAT) da son donemdeki fiyat indiriminin
ardrndan Dazar oavrnr iice katr f ilf rfr r or uil ruart paLat pdyll

il uge Kat_
layarakyuzde 3'e ulagtr$rnl soyledi.

PM, geEen yhn aynr doneminde

Yrllara gtire tiitlin ihracatr
Yrllar

1

ni, Japan Tobacco International'tn

PM, TEKEL'EYET|gTI

Kaynak Tiitiin Eksperleri Demegi

998

iliktar

Deder

(bin kilogram)

(bin dolar)

128797

506671

1999

1

15340

469622

2000

107081

392190

2001

100209

u7219

2002

925€

289045

14515

345062

2003

1

Kaynak Ege lhracatgr Birlikleri

olumlu bir geligm.e' dedi.

BAT'DEGERIDONqSOLqR
Fiyat indirimi ile son donemde paza:
payrnr iiEe katlayan BAT'nin yeni du-

zenleme nedeniyle geriye dontig yas
ayabilecelini ifade eden Adah, 1 milyon 600 bin liraya Eektigi Viceroy sigarasr ile Tekel 2001'den pazar Pay
igin gu de$erlendirmeyi yaPil:
Yuzde 20'ye kadar varan oranda indirim yapmrg BAT'nin 1 milYon 600-1

binkiloqnml

2002

tajh hale geldi. Tekeligin hem ozellestirme hem de pazar PaYr agrsrndar

yagadt.

573.829

m1

kel'in elini gtiElendirdigini belirte:
Adah, 'Tekel'in pazar payndaki dii.
meyi azaltacak bir geligme olabili
$ark tipi tiltiinden yaprlan sigarala
vergi dolaysrla fiyat agtstndan avan-

kapmrg olabilecelini belirttigi BAT

,5 pazar payrna sahip olan Tekel, bir
ylda sekiz puanrn ustiinde diigug

1999

-,t,

artlrmaya Eahgacak.
Yeni vergi diizenlemesinin ozellegtirme vitrininde olan bir kurulug olan Te-

57

(kisi)

ffizde)

olarak gerEeklegmigti. PM kargtstnc.
sirrekli gerileyen Tekel, yeni duzenleme sayesinde yartstndan golu 9atipi sigaralardan gelen Pazar Payl:

yizde 37,4 pazar palnna sahipti. Bir
ylda Tekel'in aksine 10 puan civarrnda pazar paytnt arttgl yagayan PM'in,
miktar-adet bannda pazar payr hesabmda aray bu kadar kapatmasr, PM'e

avantaj saSlayan hasrlat agsmdan
pazar

pa1y'

hesabrnda Tekel'i yakaladr-

!t yorumlarrna neden oldu. 2003'un
ilk altr ayr hesaplamalanna gore miktar bazh hesaplamada ytrzde 26 civarmda olan Tekelile PM arasrndaki fark,

hasrlat bazh pazar paynda yizde 7

milyon 800 bin kategorisindeki tirtinlerini bu fiyatlardan satmast yeni verg
yaprsr kargsrnda mumkun degil. Qiinkti kafadan bir milyon maktu vergi
grktr paket bagma. Geriye kalan 600
bin lira. Bu 600 bin lira iEinde yuzde
28'e dtigurirlmug de olsa esas OTV
olacak, KDV olacak, maliyetler olacak
ve kar olacak ve bayi karlarnl da dugunirrseniz 1 milyon 600 bin liraya

srlmast miimktin defil. Pazar paynt
trge katlanmasr fiyat dtizenlemesinden sonra olmu€tu, gimdi bir miktar
r

r |

-

I !l!ql

gerilemesi beklenebilir.'
Harman de{iEtiren pazar kaybeder
SARK ttltunune sallanan vergi avantajr nedeniyle firmalarrn harmanlarda

degigiklige gitmesi seqene!in.
defierlendiren Niyazi Adah, harrnanda
degigiklik yaparun pazar kaybedece!
uyarrsrnda bulundu. Tuketicinin fiya:

oynamalarrnda benzer grup iginde
degigiklik yapabildigini ama harmanrru defigtirmedilini vurgulayan Adah

'Harman oranlannda buyuk olgekte

bir degigiklik derhal tuketici tarafindan farkedilir ve o n'larkadan so$urla:

Dolapslyla marka pazar kaybede:
Ama gark tipi yani kuquk yaprakh tu,

[g
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

Ama gark tipi yani iqlg't l lap"reoan i-ltunlerden yaprlrrus sig;arararoa ciara
az vergi yukti getirilaig ron finrnlar o
alanda ayrtca sallslan:rt deneyebilfu.
PM, Turki-r ile sansul cienemigti. bagka firmalarda da cieneyebilir. Ama
mevcut markalanmn harmanlannt

defigtirme uy'grrlamasr olmayacakttr'
dedi.

'gicanaYlZAu" 325 BiN KicINiN
HAYATINIKORTARACAK'

19.08.2004Zaman

kiye GenelMudurii Paul Helderman,
h[kiimetin sigaradan ahnan OTVde

yapbsr degigikligin iptali igin Danqtay'da dava agbklannt aErkladr. Hel-

derman, OW aegigiklili nedeniYle
Pall Mallve Viceroy markalarnda fiyat

artrnmt yaptrklannt soyledi. Helderman, "Hirkiimet, 2 Ylda 3 kez vergi
mevzuattnda degigildik yaptr. Son
yaprlan defiqiklik, durumu daha da
karmagrk hale getirdi' Biz de iiriinlerimize yuzde 10-15 civarrnda zamyaptrk" dedi.

Vergi mevzuatmdaki defigikliklerin

Tiirk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi
Sigara ve Salhk Ulusal Komitesi, sigara fiyatlarr yiizde 10 artrnldrfrnda,
tuketimin yuzde 5 diigece{ini, sigara
fiyatlarrndaki yiikselmenin 17 milyon

uluslararast yattrtmct agtsrndan olumlu olmadrflrm belirten Helderman soz-

sigara igicisin den 325 bininin hayatnt
kurtaracafitnr bildirdi.

lerimizi aErklayaca!rz. Hukiimetle

Sigarada OT\rnin arttnlmaslntn

ardasigarasrna,
Winston
once
drndan,
ha sonra da Muratti, Chesterfield ve
LL\l sigaralanmn fiyatlanna yuzde 8,7
ile yuzde 27,3 arasrnda defiiqen oran-

lerine goyle devam etti: "Biz Turkiye'de adil rekabet koqullannrn olug-

agrk bir diyalog igerisindeyiz. Goruglerimiz farkh olabilir. Diyalolu surdurmeye ve uyanlar YaPmaYa devam

edece!i2."

VERGIQOKYqKSEK

len agklamada, Turkiye'de 17 milyon
sigara igicisi bulundugu, onlem ahnmadrgr takdirde bunlardan 6,5 mityonunun sigara nedenife hayatrm kaybedecegi, 4 milyonunun ise erken
yagta olecefi vurgulandr'

hgaca[2."

