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MERHABA
Dernelimiz olagan genel kurulu 12 arahk 2004 tarihinde gergeklegmigtir.

Yeni yrhnveyeniy6netim h.rmlunun Ttrtun Eksperlerineve TtirkTiitiincultlgtlne
hayrh olmasrm diliyonrz

Bultenimizin hafftgt alalrtasrnda gtindemimize d0gen en onemli konu,

tabiiki 159' u meslekta$mE otmak irzere toplam 599 TEKEL Personelinin
istihdam fazlasr olarak De\det Personel Bagkanlrfrna bildirilmesidir. Bu

uygulamanm,Tekel A.$.'nin ozdle$irilme stirecinin nasil sonuglanacaglnln
belli olmadlfil gartlarda yapilmasrm yadrrgadllrmzr belirtmek isteriz.

uyelerimizin gogunlugunun g6re\r )'aptg Yaprak Tutirn lgletmeleri ve Ticareti

Muessesesi Mudurl0gtinti nasrl bir strrecin bekledilinin de netlegmedi{i
d0gtntildiigiinde, bu atamalar meslelrtaElanmzda hakh bir tepki ve huzursuz-

luk yaratmrgtr. Bu uygulamann mesletdaglanmran Eahgma gevkini olumsuz

etkilemesi kagnllmazdrr. Demedimia buve benzeri olalann durdurulmasl igin
gerekli Eahsmalan yapmaktadr. Bu konuyda ilgili siyai ve burokratlarrn, ulkemiz

sigara sanayii ve yaprak tiittin sekt6rlntn sorunlanyla birlike buyudi.igiinii

dikkate alarak, bidere destek olmalanm beldedi{imizi vurgubrnak isteriz.

Giindemimizi olugturan bir difer konuda, TEKEL AS- y 6zellegtirilme

giriEimleridir. Bu sefer ahcrlara varhk sah$, stokbaki hltrlnlerin verilrnesi gibi tum
kolayhklann sa$lanaca$r ifade edilmektedir. Umanz ki bu Eabalar sonuEsuz kahr.

GeEtisimiz donemde medya da srkEa Tekel A$.' nin pazar payrrun dugtugu

ifade edilmig, boldece de ozelleEtirmenin tek gare oldugu idenimi verilmeye

gahgrlmrghr. Bu konuyla ilgili olarak blltenimizin bu saysrnda da yer verdigimiz

sahte sigara ileilgiliyazya dikd<atEelanekistiyoruzTekelA$.'nindagithm almtn
flzellegtirilmesi,pazal Paynn dflErnesi ve sahte sigirmrun Pi]raeda artmasl aynt

doneme denkduErnelaedir. Zaten piyasadaki sahte sigaralann, hemen hemen

tamammn Tekel markah firtrnlere ait oldulu ve tiiketici],e bu sigaralann Tekel

A$.'nin ozellegen da$hm a$r tizerinden ulagh$, bultenimizdeki bu yazrda da

ifade edilmektedir.Bu gartlarda Tekel A.$' in pazar Payrnrn gergekte ne kadar

dtiEttrgtinti tespit etmek oldukEa SuSttir. Qtinkri piyasada sablan Tekel markalt

sigaralann nekadanntn gerEek, nekadanntn sahte oldu$u bilinememektedir.
Bunlann dolal sonuglan ise Eok ciddi oranda vergi kaybr, Tekel markasrnm

ypratrlmasr ve Tekel A.$'nin pazar Payntn dtigi1yor goziikmesidir. Sahte sigara

olaylmn onune gegebilmek iEin, ilk akla gelen tabiiki marka sahibi firmantn, yani

Tekel A.$.' nin tedbirler almasl olabilir. Ancak, yattnm yaPma$ engellenerek

taklidi zor urunler tiretmesine firsatverilmeyen, denetim yetkisi olamayan Tekel

A.$'.nin, rakipleriyle ve sahte sigarayla mucadele etmesi Eok da kolay

goztikmemektedir. Bu sebeple, bu konuda yetki ve sorumlulufa sahip olan

TAPDKve Guvenlik Birimlerine onemli gorevler diigmektedir. Olayn ekonomik

oldulu kadar insan salhlr boyutuda irrktitucudur. Qunku sahte sigaralann

igerilinde nelerin oldulu tam olarak bilinmemektedir. Tekel A.$.'de, ozel

sektorde ve TAPDK'da iiyeleri olan, bir dernegin yonetim kurulu olarak

beklentimiz, sigara sanayii piyasasrndaki rekabetin egit gartlarda gerqeklegecek

gekilde tedbirlerin altnmastdtr.
Basrnda yer alan diler bir konuda,Tekel A.$.'nin pazar payln koruyabilmek

igin aldrfir, hard-box paketleme makinalan uzerinden Erkan tartrgmadtr.Bu

konuyla ilgili grkan yaztlartn baztlanna, birltenimizin bastndan seEmeler

bolumunde yer vermeye Eahgtrk. Dernelimiz yonetim kurullart, geEmigten

bugune TekelA.$. igin yaprlan iyi niyetli ve verimli ga[gmalara her zaman destek

olmuglardrr.Bu konuda da, hukukun iistunlulu ilkesi goz ardr edilmeden,
yasalann yoruma agrk ktstmlartnda, galtganlartn menfaati ve ulkemizin milli
qrkarlan lehindeki uygulamalarayerverilmesi gerektilini ifade etmekisteriz.
saygrla.mrzla"" 

yoNETiM KUR.LU

. Giinderilen yaalar yayrnlansm veya yayrnlan-
masrn iade edilemezler.

. Yazllardan veya gevirilerden do$acak sorum-
luluklar yazr sahiplerine aittir.

. Yaynlanan yazrlardan kaynak gtisterilerek
almtr yaprlabilir.

. Reklam fryatlan ve Eartlan anlaqmalarla belir-
lenir.

. Dergimiz iig ayda bir gkar.
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DERNEGi
BULTENi

GUNDEM
Turkiye-Tekel-Tutun- Tirtiln Mamulleri-Pazarlama-Satrg- Gelir. !

Yukarrda belirttilim bu stralama herkesin kolayca anladrlr ve bildigi bir sureEtir'

nasll olugmugtur ve bugun gelinen nokta nedir? Bu noktada kazanctmz ve

olmustur.
Turkiye'nin tutrinle tanrqmasrndan sonra inhisarlar ve Reji donemlerini yagayan ulkemizin, gok

bii-yiik zorluklarla geligtirdigi ve sektorde onemli bir yer alarak 1999 yh itibariyle % 70 -7 1' likpazar

paylna ulagan Tekel'in ozellegtirilmesiyle her gey Eozulecek midir?
Tut6n Sekoru 1800 lu yllarda inhisar ve 1800 lu yrllann sonunda Reji girketiyle yonlendirilmigtir.

1923 yrhnda Reji girketi kapatrlmrq, 1926 tarih ve 907 sayrh kanunla, yaprak tutun, krylmry tutun,

sigara, enfiye, puro vb. trrunlerin ithal edilmesi ve ulke iEinde sattrnlmasr Devlet lnhisartna

geEmiqtir. Bu tarihten sonra tuttin sektorunde iizerine 1938'de 3437 sayh, 1969'da 1 177 sayh,

ie 2OO2 yrhnda 4733 sayh kanunlarrn grkartrlmasryla Eegitli duzenlemeler yaprlmrgtrr. Ulke

menfaatleri dugiinulerek reji girketlerinden Devlet tekeline geEen sektorde var edilen TEKEL

yllar itibariyle pazardaki yerini, hem iretim hem de satrg ballamrnda kuwetlendirmig, 0lkemizin

en bty1k kuruluglarr arasrnda yer alarak, istihdam ve ekonomik deger olarak buy0mugttir. Pazar

paynrn en yiiksek oldulu 1999 yhnda % 7O-71'lefieki Tekel, aym donemlerde gok uluslu

girketlerin ulkelerindeki krsrtlamalann neticesinde yeni pazar arayglanmn kurbanr seEilmigtir. Qok
uluslu girketlerin Tiirkiye'yi pazar ve pazarlara aErlan us olarak gormeleri, ekonomimiz ve

yasalanmzdaki bogluklarla pekigmigtir. Piyasada etkinlilini arttrrmak isteyen gok uluslu girketler,

sektorde onemli bir yere sahip Tekel'in pazar pa)nnl duqurmek igin her yolu denemiqlerdir.

Gelinen bu noktada yetmemekte, egit gartlarda rekabet etmeyi bile goze almamaktadrrlar' Tekel

sermayesinin 300 milyar YTL,odenmiq sermayesinin 120 milyar YTL, 6 sigara fabrikasr, yaklagtk

22 bin Eahqanr, % 5O Pazar pay ve 11 adet sigara markasr ile sektorde lider konur,rundadtr.

Uygulanan "BOt-, panq,ru-f, YOK ET" taktigi Eok uluslu firmalann grkarlanna olacaKtr. Bu da

"yllar onceki reji girketleri donemine ?" donuluyor idenimini vermektedir.

1.5 yrl once baqansrzhkla sonuElanan Tekel'in sigara bolumiinun ozellegtirilmesi, gu giinlerde

varhk satrgr yontemiyle tekrar ihaleye grkanlmrgtrr. Bu ballamda Tekel A.$. 4046 sayh yasaya

istinaden Devlet Personel Bagkanhgrna 159'u meslektagrmrz toplam 599 Eahgamnr istihdam

fazlasr olarak bildirmigtir. Anlagrldrlr kadarr ile'Ibkel'i sattn almak istiyor goztikenler Tekel'in igini

bogaltrlmrg olarak istemektedirler.
Bunlann yanl slra sigara tuketiminin iilkemizde dirgme efiiliminde olmadrfr, buna balh olarak

sektorun btiyudugil bir gergektir. Ancak sigara sanayii ve yaprak tutiin sektor0n0n Eok ciddi

sorunlarr vardrr. Basrn da da yer alan, Maliye Bakanhlrnrn sigara harmanlarrnda ki Tirrkt0tiinu
oranlna gore vergi diizenlemesi olumlu ve umut verici bir geligmedir. Ancak gereldi denetimlerin

de yetersiz kalmasr sebebiyle ciddi vergi kayrplarrmn oldufu yetkililerce ifade edilmektedir.

Sektoriin diger bir onemli sorunu sahte ve kagak sigara olgusudur. Bu konuda da, devletin ciddi

bir vergi kaybrna ulradrlr gozlenmektedir. Olayn ekonomik yonuntin yantstra, bu sahte iirunler

insan salh$rnr da tehdit etmektedir.
Sigara sanayii sektor0nde yaganmasl muhtemel diler bir sorun da, iilkemizde uretilen oriental

tip tutunlerin bu sektorun ihtiyacrnr kargrlamada yetersiz kalma ihtimalidir" GeEtigimiz yl iklim

qartlarrnrn da etkisile ahcrlar sozlegme yaptlklan miktar kadar iir0n alamamrglardrr. dlkemizdeki

sigara ttiketiminin seyri ve t0tirn ekicisinin her gegen g0n azalmasr dikkate ahmr ise onirmuzdeki

yrllarda bu problemin daha da b0yumesi kagrnrlmazdrr. Bu da, sigara ureticilerinin hammadde

ihtiyacrnr tlke drgrndan kargrlamasrna sebep olacaktrr. Muhtemelen bu ttitiinler bizim illkemizde

de yetigtirilebilen Oriental tip tutunlerden bagkasr olmayacaktrr. Ulkemiz hem doviz kaybedecek,

hem de kendi ekicimiz yerine bagka ulkelerin ekicilerini desteklemek gibi anlamsrz bir sonug

Eikacal<trr. Bu sorunun Eoz0mu; iE talep, drg satrm ve giivenlik stoklan dikkate ahnarak bir 0retim

planlamasr yaprlmasrndan gegmektedir.
Gerek sigara harmanlanndaki deligim sebebiyle ya€anan vergi kaybr, gerekse sahte sigara ve

tilt6n iiretiminde yaganacak muhtemel sorunlarrn goz0munde, olumlu katkr saglayacak tek

meslek gurubunun Tutun Eksperleri oldulu bir gergektir. Meslektaglarrmrzrn deneyimlerini ve

bilgi birikmlerini bu sorunlarr gozmek igin kullanmak yerine, uzmanhklart ile hiE ilgisi olmayan

kurumlara gondermeye Eahgmay anlamak mumkiin degildir. Bu konuda h0kumet yetkililerinin,

i.rlke menfaatlerini de diigiinerek bizim uyarrlarrmrzr dikkate almalannt beklediiimizi ve her

platformda bu yonde gaba gostereceiimizi ifade etmek isterim.
Yrlmaz TEKAY

Yonetim Krrulu Baqkant
yilmaztekay@hotmail. com

Peki bu su;el
kaybrmu r:.e

ATATARK
Digor

Tiirklen

btittin

bogunca,
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Jara sonra genel kurulumuza konuk
olan )lanisa Millewehli Dog. Dr. Meh-

met qERqi .bir konugma YaPmEtrr.
Sayrn QERQI konugmasrnda; "Tutun
Eksperlerinin delerli fikirlerinden za-

man zaman faydalandrfrm" belirtmig-
tir. Ayrrca "Sozlegmeli iiretiminin, va-

tandagrn tirtuniiniln deflerini bulma-
slna ve rekabete engel oldulu tespiti-
ni yapmrgtrr. Sayrn QERQI konugmast-
nln devamlnda "Tekel' in olugturula-
cak mtidahil kurumun yerini alabile-

ce[ini, Ttirk ttitiinciiltigtiniin gelece-

linin oldulunu dtigtindtiftinti, sekto-
riin gelecefi igin Tutiin Eksperleri ile

her zaman birlikte Eahgabileceklerini"
belirtmigtir.
Aydrn igletme Mtid.Yrd. Meslektagr-

mz Tirnay QOBAN soz almtg ve ko-
nugmasln da; "Gelecekten umutlu ol-
dulunu, Aydrn'da 30 bin kiginin katrlt-

mryla uluslararasl tarlm politikalanna
kargr protesto mitingi duzenlendigi

ancak ulusal medyanrn konuya yete-

rince yer vermedigini!' dile getirmigtir.

Aytca sayn QOBAN 
"kaqakgrhgrn bu

kadar yayrldrgr bir piyasada' meslek-

taqlanman bu sektorde denetimin
saglanmast. tedbirler altnmast konu-
lannda kurumda veya farkh kurulug-

larda gahqma yollanntn aranmasl ge-

relrtigini' belirtmiqlerdir.
Daha sonra Yonetim Kurulu Genel

Sekreteri Nedim OZXnn tarafrndan
faaliyet raporu okunmug ve genel ku-

rul tarafi ndan ibra adilmigtir.
Denetim Kurulu raPoru da saYrn Mu-

iat AL|INCYA tarafrndan sunulmuq
ve ibra edilmigtir.
Dernek uye aidahntn 2005 Yrltnda 5

miivcn 2006 da ise 6 rnilyon oirnast ve

)ernegimiz oiafran genei }<uruilarrntn

iki yrlda bir eylul ayndayaprimast one-

rilrnis genei kurula katrlan ilyelerimiz
taraitndan kabul edilmigtir.
Dilek ve onerler hsmlnda Mustafa
\ CRDENI. O$uz QIVGIN ve Metin
S \RICAM soz almrglardtr'
Sairn YORDEM konuqmastnda "Ka-

patrian iSletme mildurluklerindekl
personelin. merkezlere buralarda ka-
patrhyorsa personelin tercihinin de

dikkate altnarak atama yaprlmastnt,
tayin ve atama yonelmeliginin uygu-
lanmastnt diledigini" belirtirken" Tekel'

in yeniden yaprlandrrrldrlrn da verimli
hale gelecegini. bu olmuyorsa muda-
hil kurum olarak devam etmesinin zo-

runluluk oldugunu" ifade etmiglerdir.

Sayn SARIQAI1 ise konugmasrnda;
"Binlerce kimyasal madde kullanrlan
Amerikan Tipi Harmanlartn zararlart-
nr aErklamanrn bizlerin gorevleri oldu-

!unu" belirtmigtir. Aynca sayrn SARI-

QAM "Tekel'in satrg rakamlannt sakla-
masrmn miimkiin olmadrllnl ama ya-

bancr firmalann rakamlartnln ne dere-

ce gerge$i yansttrfrrnr bilmedilini ifa-

de etmigtir. KagakErhlrn ciddi boyut-
lara ulagtufrm, Tttiin Eksperlerine bu
konuda gorev verilir ise onemli bir
vergi kayblmn onlenecegini, bu du-
giincelerle demek yonetimini katrl-

mak istedifiini aErklamrgtr.
Konugmalartn tamamlanmastndan
sonra emekli olan meslektaglarrmz
plaketleri takdim edilmigtir. Plaket to-
reninin bitiminde muteakip oy Tasnif

Heyetine meslel<taglartmtzdan Rama-
zan KAYA, Kubilay KOq, Kastm
YILDIZ segilmigler ve Yonetim, Dene-
tim, Onur kurullannrn segimine geqil-

migtir. Aqalrda isimleri yazrh meslek-
taglarrmtz derne!imizin Yonetim,
denetim, onur kurulu tiyeliklerine se-

gilmiglerdir.
Tutun Eksperleri' ne ve Turk Tutun-
culugune hayrlt olnnastnt dileriz.

YdNEThNI KARULA
Yrlmaz TEKAY
Kemal Ersoy SOZER
Sabahattin BATUR
Huseyin $IRLAK
Turan ERGIN
Crhan YILDIRIM
Ufuk KAYALAR

D_E_NEEM KuRqLu_
irfan |(AR,\GOL
Bavram USfUX
iryas Vnl,gix

ONUR KURULA
Faruk GULPINAR
Kaslm DF}4iREL
Muzaffer l$lK

OLAGAN

GENEL

KURUL

Dernefimiz Ola$an Genel Kurulu 12

tualrk 2004 tarihinde 322 iYemiz,n
katrhmrla gergeklegmigtir. Saygr du-
rugu ve Istiklal Margr' mn okunma-
srndan sonra, Yonetim Kurulu Baqka-
nr Yrlmaz TEKAY geqmig donemle il-
gili krsa bir degerlendirme yaparak,
genel kurulla ilgili il dileklerini sun-
muEtur.
Sayn TEKAY konuqmastnda; Tekel' in
ozellegtirilmesine yonelik ahnan ka-

rarlar ve 4733 sayh kanunun yurult-
!e girmesinin Tekel'in pazar Pa)'lnln
diigmesine, yabancr girketlerin sigara
pazanndaki Paynln artmasl sonucu
dogurdugunu dile gelirmistir. Yaban-

cr sigara Eirketlennin harmanlannda
daha az yerli tu:un rullanmasr sebeb-
iyle de hem tutun er<jcir-nizin olumsuz
etkilendigini. he:rde Turkil'e sigara
sanayi sektortr-,u: :.:zia otsa baQrmlt

hale gelciigini belinr .rsietdir.

Aynca Say,rn TEK{\. gere< i\PDK
nun yaprlannastica'.asa:a: scrun-
iar gerekse Te<ei :: ;:''asa:a: ceKL-

rnesi sonucu ctusa: lasi-.Ja aiffat
qekmiqtir. DPT i. :e-' '.1,1.<- r'3:r'rrflo
rlanr kapsan,tada <-::ia:. -'---:. "ia-
mulleri Sanau oze, ,h:lsa= i--:- s.:: '
II. raporunda ongoruliu!: giri \a:-
rak Tirtirn iqletmeieri ve llca:e:l 11:-

essesesi Mudurlugu nun Ge:ei ."\i-
durluk haline getirilerek bu boslugun
doldurulmasr gerektigini vurgulamt5-
ur.



rUrUH exspeRleni
oenrueGi
aULreNi

Ttirkiye'de sigara kagakgrhlrm, olu-
gum nedenleri aglsndan iki doneme
ayrrmak mumkundtir. ilk donemi
1960-1980 yllarr arasr olarak defier-
lendirebiliriz. 1960'h yrllarda iE piyasa-
da srnlrh miktarlarda gortilen yabancr-
kaEak sigaralar; 1970'li yrllarda tilke-
mizdeki doviz darbofazr ve buna balh
olarak sigara fabrikalarrnda ihtiyaE
duyulan malzeme ve yedek parEarun
tedarik edilememesi, ozellikle filtreli
sigara 0retiminin talebi kargilamama-
sr sebebile kaEak yollardan yurda
girmeye baglamrg ve 1980 ti yrllara ge-
lindifiinde bu sigara markalarnm ig
piyasada tanrntr ve arantr olduklan
gortilm0gtrir. 1983 yhndan itibaren
TEKEL'in yabancr sigaralann ithaline
baglamasr ve 1986 yrhnda tutr.in ma-
mullerinin iiretim, da$rtrm ve satqrn-
da devlet tekelinin kalkmasr ile sigara
kagakgrhfr, 1980 ile 1990'h yrllar ara-
smda munferit olaylar geklinde gorul-
rnugttir. 1 990'h yrllann ikinci yansrnda
daha Eok, TEKEI- tarafindan uretile-
rek ihrag edilen sigaralann kagak yolla
geri yurt igi pazara sunulrnasr ile ilg!!i

olaylar basrna yanslmlgttr.
Ikinci donem, piyasada Eegitli sigara
marl<alan bulunmasrna rafimen siga-
ra kaEakgrhirnrn devam ettifi 1990'h
ytllann son doneminden gunumrize
kadar olan sureEtir

Qizelge 1 : KagakErhkta Yakalanan
Sigaralar

Kaynak: EGM KaEakgrlk ve Organize
Suglarla Miicadele Daire Bagkanh$
Kaytlan,

Qzelge 1'de goniLlecefi uzere 20O3
yhndah gostergeler olayrn hlzla arttr-
lnr ortaya koymaktadrr. 2004'un ilk
Eeyrelindeki olay saysrnrn, 2001 ve
2002 verilerini dahi geEtigi, dolayrsry-
la 2004'tn sonunda olay saylsmrn en
ytiksek deSerlere ulagacalr dugtin0l-
meldedir. Bu donemde kagakglhk ar-
trk sahtecilikle iE ige yurumektedir.
Bagka bir deyigle bu donem, sahte si-
gararun bayiler kanahyla pazarland$r
sigaraya iligkin vergilerin Maliye'nin
kasasrna de$il de, kaEakErrun cebine
girdigive devletin strekli artrg goste-
ren bir vergi kaybna ufrradrsr bir do-
nem olarak ifade etmek m0mkrindur.
Bu konuda basrna yanstyan bir gok
olay mevcut olup, Kurumumuza inti-
kal eden ve yapilan iglemlere iligkin
bilgifer gizelge 2, 3 ve 4 de gorul-
mektedir.

Qizelge 2 : Ttitiin Mamulu Satrg Bel-
sesi lptali (AUU/2004 221 1O12OO4)

$agak Sigara Sailgrndan
Iptal

z

Sahte Sigara Satrgrndan
Eptal

32

Kagak UrOn Satrgrndan
Aslava Alrna

DI

TOPtSi4 85
Kaynak T,\PDK Kay:ntlan

KaEak ve sahte sigaranrn yasal dafrt-
ilm almr kullandrgr Eizelge 2'den an-
lagrlmaktadrr. Piyasada hemen nere-
deyse hiE denetimin olmadrlr kogul-
larda2004 yhnrn ilk on aynda Kuru-
mumuzca verilen 34 Tritun Mamulii
Satrg Belgesi iptali sozkonusu iken srkr
bir denetim yaprlmasr halinde bu ra-
kamrn gok yukselecegi tahmin edil-
mektedir. Bu konuda Kurumumuza
sahte zannr ile gonderilen ve gilnu-
muze kadar Ekspertizi yaprlarak du-
zenlenen Raporsaysr 78 olup, Kurum
Hukuk Mugvirliginin sahte ve kagak
sigara ile ilgili yunltm0g oldulu dava
saysr 269 dur. Bu hususlar agaltda
qizelge 3 ve qizelge4'de belirtilmigtir.

Qizelge 3:TAPDK Ekspertiz Raporlan
na Konu Kagak ve Sahte Tiltiin
lvlamulleri

lftynak TAPDKFraytlan

Qizelge 4:TAPDK Hukuk Muqavirligin-
ce Agrlan Davalar (7Ol1O/2004'e l<a-
dar)

DAVAEDILEN KONU DAVA
ADEDi

KaqakTtitiin 60
Krvrlmn Tuttrn 62
Kagakgrhk 49
Belgesiz Ttittrn Mamulu
Sahs

37

Sahte Siqara Sahs 32
Sahte Bandro! 11

Sigara Kaqakqrhir 7
Kacak Siqara Satmak 7
Ruhsatsrz Satrcrya Tutiin
Mamul0 Sahs

4

TOPLS,&1 269
Kaynah: TAPDK Kaytlan

2000 - 2004 arasr yila4 kaEakErirfrn
doiayrsryla devietin gelir kaybrnln en
yuksek yagandr$r yrllar olmr:gtur. TE-
KEL Cenel Mud0rir Sezai A. EI'{SA-
Ri'nrn 10.09.2004 tarihEi Saball Ga-

SAHTE SIGARA

KAqAKqrLrCrNrN

TURKTYE'DEKI

BOYUTIARI

ONERILERI

YIU OI.AY
AAYIAI

SdtrHELi
AAYtsI

YAKAI.ANAN
SiGARA
PAKETi

19$ 742 1.113 931.290

2000 924 1.356 2.134.023

2001 568 805 2.775.768

2002 538 817 1.967.332

2003 1.120 1.440 3.640.545

01.01.20041
12.04.2004

592 746 456.536

mPut 1.& 62n l1-S.,lll

il{ru
bperliz RapuAdedi

SiGARA

MiKIARI
(Paket)

fc Gclcn

fqraan
lE*ren

uumflKBr
0ahil

Toplam

D0zenlenen
Raonr

01.01.2004/

15.09.2004
78 101 4.914.968

ffi



TUTUi. E<SPERLERI
DERNEGI
BULTENI

zetesinde la\r:ranan "Sahte sigarada
ciro bir katrlronu astr" qeklindeki ifa-
desi sorunun onemini ve boyutunu di-
le getirmekledir.
TEKEL tarafrndan uretilen ve piyasa
hacmi yuksek Tekel 2000, Tekel
2001. Samsun ve Samsun 216 gibi
markalarrn taklit ve sahtelerinin yurda
kagak yolla sokulmasr, en onemlisi de
bu sigaralarrn diger sahte markalar
ile birlikte yasal dafrtrm allan olan
bayiler kullanrlarak ig piyasaya surul-
dugii iddialarr devletve toplum agrsn-
dan endige vericidir.
D0nya Saghk Orgutu (DSO)'nun tS
Ekim 2002 tarihinde Cenevre'deki
Tutun Kontrolu Qerqeve Sozlegmesi
(FCTC) Uzerine Hukumetler Arasr
Muzakere Toplantrsrnn 5. aErhg ko-
nugmasrnda DSO Genel Direktoru
Dr. Gro Harlem BRUNDTLAND siga-
ra kaEakgrhgr konusunda, "Tutun ka-
gakgrhgr, milli fiyatlandrrma politika-
larrnr zay'rflatrr, hiikiimetleri sigara iE-
meye karqr savaqmada kullanrlan ge-
lirlerden yoksun brrahr, tutun girketJe-

rine, tutun kontrolu konusundaki
uluslararasr igbirligini zayflatmasr ve
bozmasr igin izin verir butun bunlarrn
drgrnda, saghk uyarrlan ve kuguklere
satrg yapma ile ilgilenen saghk duzen-
lemelerini ve yasal lasrtlamalarr zayrf-
latrr. Sigara paketi bagrna duqen 1.25
dolardan 1.50 dolara kadar uzanan
rhmh olarak tahmin edilmig olan orta-
lama vergide, her yl 20 milyar paketi
igine alan sigara kagakErhgr, huku-
metlerin yrlhk olarak 25 milyar dolar-
dan 30 milyar dolara kadar ulaqan
gelir kaybrna ufrramasrna neden ol-
maktadrr." qeklinde goruglerini ifade
etmigtir. Kagakgrirk ve sahtecilik ko-
nusunun kayrt drqt ekonominin
onernii bii argr"rmanl oldugu, gunu-
muzde l.::rk',e sahte sigaranrn ya-
sal daGli:i-r-i ailer:nr dahi kullanr:nasr,
f<oni.':un r:eirlei c:lirlerl, ioph-lm safr-
liit v€ gu.\/e:rilii :,:i:.ittdan onernini ve
116{luc:ii5ii c,r.ata <ol" maktadir
2. I{EDEN TEKEL SIGARAL4RI ?
Q.:i::c cin:r: rrcrer TFKFT in nazar

pa\,.rna goz .Cikrrristir? TEKEL ozelleq-
iirildiginde aynr markalann sahtesi

lne yurt igine yasal olmayan yollar-
dan girmeye devam edecek midir?

Ashnda bu sorulanr: c€;=:- --:: :.-
gara ile mUcadeleye rsr(i-:ac=-:-- :3-
ni, sahte sigaray tek baqrna ciege:.e-.-
dirmemek gerekir. Qunku sigararur
sahtesi, fikir ve sanat eserlerinde ol-
dugu gibi ( korsan kitap, CD ...vb gi-
bi) yurt iEinde kagak iiretilip, yasal ol-
mayan da$rtrm a$r ile son kullanrcrya
satrgr geklinde olmamaktadrr. Sahte
sigara, en azlndan gimdiye kadar yurt
iginde herhangi bir uretim yeri tespit
edilemedili igin yurt drgrndan kagak
olarak getirilip, bayiler veya bayii ol-
mayan kanallar aracrhfr ile son kulla-
nlcrya ulagmakta olup, iqici gogu kez
bunun farhna varmamaktadrr. Basrn-
da bu duruma iligkin haberlere srk
rastlanrldr$r gibi, yukarrda gizelge 3'de

:* .":--= _.=--S:::,S perSOnelin takVi-

_.€.s..* - _.3: 3:-.a:--.s olmast, uretim
.; : =:: - :- :-;:':l:alannr dO[rU-
:a: ::-:-i: : s-,',::e:--1r. Bununla
-...'.-: >: -=: -: = :::dilldldKd-

car :.-_:s : 1:-- s ;Jra arrnr tu-
t,^,^ ^ -: -Ketell -l\c:,-:..- =.:-.-31 ,:JnJ Ve

keliteri hr ,lr:-= -ze acl-
dikleri ve tuketuce:. :-:a:,.e.::.: raxlit-
lerini ayrmada zor,a:cr<,ar . kaiite ile

ilgili gikayetleri nedenir'le ce :ir stire
sonra tuketim tercihlerini. di!er siga-
ra firmalarrnrn aynl segmentteki i-rrun-

leri yoniinde kullandrklan ifade edile-
bilir. Firmalann pazar paylarrna ili5kin
veriler de bunu dolrular niteliktedir.