Maliye'nin yeni duzenlemesinin tuketimi azaltabilecek, saghga yararlt bir
onlem olarak kabuledildigi ifade edildi. "sigara fiyatlan yuzde 10 artrnldfrnda, tuketim yuzde 5 d0ger." deni-

Ankara, Zaman

Paul Helderman, 6 hafta

24.O8.2004 htirriyet

yaptrklarr indirimin tiiketiciler taraftndan memnuniyetle kargrlandrlrm ifade ederek, Pall Mall ve Viceroy sattglannrn yeni fiyatlar sayesinde Tiirkiye
genelinde 3-4 katrna, bazr illerde ise
5-6 katrna grktrlrm soyledi. Helderman, fiyat indiriminden pigman olma-

BAT Turkiye Genel Muduru Paul Helderman, hukumetin sigaradan alman
Oryae yaptrlr yeni duzenlemesinin
iptali iEin Darugtay'a dava aqbklannr
soyledi. Helderman, vergi arilgt nedeniyle Pall Mall ve Viceroy sigaralartna
ytizde 1 0- 15 orantnda zam yapma ka-

vam edeceklerini kaYdetti.

maslnl istiyoruzve bunun iEin de fikir-

Helderman, Tiirkiye'de bir paket sigaradan alnan verginin, satrg fiyatrnrn
yiizde 75'i dolaynda oldulunu ve bu
oramn gok yuksek oldulunu soyledi.
Yuksek verginin uluslararast yattnmct
agrsrndan sorunlar yarattrfint ve plyasaya kagak, kalitesiz urunlerin girmesine neden olduiunu belirten Helderman qoyle devam etti:
'Yuksek vergilendirme piyasada rekabeti bozuyor, son yaprlan vergi degigikligi bir ureticiye avantaj saghyoa biz
rekabet kogullanmn geligmesi iEin Ea-

Iarda zam yaprldr. Sigara ve Safhk
Ulusal Komitesi'nin agklamasmda,

Turkiye'de vergiler gok yiiksek diyorsunuz, ancak Avrupa [lkelerinde sigara fiyatlan Tiirkiye'deki fiyatlann 4-5
katr. Ornelin ingiltere'de 1 paket sigara 5 pound. Bu konuda ne diYorsunuz" sorusuna, "Bu tamamen tiiketicilerin gelir durumuna iligkin bir sonug. Tiirkiye deAB'ye girdilinde fiyatlar yiikselecek. $u anda Ttirkiye'nin
dofusundaki iilkelerde Tiirkiye'nin
yan fiyatrna satrg yaprhyor. Tiirkiye'de
vergiler yiikseldiginde bu pazarlardan
Tiirkiye'ye kagak girigler olacak" diye
cevap verdi. Helderman, sonuE olarak bu kurallann htrktimet taraflndan
konuldufunu ve kurallara saygrh olduklannl, ancak elegtirilerine de de-

once

drklanm ifade ederek, yeni fiyatlann
satrglann arttgtnt engellemeyecegine
inandrklannt kaYdetti.

ABVe girerseniz sigara fiYah daha

dayiikselir

ran aldrklarmr aErkladr.

PAUL Helderman, Tiirkiye'de vergiler

BAT (British American Tobacco) Tiir-

gok ytksek agklamasl iizerine, "Siz

31.08.2004 Htirriyet
Maliye, sigara tireticilerinin tirtun kangrmlannt degigtirip diig0k vergi ode-

me planmt engelledi. Paket bagna
1 milyon lirahk en ust vergi diliminin
kapsamt yuzde 24'ten yiizde 33 $ark

Ttitiinii'ne ytikseltildi.

Sigaracrlar

$ark Tiittinu oramm y0zde 1-2 artutp
alt vergi dilimine inemeYecek.

MALiYE Bakanhff, sigara iireticilerinin fiyat indiriminden dolay ufrayacalr vergi kaybrnt onlemek igin yapilgt
OzelTuketim Vergisi (OTD duzenlemesinde, sigara tireticilerinin'gark
kumazhfr'na izin vermedi. Maliye, 10

Afustos'ta igindeki $ark Tutunu oramna gore maktu vergi duzenlemesi
yapmrqtr. Bu duzenlemede iqinde
$ark Tiitiinii yiizde 0 ile yizde 24

arasrnda olanlar en iist dtizeyde ver-

gilendiriliyordu.
Bunun uzerine sigara tireticileri, yuksek vergi diliminden kurtulabilmek
igin iirunlerindeki $ark Tuttinii orantnr y0zde 1-2 artrrmayr planhyordu.
Ancak, Maliye onceki gece sigara ve
alkoll0 iqkiden ahnan OTV sisteminde
yeni bir dtizenleme yaPt ve en ust
vergi diliminin kapsadrfr $ark Tutiinii

oranmr yiizde 24'ten yizde 33'e

yiikseltti. Maliye Bakant Kemal Onahtan\n talimatr ile yaprldrlr belirtilen
diizenleme ile sigara ureticilerinin

g

TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

$ark Tutunti oranlnl yuzde 1-2 artrrarak alt vergi dilimine gegmelerinin
onu kesildi. Yeni dtizenleme ile sigara
ureticilerinin urettili sigaray en ust
dilim vergiden bir alt dilime geEirebilmek iEin en az y0zde 34 orannda
$ark Tiitunu kullanmasr gerekecek.
Bu da, pek gok uluslararasr sigara
markasrnln igim lezzetini deligtirmeyi
goze almasrnr gerektirecek. Maliye,
sigara 0reticilerinin daha az vergi u!runa tuketici kaybrna neden olacak

bir lezzet de!igimini

goze

alamayaca$lnl diigunuyor.

YENIORANLAR
Dunden itibaren gegerli olan diizenleme ile sigarada maktu vergi uygula-

masrnda iEerdigi $ark lipi Tutun'e
gore daha once 4 olarak belirlenen
grup saylsr 3'e indirildi. Yeni diizenleme ile sigaralardan igerdili tiitun
iEindeki $ark Tipi Tuti.in oranr yizde 0
ile 33 (yuzde 33 dahil) arasrnda

olanlardan adet bagrna 50 bin lira
(paket bagma 1 milyon lira), yuzde 34
ila yuzde 66 arasmda olanlardan (ytiz-

de 66 dahil) adet bagrna 26 bin 750
lira (Pakette 535 bin lira), yiizde 67 ile
yuzde 100 arasrnda olanlardan ise
adet bagrna 17 bin 500 lira (pakette
350 bin lira) maktu vergi alrnacak.

ESKiSiNEYDi?
10 Agustos tarihinde yaprlan diizenle-

mede sigaralardan igerdigi gark tipi
tutiin oranrna gore, yizde 0-24 arasmda olanlardan adet baqma 50 bin
lira (pakette 1 milyon lira), y0zde 25

ila 49
bagrna

arasrnda olanlardan adet
30 bin lira (pakette 600 bin

lira), yuzde 50-74 arasrnda olanlardan

22 bin 500 lira
(pakette 450 bin lira), ytizde 75 -lOO

sigara adedinde

arasrnda gark tipi

tiitun ile irretilen

sigaralarda ise adette 17 bin 500lira
(Pakette 350 bin lira) maktu vergi
ahnmasr ongorul-miigtu. Sigaradaki

yuzde 28'lik nispi vergi oranrnda ise
degigiklige gidil-medi.
Samsun 21 6'ya'avantaj' iddiasl
10 Agustos tarihindeki OTV duzenlemesi ile Gkel tarafrndan uretilen siga-

ralara rekabeti engelleyici gekilde
avantajlar saglandrlr iddia ediliyordu.
Sigara ureticileri maliye Bakanhlfnrn
onceki gun yaptrfr yeni dirzenleme ile
Tekel tarafrndan irretilen Samsun
216'ya dayeni bir avantaj sallandrlrnr

iddia ediyorlar. Onceki d0zenlemede
Samsun 216, tutun kangtmt nede-

139 bin 540lira, alkol derecesihacirr
itibanyla y0zde 80'den az olan taff:

niyle y0zde 25-49 $ark tutunlii vergi
dilimine giriyordu ve bu dilimde adet

edilmemig etil alkol, alkollu igkiler
likorler ve di{er alkollu igecekler igin

baqma 30 bin lira vergi ongorulu-

58 milyon 139 bin 540 lira olarak

yordu. Yeni d0zenlemede, bu oranlar
defiqti ve Samsun 276 ynzde 34-66
$ark tutunlti sigaralar srnlfrna uygula-

uygulanrrken bunlar da maktu vergi

nan dilme gegti. Boylece Samsun

SAHTECILER qrN'DE EABRIKA

276'da adet bagrna odenecek vergi
miktarr da 26 bin 750 bin liraya indi.
$ark Tipi Tirtun'den iiretilen sigaralar