, 1 ^,
Qizelge 5: Yurt Igi Sigara Satrg
Rakamlarr (Milyon Adet)

Kapak TAPDK Kaydlan

goruldugii uzere Kurumumuz tarafrn-
dan verilmig belge sahibi satrcrlarrn da
pazarlayan kanadrnda rol aldrklarr
anlagrlmaktadrr. Sahte sigara, bu
gune kadar yurt iginde i.rretimine
rastlanrlmadrfrndan, 4458 sayrlr
Kanun aqrsrndan "Gumri-rk Kagagr"
olarak degerlendirilmektedir. TAPDK
uzmanlannrn duzenledifi Ekspertiz
Raporlarrnda yer alan tanrmlamalar
da bu yondedir. Her nedense sahte
sigaranrn raflarda, tezgahlarda
artarak gorulrneye baglamasr ve ulke
gt-rndernine girr-nesl TEKEL'nin
Ozeileqtirrne idaresl Basxarrlrqr tClB)
pcrtfoyune ahnrnasr ile tarihsel bir
paraleliik taqrrnakiadrr. Fju kanaatimi-
zi, sc,z konusul clcnerrrlert ait ljrnni.yet
{1.:nel Mucir-ir{ugil veriieri ve ivlahke-
rneierde gorulen davaiar kuwetlen-
dirmektedir.
2001 yh bagrnda TEKEI-'in ozeiieqtir-
me kapsamrna ahnmasr ile yatrrrmlar
durmug, yetigmig ve tecrubeli ele-
manlarrn (uretim, pazarlama, deire-

Qizelge 5 de goruldugri uzere. TE-
KEL'in pazar payr 2000 yhnda %69,8
iken 2003 yh sonunda bu oran
%55,8'e dugmuqtur. 2004 yh satrq
rakamlarr bu azalmanrn devam ettigi
ve yl sonundaki gergekleqmenin
2003 yrhndan daha agalrda olacalrnr
qostermektedir.

TEKEL'in ozelleqtirme kapsamrna
ahnmasr ile sahte sigara iireticilerinin
TEKEL'e ait markalan seqmesi ara-
srndaki iliqki, sahte sigara ticaretinde
yegane etken olrnamakla biriikte te-
tikleyici etken oldugu rahatllkia lfai-je

edilebiiir" Bur,unla i:iriil<l.e 1913 
"a1,rir

Kacakgrh(rn ivlen ve Takibine Deir Ka-
nunlln cie$iqikii$e i:fr:]rnaslriln cia.

i4926 sayrir Yasa iie) TL.KfL rnarir:ala-
Intn seq:li'resinde etkili oidugei Ju

qunuinnekiedir.
i91B sayh Kagakqrhgrn Men ve Taki-

bine Dair Kanunun yerine 10.07.2003
tarihinde kabul edilen 4926 sayh
Kagakgrhkla Miicadele Kanunu,

FIRMAADI

YII.I.AR

2000 2001 2002 2003

Miktar Paza
Pau(%)

Miktar Pazar

Pau(%)
Miktar Pazw

Pau(%l
Miktar Pazw

Paut(%)

TEKEL 77.999 69,8 76,903 68,8 68.715 6L,3 60.344 55,8

PHIISA 25.535 22,9 23,821 21,3 30.277 27,1 35.033 32,4

JTI 8.i76 7,3 11,041 9,9 12.901 11,5 1 1.187 L0,3

BAT 0 0 107 0,1 t.l9J 1,5

TOPIIM i11.7i0 100 111765 100 112.m0 rco 108,15i 100

g:
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TEKEL' in kaqakghkla miicadeledeki
yetki ve fonksiyonunu ortadan kaldrm-
rak bu gdrani dqlain kolluk btuimleri-
ne yuklemigtir Soz konusr-r lGnunun
yrirurluge girmesi ile TEKEL'in l€qak-
gilrkla miicadele birimleri dffre dca
kalmrg ve bu alanda olugan bo*61
doldurabilecek bir yaprun elcil@i hb-
sedilmiqtir. TEKEL Gend t'lftCrnr A
Sezai ENSARi, 10.09.2m4 tarihf Sa-
bah gazetesinde korrryfa ilgili olarak
goniglerini, "--Daha 6rrce Tizkelde
KaEak kkiht $ubest mtdt. Her ilde
sagtlan 5 ila30 arasmda olmak tjzere
yaklaqtk bin 5OO /n€i...... , stuil ola-
rak halktn arastnda dokgrdt. Sahte
ya da kaEak sigara satqtnt gordilkle-
rinde hemen mtidalale ederlerdi.
H atta Teket in ttim memurlanntn mti-
dahale, Aa da polisi gafrrma getkisi
uardt. iki gtl Once ............ortada bU-
gilk bir obrtte bogluju oldu. Sahte oe
KaEak sigara olag da bu son iki gtlda
patladu.." geklinde ifade etmigtir. Vne
ENSARI aym demecinde " yapilan

tespitlere gore Makedonga, ein ue
Iran'da ilretilip yurda kaEak olarak
sokulan sahte sigaralar kkel,in sa-
trylannt ciddi oranlarda dtnArdU.
Ozellikte dogu ue gunegdogudaki Di-
garbakr, Hakkari, Urfa ue $tmak,ta
kkel'tn safiplan gthde 35 ila 50 oran-
Iannda azaldr. " ifadesi yer almal<tadrr
Bu arada, tut0n mamulleri ile ilgilika-
gakqrhfrn onlenmesi, izlenmesi ve so-
rugturulmasmda gorevli personelin
teknik donantmlanmn eksikligi ( kagak
ve sahte ur0nun tespitigibi), kaEakve
sahte sigaranm TCK' mn 119 uncu
maddesi gerefi on odemeye tabi
tutulmag (samfirn yal<alattrfi iir0ntin
4926 sayrlt Kanunun 4 uncu madde-
sinde ongorulen para cezasr ile yeti-
nilmesi), sonuEta cezalann caydrro ol-
mamasr gibi etkenler kaEakgthkla
mucadelede zaaf yaratmaktadrr.
TEKEL'in Pazarlama ve Dalrtrm Bag-
miid0rlukleri il merkezi ve ilgelerdeki
ballere rirun verirken "Hizmet dcreti"
adr altrnda odedigi dalrtrm bedelleri-
nin (y0zde oran olarak ifade edilmekte)

lselerh le udfrn gore duzenlen-
dgiderl Dogu re G0n€y-
bgu Mi i)e baa Ba& Anadolu
illerirxte *Fm sirk0lasyonunu arthr-
malda ddaF ile emniyet birimlerinin
dD re rntrcaddesinde srkntrlar yarat-
Ugr nadee&nddedir
Satrte *trr:a l€Sakgbgr gegitti yol ve
prter*erte Dofu rc Gineydogu iile-
rind€ld hudut kapilanndan veya
lufrokrz bOlgderde (daglardan kabr-
larh) 1ap&naCadr OnESrr. Gffbu-
hkne Flahrsrr l€pailndan g0nluk

EG gktr laan qok sat/rda arag rnev-
cumn Her bir$ahsn 3 kartm *Frd
ile yurda gfui$ne izin verilrnei, an-
sanmayacak mildarda sahte ve legak
iiriiniin yurda sokrlmasma neden ol-
malrtadn Hatta, bu taz girigler iEin or-
ganize ticari arag filolan olugturuldugu
yore hallcnca ifade edilmektedin Yurda
yolcu beraberi veya yasal olmayan yol-
Iardan giren sahte ve kaEak sigarann
yasal dafrtum a$lanna transferi ise, ba-
yiye onerilen biiyiik kdr payrmn gekicili-

!i sayesinde olmaktadrr. Sahte tiitun
mamulleri kagakghfrnrn yodun olarak
gerEeklegtirildigi diler bir bolgenin ise
Mersin ili civan ve Akdeniz lcyrsr oldulu
Emniyet, Gtimriik ve Mahkemeler ka-
ytlanndan anlagrlmaktadn Mersin Ser-
best Bolgesine yurtdrgrndan gelen sah-
te ve l<agak t0ttin mamuli.rntin Tiirkiye
uzerinden bir bagka iilkeye transferi st-
rasrnda, transit rejimi igleminin bog-
luklanndan yararlanrlarak veya sahte
beyanla, buyrik miktarlarda sahte ve
kaEak i.irunun yasal olmayan yontem-
lerle yurt igi pazara sunuldulu bir gok
basm yayn organlanna da konu
olmuqtur,
3. 6zEL SEKTdR MARKAI..ARININ
DURUXIU
Ttrkiye'de uretimi ve da$rtrmna izin
verilen ozel sektor markalanna ait siga-
ralardan yurt dqrnda uretilen taklitleri-
nin yurda sokulmalarr, gemi yoluyla ya
da yukanda izah edildifi uzere transit
rejiminin bogluklarrndan faydalamla-
rak gergeklegtirilmel<tedir. Bahse konu
urunlerin Uzak Asya ve Makedonva

mengeli oldufu ilgili firma temslc,*
beyanlanndan ve ba$nda yer alan tro.

be derden anlaglmal<tadr. kklidi yapr-
lan bandrolsriz veya sahte bandrollerle
Tri*iye')'e sokulan soz konusu marka-
lann sahibi firmalar mugteri ve bali
tanrna sisternleri ve geligmig imkanlarr
sayesinde kagak olarak yurda sokulan
lrunkrin dalrbrruna engel olma konu-
srrrda baEan safilamaktadrlar. Ayrrca,
bu firmalann Eolcrluslu organize yapr-
hn tdsdojikyenilenme ve tirketicile-
re ydrdik tedbirleri gecikmeden alabil-
rrderi, ozellikle sahte ve kaEak sigara
ile orilnal sigararun hiketici tarafrndan
ayrrunrun yaprlmasmr kolaylagtrncl
tedbirler. sahte ve kaEak iirun ile mu-
caddede etkin olmalannr sa$lamal<ta-
fu Bd1d€ce, alnan ve uygulanan
tedbirler ile urun ve marka gdvenirlili
konusunda h.rketici ve piyasa nezdin-
de maddi ve moral kayba u$rama-
maktadrrlar Aksine, TEKEL'in bu ko-
nuda yapamadrldanru yapmak sure-
tile iiretim ve satrglanm artrmak-
tadrrlar, Kagak ve sahte urunlerle ilgiti
toptan saflcr ve bayiler ile giimruk ve
emniyet birimlerinde konula ilgili per-
sonele firma uzmanlannca verilen se-
miner ve benzeri Eahqmalann onemini
pryasaya sunulan kaEakve sahte siga-
ralarrn firmalar aras dafrhmr ortaya
koyrnaldadrc
4. SORUNLAR VE
onenimni
4.1. SORUNIAR

qozuM

4926 saytlt tGEakgrhlda Mticadele Ka-
nunun 16 ncr maddesi birinci bendi,
"Millki amirler gilmrilk ue gilrmrtik
muhafaza amir ue memurlan, Emni-
get, Jandarmaue Sahil GduenlikKo-
mutanhfitna bajh personel bu Kanu-
nun suE sagdryt fiilleri onleme, izle-
me ue sonqturmakla gikilmlidilr ue
kaEakEtltk olagnt ofirendikleri uega
haber aldtklan ueAa rastladtklan
andan itibaren bu Kanunun kendile-
rine gilkledigi g)reuleri hemen geine
getirmege mecburdur." amir hukm0-
nu tagrmaktadrr.
7.1.7932 tarih ve 1918 sayrh Kaqakgr-
hlrn Men ve Takibine Dair Kanunda ver

[g
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alan *Tdd Aada'ki l{affg- trr-
rru ile'Jbld lknrfrr'm*$ft g+
rev ve yeddere f$ir }trlnlirkh an26
sayh lGnnda pr *rndfl rry buna
iliqkin yeri ti tiirn ftkin gorev
yiildemedl goninddedir.
4926 sayfr Kanm rre uygulamalannm
ortayra kqTrtugu bu bogluk, piyasada

her gegen gun etkisini gostermektedir.

Qt" ki, yasal dalrtm allannda dola-
gan kagak ve sahte sigaralarla ilgili dii-
zenlenen ekspertiz raporlarr ve iptal
edilen "Tutiin Mamulii Satrg Belgesi"
iptalleri sorunun boyutunu ve vahame-
tini ortaya koymaktadrr. l(rrum Bag-

kammu H. Niyazi ADALI' nm nitelendir-

dikleri gibi, tutun mamulleri kagakgh$r
"Milli Afet" haline donugmtig bulun-
maktadr.
2004 yh baglannda I(urumumuzun
iEigleri Balenhfi ve Giimrirk MtisteEar-

hlr nezdinde yapmg olduiu gtuEimkr
sonucu (Kurum BaEkanhfirnrn
30.03.2004 tarihli ve 1 143 ile 774 s-
yh yaalan) irlke Eaprrda Emniyet bi-
rimlerince uygulamalar baglahhnE ve

mucadelede bir mildar yol almrrugbr.

Ancah kolluk l<r-rwetlerince ele geEiri-

Jen kagakve sahte ttitirn mamullerinin
depolanmasnda yer slcntrsr olugmaya
bagladr$ bilinmektedir. Aynca TASI$'
in saflgma izin verilmedigi iEin kagak
olarak yakalanan sigaralan teslim al-

mamasl da srlcntryl artrmaktadr.
Gi.imruk Mtistegarhfirmn balh bulun-
dulu Devlet Bakanhlrnca grkartlan

02.06.2004 tarih ve 25480 sayh Res-

mi Gazetede yaymlanan "4926 sa]y,lt

KagakErhkla Mucadele Kanununa
Gore El Konulan Esyamn Gslimi ve

Saklanmasrna iliskin Usul ve Esaslar

Haklqnda Yonetmelik' ile kagakta ya-

kalanan sigaralann saklanmasmda ks-
mi Eozumler bulunsa da, I(rrumlar
arag koordinasyon eksiklifinden olu-
gan problemler giderilememektedir.

Yaganmrg olan bir hadiseyi ornekleye-
cek olursak; Mersin Emniyet birimle-
rince yakalanan kaEak ve sahte siga-

ralar Gilmruk birirnlerince ilgili Yonet-

melik gerekge gosterilerek teslim alm-

rrrnrE ve TEKEL' e yonlendirilmigtir.

TEKEL de depolannn dolu olmasrnr

ve kendi maikalan dqrndakileri alama-
yacaklanm mazeret olarak ortaya koy-

mugtur. Halen artan kagakgrhk olayla-

nna paralel olarak ytirtitiilen operas-
yonlar neticesinde Emniyet birimleri
had saftrada depo srhntsr yaqamakta-

dr. Oyle ki depo probleminin operas-
yonlan yavaglatacak hale geldiSi Mer-

sin Emniyet birimlerince ifade edil-

mektedin
Ulkemizde Gumrilk alanlannda yolcu-
lara vergisiz satrg yapan ma$azalardan
(Duty Free Malazalan) yurda giriE ve
ghgyapan yolculara tuttrnmamulleri
satrgr yaprlmaktadrr. AB 0lkelerinde ise

bu ttir mafrazalarda sadece gkan yol-

cuya sabg yapilmaktadrr. Tiirkiye'deki
Duty Free Malazalannda her iki tarafa

transfer olan yolcr-rlam sats ),aPldgn-
dan; ithali izre taLti t[hin rnamulleri
ardstrda olan ptrdar bu rrngdar
\lasltasryla y.rrt igine solslarak ve laal
olrna}ran bir biEimde yurtiEinde ticarcfi
yapilmalaadu. illkemizde puro ithal iz-

ni verilmig herhangi bir firma olmama-
sna ralmen hemen her koge bagrnda

bir tezgahta, bazl ltiks oteller ve alryve-

rig ma$azalannda envai Eegitve marka
puronun ticareti alenen yapilmaktadlr.

Tekel A.$.'nin iirettili dgrndaki Eegit ve

marka purolar, 4458 sayh Kanuna

aykrnhk tegkil eimekte ve 4926 sayrh

KaEakErhkla Mucadele Kanunu kapsa-

mrnda deferlendirilmesi gerekmel(e-
dir. Cezai mueyryidesi ise (4926 SK
madde 4 de tammlanan ve TCK mad-
de: 119-a'ya gore) caydtnct de$ildir.

Para cezasrnl yahran samk hakkrnda

dava dtigmektedir. Bu konuda Sigara

ve Salhk Ulusal Komitesinin, T0tun
Kontrol QerEeve Sozlegmesi (FCTC),

Qerqeve Yasa Ortakl!(FCA)nn FCTC

konusundaki gorugleri araslnda

Gilmrilksttz sigara satqt engellenme-
Iidir: bu segahat edenlere; ekstra, uer-

giden muafiget )dtilildilr ue kara,bor-

sagt artttnr" ifadesi yer almal<tadr.

Sahte sigaralann son kullanlq tarafin-

dan fark edilmesi ve tespiti oldukga

zordur. 4926 srryfi lGnunda kagakEt-

hlda m0cadelede giiradi personel dahi
bu tespit ve a)rnrru yapamamaktadrr.

Sahte sigaralann ve bandrollerin i$fal

kabiliyetlerinin yiiksek olmast, orijinal-

lerinden aynm konusunda gtiEluk ya-

ratmaktadr. Bu husus sahte sigara ka-

gakgrhlrnda btiyuk onem arz etmekte-

dir. Meselenin can ahcr no}<tag da bu-

rasrdr. Ttiketicinin bilgilendirilmesi ve

gtivenli iirun kullandr$rna emin olmast
dolal ve aynr zamanda yasal hakkrdrr.

Tutiin mamullerinin yurtiqinde tireti-
mine ve daltrmrna TAPDK izin ver-

mekte ve bandrol krllanrmmt zorunlu

ldmaktadrr. Ttitun mamullerinde kul-

lamlan TAPDK logolu bandrollel itrtin
girvenlili aEsndan ttrketiciye verilen

bir garanti belgesi gbidir. Halen krlla-
nlmakta olan bandrollerin kolay taldit

edilebilir olrnasr, sahte sigara kagakEr-

hgrrun onlenrnesinde bandrolden ya-

rarlanlrnamastn gfindeme getirmek-
t€dx, Sahtedlerin, l(urumumuzca ve-

rilen bandrolirn, ayrt edihnesi zor tak-

litlerini (gilzli yaah olarak) yaparak pi-

yasaya.-uni1 srgdiikleri tespit edilmigtir.
4.2.qOZULIONERILER|
Sahte sigara kagakgrhfr, geliri oldukga
yukseh global ve organize bir sugtur.

Mticadele ederken segilecek yontem-
ler de bu temelden hareketle belirlen-

meli ve uygulamada devamhhk ve ka-

rarhhk esas olmahdrr. Aynca, mucade-

lede yer alan kurum ve }alruluglann ve

ilgili personelin eqgtidumu qok onem-
lidir. Yontemler ve goztm onerileri igi-
ge ancak birbirini tamamlar ozellik-

tedir. Srralayacak olursak;
. Oncelikle kagakErh$rn ttir0 ve gekli

ne olursa olsun mutlaka para cezasl ile

birlikte hapis cezalanmnda igletilmesi

sorunun goz0m0ne katkr sa{layacaft
diiguniilmel<tedir. Aksi taldirde ne tiir
kagakErhk olursa olsun, caydtnct on-

lem ve cezalar olmazsa kagakErhlda

mircadele imkanszlagmaktadrr.
. Sahte sigaranm yurt drgrnda iiretilip
yurt igine bayiler aracrhlr ile tiiketiciye
sunuldu$unu daha once belirtmigtik.

Sahte sigaranrn kagakErhlr konusunda

sadece 556 sayh Markalann Korun-

[g



TI'IUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTEN|

masl Haklqnda KHK'yr kullanarak mu_
cadele etmek yetersiz olacaktrr, Bugu_
ne kadar bagta TEKEL markalan dahil
tum marka sigaralann sahtesini yapan
bufik Eaph ne bir tesis ne de bir so_
rumlu yakalanabilmig defiildir. Tuttin
mamulleri sahtecilili, mutlaka kaEak_
grhk kapsamnda ele almrp caydnct
onlem ve cezalar ile birlikte defierlendi_
rilmelidir. Bu gorev ve m0cadele kap_
samrnda lturumlararast ortak galqma
gruplan olugturmahdrr.
. Sahte tritrin mamullerinin kagakgrhgr
ile mricadelede ilgili resmi kurum ve
kuruluglar ile ilretici firma temsilcilerin_
den olugan bir yapr olugturulmasnn,
sahte ve kaqak tut0n mamullerinin
m0cadelesinde faydah olacajr dugunri
lmektedir. Gerekli yasal duzenlemeler
ile olugturulacak "Birlik" kapsamna
sektordeki meslek orgtitleri ile toptan
satrcrlar da dahil edilebilir. TApDK'nrn
koordinatorlugiindeki Birlik' in finans-
mam tiretim b0yrikhiklerine gore fir_
malarca, hukuki alt yaprsrm TAPDK
Hukuk Mtiqavirlifince tamamlanabilir.
Birlik, ilk safhada kagak ve sahte siga_
ralarrn yolun otdufu btiyuk gehirter ile
girig grkrg yo$unlufu fazla olan snu
kaprlanna yakrn qehirlerde Van,
Ti'abzon, Mardin, Diyarbakrr ve Mersin
gibi Illerde faaliyette bulunmah ve faali-
yetin gekil, qart ve yontemleri plan_
lanmahdrr. Biligim sektorunde korsan
yazrhmlarr denefleyen ve pilot qehir sis_
temi ile Ealqan, sektordeki firmalann
katrhm$a olugan Business Software
Alliance (BSA-Turkiye) grizel bir ornek
olarak verilebilir. Soz konusu mucade-
lenin etkili olabilmesi iEin organize bir
harekata donugtiirulmesi saflanmah-
drn Ozetle; konu ile ilgili her kesim ve
herkes elini tagrn altrna sokmahdrr. Bu mucadelede, l(rrumumuzu ilgi-
lendiren en onemli konu 'bandrol'me-
selesidir. Sahte sigara imalatgrlarr,
Kurumumuz tarafrndan uretici firmala-
ra bedeli kar-grhfrnda verilen bandrol-
lerin taklitlerini oldukga basit yontem-
lerle yapabilmektedirler. Tuketici,
TAPDK logolu bandrotu gordtilunde

hakh olarak satrn aldrfir tutun mamu-
luntin guvenli oldugunu dtigiinmelde-
dir Bu yiizden, maliyeti yuksek dahi
ofsa taklidi zor bir bandrol sistemi ge-
tirmek l{urumumuza dtigen onemli bir
gorevdir. Hologramh, ardrgrk numaralr
ve g[venlik geritli veya rsrya duyarh
bandrollerin kullanrlmast sorunu
biiyuk olEiide gozecel<tir. Aksi takdirde
gu an TEKEL'e ait markalarla ilgilenen
sahte sigara imalatErlan TEKEL'in
ozellegtirilmesi ile daha farkl yontem_
lerle kargrnza Erkacaktrr. Sahtecilik
artuk uluslararas bir organizasyon ha_
line geldifinden ahnacak onlemler de
o denli ciddi ve Eok yonlti olmak zorun-
dadr. Burada 96z ardt edilemeyecek
temel kiterler; maliyel kaliteve dene-
timdir:
. Gumruk Mustegarhsr ile olugturula-
cak ortak Eahgma grubunun yanl slra
g0mriiksuz satrg mafazalannm ve sa-
trg durumlanmn (Duty Fbee Mafrazalan)
AB ulkelerindeki gibi duzenlenmesi
sallanmahdtr Sadece giden yolcuya
gumriikstiz satrg yaprlmah, gelen yolcu
lqsmrndaki sahg mafiazalannm tutrin
mamulleri satlgr engellenmelidir,. Ele gegirilen sigara ve diger tutun
mamullerinin depolanmasr konusun_
da, kamu kurumu niteli$i devam ettifii
surece TEKEL'e ait depolar kullanrl_
mal, TEKEL'in ozelleqtirilmesi duru-
munda eskiden oldugu gibi -llASiS'in

bu mamulleri kabul etmesi ve 4 Kasrm
1999 tarihve 23866 sayrh Resmi Gaze-
tede yayrmlanarak ytirurltile giren
"ksfige TtizhEii" ntin i78 inci mad-
desindeki (e) bendinde belirtilen "r'mha
sureti" ile tasfiyesinin gerEekleqtirilme-
si seifilanmahdr. Bu ve benzer konula-
nn halliiEin de Maliye Bakanhfr ile or-
tak bir Eahgma grubu olugturulmahdrr.
5.SONUq
Son toplantrsrnr istanbul'd a 2l-22 Ha-
ziran2O04 tarihlerinde yapan VIII. Beg
Vlhk Kalkrnma Planr Tutun ve Tritun
Mamulleri Sanayi Ozel ihtisas Komis-
yonu'nun II. Raporu Afiustos 2OO4,de
bir kitapErk geklinde yaylnlanmrgtrr.
Komisyon bagkanhklan ve raportorluk-
lerinin l(rrumumuz personelince yuru-

tuldrigu OIK Raporunun t0tun ma-
mulleriile ilgili 1 inci maddesi, " Kagak
ve Sahte Sigara Ticaretinin Cilke Eko-
nomisine Olumsuz Etkileri, 4926 Savrh
Yasa ile Birlikte Diger Gdbirlerin De-

ferlendirilmesi" baqhgnr tagrmaldadrr.
Bu madde baghE alilnda onerilen ve
ilgili kurum ve kuruluglara Eozumleri
iEin gorev olarak belrlenen hususlar ile
yukarrda lqsaca kaleme aldrjrmrz ko-
nular ortak bir payda da birlegtirilip va-
kit gegirilmeden ifa edilmesi piyasada
etki yaratacafir driqrinulmektedir.
Sahte trjtun mamullerinin kaEakEhgr,
kullanrlan yol ve yontemler agrsndan
farkh gibi gozrikse de sonuEta hedefle-
digi kitle aynrdrr. Kalitesiz, standart drgr
ve insan sajhgrna zararh hatta iEinde
tttunden bagka madde lqrntilarrnm da
bulundufiu guvenli olmayan bu urun-
ler toplum salhlrmn ciddi gekilde
tehdit etmektedir. Devletin gelir kaybr
ve sonugta elde edilen hasrlanrn kimle-
re gittigi de d0giinuldtifunde; sahte si-
gara kagakgrhfrr ile mticadele Kurum-
sal gorev olmaktan once TApDK ve
mensuplan igin onursal bir gorev ola-
rak kabul edilmelidir.
Sahte ve kagak ttitrin mamullerinin
ekspertiz muayeneleri iEin gorevli ola-
rak gittifim yurt kogelerinde her sefe-
rinde sahtecilerin ve kaqakgrlann hrzh
ve gartlara gore dejigebilen ytizlerini
gordiim. Sahte zanm ile yakalanan si-
garala4 tespiti iEin l{urumumuza da
gonderilmekte oldufundan, kargrlagtr-

lrm sahte ve kaqak sigaralann gtintin
gartlanna gore gekit defigtirdiji tara-
frmdan gozlemlenmiStir. Gittigim her
yorede sahte sigarann a)nnmlnl yapa-
bilmeleri iEin, KaEakqrhk ve Organize
SuElarla Mucadele Mildurlulii birimle-
rine hsa seminerler verdim. Fakat bu-
nun yeterli olmadrfitm ve Eozumiin da-
ha organize yontem ve faaliyetler so-
nucu gergeklegtirilebilece{ini diigun-
dugum igin bu raporu kaleme aldrm.
Rapor sahtecilifrin ve kagakEilrfirn on-
lenmesine giden yolda katkrlann art-
masna neden olacajr olgude beni
memnun edeceldir.
Saygrlarrmla.
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Devlet Memurlarr Kanunu'na tabi ku-
rumlara nakledilerek devlet memuru
statusune gegirilen sozleqmeli Perso-
nelin naklinde halen bulunduklan
kadro ve derecelerinin dikkate ahn-

mayp yeniden kadro ve derece tespiti
yaprlacagr anlagrlmaktadtr.
Ozellegtirme kapsamrndaki kurulug-
larrn personelin naklini. i Agustos
2003 tarihli ve 4971 sayh kanunun
22'nci maddesi diizenliyor. Bu yasa

maddesi gOyie diyor:
'Kuruluglann, ozellegtirilmeleri sonu-
cu sermayelerindeki kamu PaYntn
yiizde 50'nin altrna dugmesi veya bun-
lann muessese, iqletme ve igletme bi-

rimlerinin; satrlmasl veya devredilme-
si halinde sattq veya devre iliqkin soz-

*:i-*'-t- *;-3.:- -:5'l- :.:- : - - :* -
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.a: l€:Sl1€, :€ri:.€::eLe:1 :arl:Ce
:urlaila ilgili i;lenledn scnuclanma-
srndan itibaren i5 gun igerisinde. bu

kuruluqlarda gahgan 657 sayh Devlet

Memurlan Kanunu'na tabi personelle

sozlegmeli personel (kapsamdtqt per-

sonel dahil) difer kamu kurum ve ku-

ruluglanna nakledilmek uzere idare

tarafrndan Devlet Personel Bagkanh-

!r'na bildirilir.'
Nakle tabi personelin, gegici 9'uncu
madde dikkate altnmak suretiyle 657

sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'na
gore kazanrlmrq hak ayhk derecesin-

den agalr olmamak kaYdrYla, 190

sayh Kanun Hukmunde Kararname
kapsamrnda bulunan kurum ve kuru-
luglann bog kadrolanndan Devlet Per-

sonel Baqkanhgrnca tespit edilen kad-

roya, antlan bagkanhk tarafrndan 45

gi-rn igerisinde atamast teklif edilir
denmel<tedir.
KAZANII.IVUE HAK
Burada sozii gegen kazanrlmrg hak
ayLk derecesi' 8 Ekim 2003 tarih ve

25253 sayrh Resmi Gazete'de Bagba-

kanhk Devlet Personel Bagkanhgr'nca
yaymlanan 24 Kasrm 1994 tarihli ve

4046 sayrh Kanun Qergevesinde Nak-
ledilecek Personel Hakkrnda Tebli!'de
'657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu-
na tabi olarak geEirilen ya da ilgili
mevzuatl gerelince bu kaPsamda
gegmig gibi degerlendirilen hizmet
sureleri ile ofrenim durumu veya kari-
yeri dikkate ahnarak uygulanan dere-

ce veya kademe ilerlemeleri sonucun-
da ulagrlan derece ve kademeyi ifade

eder' geklinde tanrmlanmakta, Devlet

Memurlan Kanunu'nun 68/8 madde-
si uyartnca atantlmrg olan kadrolartn,
mezkur kanun gerefi ilgili personel

igin kazanrlmrg hak tegkil etmedigin-
den bahisle'Bu durumdaki persone-

lin atama tekliflerinde, halen bulun-
duklart kadro dereceleri de!il, kazanrl-

mrq hak ayhk dereceleri dikkate altntr'

denmektedir.
399 sayrh kararnameye gore ozelleg-

tirme kapsamrndaki kamu iktisad" te-

. : ::gh ortakhklarda
:.:.-:: :aitsmakta iken

-:--:: s=.' -".- ,^ -' 22 rci maddesi

- -:- - :: l= " =: "'.e:: *:lart Kanu-
- - - = 

-.=: -'-' ,-..=-. -:{ed'lerek
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soziesn:eii :erscreii:r :.a<li:.ce halen
bulunduklan kadro ve derecelerinin
dikkate ahnmayp yeniden kadro ve

derece tespiti yaprlacagr anlaqrlmak-
tadrr.
dzpltDEREcEsi
'Kazanrlmrg hak ayhk derecesinin'
hem yeniden hesaplanacak olugu
hem de bu hsrm personelin naklinde
yeniden kadro ve derece hesabmda
kullanrlacak esaslar sayhrken Devlet

Memurlan Kanunu'nun ek gegici 1, 2

ve 3'uncu maddeleri ile kamuoyunda
'Ozal derecesi' olarak bilinen ve 1991

yhnda 458 sayh kanun hukmunde
kararname ile verilen ilave'1' derece-
nin dikkate ahnacafr dahi ozellikle
vurgulanmaktadrr. Dogal olarak bu
yapllrrken ornegin Devlet Memurlart
Kanunu'nun 37'nci maddesi uyartnca
Ogrenim durumlart, hizmet stntflart
ve gorev unvanlart itibanyla azami
yukselebilecekleri derecelerin 4'tncu
kademesinden ayhk almaYa hak
kazanan ve son alb ylhk sicil notu or-

talamasr 90 ve daha yukarr olanlardan
son sicil notu olumlu bulunanlarrn
kazanrlmrg hak ayhklarr kadro qartt

aranmakszrn bir tist dereceye yuksel-

tilir' hukm0nun zikredilmemig olmasr
gibi hususlar tedirginlik olugturmak-
tadrr.
Zirabudurumda nakilden sonra kad-

ro ve derecelerin dtigebileceli konu-
sunda yersiz oldu$una inandr$rmrz bir
kanaat yaygrnlagmakta, ozelleqtirrne
kapsamtndaki kuruluqlarda gahgmak-
ta olan sozlegmeli personeli tedirgin
etmektedir.
Bagbakanhk Devlet Personel Baqkan-
hfr'nrn kazantlmq hak ayhk derecesi-
nin tekrar hesaplanma gerekgesinin
ve bu hesapiamada kullanrlacak
kriterlerin detayh olarak ortaya kon-

dufu bir agrklama yaPmaslntn en
azrndan genig bir kitle oluqturan soz

konusu personelin bahse konu
endiqelerinin giderilmesi aqtsrndan

faydah olaca$rnr dugu nuyoruz.
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rtm.lH exspenleni
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Bioteknoloji kelimesi bir grup eski ve
yeni ieknolojiyi iEeren kollelctif bir te-
rimdir. Teknolojik Delerlendirme Ofi-
si (OTA,1984) bu iglemi canh organiz-
malarrn veya parEalarrnrn kullanrlarak
urunlerin modifiye edilmesi, bitki ve
hayvanlarn iyilegtirilmesi veya spesi-
fik kullanrm igin mikroorganizmalarm
geligiirilmesi qeklinde tammlamrgtu.
Bu tanrm ve diSerleri biyoteknoloji
kavramrnrn oldukga genig; geleneksel
teknoloji ve urunlerle beraber rDNA
teknolojileri gibi daha yeni genetik
teknolojileri iEinde bulundurdugunu
agrkEa gostermektedir.
rDNA yontemlerinin kullarulmag ba-
zen biyomuhendislik veya genetik
muhendislik olarak da adlandrrrlmak-
tadrr. Amerikan d0zenleme ajanslarr-
nrn tr"imu olmamakla beraber buyuk
golunlulu geleneksel yontemler ve
mutagenesis gibi genetik degigiklikler
yerine sadece rDNA teknikleri uzerine
odaklanmrgtrr.

Eski ve yeni modern biyoteknoloji
arasmdaki ayrnmln halen onemli ol-
dulu dugiinulmektedir. Tarihsel ola-
rak bitki ve hayvanlardan elde edilen
ttim besinlerin geligtirilme yontemle-
rine bafih olarak etiketlenmesi gerekli
defildi. Bununla beraber bugun be-
sinlerin Eogu illegtirilmig bitkilerden
ve genetik modifiye evcil hayvanlar-
dan elde edilmektedir. Bu d0gunceler
ve "biyoteknoloji" kelimesiyle beraber
"GMO igermez" ve "GM de$il" kav-
ramlarrnrn aErkga anlagrlmasrndaki
eksiklik etiketleme uygulamalarryla
ortadan kalkmaktadrr.
Ozel bir kullaruma yonelik olarak urun
veya iglemleri olugturmak veya do-
ntigt0rmek iEin, biyolojik sistem ve
canh organizmalan veya turevlerini
kullanan teknolojik uygulamala6 bi-
yoteknolojinin ana hatlarmr olugtur-
makta. GeEmigi binlerce yrl oncesine
dayanan geleneksel biyoteknoloji,
son yanm yuzylda molekuler biyoloji
ve genetik alanlannda meydana gelen
geligmelerle yeniden tanlmlanmry.
Biyoteknoloji, biliqim teknolojisini de
biinyesinde barmdrarak yuzyrhn en
onemli teknolojilerinin bagrnda gel-
mekte.
Biyoteknoloji ile Ne Yaprlabilir?
Bir organizmamn genomlarrnda bulu-
nan ttim bilgiler ve gifreler degigtirile-
bilir. Aynr ya da farkh cinse ait orga-
nizmalara DNA sekanslan veya gen-
leri aktarrlabilir. istenilen DNA baz sr-
ralan veya genleri Erkanlabilir, bagka
organizmaiara aktarrlabilir ya da bir-
legtirilebilir. DNA ya da RNA baz srra-
larr belirlenebilir, gen haritalarr glkarr-
labilir. Tiansgenetikbitkiler, hayvan-
la4 mikroorganizmalar uretilebilir. Ge-
netik dtrzeyde embriyolarda duzenle-
meler yaprlabilir. Yeni genotipte can-
hlar olugturulabilir. Proteinler, enzim-
ler, antibiyotikler, hormonlar gibi tanr-
lama, tedavi, koruma ve aragtrrmalar-
da kullanrlan maddeler, kimyasallar
uretilebilir.
Biyoteknolojik uygulamalarla ucuz,
kaliteli, dayanrkh ve besleyici ozelligi
daha fazla olan grda urunleri elde edi-
lebiliyor. Bu teknolojiyle tarrm sekto-
rtinde yeni urunler geligtirilip pazara
sunulmug durumda. Yuksek miktar-
da ve kalitede tirun almak amacryla
geleneksel kultiir Eeqitlerinin genetik
yaprlarr defigtiriliyor. Bu teknik ile

hastahklara ve zararhlara kargr daya-
rukhhk. llaglara dayanrkhhk, gabuk bo-
zulabilen urunlerin raf ve depolama
omi]rlerinin uzatilmasl ve aromanln
arbnlmasr da ulagrlmak istenen he-
deflerden bir kagr. 2030 yrhnda dunya
ntifusunun 10 milyar olacaSl ongo-
ruldugunde, biyoteknolojinin aghk
sorunu irzerinde de hayati bir rol oy-
nayacagr kugkusuz.
Gunumuzde biyoteknoloji yagamrmr-
zrn her alanrna girmig durumda. Or-
nefin, artrk domates bitkisini bocek-
lere kargr koruyabilecek bir proteinin
sentezini sallayan gen, bir bakteriden
bu bitkiye nakledilebilmektedir. Bu
sayede ilaElamaya gerek kalmadan
bitkinin yapralrnr lyen bocegin ol-
mesi saflanmaktadrr. Kahve bitkisin-
de kafein metabolizmasr ile ilgili gen-
lerde degigiklik yapilarak kafein mik-
tan gok duguk olan kahve bitkisini
yetiqtirmek de mumkrin hale gelmig-
tir. Bagka bir alanda ise tut0n bitkisine
hemoglobin molekuluntn urettiril-
mesi saflanmrqtrr. Hemoglobin krrmr-
zr kan hucrelerinde bulunan ve oksije-
nin vucut hucrelerine tagrnmasrnr
sallayan Eok onemli bir maddedir.
Bu yeni ufka yolculuk 1953'te Francis
Crick ve James Watson'ln DNA yaprsr-
nr Eozduklerinde bagladr. Yarrm ytzyrl
iginde bilim adamlarr hayvan, virus ve
bitki genomlarrnr degifre ederek bir
canh organizmadaki genlerin tumiinu
ve nasrl iglediklerini anladllar. Hucre
Eekirdeginde yer alan DNA, bir insa-
ntn gegitli fiziksel ozelliklerini belirli-
yor; salhkh olup olmadrfr ya da ne
kadar yaqayacalr konusunda da be-
lirleyici rol oynuyordu. DI'{A yaplsrnrn
belirlenmesi ve bu yaprdaki degigme-
lerle canlilardaki karakterlerin farkh-
lagtrfirnrn anlagilmasr soz konusu
olunca, biyoteknolojik uygulamalar
kullanrlarak istenilen ozellikteki bitki
ve hayvan elde etmel planlayan gen
milhendisligi bilim dah gtindeme gel-
di.
Tirrkiye'de Biyoteknoloji
Modern biyoteknoloji, TdBi-lAK'rn
belirledilive Bilim ve Teknoloji Yuk-
sek Kurulu'nun 3 Qubat 1993 tarihli
toplantrsrnda benimsedili, Bilim ve
Teknolojide atrhm projesinde yer alan,
7 oncelikli alandan birisi olma ozelli-

finde. Ancak biyoteknoloji ulkemizde
gerek bilimsel, gerek endiistriyel uy-
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gulamalarda fazla etkili olarnarrrg dr
rumda. Bunun en biryuk nederteri>
den biri ulusal kaynaklann bu fua
gerekli olan yatrnmlara aktar*n rrxrr
ve aktanlan srnrh kaynagrn da verin-
siz kullanrlmasr. Bir diger neden i- bu
alanda yetigmig kimi uniw:**
ki ve TUBiTAK'taki - hgilerin ortdr g
hsma eksiklifi.
Ulkemizde biyotelm,olnf qalgrdilt
gerEeklegtirmek amacr ile hn*nug
bir qok kurulug mevcut- Bu lonrfrE;
lardan bazrlan baa devtarey#uni-
versiteleri ile TUBiTN( /tlAlt{ rnodern
biyotelmoloji gefigirme* (ir gereldi
temel altyaprya saiil- tltevcrlt EalS-
malar saghk tanrn ve nt'kroorganiz-
malar konusunda Fdyor ancak he-
nuz yeterli sevifede rnodern telmolo-
jik urunler geligtirilmE degil. Biyotek-
nolojinin bilingli ve konbolltr uygulan-
masr iEin bir talqm onlemler ahnmasl
gart. Biyotel$olc1 olunrlu sonuqlar
dojuraca@ gibi olurns.duldan da be-
raberinde getirecektir. Omegirl Ge,.
netik olarak DeligirilmiE Orgianiznta-
lann (GDO) ve GDO [runleririn insan
salhff uzerindeki etkisi konusunda
henuz uzun donernli aragErmalar ya-
prlmrg defil. dlkemizde COOUr yasat
duzenlemelerde yer almamaktadr-
GDO'larrn ticareti, ekilmesi ve lqila-
nilmasr agamalanrun denetimi iEin
gerekli teknik altyapr ve insan gucrl
bizde mevcut degil. Bu gibi risklerden
dolay giivenlik onlemlerinin ahnmasl
ve yasal duzenlemelerin aynntlh bir bi-
Eimde ele almmasr onem tagryor. Bi-
yoteknolojik tiriinlerin, ilaglarrn ve te-
davilerin yararlan ve olasr zararlarr ko-
nusunda toplumun bilgilendirilmesi
gerekti!i vurgulanryor. dlkemizin
uluslar arasr piyasada yerini alabilme-
si igin sahip oldulu avantajlarr ve ola-
naklan Sok ryl deferlendirmesi de vur-
gulanan bir diler onemli nokta. TUBi-
TAK Marmara fuaghrma Merkezi'nde-
ki uzmanlar, Turkiye'deki biyotekno-
loji aragtrrmalan ve uygulamalarrnm;
yeterli maddi destek, teknik altyapr ve
yetigmiq insan g0cunun ortak Eahg-
malan birlegiminde geligebilecefi ve
istenen seviyeyi yakalayabilecegi
inanqndalar.
Grda biyoteknolojisi uretimleri iEin ge-
rekli hammaddeler aqtsrndan Dun-
ya'nrn en zengin ulkelerinden birisiyiz
ama bu avantajr kullanarak yeterince

ktrna &p pabi@imiz soyle-
rErrEL CrEgh : ltengehir'de her yll
I fi) tir Ur palates Lrigimsel ozellikle-
rhfur dolaF g6pe giderken endOstri-
;tl crf dol-r.m % 70'ini ithal ediyoruz.
Sadece bu sfir @erli atrk patatesten
Ui5demonfi< yontemlerle elde ede-
blecegimh saf etil alkolun miktarr yl-
da 7 t*n tondur ve bu da 4.5 milvon
&r paar deleri olan bir rir0niiir.
Neqehir'in gorunugte fakir bir belde-
miz olduiunu gidenler bilirler. Oysa ki
Nevqehir her yrl 4.5 milyon dolarr Eo-
pe atacak kadar zengindir.
Elimizdeki biyoteknolojik riretime uy-
gun avantajh hammaddelerden birisi
de melazdr. Bir geker iEleme atr$t
olan melazl kullanarak antibiyotikten
pesti-site, alkolden yem katkr
maddelerine hatta enzimlere kadar
onlarca degiqik biyoteknolojik riretim
yaprlabilir. $e-ker tiretiminin
ozellegmig olmasr glda biyosektoru
iEin muhtegem bir haber. Bir gok
[retim alamnda oldu[u gibi geker
uretimi alarunda da devletin iis-tune
vazife olmayan bir igi tistlenmig
olrnas biyogirigimcilerin bu anahtar

serbest piyasa dengele-
ri (inde edinmelerine engel oluyordu.
tttdaz bllcektor iqin tek Lrammadde
alterrntifi €ildir arrn $pt olarak en
uygun olanlardan birnicfr.
Gunirm0zde hemen hemen her tiir
kultur bitkisine gen transferi gerEek-
legtirilmigtir. Gen transferinde en Eok
baganh olunan bitkiler tutirn, doma-
tes, patates, mtslt soya fasulyesi, pa-
muk ve kolzadrr. Bugday, Eeltik, arpa
gibi ekonomik onemi olan tahrllarda
da transgenikbitkiler geliqtirilmesine
rafmen hentiz uretime sokulmug
transgenik iirtn yoktur.
Biyoteknoloji tarihte yeni bir Er{rr agrp
insanlann yagam bigimlerini degigti-
recek bir potansiyele sahip. Yeni urun-
ler olugturup geligtirmek igin geqitli
teknikler meydana getirmekte. Biyo-
teknoloji uygulamalarr yeni pazarlarr
mumkun krhp uluslararasr ticarete
yon veredek. Sektorlerarasr iligkileri
yeniden tantmlayrp yepyeni ig alanlarr
yaratabilecek. HiE guphe yok ki in-
sanhk tarihinde yeni bir sayfa aErla-
cak. Yagam suresi uzayacakve yagam
kalitesi geligecek. Tiim bunlar riskleri
de beraberinde getirecek. Meydana
gelen bu geligmeler insanhfirn dugrin

degigiklige yol aEacak; yeni bir Ea{a
isim verecek. Yeni Ealrn ismi: Biyo-
teknoloji.
Rakamlarla Biyoteknoloji
Geliqmig ulkelerde biyoteknoloji
konusunda ileri diizeyde bir birikim ve
0retim soz konusu. Dolaysryla dunya
genelinde de hrzh bir rekabet ortaml
olugmakta. Modern biyoteknolojinin
ekonomik anlamda uygulandrfi iki
seldor tanm ve salhk sektoru. Ulus-
lararasr ticarette biyoteknolojik urun-
lerin pazar payr hrzla artmalda. Bu
teknolojinin btiy{ik olgekli uretimi
mtimkun krlmasr sebebiyle ticari ka-
zancln boyutlarr da de!'igime u[ra-
makta. Biyoteknolojik urunlerin ttim
sailglannrn bu yrl 3 milyar dolara,
2005 yhnda B milyar dolara, 2010 y-
hnda ise 25 milyar dolara ulagabilece-
!i tahmin ediliyor. Bu Oriinlerin art-
masl durumuna ise, 100-150 milyar
dolarhk potansiyel bir ticaret hacmin-
den soz ediliyor. Saghk sektor0ndeki
biyolojik uygulamalar, bu teknolojile-
rin ekonomik defierini goder onrine
seriyor. G0num0zde biyoteknolojik
yollarla uretilen ilaqlar diinya ilag iire-
timinin %5'ini olugturuyor. 2005'te bu
rakamrn %75, 2120'de ise dunyada
pryasaya Erkan her 50 ilagtan %10-
15'inin biyoteknolojik yontemlerle ge-
ligtirilmig ve 0retilmig olaca$r tahmin
ediliyor. ilaqlarla ilgili ahnan patentle-
rin %63'ti ABD ve Kanada, %25'i Av-
rupa, %7'si Japonya ve kalan %5'i ise
diler ulkelerde geligtirilmig ilaElara
ait.
GEN AKTARIMINDA TUTCIXUX
KULLANIL/VIASI
Agrobacterium tumefaclens aracrh-
gryla tutune gen aktanmr
Genel olarak Solanaceae familyasrna
ait tiirlerin in ulfro rejenerasyon kabili-
yetleri yuksek olup, Agrobacterium
enfeksiyonlanna kargl da oldukEa
hassastrlar. Ozellikle tuttin, gen akta-
rrm gahgmalannda model bitki olarak
kullanrlmakta (Gurel, 2001) ve degig
ik organizmalardan izole edilen genler
oncelikle bu bitkide test edilmektedir.
llk olarak tut0n yaprak disklerine
Agrobacterium tumefac iens aracrh-
gryla gen aktanmr Horsehve arkadag-
larr ( 1 985 ve 1 986) tarafrndan gergek-
legtirilmig olup, daha sonra deligik
aragtrrmacrlar tarafrndan optimize
edilmigtir. Agrobacterium tumefaci-
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ens hatlarr olarak ise GV226O
(p35SGUS-lNT)ve GV2260 (AoPRI
GUS-1NI) kullanrlmrgtrr. dV226O
(p35S GUS-INT) hath binary vector
sisteminden oluEmaktadrr. pCV2260
vektor0 (Debleare ve ark., 1985)
sadece ulr genlerini tagrrken, pBin19
(Bevan, 1984) vektoriinden ttiretilen
p35S GUS-INT ise T-DI.{A bolgesine
sahip olan ikili vektordrir.
p35S GUS-INT vektorunun T-DNA
bolgesinde seEici 4pfll (neomisin fos-
fotransferaz) ve raportor gfss (p-glu-
kuronidaz) igaret genleri bulunmak-
Iadtr. npll geni NOS (napolin sentezi)
promoter ve terminator dizileri
tarafindan kontrol edilirken, gus geni
ise CaMV (karnrbahar mozayik virusii
) 35S promoter ve terminator dizileri
tarafrndan kontrol edilmel(edir. Asro-
bacterium iEerisindeki gen ifades-inin
engellenmesi iEin de gus geninin
kodlama bolgesine bitkisel bir intron
yerlegtirilmigtir (Vancanne5rt ve ark.,
1990).
Aynca, bakteri komozomlarr uzerin-
de rifampisin ve p35S-GUS-INT vek-
toru uzerinde de kanamisin antibiyo-
tiklerine dayanrkhhlr kodlayan balcte-
riyel genler bulunmaldadr. GV2260
(AoPRIGUS-lNT) bakteri hattrnrn
GV226O (p35SCUS-lNT)'dan tek farkr
ise GUS geninin AoPRI (Asparagtts
officinalis patojen il$kili gen) pro-
motoru tarafrndan kontrol edilmesi-
dir. Bu promotor sadece yaralanmrg
hricre ve kallus dokuda aktif iken,
bitkinin di$er doku ve organlarrnda
inaktif haldedir (Ozcan, 19b3; Ozcan
ve ark., 1993; Firekve ark., 1993).
Tlitrin yaprak disklerine gen transferi
igin ilk olarak QV2260 (p35S GUS-
INT) ve Gv2260 (AoPRIGUS-INT)
Agrobacterium turnefaciens hatlarr
biiyutuhir. Bunun iqin 50 ml'lik steril
falcon tuplerine 5-10 mlsvr NB besin
ortaml konur ve bu ortama 100 mg/l
rifampisin ve 50ml kanamisin ilave
edilir. Daha sonra streil bir lup yardr-
mryla petri kutulannda muhafaza edi-
len bakteri kulturlerinden bir miktar
aimarak bu ortama agilarur ve 160-
200 devir/dak. ve 28'C de bir gece ya
da istenilen Eogaltrm elde edilinceye
kadar bty0tulur. Agrlama igin -80'C
de muhafaza edilen veya daha once
briyutulmuq olan bakteri ktitturleri de
kullanrlabilmektedir.

Yaprak disklerinin kaynafl olarak sera
veya in uifro gartlarda buyiitulen yak-
lagrk 4-6 haftahk fidelerden elde edi-
len yapraklar kullanrlmaktadrr. Sera
gartlannda buytitulen bitkilerden elde
edifen yapraklar %20lik gamaqrr su-
yunda 15 dakika sureyle yiizey steriliz-
sayonuna tabi tutulduktan sonra steril
su ile 3 defa durulanrr. In Vitro'da ye-
tigtirilen bitkilerden izole edilen yap-
raklar igin bu igleme gerek yoksa da
sterilizasy'ondan sonra yapraklar steril
gartlar alttnda steril bisturi ve pens
kullanrlarak 0,5 cm Eaplnda disklere
ayrrlrrlar. Kesilen bu yaprak diskleri
1/50 oranrnda seyreltilmig balderi kul-
turii igeren srvr MSD4x2 (0,1m1
NAA, 1 mgn BAP ve 30 g/l sakkaroz
iqerenMS besin ortaml) ortamrnda 30
dakika siireyle inokiile edilir. inoku-
lasyondan sonra yaprak diskle katr
MSD4X2 besin ortamrna aktanlarak 2
gtin si.ireyle 25"C de ko-kulruvasyon-
dan gegerler. Bu stirenin sonunda
eksplantlar 5O mgllkanamisin ve 400
mg/l augmentin igeren seEici
MSD4x2 ortamma aktanlu: Bugekilde
tek bir yaprak diskinden gok sayrda
transgenik tutiin bitkisi elde etmek
mumkundur. Saksrlarda geliEen bitki-
lerin transgenik olup olmadrklannr
GUS, PCR ve Suthern Blot gibi analiz-
lerle teyit edilir. Gerekirse tohumla-
rrnda Mendel aErhml gozlenir.
Biyoteknoloji Sozlulu
Deoksiribonukleik asit (DNA!:
Canhlardaki yonetici molekr.rl. Gene-
tik bilgileri iEeren ve hticre gekirde-
linde yer alan ikili sarmal molektl
GDO: Genetik olarak defiiqtirilmig ;
ingilizcesi GM: geneticly modifi ed
Gen: DNA molekuluntin ortalama
1500 nukleotitten olugmug canhnrn
kalrtsal ozelliklerinden herhangi birini
tagryan pargast. Kaltrmtn temel fizik-
sel ve iglevsel birimi. Her gen, protein
veya RNA molektilu gibi ozelbir iglev
tagryan kromozomlarrn belli bir nokta-
srndaki nukleotid dizilerinden olugur.
Gen Haritalamast: Bir DNA moleku-
hindeki genlerin goreceli konumlan-
nrn belirlenmesi. Bu haritalamada
hangi genin bir digerine gore moleku-
lun neresinde yar aldrfrr ve aralannda
neler bulundugu belirlenir.
Gen kdauisi: Kalrtsal bozuklu$un
duzeltilmesi iEin salhkh DNA'run,
has-tahkh hucrelere dolrudan zerk

mesi.
Genetik: Belirli kalrtsal ozelliklerin
6runtusunil inceleyen bilim dah.
Genorn: Bir ana babadan alnan kro-
mozomseli
Genom hoiesi: Insanrn ya da baqka
canhlann genomlarrnrn tamamlntn ya
da bir hsmrnrn haritasrnr ve dizilig bi-
gimlerini saptamayl hedeflemeye yo-
nelik aragtrrmalar.
Genotip : Bireyin genetik yaprsr
K/on: Genetik olarak birbirinin aynr
olan canlilar.
I"\roreZqn; Prokaryot ve okaryot
hucrelerde uzerlerinde genleri tagryan
DNA ve niikleoproteinden olugmug
yapr. Hiicrenin kendi kendini eksiksiz
olarak kopyalamasrna yarayan tum
bilgileri iEeren ve hucre gekirdelinde
yeralan DNA'lar.
Rekombinant DNA: Farkh biyolojik
kaynaklardan elde edilen DNA mole-
ktillerinin birlegmesinden olugan yapr.
Hircre snnsrnda ve Eekirdelinde bulu-
nan kimyasal bir maddedir. Protein
sentezlemesi bagta olmak rizere huc-
re igi kimyasal faaliyetlerde Eok
onemli bir rolti vardrr. Yapsr DNA'ya
benzer. Ama herbiri farkh iglevlere
sahip birkag cinsi vardr.
RekombinasAon: Mevcut genlerin ye-
ni genotipleri olugturacak qekilde bir
araya gelmesi.
Tiansgenetik organizma: Kendi kro-
mozomlarrnda yabancl gen taglyan
organizma
BiYoTEKNoLoJiNiN TARinqrsi
MO 1750'de Siimerler bira mavaladr.
MO 500' de Qinliter kugir soya fasul-
yesini antibiyotik olarak kullandr.
MS 100'de Qinlilea toz haline getiril-
mig krizantem bitkisini bocek old0ru-
cu olarakkullandr.
1590' da Janssen, mikroskobu icat
etti.
1663'de Hooke, 'hilcre' tanrmtnl ge-
tirdi.
7675' de Leeuwenhoek, bakteriyi ta-
nrmladr.
1797' de Jenne4 ilk Eigek agrsr dene-
mesini bir goEu$a virirs inoktjle ede-
rekyaptr.
1830' da Proteinler kegfedildi.
1833' de ilk enzim aynqtrmasl ger-
geklegtirildi. (izolasyonu)
1855' de Escherichia coli (E. coli)
bakterisi tanrmlandr. Daha sonralarr
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bu ba}<teri p€*{ Eok aragrna gdi$ir-
me ve Oretirn r4gulanasrn temel
oluqturdu.
1 863 de .r{endet- beze[,eler ile yaptrgt

aragtrrma-tarda karakteristik ozellikle-
rin bir kuEaktan digerine belirgin, ba-
grmsz birirnlerce aktanldrfrm kegfetti.
Bu birinrler Eok sonralan 'gen' olarak
tanrmlandr. Bu araqtrrma genetik bili-
minin temelini oluqturdu.
1869' da Miescher, bahk sPerminde
DI\Akegfetti.
1877' de Koch, bakterileri boyayarak
aynqtrma ve karakterize etmeye ola-

nak saglayan bir yontem geligtirdi.

1878' de Laval, ilksantrifuju geligtirdi.

1 879' da $eming, hucre Eekirdeginde
kuguk gubuklara benzeyen kromatin
adh bir yapr keqfetti. Daha sonra bu
yapnm kromozomlan olugturdufiu
anlagrldt.
1879' da William James Beal, Michi-
gan'da ilk klinik kontrollii mrsrr gaP-

razlamasrnt yaptt.
1900' da Sirkesineli (drosophila) ilk
gen aragttrmalarlnda kullantlmaya
baglandr.
1902' de 'immunoloji' (bafirgrkhk sis-

temini aragtlran bilim dalt) terimi orta-
ya Erktr.
1906' da'Genetik' terimi ortaya glktt'

1911' de Rous, ilk kez kansere Yol
agan bir viriis kegfetti.
1914' de ilk kez Manchester'da
bakteriler atrk iqlemede kullanrldr.

1915' de Bakteri virusleri (bakterio-
fajlar) keqfedildi.
1919' da Biyoteknoloji terimi ilk kez

bir Macar mi.ihendis tarafrndan kulla-
mldr.
1920'de Evans and Long insan buYu-

me hormonunu kegfetti.
1928' de Alexander $eming, ilk ta-
nrmh antibiyotik olan 'Penisilin'i keg-

fetti.
1938' de 'Molekuler biyoloji' terimi
dogdu.
1940' da Oswald Avery DNAnrn kah-

trmrn temeli oldulunu ve genlerin ya-
prsnt olugturdugunu keqfetti'

1941' de Danimarkah mikrobiyolog
A. Jost ilk kez 'genetik muhendislifii'
terimini Polonya'da verdifi bir derste
kullandt.
1942' de Elektron mikroskobu kulla-
nrlarak ilk kez bir bakteri virusu tantm-
landr ve karakterize edildi.

1944' de Waksman, ttrberkuloza karqr

etkin bir antibiyotik olan'Streptomy-
cin'i ayrrghrdt.
7946' da ilk genetik rekombinasYon
ornefi, degigik viruslerden alman ge-

netik materyalin birlegtirilerek yeni bir
virus yaratmantn mumktin oldulu
goruldu.
1947' de Barbara McClintock, mrstr

bitkisinde zrplayan genleri (transpo-

zonlar) kegfetti.
7949' da Pauling orak hucre anemisi-
nin hemoglobin molektrlunde bir mu-
tasyona bafh olan genetikbir hastahk

oldu$unu kegfetti.
1950'de Besi haYvanlannda dondu-
rulmug sPerm kullanrmryla yapay dol-
lenme saflandr.
1953' de James Watson ve Francis

Crick, DI'{A molek0liintrn gift sarmal
yapsmr kegfetti. Bu gahgma modern
genetilin baglangrcr oldu.
1954' de Hucre kulturu teknikleri ge-

ligtirildi.
1964' de Stanfordlu geneiik bilimci
Charles Yanofsky ve meslekdaglan,
amino asitlerle proteinlerin DNA igeri-

sinde nasil bir dengede durduklannt
ilan ettiler.
i969'da Harvardh bir gruP tuP ogren-
cisi DNA'da bulunan ilk geni keqfetti.

Bu geker duzeyini belirleyen bir gen

olarak genetik tarihine kaydedildi.

1 970' de Winconsin Universitesinden
bir grup aragttrmact aglk bir yaradan

DI!,A ornefi almaY bagardr.

1973' de Amerikah biYokimYager

Stanley Cohen ve Herbert BoYer bir
karakurbafiastndan aldrklan geni, bir
bakteri DNA'stna agrladtlar ve uyum
salladrfrnr izlediler. Bu ilk genetik de-

ney olarak tarihe geqti.