KURDU, TEKEL 2OO1 URETIYOR.

iginde Gkel'in Maltepe, Samsun ve
Bahar gibi [runleriyle Philip Morris'in
Turku markah sigaralan bulunuyor.
Kanqrmla oynayan yeniden iiretim
ve satq izni alacak
SIGARA 0reticilerinin tut0n karrgrmlarryla oynayarak vergi avantajt sallamasr konusunda Maliye Bakanhflr'mn

yanrsra, Tutiin lfurulu da baa hazrhklar yapryor. Kurul'un onirmuzdeki
gunlerde yapacalr bir duzenleme ile,
urettifi herhangi bir sigara markasrnrn ttitun karrgrmr ile oynayan ureticinin yeniden satrg ve uretim izni almasr
gerekecek. Boylece, sigara irreticilerinin tuttrn kartgtmlan ile istedifi gibi
oynamasr da 'biirokratik engeller' ile
cazip olmaktan grkarrlacak.
igkide de .maktu vergiye doniildi
ALKOLLU iEkilerdeki OTV duzenle-

olarak degigtirildi.
.

10.09.2004Sabah
Tekel Genel Mtidi.irti Sezai Ensari
sahte sigaraya isyan ediyor.

Mafyanrn da kanEhlr sahte sigara
igin Qin'de fabrikalar kuruldu.
iginde bez ve tahta tozu katrlan sahte sigaradan elde edilen ciro 1 kat-

rilyonu buldu.
Yaprlan tespitlere gore Makedonya.
Qin ve iran'da tiretilip yurda kagak olarak sokulan sahte sigaralar Tekel'in sigara satrylannr ciddi oranlarda dugurdil. Ozeilikle dofu ve guneydoludaki
Diyarbal<rr, Hakkari, Siirt, Urfa ve $rrnak'ta Tekel'in satrglarr yiizde 35 ila
yuzde 50 oranlartnda azaldr. Tekel'in
Hakkari'deki satrglarrndaki ditgtg yuzde 60'larr buluyor. Gkel Genel Muduru Sezai Ensari sahte sigaranm ylhk
cirosunun 1 katrilyon lirayr buldufu-

mesine gore ise daha once asgarivergi tutarr olarak belirlenen oranlar
maktu vergiye donugt0ruldti.

ozellikle son iki yrlda baglayp "patla-

Buna gore maktu vergi tutarr, biralar
igin 1 litredeki her bir alkol derecesi
igin 159 bin lira olarak belirlendi.
Taze uzum qarablnda 1.5 milyon lira,

"Riski az, ranh gok. Denetleyen de olmadrlr igin megru bir igmig gibi herkesin gozu onunde yaptltyor" dedi. Bir

kopiiklu garaplarda 6 milyon lira,
vermutve difier tziim garaplarrnda 12

milyon 800 bin lira, alkolderecesi hacim itibarrla yuzde 18 veya daha az
olanlarda 9 milyon 900 bin lira, fermente edilmig difier iEkilerde, tarifenin bagka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan fermante edilmig iEkilerin kangrmlan ve fermente edilmig igkilerle alkolsuz igkilerin kartgtmrnda
1.5 milyon lira olarak uygulanan asgari vergi tutarlarr da maktu vergiye

doniiqtiirtildu.
iEerdigi alkoltrn 1 litresi igin asgari vergi tutan, alkol derecesi hacim itibanyla y0zde 22'den fazla olanlar iqin 58
milyon 139 bin 540lira, alkol derecesi
ne olursa olsun ta$fir edilmig etilalkol
ve diler alkoll[ iEkiler igin 58 rnilyon

nu

agrkladr. Sahte sigara sattqlnln

ma" gosterdilini vurgulayan Ensari

s0re once satrqr gundeme gelen ancakyeterli teklif verilmedili iEin satrlamayan Tekel'in bagr bu kez sahte sigaralarla dertte. Son iki yrlda Erg gibi bu-

yuyen sahte sigara satrylndan dolay
hem Gkel hem de devlet trilyonlarca
lirahk kayba ufruyor. Ekonomik krizde devletin en onemli gelir kalemi haline gelen sigarada vergi oranlannda
arka arkaya yaprlan arttqlar sonunda
yer altl dunyasr iEin buyuk bir rant frrsatr dofdu. Devletin tuttrn ust kurulunun kurulugu srrasrnda yaptrfl kritif
bir hatayr da deferlendiren yer alt
dunyasr derhal sahte sigara igine el attr. I-{atta i:gin boyut}an yurtdtgtnda sah'
te sigara r.lreten fabrika kurmaya kadar ulagil. Oyie ki icidialaia gore yer al'

[g
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tr dunyasr sahte sigara'-lreur-lnoe Te'

kel'den emekli olm us :utJl^r etcsperlerini kullanryor.

MAALESEF ID DI,AIIR DOGRU
Sahte sigara satrsianfa ilgili olarak
SABAH'In sorulanru vanrtlayan Genel
Mudur Ensari bu tur bilgilerin kendilerine de ulagtrEm ancak bir isim tespit
edilmedigini soytedi. Tekel'in 7 42 ytllr.k
kuruluq oldugunu ve geEmiqten beri

binlerce kiqinin kurumdan emekli
oldugunu kaydeden Ensari "Kimler
oldi-rgunu tespit etmek mumkun degil. Ama aragttnyoruz. Belki bir ihbarla
ya da bir tespitle bulunacak. Maalesef

para igin vatantna ihanet edenler
grkryor" dedi.

HABRIKAT,CRKURULDU
Tekel tarafrndan yaprlan tespitlere gore bugune kadar Qin, MakedonYa ve

iran'da kurulan fabrikalarda Tekel'in
en gok tutulan Samsun 216, Tekel
2000 ve Tekel2001 sigaralarrmn sahteleri iiretiliyor. Uretilen sahte sigaralar Turkiye'ye en Eok Kuzey lrak'tan
gelen kamyonlartn "zulalannda" geti-

riliyor. Her gun binlerce kamyonla
gelen sahte sigaralar el albndan bufelere satilryor. Tekel'in tespit ettigi ikinci
gelig yolu ise deni4rolu. Ozeliikle Qin'
de uretilen sigaralar Istanbul ve Bursa'ya ba$h deniz gumruklerinden yurda sokuluyor. Sahte sigaralann daha
gok Tekel uri.rnlerinde yaprldrgrru dile
getiren Ensari Marlboro, Camel,
Winston gibi yabancr uriinlerde sahtecilifin yaprlmadrfrm daha gok ka-

gak sigara olaynn sozkonusu oldusoyledi. Bunun nedenini bile-

lunu

medifini kaydeden Ensari bu gekildeki kagakgrhlrn ise serbest bolgede

faaliyet gosteren bazr firmalarrn fne
serbest bolgede kurduklarl firmalara
yatay satrq yaPmE gibi gostererekya-

prldrfrn ifade etti.