1976' da llk genetik kurulug olan Ge-

nentech KaliforniYa'da kuruldu.
1978' de Genetech'li bilimadamlarr
insandan ensulin genini kopyalamay
bagardrlar.
1980' de Aragtrrmacrlar baa yararlt

bakterilerle genler arastndaki protein

ahgverigini saPtadtlar'

1980' de Birkaq genetik muhendisi
Martin Cline bagkanhfrnda bir fareye

bagka bir fareden iglevsel genler ak-

tarmay bagardllar. Hayvan haklan sa-

wnuculart aYaklandr.

1982' de ABD Saghk Bakanhfr bir
bakteriden iiretilen ensulin ifnelerine

onayverdi. i

1983' de fuaEurnraolar l--luntington
hastahlrnrn yok edilrnel iqin gerekli

kodlarr banndrran bir gen kegfetti

Hastahlrn ilerleme saftrasr engellene-
biliyor ama fiziksel bozukluldar gideri-
lemiyordu. Hastah$ tamamen orta-
dan kaldrrmayr 10 yl sonra bagarabil-
diler.
1 983' de Kaliforniya karayolunda ara-

bayla giderken, genetik muhendisi
Kary Mullis polimer zincirleme reaksi-
yonunun nasrl olabilecelini kegfedi-

verdi.
1984' de Britain (iniversitesi'nden

Alec Jefreys genetik parmakizi yonte-
mini kegfetti. Bu yontemle parmakiz-
leri yegane orneklemeler geklinde bi-
reylerin DNA'lanyla saptanabildi.
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trnda ise % 3,61'lik bir azahg gorul-

mefaeair' Burada da uYgulanan hT
;;;;h yaPrak boYu geligimine ket
-vurucu 

bir etkisi vardrr'

Sekil 3.1O-b'deki yaprak alanlartna

iir-tan tonuqlar aqrliqa goriilmektedir'

Yatrat atantartnda kontrole gore 6ne-

riiJn aotau %21',53'likbir artrg oneri-

i"tt aorau goriilmektedir' Uygulama-

nt vuptuf ltanlnln artmasrnda olum-

iu Ui, 
"tt 

l yuptrgr gortilmektedir'

arNQtnln en fazla tarlada uygulamastn-

da iie ozellikle onerilen dozda oldugu

ooJ.n"tt"air. Bu uygulamay? Fld-
6en fidelikte uYgulamaslnda da ru-a

i*"*"J" i"t"t tI f it artrq gozlenmek-

t"aii]4""" gore tarlada onerilen doz-

au uuoufu.n"u ile fidelikte bi-rtiin doz-

Liau'uvqutumanrn kl-a iqerili artt-

srnda oiumlu etkisi oldugu sonucuna

Sekil 3.12: Oygulama yaprlan NiEoti-

iniluuu"u* bitkilerinin hasat done-

"ri 
[.-fttb miktarlartna iligkin so-

b)

Sekil 3.10 Nicotiana tabaqurn

6itxir"ri"i" haiat donemi tarlada

ffiiu-u yaprlanlann dip yaprakian-

niriyaprux uoYu ue YaPI3k il"ry":ry
iliEkin'sonuglannrn grafiksel gosteri-

*i. iu' r'uptJk BoYu; b: YaPrak Alanr)

Sekil 3. 1O'dan elde edilen sonuqlaroa

Juotat . bownda kontrole gore oneri-

i"'iaorau uu yakiagrk olarak aynr gekil-

de oneriten dozun yartstnda % 8'58'lik

Ui, "Gi" "fougu 
qizelge 3 10 ve ge,flJ

3.t0-i'da aqrkga goriilmektedtr'
konttotu gore onerilen dozun iki ka-

nuqlartntn grafiksel gosterimi

Setit g.tZ'aen elde edilen kl-b miktart

ile ilgili sonuglara gore:

fiaiine uygulamasrnda kl-b miktar-

iun t "nttoille 
karqrlagtrnldrgrnda en

fazla kl-b igerigine onerilen dozcla uta-

rrf*"[r"t diSe'r iki dozda da onerilen

doza dodru gideret< artan bir artlq go-

rii*r-"r.tEaittonu g olarak sadece fi -

a"iir.-tvo"f"mastttin klf-b iqeriginde

otu.ntu n'it urtrqa sebep oldu$u kanaa-

tine ulagrhr.
'Tarlada uygulamasrnda kontrole gore

en fazla 
-k1-b 

iqerigindeki arttg yne

onerilen dozda olmaktadtr' Onertten

a.tt" ifi f."trnda bir deligiklik gozlen-

mezken onerilen dozun yartslnqa Kl.-.p

iceriqinde bir azalma gozlenmeKteotr'

iiu dlrumda onerilen dozun yarlstntn

[f-n ig"tiOi artrgrna olumsuz etkisini'

"""rirln 
-dozun ise olumlu etkisini

gostermektedir.
Fia"tit ve Tarlada uygulamasrnda ise

kontrole gore en fazla kl-b iqerilinde-

xi "it" 
o"nerilen dozun yansrnda go-

.t f-"ft"air. Onerilen dozun iki katm-

au'Ju uvn' artrq yaklagrk olarak goz-

lenmektedir. Kontrole gore onenten

dozda kl-b iqeri$inde bir azatma

oott"nmektedir' Bu uygulamada one-

iilen dozda uygulama yaPma1n 
.Kr..?

iqerigi artrErna olumsuz etkisi gorut-

Sekil3. I 1: Oygulama yaprlan Nigotia:

iu iuuu.u.n bitkilerinin hasat donemi

f.foronf* miktarlartna iligkin sonugla-

nnrn grafi ksel gosterimi

Klorofil-a miktanna iligkin sonuglar

t"fti :.t1'de aqrkga gorulmektedir'

Sadece Fidelikte uygulamastnda K-a

-if.turfun kontrol ile kargrlagtrnldrfim-

lu "" 
fua" kl-a igerifine onerilen do-

iun vunt'naa ulaqrlmakta kontrole

"oi" 
iia"t dozlarda da kl-a igerilinde

irtrt ooitit-ektedir' Sonuq olarak bu

,uoliu-u tirrti kl-a igerilinde bir ar-

trqlsebeP olmaktadtr'
furtuau uYgulamasnda kontrol ile

karsrlaqtrnld]Otnda en fazla kl-a iqerigi

uii'ii dn"tif"n dozda gortilmektedir'

Kontrole gore diger iki dozda ise kl-a

i.LiiainaJuit azanq gorulmektedir' Bu

,i*iu-u tirriinde onerilen dozda uy-

oliu-u yapmak Kl-a iqerigini arttrtcr

io"a" eiK YaPacagr onerilen dozun

,rurts u" iki katrnda uYgulama YaPma-

nrn ki-a iqerifinin artrgrna ket vurucu

uir 
"tti 

yapucilr sonucuna ulagrlrr'

Fia"tit 
"u" 

tarlada uygulamada- ld-a

miktart kontrol ile karqtlaqttrllcllglnda

"n 
iutfu klorofil-a iqerigine onerilen

dozun yansrnda ulagllmaktadlr' une-

,if"" a6tau ise bir mikiar azaima goz-

ienmeXteair'Bu uygulamada kontrole

oor" q"n"t olarak kt-a iqeriginde.qok

Bn"-ii bir degigiklik goriilmemekte-

aii. f, so.tuio gore hem fidelikte

hernde tarlada uYgulama YaPmann
i.f-aii"rigi"in degigimine bir etkisi ol-

madtfrt sonucuna ulaglllr'

ntitiii bu sonuglan ozetlersek gekil

:.f f'" gore topLam klorofil-a iqerigi

mektedir.
girtr.,r, bu sonuglann genel bir ozetini

;;;;;;;k, gerif :.tz ue q"T1? 11 ,ll
kargrlagtrnmasl sonucunda kl-b ve ru-

u-.iit tirrunnda bir paralellik oldugu

irx^x"f i"t-ektedir. KI-b iqerilindelc

€
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artlgln en fada Sadece tarlada uygula-
masrnda ozellikle onerilen dozda ol-
du$u gorulmekte lne bu uYgulama-
ya takiben sadece fidelikte uygulama-
srnda da kl-b igerilinde butiin s0reldi
bir artrg gozlenmektedir.
Fidetik ve Tarlada uygulamasrnoa &
ler iki uygulamaya gore kl-b (erF
linde kontrole gore gok onedfl Hr
degigikligin olmadrgr gdzJenrnekte w
bu uygulamanrn kl-b igeriE deglsimi-
ne Eok onemlj bir etkisi olrnadE so-
nucuna ulagilmasma neden olur. Yu-

kandaki sonuqlar aym gekilde kl-a iEe-

rili sonuglannda da gozlenmektedir.

$ekil 3. 13:Uygulama yaprlan Nicotia-
na tabacum bitkilerinin hasat donemi
toplam klorofil miktarlanna iligkin so-
nuglannn grafiksel gosterimi

$ekil 3.13'den elde edilen sonuElara
gore:
Fidelik uygulamasmda ToPlam- kl
miktarlart kontrol ile kargrlagtrmldrfiln-
da kontrole gore en fazla toplam-klf
artrqrna onerilen dozda ulagrlmakta,
diger iki dozda da onerilen doza do!-
ru siirekli bir artrq gozlenmektedir. Bu-
na gore bu uygulama ToPlam Klorofil
miktartntn artrgrna butirn dozlarda
olumlu etki yaptrfr sonucuna ulagttnr.

Aym durum kl-a ve kl-b iEerigi degigi-
minde de gozlenmigti.
Tarla uygulamastnda kontrol ile kar-
grlagtrnldrfrnda en fazla Toplam-klf ar-

trqrna onerilen dozda ulagrlmakta, bu
da onerilen dozun olumlu etkisini
gostermektedir. Kontrole gore diler
iki dozda Toplam-klf iqeriginde bir
azahg gozlenmekte.
Fidelik ve Tarlada uygulamastnda ise

kontrol ile kargrlagtrnldrlrnda onerilen
dozda toplam-kl iEerilinde onemli bir
azahg gor0lmektedir. Diler iki dozda
bir artrga ulagrlmaktadrr. Bu uygula-
mada onerilen dozda uYgulama YaP-
mak toplam-kl iqeriline olumsuz bir
gekilde etki yapmaktadrr.
Bu sonuElara gore kontrol ile karqrlag-

trnldrfirnda toplam-kl iEerifi arilqna
en fazla sadece tarlada yaprlan uygu-
lamada onerilen dozda ulagrlmakta-

dr. Sadece Frieime Yq*n ugda-
rnada hbh edrda &eI& m
rten do"da ld b nt$ gfuF
rn€lae- Fxh*re ffi ulgdilti+
rtda i* sadece anerkt Ma Hr
a"alt g#trndc. dger dnda ti
aq gd€nrneldedr. KI-a rc KI-b so-
rudaflnda cfdugu gfltt fidfikvetada-
aa r4gutama )raPrnarun toPlam ldo-
rofil (eriginin arhqrrda veya azahgrn-

da Eok 6nemli bir degigiklikyapmadr-
gr gortilmektedir. Sadece Fidelikte ve

Sadece Tarlada uYgulamalannda en
fazla Toplam klorofil arttqt onerilen
dozda gozlenmekte, bu da bu iki uY-

gulamada onerilen dozda uYgulama
yapmamn olumlu etkisini gosterir. Yu-
-karrdaki 

sonuglann yaklaqrk olarak KI-
ave Kl-b sonuglarryla aynr oldulu go-
rulmektedir.

$ekil 3. 14: Uygulama yaprlan Nicotia-
na tabacum bitkilerinin hasat donemi
karotenoid miktarlanna iligkin sonuE-
lanmn grafiksel gosterimi Karotenoid
miktan ile ilgili sonuglar gekil 3.14'te
aErkga goriilmektedir.
Sadece Fidelikte uygulamasmda ka-
rotenoid miktarlan kontrol ile karqrlag-

trrldrlrnda en fazla karotenoid igerifi-
ne onerilen dozda ulagrlmaktadr.
Kontrole gore diler dozlarda da one-
rilen doz defierine dolru s[irekli bir ar-

trq gozlenmelrtedir. Bu durumda sa-

dece fidelikte uYgulama YaPmak Bu-
tun dozlarda- karotenoid miktan art-
gma olumlu etki YaPacagl sonucuna
ulagilmasna sebep olur. Aynt artrgm

Kl-a ve Kl-b artrgrnda aym tur uygula-
malarda goruldugu dikkat qekicidir.

Thrla uygulamastnda kontrol ile karqt-

lagtrrrldrfirnda en fazla karotenoid
miktan artlqlna onerilen dozda ulaSrl-

makta, bu da bu uYgulama t0runde
onerilen dozun karotenoid miktart ar-

trglna olumlu etkisinden kaynaklan-
maktadrr. Kontrole gore onerilen do-
zun yansl ve iki katlnda bir azahg dik-
katgekmektedir.
Fidelik ve Tarlada yaprlan uygulama-
da ise kontrol ile kargrlagtrnldrgrnda

onerilen dozda karotenoid iEerilinde
azalma goriilmektedir. Difer iki dozda

rornrole gone bir artiga ulagrlmaktadrr.
Bl q$Iarnada onerilen dozda uygu-
larna karotenoid miktart arttgtna
o}-nnsrz bir gekilde etki yapmal<tadrr.

Bithkt hr rerilere gore sonuqlarr kar-
gla$trtrsak: K!.a. id-b ve toplam klo-
rofil iqerigi degigirnlerinde de olduiu
gibi karotenoid igerigi arhgna kontrol
ile karEilaqhnldrEnda en fazla oranda
sadece tarlada yaprlan uygulamada
onerilen dozda ulagllmaktadrr. Kl-a ve

kl-b ve toplam klorofil sonuElannda
oldufu gibi yine fidelilcte yapilan uy-
gulamantn butiin dozlannda kontrole
gore surekli bir artrg gozlenmekte.
niaem ve tarlada uygulamasrnda di-
ger iki uygulama turune gore kont-
iolle diger dozlar kargrlaqtrrrldrfirnda
karotenoid igerilinin deligiminde faz-

la bir degiqiklilin olmadrlr gortlmek-
tedir. Fidelit<te ve sadece tarlada yapt-

lan uygulamalarda en fazla karote-
noid artrgr onerilen dozlarda gorul-
mekte, bu da bu iki uYgulama ttirun-
de onerilen dozda uYgulama YaPma-
nrn karotenoid miktart artrgrndaki
olumlu etkisini gosterir. Bu sonuglar
kl-a, kl-b ve Toplam-kl sonuglan ile

benzerlikgosterir

$ekil3. 15: Uygulama yaprlan Nicotia-
na tabacum bitkilerinin hasat donemi
fotosentez verimlilik oranrna iligkin
sonuglanntn grafiksel gosterimi
Fotosentez verimlilik oranlan gekil

3. 1 5'de gorulmektedir.
Sadece Fidelikte yaprlan uygulama
kontrole gore difer dozlardaki foto-
sentez verimlilik oranlan kargrlaqilnl-
drlrnda fotosentez veriminde biitun
dozlarda genel bir azahg dikkati gek-

mektedir. Sonu-c olarak sadece fide-
likte uygulama yapmak fotosentez ve-
rimlilik oranlm butun dozlarda ozel-

likle onerilen dozda dugurmektedir
sonucuna ulagtlrr.

Tarlada yaprlan uygulama tiiri-rnde
kontrol ile karqrlaghrrldrgrnda en fazla

fotosentez verimlilik oranlna onerilen
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dozda ulagrlmakta ve onu onerilen
dozun yansl izlemektedir. Kontrole
gore onerilen dozun iki katrnda bir
azahq gorulmekte; bu da tarlada uy-
gulamaslnda onerilen dozun iki katt-
nln fotosentez verimlilik orantna ket
vurucu etkisini gosterir.
Fidelik ve Tarlada yaprlan uygulama-
da fotosentetik agrdan verimlilik so-
nuglan incelendilinde kontrol ve uy-
gulama gruplan arasmda belirgin bir
fark goze garpmamaktadr.
Fotosentetik agrdan btitun uygulama
turlerinin sonuglan beraber incelendi-

linde kontrole gore en fazla fotosen-
tez verimlilik oranlart sadece tarlada
uygulamasnda onerilen doz ve Yan-
srnda gorulmelctedir. Sadece fidelikte
verimlilikte genel bir azahg gorttlmek-
te, fidelik ve tarlada ise kontrol ve uy-
gulama gruplarr arasrnda belirgin bir
fark gorulmemektedir.
SonuE olarak 9adece tarlada uygula-
ma yapmak Onerilen doz ve yarlsln-
da-fotosentez verimlililini olumlu
yonde arttracafit sonucuna vartltr.

$ekil 3.16. $agrrtmadan sonra sade-
ce tarlada GH Dnp Fertilizers (Ani et-
kili yaprak gubresi) uygulanan hasat
donemindeki Nicotiana tabacum
bitkilerinin fotografr. (Qekim tarihi :

22.08.2001,)
A: Onerilen doz(27l 1L.)
B : Onerilen dozunyansr (1 Sl 1L.)
C: Onerilen dozun iki katt(4Sl 7L.j
K: Kontrol

$ekil 3. 17. $agrrtmadan once fidelik-

te gagrrtmadan sonra tarlada GH Dnp
Fertilizers (Ani etkili yaprak gubresi)
uygulanan Nicotiana tabacum bitkile-
rinin fotofirafr. (Qekim tarihi : 14.08.
2001)
A : Onerilen doz(2 g I 1 L.)
B : Onerilen dozun yansr (1 S I 1L.)
C : Onerilen dozun iki katr (a g / 1L.)
K: Kontrol

4.TARTIgMAVESONqq
Bitki besin maddeleri olan Makro ve

miko elementler bitki buyumesi ve
geligmesinde gok onemli role sahip-
tirler. Bitkiler bu elementleri kokleriyle
topraktan su ile birlikte erimig halde
alrrlar. Bilindigi gibi bu elementlerin
eksikliginde ise bitkilerde onemli geli-
gim ve bi.iyume sorunlarl gorulmekte-
dir. Zaman zaman bitkilerin geliqimi
iEin gerekli olan bu elementler bitki-
nin geligtilitoprakta yeterli olarak bu-
lunamamaktadtr. Bu eksiklili gider-
mek igin gunumuz tartmtnda YaPrak
gubresi ile bitkileri gubreleme teknigi
geligmigtir. Bitkiler bu yontemle top-
rakta bulmadr$r mineral elementleri
yapraklarrndaki stomalarla ve yaprak-
taki ektodezmlerle alarak topraktaki
element eksikligini bu gekilde giderir,
fizyolojik olarak geligmesini sirrdurur-
ler. Tanmda da foliar gubreleme tekni-

!i kullamlarak bitkilerin geligimi sa!-
lanmakta ve giftEinin istedigi verim el-
deedilmektedir.
Bir endustri bitkisi olan tutrin ozellikle
Ege Bolgesi olmak irzere ulkemizde
tanmr yaprlan ve ktrsal kesim halkrmt-
zln onemli gegim kaynaltnt olugtur-
maktadr. Gunumuzde yuksek verim-
de ve kaliteli trlttin yetiqtirmek Eiftgi
geliri ve geEimi igin onemli bir konu
haline gelmigtir. Besinlerimiz iginde
yer alan sebze bitkilerinde verimin ve

besin defierinin arttrtlmast igin yaprlan
yaprak giibresi ile gubreleme teknigi
yaygrndrr. Fakat bir endustri bitkisi
olan tiltunde foliar giibreleme teknigi
uretici tarafindan yaygn kullanrlan bir
teknik degildir. Tiitun bitkisi de diler
tarrmr yapilan bitkiler gibi, yetiqtiridigi
toprakta yeterli miktarda makro ve

mikro elementler bulamayabilir, bu
da bitki buyume ve geligmesinde ne-
gatif bir etki yaparak giftginin istedili
verimde ve kalitede irrun alamamast-
na sebep olur.
Bitkilerdeki fizyolojik etkileri dikkate
ahndrfilnda mikro ve makro element-

ler y'aprak gubresi geklinde foliar gub-
releme teknigi ile bitkiye verildilinde
bitkilerde olumlu fizyolojik degiqiklik-
ler gorulmektedir. Gunumuzde tutun
verimi ve kalitesi devletimizin grkardtft
yeni tiitun yasast ve yeni duzenleme-
lerle, Tekef in ozellegtirilmesi sonucu
irreticinin verimli ve kaliteli tutun ye-
tiqtirmesi ve gegimini bu yolla sa$la-
yan tutun tireticileri iEin son derece
onemli bir mesele haline gelmigtir. Bu
yiizden tutun tanmtnda yaygn olma-
makla birlikte yaprak gtbresi uygula-
ma konusunda ureticileri bilinglendir-
mede katkrda bulunabilmek araqtr-
mamzln hedeflerinden birisidir. Boy-
lece verimli ve kaliteli urun elde
edilerek hem uretici ekonomisine
hem de ulke ekonomisine katkrda
bulunulacalt kanlsmdaYz.
Tiitunde yaprak gubresi geklinde mi-
neral takviyesi ile verimin ve kalitenin
artrrrlmasr son yrllarda uzerinde gahgr-

lan konulardan birisidir. Tutun bitki-
siyle ilgili in vitro kogullarda yaprlan
membran dtizeyinde pek gok gahgma
ile konu onem kazanmrgtrr.(Sicher ve

Kremer 1988; Neubert ve KleY ve
Wildt 1993;Kamada 1991 ; Pasqua ve

ark.2002)
Yine yapraktan mineral besleme ile
ilgili yaprlan gahgmalardan; yapraktan
ve topraktan Mn uYgulamalannrn
flue-cured tipi tirtunlerin verim, kalite
ve kimyasal kompozisyonuna etkisini
imceleyen Miner ve ark.,(1987) uygu-
lamalann yapraklann Mn kapsamlnt
arttrrdrlrnl buna karglhk verim, indir-
gen gekerve toplam alkoloid igeriline
onemli bir etkisinin bulurunadrftnt
rapor etmektedir.
Tutun uzerinde Mn ile yapllan bir gah-
gamada; Nicotiana tiirlerinin in vitro
denemelerinde mangenesin etkisi ve
uretilmig olan Mn-toleranth t0tun bit-
kilerinin karekterlerine iliqkin qaltq-

malannda: artan Mn konsantrasyonu-
na paralel olarak kallus olugumunda
ve filiz geligmesinde goze garpan bir
azahg oldulu gozlenmigtir (Santand-
rea ve arkadaglan 1998).
Yine aynt aragttrma grubunun 2000
yhnda Mn ile ilgili tutun uzerinde.vap-
trklarr bagka bir gahqmada : Mn'a karqr
hassas ve toleranslt bitkiler kargilag-
trnldrfirnda, bu bitkilerin belirli morfo-
fizyolojik ve sitolojik farklar igerdifrini
Santandrea ve arkadaglan (2000) in-
celemiglerdir.
1999 Yrhnda Chang ve arkadaglart
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yaptlklan tutun kultu: - - -': :- - ::
hucre duvan pektini::= z -- - -'
mun birikimini ve a.'-- - ' --- -- :.'
mir bilegikleriyle ur g- :-- :: - . .' -r'
lrgmalannda:Pekl: - ---'=:- :---
daki igerifinin.,\ *.:-:-:: : -:;--
da artttgrnrbulr" -s '--

gibi iyoniar 11e

de ar'.:t:s-.: ::::: -:-:-- ::s:lt
edilmisti' - -' -':- - -- - -..J-'
lamastntn'>= .:--- : :-:' --.'-- l -

qi.idekokb-.,---:: - =-: -: : -'=::
deIerdir.
Aragttrmamrzoz = 

:.*,:::.-' - : \ -

cotiana tabaci.l:-- : :' :- - := - - :- :
fertilizers uygulai:as-7 z'"'-" :
govde yag agrrhgi >-:-.-- --. - -z-
ve ark. (1999) yaPtl:ia- :: :*::- -

ntn bulgularryla parale,l .- ; : :'-: - :' -

tedir. Kok ve govdenin r z: :: - '. : - - '
da onerilerr dozun iki <a-- -:: ::-:
olarak bir azahErn dikkat ce',-- = : '-
-qekilde fideiik * Tarla ur g-.a - :: - : :
da kok ve govde YaE agrrlrka- '=z : '
$er iki uygulama ti.irune gore : - :::-
hgrn oldugu da gekil 3.4-a 'e ::=
agrkga gorulmektedir. Bu duru::- :--
tirn bitkisinde agtrl mineral birikres -

nin toksik etki yaratarak bitkinin g= -

gimine ket vurucu etkisinden ka.rna":-

lanmaktadtr.
Yine aynr konuda Ruiz ve Romerc
2001 yrhnda yaphklan bir baqka gali-'-

mada CaCl2 'un tiitun yapraklarrnrr
kalitesinde ki etkisini aragtrrmrqlardrr:
1.25 mM 'hk CaCl2 uYgulamastntn
yapraklarrn kalitesinde arttga neden
oldugu ancak 2,5 ve 5 rnM' hk CaCl2

uygulamalartnrn ttti-tn bitkisinin yap-
raklarunda kalite azalmaslna neden ol-
du$u aragtrncrlar tarafrndan bulun-
nnuqtur. Bu gahgma bizim l:ulgulan-
mrzla uygunluk gostermektedir.
Yukanda degindifimiz literattir bilgi-
leri ile aragttrmamtzr kargrlagtrracak
olursak onerilen dozun drgrnda gide-
rek artan dozlarda uygulama yapmak
veya agrn mineral ile bitkileri besle-
mekverim ve kalitenin azalmaslna ne-

:-j- : *,:.:-'--- - -r",e govde geliqi-

- -'n -:-: ,',-,:- ::ril y'aptrgr bizim
:-' :---.:- - - s::.-ciart arasrnda yer
:,; =-' j {-a te qekil3.4-b'de de
: -, *."::.-r. Bundan dolaYr tuttn
--:-:.-.li :ioK ve govde geligiminde

=- - =,::-.ak igin onerilen doz ve one-
:-: .adn dozlarda uYgulama YaP-

-:1. ceiekir. AYnr durumun kok ve

,:: , ce boylan ile kok ve govde kuru

'g.riiidannda 
da gozlendigi ve qekil

3.5-a ve gekil 3.5-b' den gekil 3'6-a,
sekil 3. 6-b'den elde edilmektedir.
1990 Yrhnda Thomas ve arkadaglart
yaptrklan bir gahgmada Azot stresi al-
trndaki bitkilerde azot asimilasyonun-
da alternatif bir yol kullandrklannr
bulmuqlardrr.
2000 Yrhnda Walch-liu ve arkadaglarr
yaptrklarr bir gahqmada tutun bitkisin-
de yaprak geligimini saflayan sitokini-
nin NO3 (Nitrat) varhlrnda buyumeyi
aktive ettiIini bulmuqlardrr.
Ul,gulama yaptrlrmrz GH Drrp Fertili-
zers kimyasahnda% 20 oranlnda azot
:ulundugundan 2000 Yrhnda Walch-
' ., r'e arkadaglarrntn yaptrlr galtgma-
-..r sonucu bizim aragttrmamzln so-

* :larrndan yaprak alanr sonuglanna
: :.:-.rtmaktadrr. Tarlada onerilen doz-
:' -'.gulama yaPmak en fazla YaPrakJ "r^ "-,'
= 

,-^ ..a sebep olmakta. Fidelik * Tar-

-.:-iamastnda ise kontrole gore
,: j:-- alanrnda giderek bir azalma-
- ;::-ldtgu gekil 3.7-a ve b'de

- - := :::ulmektedir.
: - - - --- ..e ilgili bagka bir gahgmada:

: - : , :-: r fuot dozlannrn artrgr ile
't- :.:r:ntn arttrfitnt, birim alan
-: :-s=: agrrL$rn azaldtfrnt ve

-- :, -,::nda Yuksek doldurma
.- - - :,s:-igunubildirmektedir.

.=----'..-'-, .',esi uzerine fosfattn
:--,:- :: *=-acho ve ark. (2002)

=- - r,=- -: Stif.---'-
2'- -' . ' 

== "' 
.'.-- , e arkadaglan tutun

b.:.-s . .=:-. "::. :ir qahgmada, tu-
t,: :.:-, a- - :-:-- . = arnonyum nitrat
oria:: : - ' :2 ., a-. s , :llisler ve karbon-
ciio<s.: ::.- - - , ..:,lrnast ile, nitrat
ortar-:..::.- : '-:. 4:ae ise. artan
amon\-:-. ?' -'=.-:ibeedilennit-
rat redu.:?: 3:i ' inSl .le sonuglandt-
grnr gOSie :::.:.::: : \latt ve ark'
2001).
1992 yltnda .r'ai: C:uscn ve arka-
daglanntn )'aptidla:: ca,,si'nada. Sam-
sun tutununde farrir gen degigiklikleri

incelenmig ve farklt pH ortamtnda ve

farkh konsantrasyonlarda indolyl-3
btitirik asit ve kinetin kangtmlart ile ga-

hgrlmrgtrr. PH 3.83, 36 mM MES orta-
mrnda stnrrlr kallus olugumuna sebep
olduju belirtilmigtir.
Denemenin dorduncil giintnde kok-
lerin ve giEeklerin olugmast iEin hiicre
igi duzenlenmesinde onemli bir za-

man oldulu ve bunun indolyl-3 biiti-
rik asit ile ilgili olduiu ve H+ (Hidro-
jen iyonu) iletimi de gen duzenlenme-
sinde etkili oldulu bu gahgmada orta-
ya konmugtur.
2001 yrhnda Gonzalez ve arkadaglan
yapraklarda solunumun metabolik
duzenlenmesinde fosfahn rolune ilig-

kin bir gahgma yapmrglar ve bitki tirr-
lerine gore duquk fosforun bezelye ve

tutunde sitokrom yolunun aktivitesini
azalttrfr fasulyede ise arttrrdtlrnt gos-

termiglerdir (Gonzalez ve ark. 2001).

$imdiye kadar belirttigimiz literartiir
bilgilerinde NPK ve mikro elementle-
rin tutun bitkisi uzerinde birlikte etkile-
ri ve ayt ayn olan etkileri belirtilmigtir.
Buna gore ureticilerin bu konuda
egitimli ve bilingli bir gekilde yaprak
gubresi uygulamast tutun bitkisinin
veriminde ve kalite ozelliklerinin iyi-
legmesinde etkili olacaktrr.

fu aqttrmamr zda b azt bulgulardan or-
tak sonuqlar qrkaracak olursak : uygu-
ladrlrmrz kimyasahn giqeklenmeye et-
kisi ile ilgili sonuglar gekil3.8'de aqtk-

qa gorulmektedir. Fidelik ve Tarlada
uygulamalannda kontrole gore diger
dozlarda gigekli bitki sayrsr azalmakta-
drr. Fidelik * Tarla uygulamasrnda ise

kontrole gore onerilen dozda % 25

oranlnda giqekli bitki sayrsrnda bir ar-

trg gozlenmektedir. Fideiik * Tarla uy-

gulamasrnda onerilen dozda uygula-
ma yapmak gigeklenmeyi arttrracalr
sonucuna ulagrhr.

Tarlada kontrole gore onerilen doz ve

yarrsrnda uygulama YaPmak YaPrak
yag ve kuru alrrhklarrnda artlga sebep
olmakta onerilen dozun iki katrnda
uygulamada ise kontrole gore bir aza-

hgrn gozlendigi gekil 3.9-a, gekil 3.9-b
'de agrkga gorulmektedir. Yaprak bo-
yrnda ve yaprak alanrnda da kontrole
gore onerilen doz ve yartsrnda arttq

var, onerilen dozun iki katrnda azahgtn

oldugu gekil 3.10-a, gekil 3.10-b'de
aqrkga gorulmektedir. Demek ki artan
dozlarda uygulama yapmanln yapraK

geligimine ket vurucu bir etkisi vardtr.
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Aragtlrmamlan klorofil analiz sonucu
bulgulannr karqrlagtrracak olursak :

Fidelikte uygulamada kontrole gore
diger dozlarda kl-a miktarrnrn surekli
arthlrnr sadece onerilen dozun iki ka-
trnda biraz azalma gozlenmektedir.
Aynr gekilde fidelikte uygulama turtn-
de kontrole gore diler dozlarda yine
kl-b miktarrnrn surekli arttrfrnr, en faz-
la onerilen dozda gormekteyiz.
Tarlada uygulamada ise kontrole gore
kl-a miktarrnda onerilen dozda bir ar-
try gor0lmekte, di$er iki dozda kont-
role gore onemli degigiklik goriilme-
mektedir. Kl-b miktannda ise kontole
gore en fazla miktar artr$ onerilen
dozda gorulmekte onerilen dozun va-
rrsrnda bir azalry gozlenmektedir.
Fidelik * Tarla uygulamasmda ise kl-
a miktarnda kontrole gore onerilen
dozda bir azahg diler iki dozda ise bir
artry gozlenmektedir. Kl-b miktannda
ise yine aynr gekilde bir degigiklik go-
rulmektedir. Biitun bu dejinilen
klorofil analiz sonuElan gekil 3.11 ve
gekil 3. 12'de aErkga gorulmektedir.
Toplam klorofil iqeri$i agrsrndan so-
nuElar delerlendirildignde en fazla
tarla uygulamasrnda rastlanmakta,
onu fidelikte uygulamasr takip etmek-
tedir. En az iqerile Fidelik * Tarla uy-
gulamasnda rastlamaktayrz. Buna
paralel bir sonucu da karotenoid mik-
tarrna ait bulgularda gozlemekteyiz.
Bu sonuElar gekil3.13 ve gekil 3.74,te
aEkqa gorulmektedir. Fotosentez ve-
rimlilik orantna kontrole gore en fazla
tarlada uygulamasrnda onerilen doz-
da rastlanrlmaktadr. Fidelik uygula-
masrnda fotosentez verimlilidi kont-
role gore diler dozlarda azalm-akta, fi-
delik * tarla uygulamasrnda ise kont-
role gore fotosentez verimlilifinde di-
ger dozlarda belirgin bir fark gozlen-
memektedir. Fotosentez verimlilik
oranlan gekil 3.15 'te agrkga gorr-il-
mektedir. Btitun bu kargrlaqtrrmah so-
nuglara gore ttittin bitkisinin toplam
klorofil iqerifri ve karotenoid iEerigin-
de optimum defierde olmasr ve opti-
mum bir biEimde fotosentez verimlili-
gi elde edilmesi isteniyorsa tarlada
onerilen dozda uygulama yapmak bit-
ki geligimi ve verimli, kaliteli 0run elde
etmek iEin uygun olacaktr. Fotosen-
tez verimlilindeki uygunluk, toplam
klorofil ve karotenoid miktarrndaki uy-
gunluk bitklerin fotosentez kapasite-
sini artrrarak bitkinin verimlili!ini, kali-
tesini artrrrcr yonde etki yaptrfir ve ayrr-

ca bitkilerin hastahklara karqr direngii
olmasrnr saf layacaf r agrktrr.
fu agtrmamrzrn fi delikte yaptlan uygu-
lama sonuElannr kargrlaghracak olur-
sak: hasat sonuglarrna, kontrole gore
kokve govde boyunda, govdeve kok
yag-kuru afrrhklannda surekli bir arh-
qm oldulu gekil3.1, qekil3.2 ve qekil
3.3 'te aErkEa gorulmektedir. Bu but-
gularm ortak bir yorumunu yaparsak
gagrrtma oncesi fidelikte GH Dnp Fer-
tilizers kimyasahnr uygulamak kont-
role gore biitiin uygulama dozlarrnda
olumlu bir verim artrqlna sebep ol-
makta gagrrtrlacak olan tutun fideleri-
nin piqkin, direngli olmasrna sebep ol-
maktadrr. $agrrtrlan fidenin tarla orta-
mrna adaptasyonunu arbrrcr yonde
bir etki yapmakta bu durum da tarla-
da fide kaybrnr onleyici yararh bir et-
kendir Fidelikte uygulama yapmak
iiretici iqin btiyuk bir yarar safilayaca-
!r sonucuna varabiliriz.
Tarlada uygulama yaprlan tttunlerin
hasat donemindeki morfolojik goz-
lemlere ait sonuglar gekil 3. 16'da go-
ri.rlmektedir. Kontrole gore en uygun
bitki geliqiminin onerilen dozda onu
takiben onerilenin iki katrnda oldufu-
nu gozluyoruz. Bu da bize tarlada uv-
gulama yaprlacaksa onerilen dozia
uygulama yapmamn bitki geliqimi igin
en uygun olacafir sonucunu verir.
Fidelik * Tarla uygulamasna ait ha-
sat donemindeki morfolojik gozlem-
lere ait sonuglar gekil 3.17'de aqrkEa
gortlmektedir. Kontrole gore en fazla
geligim onerilen dozun iki katrnda
gozliiyoruz, onu takiben onerilen doz-
da gozlenmektedir.
Aragtrmamran gaqrrtma anrndaki ha-
sat ve hasat donemindeki verileri top-
lu olarak degerlendirdi$imiz zaman
gagrtma oncesi fidelikte uygulama
yapmanrn fide geligimine olumlu etki
yaptrfn, salhkh ve pigkin fide elde et-
mek gagrrtmadan sonra tarlada daha
fazla fide yetigtirmek iEin tiretici tara-
frndan uyguladrfrmrz kimyasahn
kontrole gore onerilen dozda uygu-
lanmasr yaranna olacaktrr.

$agrrtmadan sonra tarlada genelde
onerilen dozda uygulama yapmak -
bulgular lasmmda ayn ayrr buttin ge-
ligim ozelliklerinde de beiirtildigi gibi
verimli tuttin bitkisi ve, kalitesinin de
arttuilmasrnda yararh olaca$rnr ureti-
ciye onerebiliriz.
Hem fidelikte hem de tarlada bu kim-

, a-1i ui'guladrfrmrzda bulgularda da
oelir+JiCiQi gibikontrole gore difer uy-
girlan-ra dozlarrnda butun geligim
ozellixlerinde (Covde ve kok kuru, yaq
agrrhklan. bovlarr, yaprak alanr, yap-
rak sausr r.b.) surekli bir azahs qo
zledik. Bunun sebebi hem nae[fiie
hem de tarlada kimyasah uyguladrgr-
mtzda, bitki blnyesinde bu kimyasal
birikmesi nedeni ile fide bunyeiinde
toksik etk yaratarak geligim ve verim
ozelliklerine ket vurucu bir etki yap-
masrndandrr. Bu sonuca gore uretici
yaprak gtibresi kimyasahna hem fide-
likte hem de tarlada uvgulamamahdr.
Sadece tarlada ya da"sidece fidelikte
uygulama yapmak verimi ve kalitel
olumlu etkiledilinden ureticiye bu uy-
gulama yontemlerini tavsiye edebi-
liriz.
Aragtrrma sonuglarrmz goz ontne
ahndrlrnda GH Dnp Fertilizers (Ani et-
kili yaprak g0bresi) makro ve mikro
elementlerden olugan bitki besin
maddeleri ( tutun tanmrnda kullanrmr
pek yaygrn olmamakla birlikte daha
gok sebzelerde uygulanrlmaktadrr) bi-
linEli bir Eekilde kullanildrfrnda bitki
geliEimi ve veriminde olumlu etkileri
oldulu gortilmektedir. fuagilrmamz-
da bu kimyasalm bilingli bir gekilde
kullanrlmasr durumunda olumlu so-
nuglar verdilini soyleyebiliriz.Bu kim-
yasal madde genellikle ijreticiler tara-
findan sadece fideliklerde yaygrn ola-
rak uygulanmaktadu. Bizim Ealryma-
mtz sonucunda tarlada uygulamarun
daha uygun olacalr sonucuna ulagrl-
mryilr. Aynca cH DRIP FERTILIZERS
kimyasahnm onerilen doz olan 2 g / 7

L.uygulamasr en iyi sonucu vermigtir.
Ancak rilkemizde tireticilerin bu konu-
da egitimlive bilingli olmamasr oneri-
len dozlara pek sadtk kahnmamag da
goz onune ahnarak, konuyla ilgili da-
ha kapsamh aragtlrmalar yaprlmasl
gerek ureticinin ekonomisine gerek
ijlke ekonomisine btiyuk katkrlar sag-
layaca$r kanrsrndayz.
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". . .Safhk hizmetleri veren hastaneler-
de sigara iEilmesinin ne kadar girkin
ve zararh oldugunu hastalara ve ziya-
retgilere kolay kabul ettirirken en ciddi
direncin safhk personelinden ve dok-
torlardan geldigini gordum. Maalesef
hala en gok sigara igen meslek grubu
iginde doktorlar bag srradadrr. Doktor-
larr da ne yaztk ki olretmenler takip
ediyor. Her konuda topluma ornek ol-
masr gereken ve en yuce, en saygln
meslek dah mensuplanntn kendilerini
sigaraya esir etmeleri hem gok uzuntii
verici hem gok dugundurucu bir du-
rumdur..." Haziran 2003

BiilentAKARCALI
Eski Safhk Bakanr, Yazar

'Karanhk Hep Vardt' kitabrndan...

"...Gunde 5 sigara... Altrncryr hiq iq-
medi... Birinci sigara ogle yemegin-
den sonra... Ikincisi 5 Eayrnda...
UEuncusi.i 19.00 haberlerini dinler-
ken... Akgam yemelinden sonra ise 2
sigara... Qarqamba akgamtndan
Cuma namazlnrn sonraslna kadar ne
tek bir sigara, ne tek kadeh viski ig-
mezdi..." 10.10.2004

MustafaKOQ
isadaml. Vehbi KOC'un torunu

"...Ben sevince kargrmdakinin de be-

ni sevmesini bekleyerek aglcn pazarh-

lrnr yapmam. Ben sevdim mi Allah'

rna severim. Bugtrn ASEI'{A Hanrm yi-

ne benimle beraber olmak istemedi-
gini soyledi. Qrkrp gittim ve 7 yl sonra

ilk kezyeniden sigara igtim..."
14.'t1.2004

ibrahimTATLISES
Sanatgr

"...Sinema severlerden sigarayr brra-

krp Tirrkfilmlerine gitmelerini ve des-

tekvermelerini istiYorum.. . "
' 17.1,1.2004

ETkanMUMCU
Ktiltiir ve Turizm Bakant

"...Sigaray 15 yl once brraktrm. Sa-

dece Galatasaray'rn iyi oynadrlr mag-

larmda iEime Eelcneden bir puro iEi-

yorum...
GiineTiCIVAOGLU

Gazeteci
"...Sigaray brrakmasl en onemli ya-

gam biEimi de$igimi karan olmalt.
Sadece Galatasaray'rn iyi oynamaslna
endeksli olan puro igiminin de Pek
onemiolmasa gerek! Ozellikle son iki
yrlda Galatasaray\n Guneri Bey'e pu-

ro igme keyfi yagatacak baganh bir
futbol oynamadrlr kanaatindeflm.' . "

2't.t1.2004
Prof. Dr. osman MdFTtiOGla

Hekim,yazar
"...Puro iEmenin, pipo igmenin bir
adabr vardrr! Yalnz iki nefes gekip hava

basmak, Eevresini duman altr etmek
marifet delildir ki! Gorgusuzluktur! Pu-

ro veya pipo iEmek isteyen... once ken-

di masasndakilerden daha da once

gewesinden izin ister, izin verilirse yakar

bu zrkl<rmr! Insanlann keyifleri iEin gev-

resini rahatstz etmelerine hele safilkla-
rrla oynayp zehirlemelerine artrk dun-

yamn hiEbir ulkesinde izin vermiyorlar!

Ustelik puroyu, pipoyu bizim elitlerimiz

kullan^'or oyle mi? Ve ustelik bunu elit

olduklanmn gosterisi olarak tutttirir-
yorlarl Rahmetli Ti-rrgut 6zal gok il
qeyler getirdi ulkeye! Ama dikkat edi-

yorum da cins cins unlii marka purola-

rr govde gosterisi halinde genelde o

donemin yetiqmeleri t0tturuyor! Kapi-

talizmin bayrafr puro mudur yahu!'."
25.r1..2004

Yrlmaz QETiNER
Gazeteci, Yazar

"...Marketlerde kasantn yanmda siga-

ra gibi zararh bir geyin sattlmaslmt da-

ha iyi, yoksa insantn kulttr hayattna

ufak da olsa bir geyler katabilecek ki-
taplann mr?.." 28.11..2004

FaTukBAYRAK
Everest YaYnlarr Sahibi

"...1937 yhnrn Ocak aynda Uskudar

Zeynep Kamil Hastanesi'nde do!-
dum. Saint Joseph'i bitirdim. Robert

College'de makine muhendislifi oku-
dum. 1961'de yuksek lisans YaPmak
igin Amerika'ya, Colombia Universite-

si'ne gittim. Notlartm yuksek oldufu
igin asistan oldum. Asistam oldufum
profesorler puro keyfi yaparken.ben
de srnav kafirtlarrnr okurdum. Once
puronun kokusuna vuruldum' Bir gtn
bana da ikram ettiler. Uzun suredir

hugu iEinde kokladrlrm geyin tadnr

Eok merak ediyordum. Hayatrmrn ilk
purosu bir Bolivar'dr. Ilk tecrubem
husranla sonuElanmrgtl.. . "

05.12.2004
Cano Aret ozCeffeR

TiirkPuro Kralt

"...f iryakiligimin tam krrkrnq yh dol-
mugtu, 1963'ten beri 'paket tagtyor'

dum ve bu siire iEinde kabataslak

hesaba gore yaklagrk altr yuz bin siga-

ra igmigtim, birkag yl once saptanan

amfizem baglangtcntn gok uzak saY-

lamayacak bir gelecekte beni geri do-
ntigsuz bir solunum kilitlenmesine st-
rukleyecefii butiin hekimler tarafin-
dan dofrulanmtgtt, tttun sevdasl, yol-

da akciler kanserine ya da kalp krizi-

ne rastlamazsam, altmtglma dofru
solunum araglartna mahkum krlacak-

tr kavrulmug cilerlerimi. Gene de iki
yrla yakrn bir sure bu afrr tehdidi oya-

ladtm, olanca guciimle itmeye galtgtt-

lrm kogesinden Erkrp zihnimin ortasl-

g
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na dolru ilerlemesine ket rurama-
drm. Irademle savaqrn sonuclan beni
tasalanrlnyordu, babamrn al,rrt savagl
iistelik bile gore. bile istey,e kaybet-
mig, kaybetmeyi segmig olmasr r,ir-
kutucu bir engel olugturuyordu kar-
qrmda..." Arahk2004

Enis BATUR
Yazar

'Miirekkep Zaman' kitablndan...
"...Aytn birinde sigarayr braktrm...
Bu, kesinlikle eroini brrakmak gibi bir
gey. Hakikaten de vucudunuza bir
geyler oluyor. Biri sizi terk ediyormug
gibi bir his. Qok sevdiginiz biri gidiyor
ve bir daha gelmeyecek gibi. AlEakEa
bir durum. Acr EeklikEe daha gok br-
rakmak istiyor insan. Kendi kendinle
oynadrgrn bir hhE oyunu gibi. Ben, si-
gara igen beni yenebilir miyim? Sigara
iEmeyen bir ben var mr?... Sigara ig-
meden onceki hayatta yemekten son-
ra ne yaprhrdr? Sinirlenince ne yapilr-
dr? Hatrrlamryorum. Qtink0 beynim-
deki fotolrafrm sigarah. Sigara igme-
yince insan ot gibi hissediyor kendini.
Sigara iEmeyen insanlarr hig kendime
yahn hissetmedim ki!...Babam 40 yl
sonra bir gunde brakil, ben de brra-
kabilirim. Muthig allamak istiyo-
rum..." 03.01.2005

EceTEIVIELKURAN
Gazeteci, yazar

"...50 yl boyunca giinde iki pakete
yakrn sigara iEtim. Gegen yrl okstruk
nobetlerim yiizunden dol<tora gittim.
Akcilerlerimin nikotinle doldufunu
soylediler. Gegen yrlbagnda brraka-
ym dedim, 2,5 ay iEmedim. Ama ig
yagamtndaki stresten dolayr tekrar
bagladrm. Oksurukler nuksetti. Yuru-
me zorlu$u bile Eekmeye baglamrg-
trm. Birkag doktor arkadagrmla ko-
nugtum. 'Btrakman igin zaman belirle
ve hedefin o olsun.'dediler. Yazar De-
mirtag CEYHUN'un nasrl brraktrfr I akh-
ma geldi. O bundan 25 yrl once, brra-
kaca$rm dedigi gun uq paket sigara
igti. O gunden sonra afrzma sigara
koymadr. Ben de o taktigi kullandrm.
Dofium gunumde brrakaym dedim.
Sigaray arttrdlm ki nefret edelm.
Dolum gtiniim 1 Kasrm'a kadar gun-
de ug pakete Erkardrm ve sonra iEme-
dim. 'lster zengin ol ister fukara ye-

mekten sonra yak bir sigara.' derler
ya, o laf hdl6 kulaklanmda..."

09.01.2005
Arif KESKiNER

Qigek Bar'rn sahibi
"...Sigara iEmeye 20 yagrnda bagla-
drm. lki kez yediger yl brraktrm. Fakat
tekrar yenildim. Nihayet 1991'de sa-
vaqr kazandrm. 1991 'de Viyana Opera
Balosu'nun agrhg konugmaslnl yap-
mam gerekiyordu. Elime mikrofonu
aldrlrmda sesimi kaybetti$imi anla-
drm. Ve o an sigaray brraktrm. Bir an-
da kararverdim, bir anda braktrm Va-
ni. ilk zamanlar zorluk gekmemek iiin
qiklet gilnedim, kalem gignedim. Her
gun igmedigimi gordukge mutluluk-
tan uEtum. O kadaryrl sigara kullanan
bir insan viicudunun zarar gormeme-
si mtmlnin degil. Bronglanm temizle-
nene kadar Eok zorlandrm. Sigaray
brrakfilrtan sonra bir miktar da kilo al-
drm ama sonra tekrar aynr kiloma
dondtim..." 09.01.2005

Beti.ilfvlARDiN
Halkla iliqkiler uzmanr

"...Yaklagrk 20 yrldan beri sigara igmi-
yorum. GenElik yrllanmda ozendilim
igin sigara iEerdim. Fakat daha sonra

Eok zararh olduluna inanmaya bagla-
drm. Ayrrca sigaranln dumanrna da-
yanamadrlrmr fark ettim ve brrakbm.

$imdi dumanrnrn kokusundan bile
tiksiniyorum. Hatta bazen sigara igen-
lerle aynr ortamda bulunmakbile iste-
miyorum..." 09.01.2005

CogkunARAL
Gazeteci

"...Sigarayr yaklagrk 1,5 sene once br-
raktlm. Oncesinde gunde dort paket
olmak uzere 30 yl sigara igtim. 1,5 yrl
once Hepatit B aqtsr oldum ve iki g0n
ategli yattrm. it<i gun boyunca hiq si-
gara igmedim, sonra da tamamen br-
rakmaya karar verdim. $imdi sigara-
dan nefret ediyorum, goruntiisune bi-
le dayanamryorum. Hatta bir zaman-
lar elimde sigara tuttugum igin ken-
dimden bile utanryorum... "

09.01.2005
HastetSOYOZ

Karikati.irist
"...39 yl boyunca grinde iki paketten
fazla sigara iqtim. Grrtlakta, ses telle-
rimde kanser grktr. Biri bana kotu bir

qeysoyleyecek c {-:- s::- s:i-.eme-
den ben azaltayrm oea:'-- C-rde bir
pakete indirdim arrla s::-::3 l- cr'(-
tr. Yuzde yiiz sigara soF-:-:-r lJ.
Ben sigarayr Eok severek rgtr. Qok
altr bir sigara olan Gitanes ile a;r ii15-

kim vardr. Kanser olmasal'drrn belki
de brrakmayacaktrm. Ama bu hastahk
ortaya grkrnca btrakmak zorunda kal-
drm. Sigara isteli kendiliginden ka1'-

bolmuyor, o isteli senin kaybetmen
gerekiyor. Basit bir hesabr var; bir etki
gelmig ve vtrcudun bu etkiye kanser
olarak tepki gostermig. O etki her gel-
diginde kanser ilerleyecek. Ve guna
karar vermek gerekiyor; ben yeterince
yaqadrm mr, yoksa yeterince sigara
mr igtim? Yagamaktan yana karar ver-
diginde sigaray btralcyorsun. . . "

09.01.2005
MuTatBELGE
Ogretim tiyesi

". . .Sigarayr 1984 yhnda brraktrm. Sa-
dece salhfirmr defiil gundelik hayatr-
mr da etkiliyordu. Once akupunktur
tedavisini denedim ama baganh ola-
madrm. Amerika'ya gitti$imde Ameri-
kahlarrn sigara iEmedilini fark ettim.
Onlar sigaralarr uretip bizim gibi gelig-
mekte olan ulkelere sattyor ama ken-
dileri igmiyordu. Bundan Eok etkilen-
dim. Ve brrakmaya karar verdim. ilk
tiE gun ozellikle sigara igilen ortamlar-
da gok zorlandrm. Bol bol su iEtim,
kendimi dogaya verdim ve sigara
igenlerden uzak durdum. Daha sonra
sadece filmlerde rol icabr sigara kul-
landlm. futrk evimde sigara igilmesi-
ne bile izinvermiyorum..."

09.01.2005
MtijdeAR

Oyuncu
"..,Sigarayr brrakah 24 sene oldu.
Yaklagrk 16 sene boyunca gunde 1,5
paket iEtim. Kalp ritmimi bozdugu
igin doktorumun da tavsiyesife ama
kendi kararrmla brraktrm. Onceleri
azaltmaya Eahgtrm ancak olmadr, tek
goziim bir anda kaldrrrp atmakh. Za-
ten onemli olan once karar vermek.
Ben sigaray brrakmamr goyle agkh-
yorum: Gonlumu kilitledim, anahtarr-
nr denize attrm..." 09.01.2005

OThanGENCEBAY
Sarklcl
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tllan "yetigtirilme ca'.-':--:.:: -:.:1'.
ve ozelligini ka1'bei::-.,-':,: 3 - :=:e
daha onceleri yaptiar .:::-:.:: s :--
srnda Virginia tut:: =: - - ..:::: - -

mesiiqingerekli oian:rs: -=*: :;-
ha sonraki yrllarda ie:e', - :3 " --:. '.*-
rumasl ile birlikte d!>:l-:s : 'i.:: ::-
kici bir nokta oiaiai' : ?-S - -i l :.-

maktadrr.
B;ca<.= ::.-:s -::'. ;'. =-'-a -,a=. -

:ls :.a- ) - - =:=-- 
'.-- -'-*.a '.-.-..4- ,e

^ ->-7 >^ 2- . -::-- .>-=:-.::.

zar,a:,a- :er-c..e r :a:all:.ce:. :e :^ ec..-

mis. trrtunler t-lue crred r{JrLt:ia :e{-
nigine aykrrr olarak guneqte veya Iz-

garalarda kurutulmuEtur. Anrlan tu-

tunler Gkel tarafindan Turk Tttunu
gibi degerlendirilerek harmanlarda
kullanrlmrqtrr. Ayrtca ulkemizde tutun
yetigtirilen bolgelerden Bucakve qev-

resine getirilen degigik tutun tohum-
lan zamanla populasyonun dejenere

olmasrna ve kalitenin bozulmastna
neden olmugtur. 1976 yhnda Burdur
Bucak bolgesinde denemelerinden
olumlu sonuglar altnan tohumlar
Bucak bolgesindeki ureticilere
dalrtrlmrg ancak uygulanan kurutma
usulu nedeniyle yetigtirilen tuttin Vir-

ginia tiitun karakter ve nitelilinde ol-
mamrgtlr.
iklim, sulama imkanlan gibi benzeri

hususlarda meydana gelen degigik-

liklerden otur0 ilk yrllardaki yetigtiril-

me baganst yakalanmamasr hususla-

rr da dikkate ahnarak 1986 yrhnda bir
fizibilite etudu hazrrlanarak Eahgmala-
ra baglanrlmrg ancak bu proje finas-

man ve organizasyon stntrlartntn agt-

lamamast nedeniyle uygulanmast ve

gergekleqtirilmesi saf lanamamlqtrr.

1994 yhnda Flue Cured ve Burley tu-
tunlerinin gegerli tiplerini Turkiye'de

uretmek, iri krtah tutun uretimini teg-

vik etmek igin yaprlan fizibilite Eahg-
malarrnda ele ahna yedi uretim bolge-
sinden biri olan Bucak bolgesi ile ilgili

olarak yaprlan qahgmalardan ;" 1970-

1973 ve 1984-i988 yrllarr arasrnda

Philip Morris ve Standart Cornmercial
tarafrndan denemeler yaprldrgr ancak

kurutulmuq tutunlerdeki klor yilksek-

ligi nedeniyle anrlan firmalarrn tegvi!i-
ni geri gektigi hususlart" anlagrlmak-

tadr.

T.C,

Resmi Gazete

Ba!bakanhk

\leuuan Gelijtirme re \aun Genel Miidiirliiliince Yaymlat
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Ruhi ONER
Tiittin Teknoloji Miihendisi
TEKEL Kalite Kont. $ube Miid.

Dunya sigara endustrisinde Flue-

Cured tutunlerin onem kazandrlr yl-
larda Turkiiye ile ingiltere arastnda
yaprlan anlaqma ile Tiirkiye'de Virgi-
nia tutunlerinin yetiqtirilerek Ingilte-
re'ye ihract kararlagttrrlmtgtrr.

Bu amagla yurt drgrndan 14 degigik

varyetenin tohumu getirilerek; Ada-

na, Konya, Diyarbakrr, Bitlis, Ordu,

Bursa, Krrklareli illeri hudutlan igeri-

sindeki 17 farkh yorede 1938 ile

7942 yrllarr arastnda yetigtiricilik
denemeleri yaprlmrgtrr.

Elde edilen sonuglar Burdur ilinin
Bucak ilgesi ve qevresinin yetiEtiril-

mesi igin en elverigli bolge oldugunu
gostermig, bunun uzerine 7942yirn-
dan itibaren bu bolgede Virginia

tutiln uretimine izin verilmiqtir. Ancak
ll. Dunya savagrnln etkisi ile iktisadi
antlagmantn uygulama imkanr kal-

mamr! antlan proje amacryla baqla-

*r,r,r*'rr*t* 1tU"'",0"0"] 
tlo,:256S1

L U marlesl

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBA$KANI

Recep'llayyrp ERDOGAN
BA$BAKAN

Milletlerarasr SozleEme
KararSaysr :200418235
Turkiye adrna 28 Nisan 2004 tarihi:

de New York'ta imzalanan ve 2511

2004 tarihli ve 5261 saYlt Kanur '

onaylanmasl uygun bulunan e :

"D0nya Saghk Orgi.itu Tutun Kontr

lu Qerqeve Sozlegmesi"nin onayla'

masr; Drgiqleri Bakanltll'ntn 611-

2004 tarihli ve UKGY/496895 sa.

yaztst ilzerine, 3U517963 tarihii

244 sayh Kanunun 3 uncu rnadde.

ne gore, Bakaniar Kurulu'nca 8/'-
2004 tarihinde kararlagtrnlmtqtr.
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II, TARIM $URASI

YAPILDI

29-30,11,2004 I

01.12,2004

02,12,2004

ANKARA

II. Thnm $urasr 29-30 Kastm - 1 fualtk
2004 tarihlerinde Btiyiik Anadolu
Oteli'nde gergeklegtirildi.
ll. Thrrm Qurasr Sonug Bildirgesi aga-
grdadrr:
II. TAR|M EURASI SONUq BILDIR-
GESI
29Kasrm I Arahk2004-12-04
ll Tarrm gurasr 29 Kastm 1 fualtk
2004 tarihleri arasrnda ilgili kamu ku-
ruluglarrnrn, universitelerin, yerel yo-
netimlerin, ozel sektorun ve sMl top-
lum kuruluqlanntn genig katrhmrla
Ankara'da gerEeklegtirilmigtir.

$ura'da allnan onemli ve oncelikli
kararlar aEafldadlr.
1. Dogal kaynaklarrn envanterinin Et-
karilmasr.