'SiGARAYA BEZ KATIYORLAR'
Genel Mudur Ensari'ye gore sahte sigara olayna devletin iki biiyuk hatast
yolaEtr. Halen 2 milyondan baglayrp 3
milyona kadar defiigen fiyatlarla satrlan sigarantn yirzde 75'i vergi. Fiyatrn
iEinde yuzde 10 oramnda da bayi kart

var. Bir paket sigaranrn gergek maliyeti 500 bin liray gegmiyor. Sahte sigaracilar kurduklarr ya da kiraladrklarr

fabrikalarda 250 bine sigara tiretiyorlar. Bu sigaralar kalitesiz tiitunden yaprhyor. Maliyet dugstin diye tiiti.in zararh maddelerden anndtrrlmryor; tah-

ta ve bez attklanndan olugan dolgu
maddeleri de kangttrthYor.

'l,5.O9.2OO4YeniAsu

OzeileEtirme idaresi, sonbahara
hzh bir takvimle giriyor. Ttirk'llelekom satrE planr, Tekel, Tiirk Hava
Yollan ve Petkim iizelleqtirme stratejisine son Eekli verildi
Ozeleqtirme idaresi Baqkanhfr, sonbahara hrzh bir takvimle giriyor. Ozellegtirme Yuksek Kurulu'na sunulmak
0zere haarlanan dosyada Turk Telekom sahq plam, Gkel, T0rk Hava Yollan ve Petkim ozellegtirme stratejisi on
srralardayer alryor.

Oncetikli olanlar
Tilprag igin yargr kararlnt bekleyen
Ozellegtirme idaresi kurmaylart, yaz
aylannda yolun hazrrhk yapttg biiyuk

3- Petkim'e Ozel fuz: Blok sabq yontemiyle ihaleye gtkan ancak altcr firmanrn odeme yapamamasr nedeniYle
ozellegtirilemeyen Petkim iEin "mugteri odakh" halka arz segeneli kullantlacak. SPK'nln onay vereceli Plan
sonrasr, Petkim'le en gok ig yapan kuruluqlarm da yeraldr$r miigteri grubunun, belli bir iskontoyla qirkete ortak
olmalanntn yolu aErlacak.

16.09.2004 Sabah

JTI\n fiyat indirimine, Phillip Morris
de karglhkverdi. Vergi artrgryla onti kesilen sigarada fiyat indirimi savaqt yine

baqladr. $irketler zarar pahastna
dampinge gidiyor.
Sigarada yeni vergi duzenlemeleriyle
fiyatlarrnr artrran firmalar pazar PaY

kaybedince karlarndan feragat etmek pahastna indirime gitmeye bag-

Ozeilegtirme portfoyirntin oncelikli

ladrlar. Onceki gtin, Japan Tobacco
International (JTI) orta fiyat kademesindeki [runlerinin fiyatlarrm yizde 7
agalr Eekmigti. Dun bunu goren Phillip Morris de yine orta kademe iiriinlerinde fiyatr ytizde 7 indirdi. Boylelikle

ihaleleri gunlar:
1- Tekel Yeniden Vitrinde: Ozellegtirme idaresi, Tekel'in tritun mamulleri
bolumirniin satrqr iEin mustakbel ahcrlan da dikkate alan bir yontem geligtirdi. Daha once Tekel'in, girket hisse-

yerli ttitiin oranlna gore belirlenen
vergi diizenlemelerife fiyatlarrm ortalama 600 bin lira arhrmak zorunda
kalan sigara ureticileri, pazarlarmt korumak adma paket baglna karlanndan
200 bin lira feragat ettiler. Bir sigara

lerini satmay deneyen ve stoktaki

girketinin rist di.izey yoneticisi bu durumu goyle deferlendirdi: "$imdilik
bir miktar zarar bile ediyoruz. Ama ya
biz en sonvergi dtizenlemesi nedeniyle harmammlzr defiigtirecefiz, ya da

gaph ozellegtirmeler iEin Ekim-Kasrm

aylarrnda sattg ilanlna grkmaYr
planlryor.

tutunlerin bir boliimtrnii iig

yl

iEinde
almayr gart kogan Ozeileqtirme kurmaylan bu kez daha profesyonel bir
qahqma yaptrlar. Tekel'in sigara fabrikalan, dafrtrm ve pazarlama uniteleri
igin ayn ayrr bilanEolar qrkarrldr. Bu
varhklann, 450 bin ton ttitiln stoku ile
birlikte sahga sunulmasl karara bafrIandr.

2- Tl-Vde Onemli Olan ilgi: Oie furokratlan, THYnin halka arzrnda, piyasa ilgisine gore sattg esastnl benimsedi. THY iEin piyasadan talep toplanacak. Kesin ahm miktartna gore, nihai satlq fiyatrve sattg miktarr saptana-

daha fazla Tiirk ttitunu kullanrlan daha dtguk fiyath uriinler grkaracaft2."
MALTYE DEVREYE GIRIV1IQTI

Sigara girketleri temmuz bagrnda fiyatlarnda indirime gitmesi uzerine,
Maliye Bakanhfr ulradrgr vergi kaybr-

nr onlemek iEin sigarada uygulanan
vergi sistemini defiigtirmigti. Yeni duzenlemeyle sigara harmanrndaki Turk
ttitunu kullanrmr orantna gore sigara
bagma vergi uygulamaslna gegildi. .

cak. THY'nin halka aErkhk oranlnl,

Ytzde 33 ve altrndaki Turk tuttinii

talep kogullan kesinleqtirecek.
MiiEteri odakh arz

bagrna vergi 1 milyon liraya grktr. Fir-

kullanrm oranl olan sigaralarda paket

[g

rUnrn exspenleRi
oenHeGi
a0LreHi

malar bu dtizenlemeyle Tekel'in kayrildrlr ve ozellegtirme Ealrymalarr oncesinde Tekel'in kannrn artrrilmasmn

Qigek, arag muayene istasyonlanmn
ozellegtirilme ihalesinin ise bu hafta

baglatrlaca!rnr aqrkladr. Qigek,

hedeflendili qeklinde yorumlarda bu-

Turkiye'nin ozellegtirmeyi en az 20

lunmuElardr. Ancak yine de indirime
gittikleri sigara fiyatlarmr yeniden ar-

yrldrr konugtulunu, ancak bunu

lrrmrqlardr.