2. Dogal kaynaklarrn erozyon, kirlen-
me ve yanhg kullanrmr onleyici tedbir-
lerin ahnmast.
3. Cen kaynaklarr ve biyolojik Eeqitlili-

lin korunmast,
4. Mera rslah gahgmalanntn tamam-
lanmasr,
5. "Toprak Koruma ve Arazi Kullanrm

Kanunu" nun qrkanlmast,
6. fuazi kullanrm planlanna uygun
olarak mutlak tanm arazilerinin ko-
runmasl,
7. Basrnqh sulamantn yayglnlagtrnl-

masr,
8. Toplulagtrrma galtgmalartntn hz-
landrrrlmasr,
9. Tanm Havzalartnrn oluqturulmasr,
10. Igletme olEeklerinin optimum du-
zeye getirilmesi,
11. Tanm-sanayi-pazar entegrasyo-
nunun saflanmasl,
12. Yuksek kaliteli tohumluk, fide ve
fidan ihtiyacrnrn oncelikle yurt iEi 0re-

timle kargllanmasl ve kullantmtntn
teqvikedilmesi,
1 3. Sozlegmeli uretimin geligtirilmesi,
14. Surduriilebilir iiretim teknikleri ve

biyolojik mucadele yontemlerinin
yaygmlagttrilmast,
15. Et, sut ve su urunlerinin kalite
standartlanrun belirlenmesi ve bu
standartlara uygun 0retiminin saflan-
masl,
16. ihtisas igletmelerinin ozendiril-
mesi.
17. Hayvan saghgr ve refaht iqin ge-

rekli mevzuat duzenlemesinin yapil-

masl, gelecek 10 yliEerisinde hayvan
hastahklart ile ilgili kontrol ve eradi-
kasyon programlartntn tamamlan-
masl,
18. Qiftlikten-sofraya grda zincirinin
incelenerek grda guvenlilini sailaya-
cak mevzuat duzenlemesi ile uygula-
ma yontemlerinin belirlenmesi,
19. e-tarrm ticaretinin geligtirilmesi,
20. Tarrmsal desteklerin, tartmtntn ya-

prsal problemlerinin gozumune katk-
da bulunacak gekilde diizenlenmesi,
21. Dofirudan gelir desteginin tanm-
sal destekler igindeki Paynn azaltrla-

rak sadece segilen belli urunlerde Eok
amaqh olarak uygulanmast,
22. DTO kurallan gerEevesinde prim
odemelerinin maksimum dtrzevde

uygulanmasl ve gier*.,:,:,ce Fark

Odeme Sistemine cion -:*-- -.esi.
23. Hayvancrhk deste<re:-?-- e.-:.-
masr ve surekliliginin sagiar:as;.
24. Uzun donemde. orgutlu. ekcrc-
mik, biiyuklukte ve ileri telmoiojq'i r-i-
lanan hayvancrhk igletmelerinin olus-
turulmasr,
25. Tarrmsal desteklerin GSlvll-l iqeri-
sindeki paynrn iki yl iEerisinde %2ye
yukseltilmesi ve daha sonra arbnl-
masr,
26. Tlanm ur0nleri sigortalarrmn iilke
genelinde yaygrnlagtrrrlmasl ve md
sigortalarrnrn yanl slra can sigortalarl-
nrn da geligtirilmesi,
27. Krrsal alanda yagayanlann giri-
qimcilik yeteneklerinin arhnlmast,
28. Tanm ve Koyiqleri Bakanh$rnrn
yuklendigi yeni fonksiyonlar goz onu-
ne ahnarak yeniden adlandtnlmast,
29. Bakanhga bagh olarak "Krrsal Kal-
krnma Genel Mudirrlugu" niin kurul-
masl,
30. Ulusal programda ongoruldugu
gibi, Bakanhk tarafrndan AB olgutleri-
ni dikkate alarak "Krsal Kalkrnma St-
ratejisinin" hazrrlanmasr,
31. Ilk olretim mufredatrna "Tartm"

dersinin konulmastntn sallanmast,
32. Tanmsal ofretim ve ara€ttrma
alanmda tiniversite bakanhk ozel

sektor sMl toplum orgtitleri atasln-
daki igbirliginin guElendirilmesi,
33. Uretici orgutlenmesinin dalntk
yaplslnln onlenmesi amacl ile koope-
ratiflerin bir ulusal birlik altrnda top-
lanmasl,
34. AB OrtakThrrm Politikalannn ge-
rektifi "6deme Kurumu" bagta ol-
mak uzere gerekli tum idari yaprlarrn
tamamlanmasr,
35. AB ile milzakere surecine hazlrhk
amacl ile Bakanhfrn uzman kadrosu-
nun guglendirilmesi,
36. Dunya Ticaret Orgutu Doha mu-
zakerelerine aktif katrhm saflanmasl
ve hassas ve ozel urunler ile grda gu-
venlili agrsrndan onem tagtyan urun-
lerimizin etkilenmesi onlenmelidic
Amaq, Turkiye AB'ye iiyelik stati.tsu
kazandrgrnda, temel fonksiyon anla-
mrnda rekabet gticii yiiksekve surdu-
rulebilir iiretim yaprsna sahip bir ta-
nm sektorun0n oluqturulmasl.
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Kamunun yeniden yapilandrilmasrna
iligkin yasa tasanst ortaya Etkttgrnda
bir kryamettir koptu. Oysa tasarr orta_
ya gkmadan once de buna kargr olan_
lann tamamr boyle bir dirzenlemenin
yaprlmasrndan yanaydr.

Ne varki biz denetim elemanlannr ilgi_
lendiren haliyle bir kag noktadaki iti_
razlar mutlaka dikkate ahnmahdr.
6nce eldeki gergekleri koymahyrz
ortaya.
l-Kamu hizmeti veren kurumlar han_
tal Eahqmaktadr. pahalh ve verimsiz_
dir.

2-Kamu hizmeti veren kuruluglar
siyasilerin oy deposu olarak gortilme_
si ve yonetim yapilarrnm bu kigilerin
tercihlerine bralalmasr verimsizlijin
ve pahahh{rrun nedeni de budur.
3-Mufettig yetigme stiresi krsadrr.
4-Mfifettiqin yetigitirmesindeki yon_
tem yanhgtrr.
5-Denetimden amaqlanamn, mutla_
ka hata bulunmak olmasryanLgtrr,
6-Mufettigte, idarel geliqtirme ve et_
kin krlma anlayrgr yerlegtirilmeli ve sir_
rekli sorgulanmahdrr,
7-Objelctifligin Mufettigte var olabil_
mesini olgecek mekanizmanrn kurul_
masr gereklidi4
8-Mtifettigin galqmalarnr olgecek bir
mekanizma kurulmamrgtr4
9-Kanun, tuzuk, yonetmelik, kararna_
me, tamim ve genel ilkeler haricinde
kendi d0guncesine gore rapor yazan
Mrifettige kendi EahEma mekanizmasr
igerisinde birilerinin soru sormasr ge_
reklidi4
10-Raporlardaki onerilerin isabetlilik
derecesi mutlaka sorgulanmahdrr. dl_
kemizde Hakimlerin ve Savcrlarrn ka_
rarlanndaki isabetlilik derecesi izlenir_
ken Mufettig igin boyle bir mekanizma
kurulmamrgtr4
11-"Ben yazanm gitsin kendisini
mahkemede aklastn" mantrjr ile ha_
reket eden mrifettigin teroristten farla
yoktur,
12-Higbir ig yapmayan kigiye dokun_
mayan denetici, ig yapana kusur bul_
may kendine gorev edinmemelidir,
13-Kurum M[fettiginin, bulunduju
Kurumun en buyiik amirine bagh ol_
masr esasr gozden gegirilmelidir,
Bu grin denetimin aksayan ve ilk akla
gelenlerini saydrlrmz yukandaki hu_

susla4 hiEbir zaman iEin bugun
cleme getirilen ve ozetle
kurullannt ortadan kalfuran,
ruqe basamak yaprlamaz.
Millet olarak kolaycilrfrrmrz,

mrz noktada mevcudu ortadan
maktr. "Okullar olmas a milli
idare etmek dahakolag olur,,
bakan da bu Cumhuriyetin
degil miydi? gimdi de "yots
gok, dolaysryla teftiq
kaldrrahm" demek bu anlamda
midir?
Siyasetgi, her defasrnda bozdufiu
pmrn gr"inahrnr birilerini srrtrna
mry mrdrr? Popularitesi KiT'lere
yerlegtirmektekle y0kselenler;
oy deposu olarak goriip segim
danlarnda kadro dafirtanla4
dan KiT'ler pahalh ve verimsiz
gryor demediler mi ? 80 Vlhk Cu
riyetin halen en saygrn bi
olan Teftig Kurullarrnt kendi
do!rultusunda kullana
uygulamalanndan anlavanlar. o
rullan ortadan kaldrmavl
olmasrn ?
Bazrlarrnrn yaptr$ gibi benim teroru,
tim iyidir saptamasr burda da kendi
gostermekte, ne yaztk l<,TeftiE I{r,
rullannt Kaldtrahm,' diyenlerin h=

men hepsi bu Teftiq Kurulu
rrnca mahkemelere sevkedil
Kendilerine dokunmavan mu
lerin belirli ust gorevlere
on plana grkarilmasr bagka nasrl izar

edilebilir ki ?
dkemiz yolsuzlukta d0nyada bagt:
yer alan rilkelerdendir. Vne bunun sc-
nucu olarak dkemiz yoksullukta C:

ilk srralarda yer almaktadrr. Dola1..
sryla yoksulluk ile yolsuzluk arasrr-
da dofru orantrh bir korelasyon oldu-
gu muhakkak. Yoksul tilkelerin tama.
mrnda yolsuzlulun da yuksek seviler-
de seyretmesi bu bafln sonucudur.
3 -Ancak, dkemiz trafik kazalannda
da dunyamn en ust srralannda ye:
alan iilkelerindendir. O halde trafil

l{(lR(JLLARI

€
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polislerini ortadan kaldrahrnll \''eya

arabalarr yola qrkarmay'ahrn diy'ebilir

miyiz? Peki yolsuzluklann bu denli fu-

tursuzlagtrlr Ulkemizde. ya Teftiq Ku-

rullarr olmasaydr hangi boyuta vara-

caktr? Bunun hesabr yaprlabilir mi?
Bu Teftig Kurullan hiE miyolsuzlukon-
lememiq veya ortaya grkarmamrgtrr?

Halen gundemde tutulmaya gahqrlan

banka batrklan hususunda banka bat-
madan once Teftig Kurullarrrun tespit-
leri yok mudur? Bunu onlemeye yo-

nelik oneriler getirmemiqler midir? Bu

oneriler ilgililerince dikkate ahnmrq

mrdr?
Butun bunlar sorgulanmadan Ulke-

mizin bellefi durumundaki Teftig Ku-

rullannr ortadan kaldrrmay duqun-

mek biiyuk hata olarak algllanmahdrr.

Ancak Kamu Yonetiminde reformun
gart oldu$u, saptanmasr gereken bir
husus olarak uzun yllardrr dlke gun-

demini iggal etmektedir. Elbette KiT'
lerin bu hale gelmesinde her birimin
kendince sahiplenmesi gereken hata-

larr oldugu muhakkak.
Elbette Gftig Kurullan da bu hatalar

zincirinde bir halkayr olugturmakta.
Kendilerini burokrasinin bagrnda de-

moklesin krlrcr gibi g6ren "Mtifettig"
kendisini sorumsuz sayamaz. Vne
kendilerini kurumun sahibi gibi gorup

"kiiEiik dafilan Aaratanlar" gibi

kasrlanlarrn sorumlulukta hig paylarr

yok denemez. Aynr gekilde kendinden
bagka her gorevliyi sug potansiyeli

olarak de!erlendiren mrifettigi so-

rumsuz gosterme gapeti boglul<ta ka-

lacakilr.
Birilerine suE yamamay meziyet sa-

yan, eline gegirdigi sorugturmacl vas-

frnr frrsat bilerek onceden diq biledigi
amirlerinden hrnE ahrcasrna rapor du-
zenleyen kigilerin uhdesinde "Mri-

fetti1" srfatrnr ta€rmasr bu Ulke iqin

elbette yuk saylmahdrr. Mutlaka hata

bulmaya Eahgan ve bu hatay olgusuz

boyutlara tagryarak yasalardaki kasrt

unsurunu ortaya koymadan gorev-

sebep-sonug iligkilerini izah edeme-

den, sadece sonuca gore olaylardan

birilerini sorumlu tutmaya Eahqan ve

zamana, zemine, kigiye gore rapor

duzenleyen mufettiqin teroristten far-

h olamaz. Sugyaratmaya Eahqan kigi-

nin mufettig olmasr ona bir ayncahk

kazandrramaz. Var olan bir suEu da

ortmeye kalkrgmanrn hainlikle eg

anlamh oldulunu aynca izaha gerek

yoktur.
-4-Mufettiglik meslek olarak hukuk

alanr igerisinde yer almaktadrr. Hesabi

iqlemler meslek igi egitimle hsa

siirede giderilebilecekeksiklikolarak

gorulmelidir. Dolayrsryla meslege ilk
girigte hukuk nosyonu veren okullann

segimi dikkate almmahdrr. Hukukun

ustunlugu ilkesinin benimsenmesi ne

yazrkki meslek iqi efiitimlerle verile-

memektedir. Yine mufettigin yetigme

doneminde hukuki yonde gosterece-

gi en kuEuk zaafiyet affedilmeden m0
fettiglik unvanlnln kendisine verilme-

mesi onernle izlenmelidir. Yetigme do-

neminde servislerde belirli surelerle

fiilen gahgtrrrlmasr ile iglernlere ve uy-

gulamayl gormesi sallanmahdrr.
"..ben Aetzanm, gitsin gargtda
kendini temizlesin,.. " mantr$r ile ra-

por yazan kiginin varsa uhdesindeki
'MiifettiElik" unvanrnr vakit gegir-

meksizin almakta tereddut edilme-

melidir. "Ahm-Satrma Fesat KanE-

ttrm-ak, zimmet, irtikap gibi gargu
larla" haklannda dava aqrhp da caza

kanunu agrsrndan sug unsuru tespit

edilemeyen davalarda Mufettige bir
geyler sormanm gerekliligine inan-

maktayrm. "..bana gore,.." diye rapor
yazan mufettiqe bu mesleli yaphrmak
gerqekten bu meslele saygszlfttr.
Vne mrifettigin Eahqmalarrnda surekli

objektifligini olEumleyecek mekaniz-

mantn kurulmasr ile meslekte isabet-

siz kararlarr belli sayya ulaqanlarm

gorevle baflarrnrn kesilmesinde te-

reddut gosterilmemelidir. Mufettiqlik

emekli olunacak meslek olmaktan
mutlaka grkanlmahdrr. Belli bir kr-

demden sonra mutlaka sabit goreve

alnmahdr. Sabit gorevden geriye do-

nug olmamahdrr. Vne mufettigin

muhtariyeti hususunda bugun var

olan krsrtlamalar ortadan kaldrilmah-

drr. Boylece yetkive sorumluluk belli

olEude birbirine yaklagtrnlmahdr. Bu
gun ki gibi " g etkisi gok sorumlulu! u
gok" ilkesi ile igleyen yapr, mutlaka or-

tadan kaldrrrlmahdrr. Mufettigin kasrth

hareketi en alrr bigimi ile cezalandrnl-

mahdrr. Bu yolda yaprlacak duzenle-

meler meslegin onemini ve kutsalhfir-

nr bir kat daha artbracakhr.

Tebrik ede4 bagarrlar dileriz.

l{eslel*aglarurnzda:t;, :.,i.:
Mustafa YORDEM, ESM Ege
Bolgesi Yonetim Kurulu
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$evket TEZEL
Tiitiin Teknolojisi Mtihendisi

4234 sAyILt KAMU iHnl_e
KANUNCTNA GoRE iHeI-e nnn

mate Uasha*<tan s

SEMASI

Uzerinde isteklinin adr, soyadr veya
ticaret unvanl, tebligata esas aqrk
adresi belirtilen teklifl er idarece

Belirlenecek Yetkilice teslim ahnrr.

4734 SAYILI KAIVIU iHEIE KANUNqNA.GORE EKSiKLiKLENiN iru-,
ETKISI

Ahnmrg olan teklif saysr hazrr
bulunanlara ilan edilir.

Teklif zarflarr ahnrg srrasrna gore
incelenir.

3O.Maddeye aykr rr zarfl ar
delerlendirme drqr brrakrhr.

Teklifler ahnrg srrasrna gore agrhr

Teklif mektubu, gegici teminat ve
diler belgelerin usulune uygun olup

olmadr!r incelenir.

lstekliler ve teklif ettikleri fivatlar
aerklanrr.

Istekliler drgarr ahnrr ve Karar verilir

4734 SAYILI KANUNA GoRE DOCRUDAN TEMiN

QEMASI

inrivnqmsniri
(Luzum muzekekresi, malzeme talep formu vb.)

Fiyat aragtumasr iEin Gorevlendirme yaprlmasr

0nay Belgesinin duzenlenmesi

AImn Yapilmasr

Ayniyat, Tesellum)

0deme

(Fatura vb.

Dogrudan Temin ve Kayt Bilgi Fomunun KiK,e

Gonderilmesi

Eksiklikler

feeerlik sr.iresi belirtilmemi$ ise
leqici teminat mektubunun suresi yetersiz ise

Teklifin Ozun-

Etkiler Etkl:-
X

X
GeEici teminat mektubu standart forma uygun
dedilse

ihale drEr brrakrlma nedenlerinden birini tagrmadrlrna
dair taahhutname vok ise

lhale dokiimanrnln tamamen okunup kabul edildigi
belirtilmemiQ ise

Rakam ve yazr aras,n.u rffi

X

X

X

X

Ieklif.edilen bedel yalnrz rakamla ya dayalntzyaztyla

feklif mektubu yetkili ki$ilerce imzalanmamrs ise

X

X
Ieklif mektubunda isteklinin adr, soyadr veya ticaret
tnvanr vok.

feklifi istekliden baEka ve imza sirkrileri olmavan biri
mzalamrg ise

X

X

Ieklifin uzerinde kazrntr, silinti ve dirzeltmeler var. X

Zarfin adzr yaprstrnlmamr! ise
X

Zarfrn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafindan imzalamp
nthurlenmemiQ ise

)u..'gu prlu yuprgtrrrl-ffi
X

X

braz edilen Ticaret Sicili Cazetesi hissedarlarrn pav
>ranrnr gostermiyor ise X

hale dokumanr satrn aldrlrnr gosterir vezne alrndrsrnr
:klememiS ise

g deneyim belgesi otur*ffi
rok ise

X

X

S deneyim belgesinin ashnr eklememiE ise X
{endi mah olan araqlarrn ruhsat ornekleri vok ise X

Kiralayanrn ruhsat ornekleri Vok ise

Prim borcu olmadrlrna dair belge ihale tarihinden

Iaahh0t ettili araElarrn noter onavh kiralama
:aahhutnameleri yok ise

X

X

X

Ie4sqmqlqrsile_
ficaret Sicili Gazetesinin ash veya noter onayh ornegi
/ok ise

fciRKAK'tanahna.utffi

X

X

/ergi borcu/prim borcu yoktur yazrsrnrn ashnr
:klememis ise X

(apr AraElarr Taahhiltnamesi standart forma uygun
ledil ise X

lerli,/yabancr istekli olunduguna iligkin boliim boq
>rraklmrs ise X

. ;-.€

#,
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Sigaradan alman ozel tttketim vergi-
s$e (OTD ilgili tarhgmalar bitmiyor.

Maliye'nin OTV oranlannda yaptrlr
son duzenlemenin ardmdan, sigara

firmalannm Turk ttrtiinu oraru ile oy-

nayarak vergi ytiktinu defigtirmesi,
vergi tartrymasrnr yeniden baglatb.
Maliye Bakanhfl ile sigara firmalan
arasndaki ilk anlagmazhk, nispi ozel

t0ketim vergisine tabi olan sigaradan,
bu ylm $ubat ayrnda Erkanlan bir ka-

rarname ile aynca maktu OW am-
mag kararr ile ortaya E*tt.

Bu dirzenlemeyle ongonrlen 2W
yon lirahk gelil hgdsfine rlaf"litrFd
iEin de, sigara firrnabrrrLtffin
yizde 12 dolavrnda anFFr --gF
rekrigi bildirildi-
O donern Gef bein & lsrt
sonucu <:rrti&rlir&:rG
nnfrrn-,;2qffiPltiqFa
arug bckibr lnn E{ ti lqilta
ffi ifrhin gffler hr ise l'laqre
n*|s 1 d(fa uraicikrini Yeni-
&rla$ltrgFgetirdi..Har 

arasnda yapilan gortigmeler-

de bir r-daEmaya vanlamamast uzeri-

ne bu defa hiikumet, 29 Alustos
2004 tarihinde yeni bir 6TV duzenle-

mesi yaptr. Bu di.rzenlemede, sigara

uzerindeki nispi OTV dugtiri.ilurken,

maktu Oft sigara iEindeki gark tipi
tuttin oraruna gore 3 ayn kategori be-

lirlenerek ytikseltildi.
Sigara iizerindeki OTV yuki.inii olduk-
ga y0kselten bu karar sonrasr, tiretici
firmalar uri.inlerine yuzde 27'ye varan

oranlarda zam yapmak zorunda kaldr.

rrircin oRANLARI DECi€iYoR
Ancakyeni vergileme sistemini de be-

lenmeyen tiretici firmalar, ytiksek

vergiden kagrnmak iEin yeni arayglara
ydneldi. Bunun ilk sonucu da, gark ti-
pi tiitun oranlartnda degigiklik olarak
ortaya Er}<tr.

dretici firmalar, yiiksek OTVden kag-

mak iEin, mevcut urunlerdeki gark tipi
tiitirn oranlnl artlrarak, bir alt vergi di-
limine gegmeye bagladr. Aym gekilde,

gark tipi ttrtun alrrhkh yeni markalar
da piyasaya sirriildir ve bu gekilde da-

ha dtgiik 6TV odeme yolu tercih edil-

di.
Philip Morris'in piyasaya sundulu
"Tiirkii" sigarastnt, Tekel'in "Bahar"

adh uriintr takip etti. JTI, mevcut siga-

ralanndan Monte Carlo ve More'da

kullandrfr gark tipi ttitiin orantnt artt-

rarak, vergide bir alt gruba gegti. Aym

firma, Anadolu adh yeni bir markayr

tiryakilerin iqimine sundu"
PVasarun TEKEL'|n ardrndan ikinci
buytik oyuncusu olan Philip Morris ise

Lank ve Muratti'nin igindeki gark tipi
tiittin oramru arbrarak, OW yuXunu

azaltE ve fiyatlarda indirime gitti. Bu

frma. Sark tipi tuttin alrrhkh Bond
Sfeetiprasru da piyasaya stirdii.
$flneimini ilk baglatan firma olan
Brlish Arrg*:an Tobacco (BAT) ise
lficeroy rnilkaf slprasrndaki gark tipi
lr-tr-rr cilrr arE-arak, vergide bir alt
frrE hd. Boliiece, dslete de daha

zOWoaerneyeba€lad.
Seld6r y€tkilileri, halen uygulamada
otan OTV dtrzenlemeleri strasmda,

ozellegtirme kapsamrnda bulunan ve

gark tipi tiitiinii en fazla kullanan lruru-

lug olan TEKEL'in piyasa fiyatnm artt-

rrlmasr ile devletin maksimum vergi
gelirini sallamaslnm amaElandrlrna
dikkat gekerek, ancak uretici firmalar
aElsndan bunun surdurtrlebilir bir po-
litika olmadrSr ifade ediyor.
Sektor yetkilileri, bu yaprnrn TEKEL'in
de$erini artrmaktan gok, kuruluqun
hakim oldufu gark tipi tutiin ile tireti-
len yeni sigaralann piyasaya sunul-
masl sonucunu yarattrftnt, devletin

vergi gelirlerini dugurdugtinti savunu-
yor. dretici firmalann, bu konudaki
gorug ve isteklerini, rapor halinde Ge-

lirler Genel Miidirrliifiii'ne sundu{u da

belirtiliyor.
MALTYEIZLEIVIEDE
Bu arada Maliye Bakanltgt, sigara ure-

ticisi firmalann gerek mevcut urtinle-
rindeki gark tipi tuttrn oranlannt arth-
rarak gerekse gark tipi tiitun a{rrhkh
yeni urunler piyasaya surerek Orytu-
tarlarrnl dugiirmeleri olaym izlemeye

aldr.

$u agamada olayn vergi gelirleri he-

definde buyuk sapmalar meydana
getirmeyecefrini, ancak uygulamanm
yaygrnlaqmasr halinde bunu stktntr

yaratacalrm kaydeden bir tist dtizey
yetkili, "gu an piyasayr izliyoruz. E{er
bu olay yaygrnlaqrrsa, gerelini yapa-

rrz. Sigaradan almayr ongordufrumt-lz
vergi tutan belli. Bunu etkileyecek ha-

reketlere izin vermeyiz" dedi.
Bir bagka yetkili de, sigara firmalan-
nrn, getirilen vergileri gegitli gekillerde

etkisiz hale getirme gabast iginde ol-
duluna igaret ederek, "ancak bizim
de bu tur gabalara kargr Eok Eegitli en-

str0manlanmrz oldufu unutulmasm'
aqrklamasnda bulundu.

trF

Ankara
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Geqen yrlki ihalenin iPtal edilmesinin lecek' Sigara Sanayii igletmeleri ve 
-nnfeXgl'ETALiP

ardmdan farkh bir plan ortaya grkabi- Ticareti nlE'ye ait olup ay.ntrla' ihale BAKKALI

lecefiini ifade eden Honda, 
,,Bu aynn- gurt.u,.,.'"rinde belirtilen; ti];; ;"- 15 fuahk 2004

111iixg;; 
;nra kara.m'' vere- 

il*:i'-:i::1ff15:'g:h:':'^ilffi:, rurkive Bakkarar ve Bav'er Federas-

Tekel sigara,nrn blok satrg yoluyla rox"irG"r"fabrikala'vettntt;;;;";: 
yonu Baqkanr Bendevi Palandoken'

ozellegtirilmesinde gegen yrrrn Kasrm 
'kla'ile-Teke'e 

ait to"* 
"ri"iu*- 

Lsnaf ue sanatkar olarak TEKEL'in

aynda sonuqranan iharede Jrr 1'15 r"'";;;;"rekere,tt'"":li':lili: ;'.:l"ttruiil:i:iiilli*:i'ili:1;
milyar dolar Gklif vermig, ancak ihale Fabrikasr ve bu fabrika*" nlf,l11i: 

;;;1;O'"g*i".airr*t"rae bulunani:i:: il - 
,-.,,.' : :, . ::r3"9frilJiil:,"'tt'"[1Tffi"I 

;;#1* i"'tniv" Bakkarar ve

TEKELSiGARAYENiDEN lesattlacak' 
vvrrLe'Ir'r Baller Federasyonu olarak bugune

sATIsrA Taq.BATeKADARBAEVURULA- 
kadar gagdag pazarlama sistemiyle

13Ara1k20'4 eil-eiiK ihale. kapal '"Ul-t-*n"." 
TEKELIn pazarlama iqlerini baqart

Ankara NTV-MSNBC teklif almak ve gorugme*r=t"O-"U {1:::lUtdtklerini 
ifade etti' Bu ise

oze,,estirmenin onceril<ri sirketrerin- l$iH:;tr1T:["r:';:i*xn* fii:+'JE!filr::' {{'u::lh;
den TEKEL,in sigara boliimunde satrg oncelikle Gizlitik sortug-"ri'i;;;- !q9:9:" Palandoken' dolayrsrvla

igin ilana grkrldr' ihale igin son bagvuru -u"' u" ihale konusu ""nt*"''n'"*n- 
tdnrt'in ozellegtirilmesine talip ol-

tarihiise 18$ubatolarakbelirlendi' da hazrrlanan Tamttm o"ni-""t-t* dukla.nr agrkladr' Bu konuda

Ozelleqtirme ldaresi Baqkanhlr ihale $artnamesi,nin n,.-""r r"r""ir yapacaklan qahgma ve projeler -'ar-

(OiB), TEKEL'in ait Sigara Sanayii bulunuyor.ihalekonusut";t"i;;; tnda bilgi veren Palanaok3rl; TE

igletmeleri ve Ticareti A.$,ye ait tuttin krnda hazrrlanan ihale g"r,""-""i"" KEL gahqanlan, tiitun mustahsillerive

mamulleri uretim igi ile ilgili varhklann Tanrtrm Dokilmanmr, oiu:I""'"i."- trreticileri bagta olmak iizere bu iqe al-

ozellestirirmesine iliskin ihate ilanlannr bilecek olan cizlitik toriJ*"rt* lar< 
isteyll *:y'":!]lllzellestirme

bugunden itibaren ver-di ve ihaleye j"xrir ,ur,ipt"ri veya yetkili temsilcileri konusuda igbirligi''"t"agtz'

son teklif verme tarihi 18 gubar 2005 tarafrndan imzalanarak t-ll,o:nii"rl Fii"]':la :' ' *agi';:'n igini belirli bir

olarak belirlendi. Tekel si-gara leri/beyannameleriyle ootiui" Oiu" ii 
-:: z::::irerek'Turkekonomi-

ihalesine gergek veya tiizel kigiler ile tesliminden sonra 
,,Tekel"-"" itr-- .-'-t-'^t:" -Qlayacafirz' 
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ortak girigim gruplan katrlabilecek-ler. Sanali igletmeleri ve Tica.e:r 
-r. S : : :rc *ada TEKEL'in daftttm ve pa-

Teklif sahiplerinden ihaleye katrla- Varlkla. ihale $artnan"='-]t -- ---- :ailamasrnr yapan esnafla birlikte or-

bilmekigin30milyondolartutannda DokilmanrBedeit ,-,=. l:,r::-, tak gahgagafrz' Bugune kadar yerli

nakit veya banka teminat mektubu la. Ziraat Ba: "4s "'trrr€l t-'"t' :'"; 
uretimin pazar paynda ciddi bir kayp

olarakgegiciteminataltnacak' 
'lacakla: 

'i ri:''ri 't-t=.:;;d"';"- sozkonusu' Dolaysryla dtinyaya Ttir-

Tekelsigaraigingegenyrliginbloksa- ca<ra:. C._ - s--,.=..u=ilioi'#il; [v_e'd1n 
ihrag edilen Tiirk tutuno'

trq yontemile agrtan ihalede Jap3n :,-....:==-qa:-:a-.esi 
.." t-;;;;; uzumu, frndrgr ve ttrtunun harman-

Tobacco girketinin 1'15 milyar dola: -.-:1a:'j a':-'-':exli: -"n'pi""^"'u* lanmasrndasrkrntrvardr' HalenTurki-

tuta'nda tekrif vermiqri. Bu rekrjii:...:- ,=:. - a,.:.::. ..eidilerine "";;il;;il 
u:,1"I"banct sigara firmala'nrn uret-

tersiz bulunmasr nedenir'le ira e '::a' : - ::l:::'er ''"'" it'ut*y" i"rtrit"""'*" mig 
' 

oldugu aramolardan kaynakla-

edilmigti. Teker Sigara i:a =s-:= --:=sr:cjeblgiodasrnr";;;";;;;: ]f,fubi'Rutu'kavbrmtzvar"dedi'
JTl,nin yanr slra British .\n:eiica:. : - 

= - :esisieri varhklan ,iyur""i 
'"t-" 

i-- Tiirk sigaralanntn tekrar eski pazar

bacco da katrlmrqtr. llanlara ccre ).- ::a::sa.lanacak. 
paylna erigebilmesi igin bakkalar ve

gara sanayii igletmeleri 'e nca:e:. 3.,gi oJasrna girmek isteyen teklif sa- ;:f]:: olaiak ellerinden gelen gayreti

A.$,ye ait tiiton mamulleri uretl:r ;=.: :ip]erinin 20,0b0 aoru, zi'rl"t ilnL"s gostereceklerini vurgulayan Palando-

ile ilgili tutiin mamulii markaia.' fac- 
"lerkez $ubesi .e,ainaekiil'ubu yu- 5:;^ ouu"tternesinden fabrikalann

rikala' ve ilgili sair varhklar ile Tekei e :iiacaklar ve dekont il"""" 
-g"q 

zr modeinizasyonuna kadar yeni tekno-

ait idare stoku tiitiinlerin "satrg" ve Te- ocak 2005 tarihine kuau' Oin!"tuq- lojilerin kullanrlacagrm' boylece mali-

kel'e ait istanbul sigara Fabrikast ve rurmalart zorunlu tt"";'"+;J;; yetterin dugurt"rlup piyasada denge

bu fabrikanrn kullanrmtnda bulunan ihale$artnam"'iu"ru'"t'*Dokuma- 
unsurlartnt olugturacaklannt' Turk si-

tagrnmazlar 
,,mulkiyetin gayri ayni hak nrnda belirtile. h,rruslarli;;";;; garala.n Turkiye'de pazar paylartnt

(intifa) tesisi,, y.ntemi ile 4046 sayrr rak hazrrranrp, en geg t#;;;;;ilt hak.ettigi noktaya tagryacaklartnt ve

ozelleqtirme Yasasr hukumleri qerge- Cuma gunu saat 17:00:54"";;t;; luP-'1fut""" 
yeniden yapilandtnimast

vesindebirbijtunolarakgergeklegtiri-lecek. Tg
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nikaydetti.
Ozellegtirme sonrasl istildar qcno

sundaki galtgmalann: arje'an htan-
doken, "Fabrikalarca ialqan trqirri
verimli hale geu:e:eg;ir fu qdEziaq
ortak}k kap-rr:na iilrnak s.uettlde.

kendi isini Kenoi yapan mutegebbis

olmalanru -ghacagz Bu iggileri

istihdamda lnrllanacagu. Boylece

fabrikalar daha rasyonel Eahgacak. Ig-

sizler ordusu saylstnln ytikselmesinin

6nune geqilecektir" geklinde konugtu.

Ozelligtermede qok ortakh bir pozis-

yon olacaklannt belirten Palandoken,

TEKEL'in ozellegtirmesine bi.iyiik

onem ve ozen gosterdiklerini ifade

ederek, "Bu konuda bagarrh olacafirz.

Qunku goriigttrftimtiz yerli ve yabanct

firmalardan olumlu mesajlar aldrk. Igi

yapan ve tecrubesi olan bir kurumuz.

Bu baganlanmrz ozellegtirme sonra-

srn da devam edecektir. Ayrrca fiyat-

Iandrmadan dolayr kaybedilen pazar

payrm tekrar arttrracaftz. Qahganlar

da ortak olacak. Bu qirketin yeniden

yaprlandrrmasrnda gahganlann belirli

bir payr bulunucak. Bugiine kadar bu

igin pazarrnda bulunuyorduk. B-undan

sonra mutfalrnda olacafirz. Uyeleri-

mizle birlikte Pazar paylmrzr yukselte-

!iz" dedi.

TEKEL bayilerinin kurdugu SUPA$'

TEKEL'in sigara boliimtr ihalesine 2

milyar dolarhk teklif velrneye hazrla-

myor.TEKEL ToPtan Sahcilan Deme-

gi tarafrndan kurulan Sigara Uretimve

Pazarlama A.$ (SUPAS)' daha once

ihaleye grhlan ancak satqr gerqek-

legrneyen TEKEL'in sigara boliimii
ihalesi iEin teklif verecek. Bayiler'

Ozellegtirme idaresi Bagkanhgr'ndan
(OiB) TEKEL'in ozellegtirilmesine

iligkin gartnameYi aldr.

Basrna aqtklamada bulunan S{lPAg

Yonetim Kurulu Bagkam Yilmaz Cul-

ahmetoflu, TEKEL'e olan ilgilerini

bundan once de agrkladlklanm habr-

latarak, "inqallah en iyi teklifi verip,

l3€-: tz tu(Y- ded- GrJafF

ruog|r TEXELFT 5 Yf Yadef ola-

r-dr 2 ntil dcila rermeYe hazr ol-

dJdarrr ancak vartk sahlma doniil-

mei nedenite qartnameyi inceledik-

ten sonra son karan vereceklerini

kaydetti. Kaynalr nereden bulacaklarr

konusunda da Giilahmetoflu, kendi-

lerine kredi vermekya da ortak olmak

isteyen gruplann bulundufunu, yerli

ve yabanct firmalarla gortigmelerin

stirdtifiinii ifade etti.

Ankara NT\IMSNBC
27 Aralrdx2004

Ozellegtirmenin onemli ayaklanndan

biri olan TEKEL iEin grkrlan ikinci iha-

lede en az dort teklifin gelmesi bekle-

niyor. JTI, BAf, Imperial, Limakve ba-

yiler TEKEL'Ie ilgileniYor.

ikinci kez ihaleye grkanlan TEKEL Si-

gara'da bu kez.4 teklife garanti go-

ztiyle bakrhyor' iptal edilen ihalede en

ytiksek teklifi veren Japan Tobacco

International\n (JTI) yanr srra British

American Tobacco (BAT) ve henuz

Tilrkiye piyasasma girmeyen Imperial

gibi sigara devlerinin teklif vermesi

bekleniyor. Yerli girketlerde ise TE-

KEL'in alkolbirimini alan Limak lider-

ligindeki grupla birlikte Bakkallar ve

Bayiler Federasyonu bulunuYor'

18 $ubat'ta ihalesi YaPrlacak TE-

KEL'in sigara biriminin sahgr igin bu

kez umutlu konugan Ozellegtirme lda-

resi BagkanhE yetkilileri, en az 4 teklif

gelecegini sofliiYor.
iptal edilen geEen yrlki ihalede 1 mil-

yar 150 milyon dolarhk teklifi d0giik

bulunan JTI, bu Yl da teklif vermeye

haarlantyor. JTI'm yant stra diler teklif

sahibi British American Tobacco da

teklif verecekler araslnda, Ancak mar-

ka satrgr iEin bastrran Philip Morris var-

hk satrgrnrn tercih edilmesi nedenife

ihaleye giremeYecek.
Rekabet Kanunu'na gore, Pazann o-

nemli bir boltimilne sahip olan Philip

Monis'in blok satrgta oldufu gibi var-

hk sabgrnda da markalanndan bir hs-

mrm elinden gkarmast gerekiYor.

Bu arada geEen yl TEKEL ile ilgilenen

ancak son anda ihaleYe girmekten

vazgegen Imperial'in bu kez ciddi bir

teklif getirece gi belirtiliYor'
BAYiLER 2 MILYAR DOLARVERE-
CEK
TEKEL'in alkol boltimiinti alan Limak

liderlifiindeki grubun yerli ortaklanyla

sigara birimine de teklif vereceli de

gelen haberler arastnda yer ahyor' Bir

s0redir yofun bir gekilde haztrlanan

Bakkallar ve Bayiler Federasyonu ise

ihaleye girme karannr gegtiflimiz gun-

lerde aErklarken, 2 milyar dolarhk tek-

lif verebileceklerini belirtmigti.

03 Ocak 2005 Zaman Gazetesi

izmir'de 1980 oncesinde ttitiin ahmr

ve ihracah yaPan 100'ti agkrn yerli gir-

ketten bugtin sadece 10'u ayakta kal-

dt.
GeEen siirede girket says$a birlikte

hem tiretim miktannda hem de tiitun
eken giftEi saysnda ciddi azalmalar

oldu. Sektorde faaliyet gosteren girket

sayrsrndaki azalma, dunyada sigara

fabrikalanntn birleqmesine ballant-
yor. Uretimde kullandrklan Tilrk tutu-

nu tedariki igin yerli firmalan dewe-

den grkaran firmalar, sipariglerini Di-

mon, Socotab, Standart International

Tobacco gibi uluslararasr tutun devle-

rine dalrtarak yerli tutiin firmalartntn
gokugunu hazrrladt. "Evlilik' gerEek-

legtiremeyen girketler bir bir kapanr-

ken giftginin ekimden gekilmesi, Te-

kel'in destekleme altmlartnt btrakma-

srnabaflamyor.
Gegen yllarda Turkiye'nin en onemli

ihrag trtinleri arastna giren Turk tiltun
sektorunde arttk ulusiararasr girketler

egemen. Temizleme, balyalama ve ig-

leme tesisleriyle bir sanayidah haline

gelen tiitunde faaliyet gosteren firma

sayst her geEen giin azalryor. Uretici-

den ihracat amacryla tuttin alan firma

sayrsr 1980 yhnda 59'a, 1989 yrhnda

Ig

h
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26'ya,2OOO yhnda ise 13'e geriledi' Tekay'tn verdifi bilgiye gore 2000 yt-

Yaklagrk 10 yl once Ozel sektor firma- hnda Ttrkiye genelinde 583 bin 474

lannrn olugturdugu pazarn ancak olan ttjtun :kit:i'200.3 
ylnda 333

dortte birine sahip olan uluslararasr bin g42'ye dtigtu. uretim miktart ise

tiitun qirketleri, bugun fazann yiizde 2OB bin tondan 147 bintona geriledi'

6O'tan fazlastnt elinde bulundu"lyo'' Bolgelere gore ekici saystnda en fazla

Yerlitttiingirketleriningo$utasfiyeol- duqug Ege Bolgesi'nde oldu' Ege'de

maktan kurtulamadt. 2OOO'de 301 bin 17 1 olan uretici say-

G i#;,qr Birlikleri (EiB), Turkye sr, 2003'teyarryanya azalarak 145 bin

-;it,-,r, igverenleriSendikasr ve Tiltun 561'e geriledi' Yeni neslin tiit{in ek-

Eksperleri Dernefi'nin kayrtlarrna go- medilini belirten Tekay, ekenlerin yag

re girketlerle birlikte ureticiler de tir- ortalamastntn 45 oldufiunu dile getir-

tundenkagryor'ElBkaytlarrndalggTdi.Bunuti.rtunualacakbirkuruluqol-
ffr.au irrnir'a" tiitun ihracatgrsr 105 mamasrna baflayan Tekay' "Tekel'in

girtetbulunuyordu'Bugirketlerdenpiyasadanqekilmesisebebiyletrretici,
birqolu piyasa gartlanna Lyak uydu- kendisini giivende hissetmedilinden

ramayarakkapandryadabaqtaalan-tiitiinekmiyor.AvrupaBirliliulkeleri
lara yatrrrm yaptr. Uzun sure Tiittin ih- ve ABD'de mtidahil kurum var' Tur-

racatgilan Birligi bagkanhlr yapan ve kiye'de de benzer bir kurumun kurul-

f,e, yi S bin tonu aglcn tutun ihracat masr lazrm'" dedi'

ger{ekleqtiren Nevzat Karagozoglu

tutun deposunu norqruJn-u'l"ri'rtr. llTryJE@E 2 ldiLYAR

bankalara vermek ro-"da kaldr' iz- DOLARTEKTIF

mir'in onemli ttittinc,',iJ'inJ"n noa"p 0l Ekim 20O4 Frilhyet Gazetei

ailesi ise Yunan Michalides ailesiyle

yaptrlr ortakhfr y"rJ"#;;;t'il Tekel'in toptan satrctlarrntn kurdu-

kayyumadevredildi. NuvitRodopyeni grr Eirket' sigara ve ttitiin biiliimti

birortakhkyaparakRltabn'-u'tnittu- 
ihalesine 2 milyar dolarhk teklif

rarken Yunan uil", tooo y,i*Ju nugu vermeye hazrlantyor'

bir onemli tirtuncu Borovah'yla birlik- T-,-^
teBoromik,ikurdu"*"'Ji#J.|Ir1:l+:f ,}!:,Xl, ",i"[i:1'1.i""J.,:liguglenen ve pazarda avakta lclmayl )' - . - rrlama A$
basaran difier bir s'rn",t: o;ilt";- l:l"$tn" 

Sigara uretim Paza

au. ozE ge, r grz vl#l"ffi;5* fiflt*:I :|,3';"';"t?A:",;;lii"T-
igine baglayan Aliberti :tt::t Y"_i:.": ."f.. SUpng y"onetim Kurulu Bagkanr

*$;ff :lT['::ii:'41"r,ffffi i'ln*:'T:A:::,::'il1?ig
ortakhlryla kuruldu. $irket buq:T:i 

iu-'uy"t"rini temsilen 20 kurucu ve 1

Itil:::*fffi'Jl #:: }iliil. :lfi;ln:n"1"y;;""?ffi y';
lartntn birlegmesi, v"b.?l,tt,lu|i,:]:^ iin-.ottuyu dafrtrm yapan TTSD
ketlerini de olumsuz etkrtedr' lurruye 

iivelerinin Gkel'de, 500 trilyon bayi-

f ilii::ii":illl,::;::'il,,|'i:,il: [*:*:*:'-' ;;y,""^ 
da suvence

olumsuz etkilendi. ^-"ri". 
il*l- teminatr olmak uzere 600 trilyon

co, elen Tobacco, ^ltilil, 
li; lirahkteminatmektububulundugunu

versar, Feremenk gib' ;#;" ;#; i;J,1*:?.,:,]|?lTJi?,n,]X; .ill!:l
da uzun yrllar faaliyet g6steren llrma- 

n,, soyledi.
lann yerini, bugiln utu1la1111_st tuttin i;*# ;; girmiqti rekelin ozellegtiril-

3i;t;::IJTffi:;?ff1'H:i de tir- ::i'" iriskin bir soru uzerine Gurah-

tunden gekildi. rrr",1ex"p"'rJ;"; metoflu' "Biz talibiz' 2 milyar dolar

nefi Yonetim r<.rr,'rr., gu'i[unt'v'r-rnu' verip' bunu 5 yl vade yapmak istiyo-

ruz. Bu rakam onceki ihale rakamtntn

neredeyse iki katr" dedi' Gulahmet-

oglu, Tekel'in marka sabgrna olumlu

bakmadrklannl ifade ederek, "Ataturk

ile millilegtirilen Tekel'in yabancr bir

Tekel olmasr tehlikesi dofar" dedi'

TTSD'nin gegen yrl292 milyon dolara

ozelleqtirilen Tekel iqki bolumunu alan

konsorsiyumda yer aldrlrm kaydeden

Giilahmetoflu, sigara boltimun0n

satqmda tiim iiyelerin yer alacaQml

beliiterek, "ihale surecinde tabii ki

konsorsiyum olabilir" dedi' Gtrlah-

metoflu, 'Sigara igin yaprlan ilk ihale-

ye neden girmediniz?' sorusu iizerine
iHeniiz ozguvenimiz geligmemigti' Iq-

ki boliimiinti konsorsiyumla aldrktan

sonra 'Biz bu igi de yaparv' dugunce-

siyte SUZR$'I kurarak 'Tek bagtmra

T"k"l'i ulubiliriz' diyoruz' itrateyi ahrsak

Gkel 2001, krsa Tekel 2000 gibi siga-

ralart [iretecegiz" dedi'

-. .:+e.:.jsid:3-..€-: 3 ljl:

rn@iffi
qwiRDi
15Ekim2004

Japan Tobacco International (JTI)'

Tekel'in sigara biriminin bu yl iEinde

yaprlacafr agtklanan blok satrg ihale-

,i.,i U"ta"aigini agrkladr' Japan To-

bacco Bagkam ve CEO'su Katsuhiko

Honda, hukiimetin agrklayacalr ihale

gartlannm aynnhlannt gormek iste-

iiklerini soyledi. Gegen yrlki ihalenin

iptal edilmesinin ardtndan farkh bir

plan ortaya qrkabilecegini ifade eden

Honda, "Bu ayrrnttlan gordukten son-

ra karanmzt verecefiz" dedi' Tekel Si-

gara'ntn blok satrg yoluyla ozelleg-

tirilmesinde gegen yrhn kastm aynda

sonuglanan ihalede JTt 1'15 milyar

dolar teklif vermig, ancak ihale iptal

edilmigti.

*fi& ''

01 Arahk 2004 Milliyet Gazetesi

Maliye Bakanhfr, OTV artrgrndan son-

ra uriinlerinde yerli tutun oranlartn

degigtiren sigara firmalarlna, harma:

degigikligi strasrnda Tuttin Kurumu :

[g

Sabah Gazetesi

#



TUTUN EKSPERLERi
oenrueGi
eULreNi

dan onay almadlklan gerekEesiyle dr
fatura grkardr. Maliye Bakan@ved*
leri, sigara ureticileri ile yaPbgt toPlrF
trda, sigaradaki harman d€if,dat
nedeniyle vergilendirmede geriF
dof ru, tamamt yabanc trhll ls.|r*
mrg gibi iglem yaprlacafrr H&d-
Firmalarrn, geriye don0k cfil-* rertF
lerini diizeltmeleri 're 6ignrr* rnOes-

sesesinden yarartambnece*leri de

bildirildi. S€ldo{ ternsikileri, 19 Ka-

srm oncesi harnnn deliEiklikleri sra-
srnda Tirhln l{urumu'nun kendilerine,

onaya gerek olmadrlrm bildirdigini
ileri strerek, "Maliye, '19 Kastm

oncesi donemi tartrgabiliriz. Ancak 19

Kasrm sonrasr verginin tamamen
yabancr tiitun kullanrlmrg gibi
odenmesini istiyoruz' dedi. Ornefiin 1

ay once 1,.5 milyona satrlan bir
sigarada vergi ytizde 100'tin uzerine

Erkryor. Bu durum firmalan buyuk
zarara ufrahr" dedi.

05Arahk2004 Sabah Gazetesi

TEKEL'in blok satrgr yerine varhk satr-

gmrn one grktrlr belirtiliyor. Boylece fi-
yatrnrn yukseleceli vurgulanryor.
TEKEL'in sigara boltimuntin satrgrn-

da, ilk ihalenin iptalinin ardtndan, ye-

niden blok satrg yontemi ile ihaleye gr-

lclacalr ifade edilirken, son donemde
varlk sahgrnln gundeme geldigi belir-

tildi.
Blok satgta aktif ve pasif satrgr birlikte
oluyor ve bu nedenle bilinmezlik pri-
mi, bir bagka deyigle risk primi olugu-
yor. Her bir bilinmedih yabanct yab-

nmcr iEin risk primi olugtururken, bu-
nun TEKEL'in fiyahna yansrdtg, dola-
ysryla fiyatrn dtigmesine neden oldu-

!uvurgulanlyor.
TEKEL'in ilk ihaleye Erkrgnda en fazla

elegtiriye konu olan, kurulugun taah-
htrtleri ve borglannm bilinmedili nok-
tasrmn da varhk satrgr modelife orta-
dan kaldrrlaca$r ifade ediliyor.
Varhk satrgmda, TEKEL'in ismi yerine

makine, fabrika ve markalar bir paket

yaprlarak satrya Erkarrlacak. TEKEL

*fdi FiE krr frrnaP. TE-

KEI-it sdir ar'rt'r n*iE fffi
te rrgt& furcecrft- BiliEk
ldrrE iir Hfrr *Y Ucg gfi
ti ridrrrrg.ru lffit hlYryrt
hnfryn dt:!E ii atracagrtn *
sntq.il ,Rt(AslillfltcK
Oteyandan, TEKEL'in satgrnda mar-
ka satsgmn kesinlikle giindemde ol-
madrfr belirtilirken, "Bolme fikri, TE-
KEL'i yok etme fikidir, bolme TE-
KEL'in defierini artrrmlyor" ifadesi kul-
lanrlryor. TEKEL'in gu anda sahip ol-
dufu pazar payr ile birlilrte bir deler
tagrdllr vurgulanrken, marka satryta-

ki yuzde 10-15 gibi pazar paylannm

bir anlam ifade etmeyecefii savunu-

luyor.
BU AY rqrNDE II-ANA qIKILIYOR.
Bu arada, TEKEL'in sigara boltimu-
nun satgr igin gartname ve tanttlm ki-
taplannrn hazrr oldu[u, bu ay iEinde

ihale ilamna grkrlabileceli belirtiliyor.

Bilindigi gibi TEKEL'in sigara bolii-
muniin satrqrnda ilk ihalede enytiksek
teklif, Camel ve Winston sigaralarnm
{ireticisi Japan Tobacco International
(JTI) firmasrndan gelmig, ancak fiyat

duguk bulunarak ihale iptal edilmigti.

Oig, itk ihalesi diiqtik teklif yuzunden

iptal edilen TEKEL'in sigara bolilmti-
nirn ozellegtirilmesi igin yeniden ihale

aqtl.
Ozellegtirme idaresi (OiB), ilk ihalesi

diigiik teklif yiiztinden iptal edilen

TEKEL'in sigara boli.imtinun
ozellegtirilmesi igin yeniden ihale agh.

Son teklifler, 18 $ubat 2005 tarihine
kadar verilebilecek.
Oin'in TEKEL'In Sigara Sanayii iglet-

meleri ve Ticareti A.$.'ye ait tutiin ma-
mulleri trretim igiyle ilgili varlklann
ozellegtirilmesi haklqndaki ihale ilant

Resmi Gazete'de yayrnlandt. Buna go-
re, Sigara Sanay igletmelerine ait ttr-
ti.rn mamulleri Oretim iqiyle ilgili ti.itun

mamulu markalan, Adana, Balhca,

Malatya, Tokat fabrilclan ve ilgili var-

Ldilryia- TEKEL'e ait idare stoku ttr-
bHerin -sabq" ve TEKEL'e ait istan-
hl Sgara Fabrikasr ve bu fabrikanrn
lslaffnrtda bulunan tagrnmazlar
'rnifqdin gayri ayni hak tesisi" yon-
ternite trir hlhrn halinde ozellegti-

dlecek
itrate, t<apatr zarf iEerisinde teklif al-

mak ve gorugmeler yapmak yoluYla

"pazarhk usul0fe" gerEeklegtirilecek.

Son tekliflerin 18 $ubat 2005 tarihine
kadar verilebilece{i ihale iqin tamtrm
dokumanr ve gartname bedeli 1O bin
dolar, gegiciteminat bedeli de 30 mil-
yon dolar olacak. ihaleye yabancrlar

da katrlabilecek.

Ozellegtirme idaresi Baqkanhgr (OiB),

Japon Tobacco International (JTI)

tarafrndan verilen 1 . 15 milyar dolarhk
teklif, duguk bulundulu iEin ilk ihalesi

iptal edilen TEKEL'in sigara bolumti-
niin ozellegtirilmesi iEin yeniden ihale

agtr. Sigara Sanayi igletmelerine ait
ttrtun mamulleri, irretim igiyle ilgilitii-
tun mamulu markalart, Adana, Balh-

ca, Malatya, Tokat fabrikalarr ve ilgili
varhklanyla, TEKEL'e ait idare stoku
tutunlerin "satlg" ve TEKEL'e ait istan-
bul Sigara Fabrikasr ve bu fabrikamn
kullammrnda bulunan tagrnmazlar,

"mtilkiyetin gayri ayni hak tesisi" yon-

temiyle bir butun halinde ozellegtiri-
lecek. ihale, kapah zarf igerisinde teklif
almak ve gortigmeler yapmak yoluyla

"pazarhk usuluyle" gerEeklegtirilecek.

Son tekliflerin 18 $ubat 2005 tarihine
kadar verilebilecefi ihale iEin tanrtrm
dokumanr ve gartname bedeli 10 bin
dolar olacak. Teklif sbhiplerinden iha-

leye katrlabilmek igin 30 milyon dolar
tutannda nakit veya banka teminat
mektubu olarak geEici teminat altna-

cak. ihaleye yabancrlar da katrlabile-

cek. ihaleye katrlabilmek igin oncelik-
le Giditik Sozlegmesi imzalanmast ve

ihale konusu varhklar hakkrnda hazrr-

lanan Tanrtlm Dokumanr ile ihaie

$artnamesi'nin almmast zorunlu bu-

l4Arahk 20O4 SabahGazetesi
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lunuyor.
20 BiN DOLARLIK ODA GizIiIiK SOZ-

legmesini imzalayarak ihale gartna-

mesi ve tantttm dokumanr alan tekl"

sahipleri, istemeleri halinde kendiie:'-

ne verilen bilgileri incelemek -:=-=
ihaleye teklif verme oncesirce 2 - : -
dolar bedelkargrhgr Bilgi Ocasi:a :.-
rebilecekler.

TEKEL iIE TTTON KURULO
MAKiNEY0ZULOEN xaetgn
Cahit SARAQOCLU -ANKARA

2SArahk 2004 Sabah Gazetesi

Tutun ve Alkollu iEkiler Piyasasr Du-

zenleme Kurulu ile TEKEL arastnda

"makine kavgast" yaganryor. Tekel'in,

hard box olaraktanrmlanan sert paket

uretimi iqin ithal ettigi makinelere Ust

Kurul'dan vize qrkmadr. Tilttrn Ust Ku-

rulu Bagkanr Niyazi Adah, yeni tekno-

loji kullanrmtntn yasal zorunluluk ol-

dugunu, TEKEL'in seqtifi makinele-

rin bazt pargalarr yenilenen ikinci el

uniteler oldulunu belirtiyor. TEKEL

Genel Muduru Sezai Ensari Yeni bir

fabrika kurmadlklannt, mevcut fabri-

kadaki paketleme unitesini degigtire-

ceklerini soyledi. Makineler igin Istan-

bul Sanayi Odast'ndan "kullanllma-

mrgtrr" raPoru aldrklannr soyleyen En-

sari, Kurul karartna karsr dava actrkla-

rrnr kaydetti. Ensari. Yeni ur.lnle: - :
piyasaya suremedigimiz icin ce','e:::

giinluk 2 trilyon lira rergi karDt rar

dedi. TEKEL, Tokat Sigara Fabrika-

sr'nda uretilecek sigaralarr sert paket-

lere koyabilmek iqin tanesi 1 milyon

750 bin Euro'dan 6 adet sert paketle-

me makinesi getirtti. Kiralama yOnte-

miyle ispanyol MTS Tobacco Systems

S.A qirketinden kiralanan makinelerin

bedeli4 yrlda odenecek. 4 yrl sonunda

makineler TEKEL'rn olacak'

c-: : - 
= =. ,- '=:s.:enin kaPasitesine

ci.:: ":-=- .:: I -edenleEminonir

: ,3:.-:: : -' : : .,:-: :a{\'OfUZ" dedi'

='.a - .=.- -=^ '- =- -: arft Satrla-

-.::' - =--' =---:i --:-:= :' bina-

."= :.'-a 3a =- =a'-z = - :-: =a.l- 
{a\'-

l--:-= : .'

l:e.,es:-::-.= i:a:e.- la :as''-*:-:1--
:* l.'aDr.lK. Cicdi oir :alic :ic.lg-::::z:
da belirttik. Satrsa qtkmasr r.e bizin
almamtz durumunda binaYr tarihi

dokusuna uygun restore edecegiz'

Qnnku o camlar bolgenin tarihi

dokusuna uYmuYor."

MALiYE'NIN iNoinim Onlemi
SiCARA BARONLARINA YARADI

Sinan Cem $AHIN / EKONOMI

O7Ocak 2005 Sabah Gazetesi

Fiyatlarda indirim baglaynca vergi

kaybr olmasrn diye altnan onlemler

ters tepti. Qokuluslu girketler de tutirn

harmanlanyla oynayarak odedikleri

vergi miktannr diigurd0.
Maliye'nin tum onlemlerine ralmen

ozel sigara qirketlerinin fiyat du-'-:=-

rek, pazar Paylnl artlrma st:?': : ::-
garrya ulaqtr. Malire. ='''-- - '- ='
rtnda oytnal'ata:'7" :-s'::- s ;a:'
firn ala- : : r' - a . -- =' -.- -:.

<- -- rri\-- : - --::- :-"

--:: :-.==:=. ]-:=:e:*e Ki:rumu

-rPDKr ',eriieri:e g-re sigarada ilk

indirimin yaprldrQr te:lmuz ayndan

arahk ayna kadar Turkiy'e de 46 mil-

yar 500 adet civannda sigara sattldt'

Bu sattgtn 25 milyar adetlik ktsmtnt

ozel sigara devierinin gergeklegtirdigi

bildiriliyor. Ancak kullandrklan Tirrk

tutirnu oranlnl -vukselten yabanct si-

gara devleri, odedikleri vergi tutarlnl

azalttllar. Tirrk iutununi destekleme-

nin TEKEL'e yarayacagr oekJeni.vordu

ancak yabancr sigara devleri harman-

ketler ulkemizde rekabet ediyor' Bri-

tish American Tobacco (BAT) bunlar-

dan biri. Pazarda daha da biiYumek

isteyen firma Temmuz 2004'de, iki

urununde yu zde 20 orantnda indirime

gitti. Fiyat indirimlerinin yrlhk 1 milyar

dolar vergi kaybrna yol agaca$ taril-

srlrraya baslandt. Bu, Maliye'yi onlem

alnay'a itti. Oransal vergide indirim

vaprlrrken sigara baqtna sabit vergi ge-

tirildi. Bu verginin tutarr da kullanrlan

Turk tutitnu oranlna baglandr. Turk

tutunu oranr fazla oranlt sigaralar da-

ha dugtik vergi ile odullendirildi' Yuz-

de 25 ve daha az oranlarda Turk tii-

tunu kullanan sigaralar vergi diliminin

en tepesinde yer ahyordu. Marlboro'

Parliament, Camel gibi sigaralarda

sabit vergi yuku paket bagtnu 1 v1:!' 'rn
TL'ye ulagtr. Vergiden kaqi-:' : '=-' c.

girketler sigaralarlnC'-' ---- :-linu
oranlartnt arttrma'-' - '-. I-nk'r yuz-

de 25'in uue l: := *::- :-runtt orant

kullan'^- -- :- .-' : as.-.-a sabit vergiyi 1

' ::- a-: :ine indiriYordu'
' ': ..= i- :a:ekete alt srntrr Yuzde

- : :=: ,--zde 33'e gtkararak kargrhk

.=::.. il0 bin lirahk vergi de bu stntr

*;eriiqin 535 bine dtiquruldu' Devler

:armanlanndaki yerli ti.rtunti arttrma-

ya devam etti. Muratti, LM, Winston'

PallMall gibi 0runler kdr marjr en yuk-

sek sigaralar oldu. 
..