Eimdiye kadar yaprlan ozelleg

jnoinim rciKETiMi ARrrRrR

gergeklegtiremedi$ini sofledi. Qigek,

tirmelerle ilgili olarak gunlan kaydetti:

"2001'den bu yana bir mukayese
yaptrjrmrzda, 2001'de Turkiye'nin
ozellegtirmesi 60 milyon dolar,
2OO2'de 290 milyon dolar, 2003'te
258 milyon dolar, 2004 yh itibarile
de 1 milyar dolann uzerindedir. 2004
gelirinin 238 milyon dolan Hazine'ye
aktanlmrg, 363 milyon dolan 2003
ylndan once kullanrlan laedilerin

Sigara fiyatlannda indirimin talep ar:ryrna neden oldulu eleEtirileri her
:cuzlamadan sonra dile getiriliyor. Nii.ekim uluslararr piyasalarda yaprlan
ragtnmalara gore her yiizde 10'luk
iyat indirimini, tiiketimi ozellikle geng
rtifusta ytizde 8 arhnyor. Tum dunyada sigara fiyatlanrun yukseltilmesi
yonunde Eahgmalar yapilrken, Turkiye'de bu tip indirirnler ozellikle kamuou)runun tepkisini Eekiyor. Sektor
temsilcilerinin yorumlarna gore sigarada vergi dtrzenlemeleri sonrasrnda
plyasa hentiz oturmadr. Yeni indirimlerin devam etmesi gundemde.
TEKEL SArrgr-ARr YdKSELDi
Tekel Genel Mtidiirii Sezai Ensari'ye
gore Tekel2001 ve Samsun 216 gibi
ur0nlerin fiyatrnrn rakiplere gore
duguk kalmasr avantajr ile satrylarrnr
artrdrlar. Temmuz ayrnda indirimleri
baglatan BAT'nin Tiirkiye Genel Mriduru Paul Helderman da indirimler
sonrasrnda yaptrfr aElklamada yaptlklarr indirimin tuketiciler tarafrndan
memnuniyetle kargrlandrlmr, satlglarmn 3-4 katrna Erktrlrnr soylemigti.

ABD'nin bagkenti Washington'da

NeyzatAIAL

gonilen davada, savunmanrn agrhg
konugmasrnr yapal Philip Morris
avukail Ted Wells, 'Uzerinde 'light'da
yazsa, zararsz sigara diye bir gey
yoktur. Biz tehlikeli bir trun satryoruz'

21.O9.2OO4Sabah

erken odemesinde kullamlmrgtrr." Qig
ek, "2003 ve 2004 yllarrnda yaprlan
ozelleEtirme uygulamasr ile 31 girketteki kamu hisselerinin, 17 igletme ve
863 varhk ve gayrimenkulun satrgrnln
gergeklegtirildilini, dort limanrn da igletme hakkrmn devredildifini" sozleri-

neekledi.

ABD htik|metinin, diinya devi
biiyiiksigara qirketine

7
kargr agtrlr 280

milyar dolarhk davamn ikinci gununde, tireticiler'sigaranrn zararh bir [ri.rn

oldu!unu'itiraf etti.

dedi.

Telekom'un blok satrgryla Tekel ihalesi
ekimde, THY'nin halka arzl ise kastmda baqlatrlacak.

Bakanlar Kurulu'nun diinkii toplantrsrnda alrrhkh olarak ozellegtirme goruguldu. Toplantrnrn ardmdan aErklama yapan Htrkumet Sozcusii Cemil
Qigek, Telekom'un blok satrg ihalesinin ekim aynrn ilk haftasnda agrlaca!rnr, Tekel ihalesinin ekim aynrn iiEuncii haftasrnda baglatilmasrnrn
planlandrfrm, THY hisselerinin halka
arzrrun ise 17 Kasrm'da baglatrlmasr
iEin Eahgmalarrn surdugilnu bildirdi.

Savunma avukatlarr, sigaranrn tehlikelerini daha ilk durugmadan kabul
etmekle birlikte, diler iddialann' te-

melsiz'oldulunu iddia ettiler. 1998 yhnda birgok eyaletin htik0metiyle top-

lam 206 milyon dolarhk bir anlagma
imzalayarak davadan kurtulan sigara
girketleri, bu tarihten sonra sektorde
olumlu geligmeler oldulunu ve 'kotu
niyetli' firmalarrn qekildigini savunuvorlar.

iruKriMerrsRARLl
ABD tarihinin en btiyuk kamuoyunur
aldatma davaslnda hukumet, buyuk
ttittin i.ireticilerini, 50 yldrr sigaranrn

zararlarrnr saklamakla sucluvor.
iddianamede, 5 sigara iirlet,
patronunun 1953'te yaptlklan gizl
toplantrda sigaranln kansere yolagtrgt

yonundeh bulgularrn iizerine ortme
karan aldrklarr ifadesi yer ahyor. $irketler, aynca bagrmhh$ artrrmak iEin
ttrunlerde aqrn nikotin kullanmak, pazarlama stratejilerini gengler iizerine
kurmak ve 'light' urunler hakkrnda
yalan soylemekle suglanryor.
Davarun ilk bolumunun Mart 2005'e
kadar surmesi ve dava sonucunda sigara tretimi, reklaml, ambalajl ve sa-

tqt konulannda katr onlemlerin ahnmasr bekleniyor
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Hiirriyet

Rekabet Kurumu Bagkant Mustafa
Parlak, Tiirk Telekom ve Tekel'in siga-

ra boliimunun ozelleqtirilmesi konusunda tawrm aErkladr. Parlak, "Tekel'in
sigara markalarrnr ayn ayn satrn. Telekom'u da kablolu yayrn gibi operasyonlanm alan girket satsln" dedi. Parlak, "Bunlar yaprlmazsa satlga onay
yok" mesajrverdi.
REMBET Kurumu Bagkam Mustafa
Parlak, ozelleqtirme ihaleleri iEin verdikleri ongorugte Turk Glekom'da satrg sonrasrnda altyapr bolunmesine gidilmesi ve Tilrkcell'in ihaleye gireme-

mesi, Tekel sigaranln da boliinerek
satrlmasr esasrnl benimsediklerini
aErkladr.

Rekabet Kurulu'nun her iki ozellestirmeye iligkin Ozellegtirme idaresi'ne
iletti{i ongortgunde de, bu onerilere
uyulmamasr durumunda satlg sonrasr Ozellegtirme Yuksek Kurulu kararr

oncesi verilecek nihai gorugte, devre
izin verilmeyeceginin altr Eizildi.
Parlak, Tekel'in bir buttin olarak satrt
yonteminin tercih edilmesi durumunda devralacak tegebbtisiln pazardalc
konumuna gore, makul surelerde

gerqeklegtirilebilecek bolunme modellerinin ya da sahip olunan marka
veya nnarkalarin elden gtkanlmasln.
isteyecek rnodellerin Kurum tarafrndan onerilece$inin bilinmesi gerektifrlni kaydett!.
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uzerine,
oglu Turqav
Turgay, YASAR
YA$AR UN[V.
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Iiye Hanrmrn oilu

olduktansonra
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Bu yuzde 50'de olu4 ynzde 49 au ota-

bilir' dedi. Telekom hisselerinin

KLER
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UNIVERSITE SINAVI
dev- M"rt"kturu-:rffi,',Effi

ile Sab_

je. devirle ilgili
kogui',. .--:.-:r:uiukler getirilebilecei. ,:,: :€',re rzn verilmevebilecegi ,-:;*.ar<en. dolaysryla bu hu-

Parlak gunlan soyledi: 'Rekabet huku- ISTATISTIK(BURSLU), ..
meslelda$lmz Selguk OZBEC-ENE
UZUtL-b.Nt ile
kunda kontrol onem kazanrvor.
kazanlvor. Bizde lfr:r il:, Meslektagrmrz
Meral.Hantmtn
oglu
Tugrul,
ITU. META:l'ii
adr^f
r-nn+rnriin
Aa,,riAtr
t,,
,"r-r^
-h kontrolun devridir. Bu yuzde 'iijhjr.
aslolan

susun inaiel'e katrlacak teqebbt)slerin
bilgisine sunulmasr bahmrndan, ihale
sartnamesinde belirtilmesinin gerekli
oldugu sonuE ve kanaatlerine ulagrlmrgtrr' diye konugtu. Parlak, amacln

50'de olabilir, yuzde 49 da olabilir. iiiil,t"rt"ttug,-z Kasrm DE/v\iREL ile Ayqe
Yuzde 49'dan daha diigiik olmakla l |nanrmrn- ollu Kaan Mahmut, Kfd.
birlikte imtiyazh hisse olabilir veya soz- ii ii IN$AAT
legmede kontrolirn ortak oldugu yd- ,, ,,lt"tl"ldaErmrz Nedim ozKAN i!9,Hi9.3y""1
. rsr vE,
Hanrmln
r kzr
ruar rMerve,
|KOCAELI
\vL1 LL
UNIV
..___.__.r:-.r_
r_l_..j,^
alaDllll Ya oa
yuzde ELEKTRONiK
nunoe maooe yer
VE HABER. MUH.,

sadece gelir elde etmek olmadrfnr,
ancak sadece gelir elde edilmek istenmesi halinde bu firmalara, ozelleg-

tirme sonrasr tekel olma garantisi
verilmesiyle bu amaca ulagrlabilecegini kaydetti.
Fas hesabryla Tekel 8- 1 0 milyar dolar

MUSTAFA Parlak, Gkel'in deferiyle
ilgili gu yorum yaptr: 'Ozeilegtirme yaprlrrken sadece gelir duqun0luyorsa,
ahcr tegebbuse, vergi konulmayacafrnr, rakip yaratilmayacagrnrn giivencesini verirseniz, en y0ksek fiyatta yapa-

bilirsiniz. Fas'ta yaprldr, Turkiye'nin
yedide f i buyuklugiindeki bir pazar,
1.8 milyar dolara ozellegtirildi. Ona
oranlarsanlz Turkiye'de Tekel'in 8-10

milyar dolar olmast lazrm. Ama bu

takdirde rekabetgi bir piyasadan
vazgegmeniz gerekir.'
Tekel bolilnurse 7 yeni oyuncu do$a-

bilir
REKABET Kurumu Bagkanr Mustafa

Parlak, Tekel'in sigara markalarrnrn
bolunerek satrlmasr halinde, 'blok satrga' gore daha rekabetgi bir yaprnrn
elde edilebilecelini vurguladr. Tekel'in
sigara markalarr boliinerek satrldrlr
takdirde, blok satrga gore daha rekabetgi bir yapr elde edilebilecegini ifade
eden Parlak, goyle konuqtu: 'Bu halde

Amerikan harmanh sigara pazarrnda
iig ya da dort oyunculu, $ark tipi pazarda ise iki ya da uE oyunculu bir pazar elde etmenin miimkiin olabilecegi, diger durumda ise rekabetin ortadan kaldrrrlmaslna imkan tanryacak
bir piyasa yaprslnln ortaya grkacagr
dugunulmektedir.'
Kogullara uyana'hakim durum' srnrrr

50'denazolmaklabirlikte, hissekont- ii iltrn"rt"ttus,*z Hasan Macit BAyHON
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patro-nunun gozune giren Morrb gr6s_
terdigi baqandan dolay patronu tam_
findan Mnr'a gottirtrltir. O.au aa go*

BIR

burada inek,koyun,kegi ve tavuk gib
hayvanlar beslenir ue sebze ue

-ein*
yetigtirilir ki Eocuklan taze besinlerk
beslesinler diye. yine bu hastanenir
faytondan Ambulansr ve baEhekimir
faytondan makam aracr vardlr. Btitirr
bu aynntlar bizzat Morris tarafrndar
duEuntilrntigtur. Geriye kalan 200 bir

terdililaganlardan dolayr aftk pato_
nuyla dost olmu€tur.

Morris 1 890 lrnda Amerikal,a
dtrr,eye karar verir. patronundan-.ngl ZS
bin dolar la yenid0rD,aSn g€Ee1 O""d.
lxago ueynetmitd hnnnda birriga_
ra yapts0rrna rn*irred sergiler- Bu
makine oldukEa ilgi gOru n ruaun
kazafufl para ile trern Garofolo yra
clan borcunu 6der, hem de bir ig k;_

HIKAYE

dolarla da devlet tihvili alarak

nasi lmrdufu bir valafla hastane#
gefecefini de driEtinmtigtur; Chemical Bank Of Newyork'u da mutemd
tayin etmiqtir. dg ylda bir kurdu!.u

maimkarubuhrKlsa siirede 6nfrnde genig ufuklar
aglan Monis, erkek kardegi Solo_

Bir hafta sonu lvlanisala kaynvalide_
,
mi ziyaret etmeye gittik. Krzirn hasta_
lantnca, ahp hemen yalcndaki devlet
hastanesine gottirdum. Acil servise
muracaat ettik. Sramrz gelince dok_
tor hemen diyor ki .,... gocuklara biz
bakmryoruz. Onu gocuk-hastanesine

gdtiir0n... " Biraz garipsedim. Birazda
sinirlendim. Yapacak bagka bir gey
yoktu. Mecburen ahp gitiim.

Qoiul

hastanesine varrnca gozrime ilk iliEen
Eey hastanenin adr. eik enteresan bir
isim. Uluslar fuasr Morris
$inasi Qo_
cuk Hastanesi. Galiba sizinde gurili
nize gitti. igte hikayemizde tam-bura_
da baghyor. Ve yaganmrg bir hikaye;
Ben bu ismi merak ettim. Baqladrm
ara$trmaya. Ama maalesef pel bilen

yok. Neticede bir doktorun biraz ip

ucu vermesi ile ben gerisine ulagabil_
dim.
Yll 1855, Manisa'da Safarat yahudile_
rinden fakir bir ailenin bir erkek
Eocu_
Su olur. isminiMorris koyarlar. Morris
dokuz yagrnda kugpalazr hastahlrna
yakalarunca ol0mle burun burunJge_
lir. $inasi isimli bir mtishiman dolio_

run tedavisi neticesinde

iyilegince,
ailgsi ona $inasiismini de verirter. Bu

bir vefa borcudur. Bu vefa

anlavrsr

Morris'in ruhuna da i$levecektir.
p9{en Monis on beg yug,nu gelince
takir olan ailesine yardlm etmek iEin
Yahudi mezarhsnda bekEi olarak ige

girer. Okuma ]rezrnasr olmadlglndin

igten atrftr. ig arayan $inasi 1g7-0 yhn_
da hentz 15 yaElannda yine bir

yaiudi

olan Garofolo isimli bir tuhin tuccan_
run yannda iEe girer. Krsa zamanda

mon'u da Manisa'dan getirterek is ala_
mm iyice geliEtirir. Newyork'ta Brod_
way 720, Sokakra SCHiNASi BROT_
HERS COMPAI.{V isimti bir sigara fab_
rikasr kurar. Bu bina hala ayakta kal-

may

baEarmrEtrr.

lfurdulu bu

fabri_

kada Tiirkiye'den goturdulu trjtunleri
kullanan Morris , krsa zamanda Turk
tipi sigaralarla tine kavu$ur. Turki_
ye'den ozellikle Manisa ve Akhisar

civanndan aldrfrr tttrinleri yine bu bol_
geden goturdulu usta ve kalifiye igEi_
lerle yiiksek kalite mamutter eiae?_
meyi baganr.

vakfin mtitevelti heyeti Ti.irkiye'ye ge_
lerek ; Manisa'da hastaneyi ziyaietlr
mekte ve yaprlan igleri yerinde denet-

lemektedirler...

Bizde buradan ruhun $ad olsun er
vefa insam diyoruz. Bu topraklani
nasil vefa insanr yetigtirdikjerini ve
maneviyata nasil onem verdiklerin

goriiyoruz. Ayrrca gu an kan akrtanlara Monis $inasi'yi ve dzeyir Garih gib:

insanlanmrzr ornek gosteriyoilz.
Saygrlanmla...
Kaynak Sabah Gazetesi

1903 yhnda Selanik'te is arkadasr

olan Jozef Ben Rubi'nin krzr Laurettl
ile tamgrp evlenir. Victoria, Juliette ve
Altina isimli tig krzr ile Leon isimli bir
erkek gocuju olur.

1916 yrhnda qirketinin tum haklannr
Amerikan Tabacco Company'e satar.
Ve.iq hayatrndan gekilir. Bu arada
Eo_
cuklannr kurdulu ve Morris'in arkaja_
gr

Philip'in de ortak oldulu (bir rivaye_

te gore Morris bizat kendisi kurmug_
tur.) ve gu an dtinya tutrin devi olan
Philip Morris Company do{mugtur.
Gerisini bilirsiniz.

Gelelim gocuk hastanesiyle oian ilig_
kisine. Tam bir kadirginashkve tam bir
vefa timsali bir hikaye...
Morris 1 928 yhnda memleketi olan ve
dogup briyudugu yer olan Manisa'vl
hiE unutmaz. O kadar ki yaptrrdrlr evi
Turk sitiliyaptrr ve iEini deyinelurk

gark tara

ile doqer. Qocuklufunda

gektigihastahgr ve gordugii vefiy da
unutmaz. Bu amagla bir milvon
dolarhk bir btitEe ayrrr. Bunu gO0 bin
dolan ile bir hastane yaptrnr. Bu
hastane Eocuk hastanesidir. Bu

hastanenin gok geniE arazisi vardrr ve

bu

tahvillerin getirisi otan 33 bin dolar hs
yrl iki taksit halinde Morris
$inasi Qo_
cuk Hastanesine gonderilir. Morrisbi_

Reji, Tekel,
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inhisar...

Gitti... gidiyo4asrlft Ernar...
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Dontigiiyor, aStryor "iSfiHOn {
EAZTASI ClXVRt il_1" emeldan...

Kaplyor, paylagryorlar her pargaslnr,
Ag kurtlar, yamyamlar... akbaLalar...
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mahkemelik oldulunu ve mahkeme
sonuElanana kadar bir gey yaprlamayacaf rm bizlere iletmiglerdir.
16 A6ustos 2004 tarihinde Yonetim l(:rulu Baqkammrz Vlmaz TEKAY
ve genel Seketerimiz Nedim OZXnn,
Yonetim Kurulu Uyelerimizden Sabahattin BATUR ve Orhan YILDIRIM
beyler,TEKEL Yaprak Tutiin igletme-

.

AK$MN

. 06-07 Temmuz 2004 tarihinde Yonetim l(rn:lu BaEkammz Yrlmaz TEKAY Ankara'da Ozelleqtirrne ldaresi
Baqkanr Metin KILC| beyte gonlgmuqtiir. Gori.rgmede TEKEL'in ozellegtirme stirecive Mirdahil ld-rum konularrnda gorug ahg.veriginde bulunulmugtur. Sayn KILCI Mudahil ldrrum
konusunda demegin goruglerini bir
rapor haline getirilip kendisine sunulmaslnl ve konuyla ilgili olumlu goruglerini iletmiglerdir.

. 09 Agustos tarihinde Ydnetim lfurulu Baqkammu Dunya gazetesi yazarlarmdan Sayn Sinan DOGAN bele
goruqmede bulunarak -lfuktu Vergi"
konusunda demegimizin goruglerini
kendilerine aktarmrqtrr.
. 12 Agustos 2004 deYonetim l(rrulu Bagkanrmz Ankara'da Qahgma ve
Sosyal Givenlik Bakanhff Musteganyla ,4857 sayh yeni Ig Kanunu,lq g0venlifi ile gorevli Muhendis veya Teknik elemanlarm gorev yetki ve sorumluluklarr ile gahqma usul ve esaslart
hakkrnda yonetmelik konusunda gorilgirlmtigttir. Yonetmelilin 4. Maddesinin 5.frkasmda yer alan "Miihendis"
tanrml cumlesinde "grda m0hendisligi"ibaresinden sonra"Tuttjn Teknoloji

Muhendisleri" zikredilerek yeniden
d0zenlenmesi istenmistir. Konunun

leri ve Ticareti Muessesesi Mtidiirii
Sayn Mustafa ERDOGAYIa goriigmiiglerdir. Goriigmede mesleki sorunlar vetaleplerimiz aktarrlmrgtrr.
. 16 Adustos da Yonetim l(rrulu Bagkammz; Ege TVde hazrrlanrp ismail
UCURAL\n sundufu "Ege Finans"
programlna telefonla konuk olmug,
Maktu Vergi ve Ttrk Tutunculugti ko-

Ankara'da Ulagtrrma Bakant Bag Damgmanr Hiiseyin SELIMDUivIAN beyle gorugmtiglerdir. Dernelimizin Tutiin Politikasr ve Mudahil l(rrumla ilgili
goriigleri iletilerek,Maliye Bakanltfi ve
hukirmet nezdinde destek verilmesi
istenmigtir. Aym gun iq igleri Bakam
Ozel Kalem Miidiirii Ahmet ALTIPARlvlAK beyle de gorugirlmtigtiir.
. 10 Eylul tarihinde Yonetim Kurulu
Bagkantmz Yrlmaz TEKAY bey, Ozellegtirme Idaresi Bagkanhlr Proje Grup
Bagkam sayrn Ayhan SARISU beYle

gorugerek, 4046 sayrh kanun qergevesinde belirlenecek olan istihdam
fazlasr personel ve yaprlacak gahqmalar hakkrnda bilgi ahnmqtr.

.

17 Eylirl tarihinde Istihdam

ve

nulannda delerlendirmelerde bulun-

Sosyal Hizmetler Daire Bagkanhft

mugtur.
. 17 Adustos 2004 tarihinde Yonetim
I(rrulu Bagkarumz Yrlmaz TEKAY ve
genel Seketerimiz Nedim OZKAN,
Yonetim Kurulu Uyelerimizden Sabahattin BATUR ve Orhan YILDIRIM,
TEKELA.S. Genel Miid0rii Sayn Sezai ENSAR| beyle goriigmuqlerdir.
Kargrhkh gortig ahg veriginde bulunu-

Personeli Fatma ERDEwT hantmefendile Yonetim Kurulu Bagkammrz Yrlmaz TEMY telefon goriigmesi yaparak istihdam fazlast personel Ealqmalan ve yerlegtirilmesi gtindemde olan

larak, mesleki sorunlar ve talepleri-

miz iletilmigtir.
. 26 Alustos tarihinde Yonetim Kuru-

yerler konularmda bilgiler almmqtr.
Edinilen bilgilere gore ise Meslektaglanmzrn kurum deligiklikleri gergeklegmesi durumunda, Orman Bolge
Miidtirltikleri ve Tanm il tquaurtutterinde istihdam edilecekleri bilgisine
ulagrlmrgtrr.

lu Bagkanrmz Yrlmaz.TEKAY ve genel
Sekreterimiz Nedim OZKAf{,Yonetim

' 18 Eylirl tarihinde Yonetim ltrrulumuz; gundeme gelen ve istihdam

Kurulu dyelerimizden Ti-rran ERGIN,

Fazlasr Personel tespiti hakkrnda olugan olagan ustu durum deferlendirmesi igin meslektaglanmzm izleyece!i yolu belirlemek ve daha sonra dola

Turk-ig'in duzenledigi ve CHP Milletvekillerinden Enver OKTEIVI ve Abdulrez.ak ERTEN'in kahldl$ toplantrya
iqtirak etmiqlerdir. Toplantr sonunda
Sayn Enver Ot(TE1v1 bele gortigtile-

rek TEKEL'in durumu deSerlendirilmig, sektorde TEKEL'in hayati onem
tagrdr$ anlatrlarak Mttdahil Kurum ile
ilgili bilgi aktarilarak kendilerinden
destekistenmigtir.

.

02 Eyliil tarihinde Yonetim l(rrulu
Bagkanrmrz..Ylmaz TEKAY ve Yonetim Kurulu Uyemiz Orhan YILDIRIM ,
Ozeilegtirme idaresi Bagkanr Sayn
Metin KiLCi beyle gortigmiiglerdir.
Gorugmede haarlanan "Tutiin Politikasr" dosyamrz iletilerek Mudahil tfurum konusunda bilgiler aktanlmrytu.
1O.Eylul tarihinde Yonetim Kurulu
Bagkanlmrz Ylmaz TEMY ve meslektaglarrmzdan Hakan BOZKURT beyle

.

bilecek durumlardan askari etkilenmek amacryla Dernelimiz merkez binasrnda olafian{istu toplanmrgtr. Bu
nedenle daha once hazrrlanan dilekEeler meslektaqlanmza iletilmesi ve
bilgi verilmesi kararlaqtrrrlmrgtrr.

. 04 Ekim tarihinde Yonetim l(rrulu
Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY ve genel
Seketerimiz Nedim OZKAN ve Yonetim Kurulu Uyemiz Sabahattin BATUR Ozel Tutirn qirketlerinde Eahgan
meslektaqlarinm ziyaret etmek amacryla Sprerer Ttitun lhr.San.Tic.A.$.
ve Drmon Tiirk Tiitiin A.9. ye gitmiglerdir. Yaprlan gorugmelerde mevcut
gahgmalar aktarrlmlg ve meslektaElanmzln sorunlarr ile dilekleri ve gozum
onerileri defierlendirilmigtir.

--limx

exspenuni

DERNEGi
BULTENi

l'ritiinJtrtun Mamulleri ve Alkollii ig_
'dler Piyasasr Dirzenleme Kurumu
r.adrolu meslektagrmrz Fatih UZNAY
e Gulcan GUNER hanrm 16.04.
l0O4 ta.rihinde niganlanmlglardrr.
.
d',[]r!1,:",;|<

ede4omrir boyu muttu-

Denizli Yaprak Tiittin iqletme Mridrir_

lulu kadrolu meslelda€rmrz Abdul_
lah F|ASYILD|RIM ile Emine hanrmrn ollu Halit Burak 02.06.2004
tarihinde d0nyaya gelmigtir. HASYIL_

DIRIM giftini kutlar, Halit Burak'a

Qerngk Bultenimizin hazrrlandr{r

Ozturk Tanrtlmda gahgan ve bulten"i-

mizin Grafik Tasairminr drizenleven
Guzin NARCI ite Sezer KIRhN
beyefendi 04.OB.2OO4 tarihinde
niganlanmrglardr. Qiftleri tebrik eder,

omrir boyu mutluluklar dileriz.

Balatgk Yaprak T0trin igletme Miid{ir_

Iti!0. kadrolu meslektaqrmz

Kaya
TEKIN ile Zeynep hanrmrn oglu Ozin

03.07.2004 tarihinde dunyaya

gelmigtir. TEKIN giftini kutlaa Ozan'a

Oz-Ege Tdtun San. Tic. A.S. kadrolu
meslektagrmz Muhammei nlZtl ile

hmine genturk hanrm

salhkh uzun biryagam dileriz.

sa$hkh uzun biryagam dileriz.

O7.O1.2OO4

tarihinde. niganlanmrglardrr.
Qiftleri
tebrik eder ,omur boyu mutlujuklar
dileriz.

IEKEL Yaprak Tritun igletmeleri ve
I lcareti Muessese Mrid0rhifiu kadrolu
meslektagrmrz Suleyman -ALICI ile

Sonay KIDIK hanrm 19.09.2004 tari_

hinde niganlanmrylardrr. Qiftleri tebrik eder ,omur boyu mutluluklar dilellz.

2OO4 YILINDA EMEKLI

OI.AN
1) I. Hakkr ARIKAN /ZO.OL.ZOO4

Spierer Tutun ihr. San. 'lic.

A.$. l<adrolu meslektagrmrz ilker QEL|K ile

Dilber hanrm 74.08.2004 tarihinde

evlenmiglerdir. qELiK giftini kutlar
omur boyu mutluluklar dileriz.

Tuttin,Ttitun Mamulleri ve Alkollu

iE-

kiler Piyasasr Dirzenleme Kurumu
kadrolu meslektagrmtz Fatih UZNAY
ile Gillcan harum 02.1O.2O04tarv
hinde evlenmiglerdir. UZI.{Ay ciftini

kuttar omtr boyu mutluluklar dileriz.

2) Sefim KARADQMAN/ t6.Or.ZOO4
3) Sadrk qEuriK/ 19.01.2004
4) Erhan UZUNL-AR/ O9.OZ.ZOO4
5) E Toros ozrtimZ n.oz.zoo4
6) A. Murteza BEKTAQ / LB.O3.ZOO4

7) Haldun BABACAN/ Z5.O3.ZOO4
8) Yrlmaz AYDUK/ t7.O5.ZOO4
9) Abdurrahman NALCI/ 17.O5.2OO4
10) Hatit DEIVIiRTEN/ O2.O7.2OO4
11) Zahit BAKIR/ t6.O7.ZOO4
12) Hiiseyin BiLcEN/ 28.O7.2Oo4
1 3) A.Barbaros EWApAft
/ZO.O1.2OO4

'Ibrihlerindeemekli

za

Tr.irk

olan meslektaslanmr-

T0tunctiltigrine ve mesle-klerine

katkrlarrndan dolay tegekk0r eder; bundan sonraki donemde de sa{hkve mutlulukdolu biryagam dileriz.
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Ayalualder (Soldan Saga): Levent KOgAR, Mehmet YETKIN, Recep BdLBdL, Durmug Ali iNCi, Nurullah ASLA|'|,
TURKSONMEZ, Cokhan HELVACI, Mehmet Emin AGAR, Serdar KUZUGUDEN, Ozg0r ERGUN, H0seyin .....
Cdd SAI-liLLi. brahim SAU, Bahadrr KIRIMCI.
Ortadakiler (Soldan Saga) : ErdinE AKIA$, Aydan AKIAN, Silleyman GOL, Sezai ALDIRMAZ, S.Ahmet GULEQ,
coltug QG(Rahmetle nnrpruz) , Sertan nrix, gairln AKKA$OGLU, Faruk KESKiN, Halil ibrahim oRnen.
Ohranhr (Soldan S@): Rrdvan CESIPI' Fatih QAKlvlAK, Batuhan ERDOGAI'{, Serdar SARIOGLU....
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