TEKELZARARGORDU
Uzmanlar gore yeni vergi diizenleme-

leriyle pazar payr yukselen TEKEL'In

daha yuksek fiyata ozelleqtirilecegi

hesap ediliYordu' Ancak TEKEL'in

yatrnmlarr zamanlnda gerqekleqtirile-

meyince, payr artrrmak bir yana mev-

cut payn da duqmesine Yol actr'

TEKEL OZellrErinMesiNoE
ZAJUANIjMA DOGRUMU?
P'of.Dr. Aydrn AYAYDIN

07 Ocak 2005 Sabah Gazetesi

Ozellegtirme konusunda henuz baqla-

drltmrz noktada iken, bizden gok da-

ha sonra ozellegtirmeye baglayan Do-

gu Bloku illkeleri ozelleqtirmelerini ta-

mamladt. Ozeliegtirmede geri kalma-

mzrn en biiyuk nedeni hukuki altyapt

yILDIRIM: TEKEL'iN DIS GORU- larryla oynadr. Tekelin payt azalcr. \ia-

nUSUOeCiSMELi liye de sigarada hedeflediQivergitah-

29Arahk2004 sabahGazetesi sil.abnaulagamadr'
IUNNTTEBdTUKPMAR

istanbul ricaret universitesi'nin ug yrl- Turkiye yrlhk 110 milyar adet civartn-

da hedeflenenin uzerinde buyudugu- da satrg ile en biiyuk sigara pazarlan

nuifade edenMehmetYrldlrtm' "Mev- arastnda' Dunya devi qokuluslu gir-

g
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eksiklifri, siyasilerin sozce urm
arzusu ve burokatik \aoicar q%-
lanryor. OzelteEtirmenin bcilsl
igin qirketin ozellegi::e,e l't lrrkrr
masl ve zaman,a:l; strl cierece

onemlidir. Tekel n h-rtdan onceki
ihalesinde en nrkse*< teidtr 1 milyar
150 milyon dolar ohinca sahg iptal
edilmigti. Bu kez ba€layan ihale takvi-
mine gore. Tekel iqin son teldif gunu

18 $ubat 20O5. ihaleye katrlmasr bek-

lenen JTl. BAf ile yerli firmalardan
igki bolirmunu alan Limak-Nurol- Oz-

altn konsorsiyomu ve Tekel bayileri-

nin bir bolumuniin kurdulu SdPAS
firmalandrr.
Tekel'in satry deferi igin konuE
ulan rakam 2 milyar dolar
diizeyindedir. Oysa Tekel, 2004 ylt
igin iirettili 51 milyar adet sigaranrn

satqrndan oturu devlete, 2.5 katrilyon
OTV ve 617 trilyon KDV olmak 0zere

toplam 3.1 katrilyon lira ( 2.3 milyar
dolar) vergi odenmigtir. Gkel'in ode-
yeceli Kurumlar Vergisi bu tutann dt-
gmdadrr. Denilebilir ki, Tekel'i satn
alacak firma da bu vergileri odeye-

cekti. Dolayrsryla herhangi bir kayp
soz konusu olmayacak. Ancak hiE de

oyle degildir. Bazr ozel sigara ureticile-
rinin, 'gark tutunti kullanryorum' be-

yanryla sigara paketinde 1 milyonluk
maktu vergiyi nasrl 500 bin liraya

duqiirdulunu gordiik. Bu uygulama-
larryla sigara satrylannt artrmalanna
ralmen daha azvergi odemenin yolu-
nu buldular. Maliye Bakam Unah-
tan'rn bu yonilyle bir inceleme ya-
parsa neyle kargrlagaca$tnr merak
ediyorum.
Tekel'in sigarada pazar payl ytizde
50'dir. Geri kalan yuzde 50 pay ise,

JTI, BAT ve Philip Morris firmalart
na aittir. Tekel'in pazar payrnrn y0zde

5O'lere dugmesinin en buyuk nedeni,

eski teknoloji ve rahplerinin urettili
sert paket yerine, hala yumugak paket

iEinde sigara satmasl olarak goru-
luyor.Tekel, rakipleri ile rekabet ede-

rek pazar payrnr yukseltmek iEin tek-

nolojisini yenilemek amacrfa 50 mil-
yon dolar yatrlm yaparak, yurt dyn-
dan yumugak paket yerine sert paket

ieofl*l rnakine ihalesi aEtl. Bu ma-

r{irderin bir b6lirmti geldi, difier bolu-

mO ise 6niimiizdeki aylarda gelip ure-

time baglanacak.
Tekel'in 50 milyon dolarhk yatrtmr
gerEeklegme salhastna gelmeden
ozelleqtirme takviminin baqlatrlmasl,

fiyatrn yukselmesi aglsmdan zaman-

lama hatastdrr. E[er bu takvim 18

$ubat yerine 18 Mayrs gibi ug ayhk bir
gecikme ile baglatrlmrg olsaydr, tek-
nolojisini yenileyen bir firma olarak

daha yiiksek bir deferle satilmasr

mumk0nolacakil.
dq aylft erken bir takvim belirleyen

Ozeilegtirme idaresi, Tekel'in pazar

payrnrn yizde 40 duzeyine geriledigini

ve gittikqe bu pazan daha da kaybede-

celini ileri siirmug, balh oldugu
Bakan Unakrtan'r yanhg bilgilendire-
rek onay almayr bagarmqtr. Bakan

Onaktan, kendisine balh Gelirler Ge-

nel Mudiirltifiii'ndeki verileri incele-

seydi, Tekel'in pazar Paylntn, idarenin
one surdtifu gibi ytizde 40 defil
yiizde 50 olacalrm gorecekti.
Rekabet Kurulu'nun, Tekel'in iizel-
leEtirilmesi ile ilgili belirledigi goriiE

ise blok satq yerine pargalayarak

satrlmasr qeklindedir. Ozellegtirme

idaresi'nin, Rekabet l(trulu'nda olu-
gan bu gortigun aksine blok satq yon-

temini belirlemiq olmast, ileride idari
yargrya aErlabilecek bir davada iptal
gerekEelerinden birini teqkil edebilir.

Tekel bayilerinin kurdulu 51ioA€'rn
bu ihaleye kahlmasr 4054 saYh Re-

kabetin Korunmast Hakkrnda Ka-
nun'a aykrrthk tegkil edebilir. Qunku
Tekel, pazar pay itibariyle rekabet hu-
kuku aglsrndan hakim durumdadlr.
Rekabet Kurulu'nun igtihailanna go-
re, boyle bir devrin gergeklegmesi

mumkiin degildir. GeEen donemde
Petrol Ofisiihalesine katrlan ig Banka-

sr-Ciner-Bayndrr-PdiS'e (Petrol Ur0n-
lerini satan bayilerin olugturdulu
girket), ballerin konsorsiyumda yer

almamasl kogulu ile izinverildi. Bu uy-

gulama ile birebir benzer olan Sd-
PA$ a Rekabet Kurulu tarafrndan izin

verilmemesi de gundeme gelebilir.

Prof.Dr.AydrnAYAYDIN
11 Ocak 2005 Sabah Gazetesi

Yumugak pakette sigara satttlt iEin

pazar pap kaybeden Tekel, JTI, BAT

ve Philip Morris gibi rakiplerinin sahip

oldulu teknolojiye ayak uYdurmak

iEin bu yrl 50 milyon dolarlk yatrrm
yapma karart aldt. Bunun onemli bir
bolumir, sert paket uretimine uygun
makineler igin harcanryor. Makineler,

ihale yasastna uygun olarak leasing

yoluyla ispanya'dan ithal ediliyor. Ma-
kinelerin bir biiltimi.i geliyor ve To-
kat Sigara Fabrikast'nda monte edi-
liyor. Geri kalan bolumti gelmek iize-

re iken Tiitiin dst Kurulu kzrlca krya-

meti kopanyor. l(rrumdan iki muhen-
dis Tokat Sigara Fabrikasr'na gonde-
rilip, ithal edilen makinelerin eski ol-
dufu raporu tutuluyor. "Kurum olarak
seni denetleyen bir kuruluguz .4733
sayh kanunun 6. maddesi ve Fabrika
Kurulmasr ite itgili Yonetmelik'in 5.

maddesine gore yeni makine alman
gerekiyordu. Bu nedenle senin bu ah-

mrna izin vermiyorum" diyor. Ttiti.in
(ist Kurulu, kanunun 6. maddesi ve
yiinetmelifin 5. maddesini yanlry
yorumluyor. Hem kanun hem de yo-

netmelik, sigara tiretmek isteyen yeni

iireticilerin tesis ve fabrika kurma-
larrnda yeni teknoloji ve yeni makineyi
qart koguyor. Oysa Tekel mevcut fab-

rikalarrndaki baa makineleri defiigtir-
digi iEin soz konusu kanun kapsamt-
na girmiyor. Bu kanunun yasalagma

surecinde hem Plan Biitge Komis-
yonu' ndaki gorugmelerde, hem de

TBMM Genel Kurul gorugmelerinde
parlamenter olarak bulunan bir kgi
olarak, yasa koyucunun amactnln
Tekel'in defil, piyasaya yeni girecek
sigara ureticilerinin kuracalr fabrika
ve tesisler iEin yeni teknoloji ve maki-
ne ile ekipmanlar ongorduluni.i soy-
lememg.erekir.
Ti.ittin Ust Kurulu'nun bu uygula-
masr iizerine EaEklna diinen Tekel
yiinetimi, istanbul Sanayi Odasr'na

t€
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(iSOl Uagvurup, bu makinelerin eski
veya yeni oldufiunun tespiti iEin eks-
per istiyor. iSO eksperleri makineleri
inceleyip bunlann yeni oldulunu ra-
por ediyor. Tekel ayrrca, Ankara 1

No'lu idare Mahkemesi'ne Tutun Ust
Kurulu'nun bu kararrnrn iptali igin yu-
rutmenin durdurulmasrnr taleo edi-
yor. idare Mahkemesi bu talebi iedde-
diyor. Tekel Yonetimi bu kez bir ust
mahkeme olan Bolge idare Mahke-
mesi'ne itirazda bulunuyor. Diyor ki,
'Tekel olarak biz yeni fabrika kurmuyor
makinelerimizi defigtiriyoruz. Kaldr ki
makinelerimiz de eski defiil yenidir.'
Ttittin (ist Kurulu'nun devleti zarara
sokacak bu uygulamasl yargrdan
donmezse, olan Tekel'in 50 milyon
dolanna olacak, Eiinku makinelerin
geri iadesi mumkiln delil. Baqbakan
Erdo!an'rn dedigi'bi.irokratik
oligarEi' bu olsa gerek.

12 Ocak 2@5 Milliyet Gazetesi

Tekel: Tiittin Kurumu kasltll engel
gkarryor. Giinde 300 milyar lira
zarar ediyoruz.
Tekel Genel Muduru Sezai Ensari,
hard box (sert kutu paket) makineleri-
nin ithalinde Tutun Kurumu'nun en-
gel Erkardrfrm, Tekel'in gunluk 300
bin YTL gelirden oldufunu soyledi.
Tekel'in ithal ettifii sigara paketi maki-
neleri, Tut0n Kurumu ile kargr kargrya
gelmesine yol agtr. Tiitun Kurumu,
Gkel'in ithalata yetkili olmadrfrnr, iha-
lede yuksek fiyat vererek devleti zarara

ufrattrfrnr ve eski makine aldrlnr ileri
surerek, Tekel'in aldrlr makineleri kul-
lanmasrna izin vermedi. Bu konuda
bir de rapor tutturarak makinelerin ia-
desini istedi.
Tutun Kurumu'nun bu raporun kargr-

srnda istanbul Sanayi Odasr'ndan
'makineler yenidir' raporu alan Tekel,
gimdilik makineleri kullanamryor. Te-

kel Genel Mudiiru Sezai Ensari, Tutun
Kurumu'nun bu konuda yetkisiz oldu-

lunu belirterek, "Gunluk 300 milyar
(300 bin YTL) lira zaranmrz var. Devlet

de 2 trilyon (2 milyon YTL) vergikay-
brna ugradr. Hem yeni makinemizvar,
hem Tirtun ltrrumu'nun yetkisizlifi
ortada. Ama sanki bu igte bir yanhghk

ve usulsuzluk varmrg imajr vererek,
baa mercileri etkilemeye ve bu iqe en-
gel olmaya ugragryorlar" dedi.
'Engelleme kaslth'
Tekel'in irreilm kapasitesinin yuzde
9O'rnrn soft (kagt paket), yuzde 10'u-
nun ise hard box (sert kutu paket) ure-
tecek gekilde oldugunu anlatan Ensa-
ri, diinyada talep hard box'a kaydrlr
iqin bu dengesizliji duzeltmek istedik-
lerini ve makineleri de bunun igin
aldrklarrnr soyledi. Ensari, ispanya'
dan ithal edilen makineler konusun-
da, "Tutun Ust Kurulu'nun bu hesabr
gok gereksiz ve yanhgtrr, amaghdrr. Ya-

ni devletin bir kurumu. bilerek. iste-
yerek, kasrth olarak devletin diger bir
kurumunu engeliemekte, kigisel hrrs-

larla ve hissi saiklerle. Devlet bu igten
biiyuk zarar gormektedir" diye
konugtu.

VahapMUNYAR
12 Ocak 2005 Hiirriyet Gazetesi

KISA adryla Tutun ve Alkol Kurumu
(Tutun, Tutun Mamulleri ve Alkollu iE-

kiler Piyasasl Duzenleme Kurumu) 5
Ocak 2005'te sigara sektoru iEin Av-
rupa Birlifi'ne (AB) uyum takvimini
aErkladr:

1 Ocak 2006'dan itibaren baEta'si-
gara olduriir'olmak tizere sigara pa-
ketlerine 14 ayn salhk uyansr pa-
ketin <in yiiziiniin yiizde 40'rnr kap-
layacak Eekilde dontiEi.imlI
yazllacak.
1 Ocak 2007'den itibaren sigarada
zifir miktarr 72 mg, nikotin 1 mg ve

karbon monoksit miktarr 10 miligra-
mr geqemeyecek. Miktarlar paketin
uzerinde bildirilecek. (Halen boyle bir
srnrr yok. Zifiri 18 mg olan sigara var.)

1 Ocak 2006'dan itibaren sigara
paketlerinin i.izerine'light','ultra
light' ve 'super light' gibi bir tiiti.in
tiriiniintin di$erlerine gcire daha az

zararh oldufiu izlenimi veren tantm-
laryazrlamayacak.
Tutun ve Alkol Kurumu bu kurallar,
agrkladrlrnda baglangrE tarihlerine
takrldrm. Qunku, uzun s0redir paket-

lerin uzerine'sigara oldtiriir' gibi uya-

nlarrn yazilmasr igin baglangrg tarihi 1

Ocak 2005 duguntl0yordu.
Sigara sektorunden bazr yoneticilere
2004 sonuna dojru sordum: 'Marka'
nlzdan daha biiyi.ik 'sigara oldurur
yazrslnln yer alacalr paketleriniz
hazlr ml?'
Onlardan aldrfirm yanrt, 'Bu iq

2006'ya kalacak' oldu, inanmadrm...
Bu kez soruyu suglamaya donugtur-
dum: 'Anlagrlan giiglti sigara lobisi
iyi gahEtr. Rahat rahat satry yapa-
cakslnrz. Paketlerin iizerinde tirya-
kinin gciziine batacak 'sigara oldu-
rur' yazrsr bir yl daha olmayacak.
Aynca 'daha az zehirleneyim' dtiEtin-
cesiyle'light' sigaralara yonelene de
paket Ozerinden rahatga propagan-
da yapabileceksiniz. Yani bir yil ra-
hatsmzdefiilmi?'
Konuyu suglamayla degince, altmdan
bagka gerekEeler grktr. .. Meler olay yi-

ne Tekel'in sigara boliimunun ozelleg-

tirilmesine takrlmrg. Selrtor temsilcile-
rinden biri, olayr goyle aktard:
'Tekel'in sigara btiliimiintin bir ta-
liplisi 'zifir, nikotin ve karbon mo-
noksit miktarlannda AB kriterlerine
geEigi 2009'a erteleyin. Tekel'in tum
sigaralannda AB oranlanna geEmek
zaman alabilir' dedi. Bunun iizerine
2007 olan tarihi 2009'a ertelemek
igin AB'yle g<iriiEmeler yaprldr. Giri'
qimler srasrnda 'sigara olduriir' uya-
nsrfa'light' yaasrnln kaldrllmast
da sarktr. Sonugta Ttitiin ve Alkol
Kurumu'nun agkladlfl takvim or-
taya grktr.'
Sigaradaki Ozel Tuketim Vergis
(OTV) artrrrhrken, pazar pay erimesir:
diye Tekel'in sigaralarrna'harman ko-
rumasr'konuluyor.
Sektorun yabancr sermayeli kurulus-
lan 'dtiEiik vergi' avantajrn yakala-

mak igin 'Tekel benzeri harman'a sa-

nhyor.
Buna sinirlenen Maliye, 'Madem oyle

[g
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geriye doniik reryi ocfir r[e sek-
tordeki yabanc ser:ia.efi hrruluq-
larm uzerine g:lr",tr*:
Ortaya grkan :e:,rdkr re -A,B'den gele-
bilecek u1'an1an Cd<ate alan Maliye,
daha sonra r,',.r talebinden vazgegi-
yor...

'Sigara 6ldii!u' uyanslnln gecikme-
sinin altrndan bile Tekel grkryor. ..

Bakahm Gkel ozelleqince Turk sigara
pazannda 'gergek rekabet' ve AB'ye
hrzh uyum koqullan olugacakmr?

BdKdI-Dd
NiIKUYUpTCU
06$ubat 2005 YeniAsrr Gazetesi

'Act rdTdN" riReticiYl rizoci
Son tig ylda yalnrzca Ege Bolge-
si'nde ti.ittin iireticilerinin salnsr yan
yanya azaldr. Tiirkiye genelinde ise
2001 yrhnda 500 bin olan iiretici sa-
ysr, bugtin 300 bine diiEtil
NiL KUYUMCU AKSUYEK (iZMiR
MERKEZ)
Tekel'in ozeleqtirme s0recine girme-
siyle birlikte "beli bukulen" tutun
ilreticisi umudunu yitirdi ve tarlalar
bog kalmaya bagladr. Son ugyrldayal-
nzca Ege Bolgesi'nde tiitun iiretici-
lerinin sayrsr yan yanya azaldl. Ti.irkiye
genelinde ise 2001 yhnda 500 bin
olan uretici saylsr, bugiin 300 bine
dugtu. Tiltun uretiminin kalbi saylan
Akhisar da sorunlardan nasibini aldr.
UE yrl once 44 bin kiqi Akhisar'da ttr-
tiin uretimi yaparken, artrk yalnzca
16 bin kgitarlasrnr ekiyor
Ekim alanlan azaldr
2001 phnda kanun maddesinin de-

Sigtirilmesinin ardrndan Tekel'in, ure-
ticinin elinde kalan irrunu alamadrllnr
soyleyen Tutiin Eksperleri Derneli
Bagkanr Yrlmaz Tekay ',AB ulkelerin-
deki 'm0dahil kurum'sisteminin ku-
rulmasr laam. Bu kurum Tekel binye-
sinde hala faaliyet gosteren Yaprak
Tut0n Muessese Mudtrlugu olabilir.
Deneyimleri ve teknik kadrolan yeter-
li. Bu kurum, iireticinin elinde kalan
urtinr-i almakla gorevlendirilirse, ilreti-
ciye g0ven gelir" dedi.

n'+,.{F1i#1,rlii".1,r';L_:iii. 
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"Aksi halde onumirzdeki sirreEte tir-
tun ekecek kimse bulunmayacak" di-
yen Tekay, "(ireticinin tarlasrna tutun
ekip, bunu satana kadar geEe sure 14

ay. Yani ellerine 74 ayda bir para ge-
giyor" dedi.
Kanun degiEti
Ege Bolgesi, Marmara, Gtneyve Do-

!u Anadolu ile Karadeniz'de yetigen
tut0nun sorunlarr 2001 yrhnda bagla-
dr. Bu tarihte 1961 yrhnda yururliige
giren ve Tekel'in tutun ureticisini des-
tekleme gorevini duzenleyen 196 sa-
yrh "Ekici Tiitunleri Sabg Piyasalarrnrn
Desteklenmesine Dair Kanunu" kaldr-
nldr. Tekel. 196 sayh kanuna gore
ureticinin elinde kalan son tirtun yap-
ragrnr bile almakla gorevlendirilmigti.
Kanun maddesi yunirlukten kaldtnhn-
ca, Tekel bu "destekleme ahmrnr" ya-
pamadr. Boylece, fazla tuttin, i.rretici-
nin elinde kalmaya bagladr. Kurumun
ozellegtirme stirecini girmesi uretici-
nin sorunlannl daha da arttrrdr. Sekto-
re guvensizlik hakim oldu.
Zor bir stireE
Bu grivensizlik krsa surede 0retime
yansrdr. 2001 yhnda Trirkiye genelin-
de 500 bin olan tut0n ureticisi sa5nsr,

ug yl sonunda 300 bine duqtu. 200
bin kigi tarlasrna tutun ekmekten vaz-
geEti. Bagka urunlere yoneliq ya da
buyi.ikgehirlere gog bagladr. Tiirkiye
genelindeki tuttin uretiminin yaklagrk
yuzde 70'ini kargrlayan Ege Bolgesi'de
bu zor stireEten etkilendi.
2001 yrlmda Ege Bolgesi'nde 246 bin
168 olan tiitun ureticisi saysr, bugiin
120 bine duEtu. Ege Bolgesi'ndeki tu-
tun uretiminde onemli payr olan Akhi-
sar'da ise 2001 yrhnda 44 bin olan
uretici sayrsr 16 bine duqtil. Tutiin
Eksperleri Dernefi Bagkanr Yrlmaz Te-

kay, sorunun Eoziim0 igin AB ulkele-
rinde uygulanan mudahil kurum one-
risini getirerek gunlarr soyledi: "AB Ul-

keleri, tutun ureticilerini desteklemek
pirim sistemi uyguluyor. dretici tarla-
srnr brrakmasrn diye prim veriyor. Biz
de ise boyle bir sistem yok. 2001 yrh-

na kadar Tekel, 196 sayrh kanunla
kendine verilen gorevi yerine getiriyor
ve ureticinin elinde kalan son yaprak

ti.ttitnu bile sabn ahyordu. Ancak ka-
nunun 2001 yhnda kaldrilmasrnrn
ardrndan bu'destekleme ahmr' yapila-
madr. Fazla ttrtiin ureticinin elinde
kaldr. Tekel'in ozel firmalardan farkr
kalmadr. Bu siireqte mudahil kurum
sistemi uygulanmah. Yani bu kurum
daha once Tekel'in yaptrgr gibi uretici-
nin elinde kalan tutunu satln almah."
Gtiven gelir
Bu kurumun halen Tekel bunyesinde
faaliyet gosteren 'Yaprak Tutun Mu-
essese Mudtrlufiu' olabilecelini belir-
ten Tekay, "Gknik kadrosu ve deneyi-
mi yeterli. 20 ilve 80 ilgede orgutu, 12

bin iggi, 6 bin memuru var. Boylece
[reticiye guven gelir. Bu mudahilku-
rum Tanm ya da Maliye Bakanhlr ya

da Ttitun (ist Kurulu'na bagh faaliyet
gosterebilir. Mudahil kurum, uretici-
nin elinde kalan tutunu aldrfr gibi
farkh yararlarr da olur. dreticiyi tutun
ahmr, kota dajrtrmr, kaliteli r.ir0n, ba-
hm, ihracat konularrnda bilgi verir"
diye konugtu.
IEsizlik arttr
Ttt0n Eksperleri Derneli Bagkanr Yrl-

maz Tekay, aileleriyle birlikte sayrldr-

lrnda Turkiye genelindeki uretici say-
srnm 2.5 milyona ulagtrfrnr soyledi.
Sorunlann gozrilmemesi halinde tu-
tun 0reticisi kalmayacaflnr soyleyen
Tekay "Ttitun trreticisin, 0rununu tar-
laya ektili aydan, toplayp satrga sun-
maslnr kadar gegen zaman 14 ay. Yani
tireticinin eline 14 ayda bir para geEi-
yor. Bu zor igi yapanlann sayrsr ise sek-
tordeki sorunlar nedenife gok azaldr.
futrk yeni nesil baba igini devam ettir-
miyor. Tiitun ekicilerinin ya5 ortamasl
45 oldu. drteci ya bagka rirunlere yo-
neldi ya da bugyukqehirlere gog etme-
ye bagladr. Boylece igsizlik, kapkag
arttr" dedi.
2004 fiyatlar neydi?
Ege Bolgesi'nde 2004yhnda 100 mil-
yon kilo tutun ekildi. Turkiye genelin-
de ekilen toplam tiitr-in ise 150 milyon
kilo oldu. Hukumet 2OO4 yrlt iqin tu-
tun fiyatlarrnr goyle belirledi: Birinci sr-
nrf t0tun (AG): kilosu 4 milyon 915 bin
lira ikinci srnrf tutun (BG): kilosu 3 mil-
yon 925 bin lira dEunci smrf t0tun
(KAPA): kilosu 1 milyon 950 bin lira

,::..:J1r.11.t;..i,1.iiifi!ljiirit:liilii:i;:i5l:,+ ,.-...:.-€
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2. Briltim

Ttitiin Eksperi

15 Temmuz
-07 00 Bu gun yolumuz uzun vola er_
ken grkryoruz . Davah yaylayi giden
vadiden aga$rya dogru deienin s-ol..,.,_
dan yuruyerek iniyoruz. Daha sonra
derel geEip, yola Erktrktan yaklaqrk
Drr_saat sonra yamaqtan yukanya
dogru ttrmanmaya baghyoruzve 09

45 te Davah agrtrndayz ( 3040m )
Davah yaylasr arkamrzda kaldr.Asrti
gegiyoruz, Apevanak ve palovit vav_
lalan. tam kargrmzda gor{jlebiiiyor

?T" by o ta_rafa gitmeyecegiz.Vadiye
inip sag tarafrmrzdaki yamaca trrman_
maya ve derebagr agttrna ulagrp daha
sonra da Derebagl golune inerek ko_
naklamaya karar veriyoruz.Zirve yaprl_
mayacak.
Iniq bagladr, hemen altrmzda geqme_
miz gereken bir kar ktitlesi var. Tem_
muzun 15 inde bu kadar birWk bir kar
kr-rtlesini gormek oldukEa gagrrtrcr ve
keyifli.Kar ktitlesini geEerken herkes
ondekinin ayak izine basarak viirudu_
gu iEin oldukga rahat bir sekilie . kar_
da_ batmadan toprak zemine ulagtp
saQ tarafrmrzdaki yamaca tlrmanma_
ya baghyoruz . Bu yamaE asa$rdan
hiEte bu kadar dik gozukmuvoidu :)
gok zor bir trrmarus oldu. \rkamzdaki
y_adirul diger yamacrnda At nah gci_
hinii lssmen segebiliyoruz \ine fo_
tograf makineleri ErkI. b0tun vadi
ayaklanmz.tn altrnda, mukemmel bir
manzara. Ojleden sonra saat 14 OO
civarrnda olle yemefi iEin mola veri_
yoruz. Trmanrgr bitirmedifiimiz igin
ben fazla yememef tercih ediyorum,
ayrrca 

_aynntrh yemek haarlamaya ge_
rek yok bence gunku kamp alanrm]za
2 saat lik mesafedeyiz ve dik bir yama_
ca ttrmanmaya devam edecediz. Be_
nim diigiincemin aksine sun,i- ou-
rup liderimiz az once trrmandtdri,lz
dikyamagtan sonra gurup igin bir ke_
lf molasr vermek istedi .eantalannda
sucuk. sosis gibi malzemeleri olan ar-
kadaglanmzrn hazrrladrlr keyifli kah_
valtrya ben de hayr diyemedim :)
Yemekten sonra, kula$tmda volkmen
ile tam kargrmdaki karh yamacr seyre_
derken qok buyuk keyif aldrm ve bir

arkadagrmdan fotolrafimr gekmesini
istedim. Dagda yagadrgrm 'o an ., 

lar_
dan birisi idi . Fotografta, kargrmdaki
Karll yamaE gonilmuyor ama o kelf ,"dagda ne yaprlrr ki " diyecekler iEin
belgelenmeli idi :) Bir mtrddet sonra
agagrdaki vadide sis Wkselmeve bas_
ladr, daha fazla gecikmeden 

-hemen

yola grkmak gerekli. Uzun bir trrma_
nrgtan sonra srrta ulaqryoruz.2g5O m
lik Derebaql aErtr'ndiyz. Kargrmzda
Kagkar zirve , yamacln difer iarafrn_

{3 fgmenagagrda Derebagr gotil go_
rulebiliyor. BaglangrEta taatiyel a gLtn
olarak planlanmrgtr. Zirve yapmak ni_
yetinde idik ancak gartlar uygun ol_
madrfi iEin bu niyetimizden vazgegip
Derebagr golu'nde konaklamavi. lr_
tesi grin Yukan Kavron yaylasina in_
meye daha once karar verilmisti. Bu_
lundu{umuz yerden Kagkar zirve'nin
oldugu tarafrn manzarair biiyulelci;
onumrizdekivadi ile birtikte tam aika_
daki zrrve fotograf gekmek iqin ideal.
l-lem biraz dinlenmek hem de fotog_
raf qeic-nek iqin mola veriyoruz. FaaI_
yetin en guzel pozu bunlardan biri ola_
cak :) Belki de inecek son vadi olduou
iEin bana oyte geliyor.
2850 mlik agrttan inmeye baghyoruz
y^e_tl OO gibi DerebaEr g<itiihdeyiz
(2600 m ) 2 sene onceki trins faalive-
tinde de bu golde konaklamrstrk. An_
cak.o zaman bu gol rotanrn blglangr_
crnda idi . Bu kez su sevivesi birazia_
ha yriksekgaliba .

Butun gadrrlan aynr alana kuracak ka-
dar genig bir duzltk bulamrvoruz.. Biz
3 qadrr birliktelz , diger 2 qadrr biraz
ileride kuruluyor ama aksam vine her_
kes bir yere toplanryor ve iaaliyetin
kritigini yapryoruz. yukan Kavron va-
disi'nin en ug noktasndaytz ve yayla_
ya inmeden onceki son aksamtmrz .

Yann Ayder yaylasr'nda faaliveti bitiri_
yoruz.
Herkesin de{erlendirmesi olumlu, za_
man zaman gerginlikler olsa da bovle
bir iaaliyet iqin bunlar normai " Bentu
faaliyetten cck t1gv1f 319'nr. jlk kez bov_
le bir faaliyete Natrian birkag arkada_
srmlz oimasrna ragmen gurubun ge_
nel oiarak ur,umlu ve ofrretici bir gu_
rup oldu$unu dusiinuyorum.
Bu arada guneg batarken olu$an sis
bulutunu anlatrrrahym.yuxarr Kuuron
yaylasr'na inen bir vadinin en ust nok_
taslnda oldu$umuzu daha once be_
lirtmigtim.Giineg batmak lizere iken

[g
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guruptan bir arka:t;rnurn rurlffi
Ealrran sesini C-, . '-rJrrll!@ mnr pilr.
rtiytig pantolon** - :mmsmrnrorum hrn
bittiginde ben :. . -rm hurJrdlll
muzgol gana;- - *r:unrrumgffm
ve tek kelin:: = :,-rru.i,r--trt : funz-
daki vadi ::-:-s- r s denizinin
iginde ve : --tr :@Fn oluqan lazrl-
Itk sis c.- -r-rr" iaet Oolurnlerini alev
gibi 1a:--s" in son bu manzara5n
Batm:- : gmlren bindilim Diyarba-
krr *::g,nroa gunegin batrgrnt seyre-
de:-.=: gormugtrim. Ama o zaman
b - -t denizinin binlerce metre ustun-
Ce ldim. Bu kez bulut denizi sadece
onlarca metre altrmzda baghyor. Na-
srl muhtegem bir manzara oldujunu
tahminedin.
Grineq tamamen kayboldu, daha on-
ce rutin iglerimizi bitirmiqtik. Yemek-
leryendi , bulagrklaryrkandr, yine gece
ihtiyaE duyulabilecek malzemeler ko-
lay ulagrlabilecek yerlere kondu.Artrk
yarrn faaliyet bitiyor, bu kezyalnrz kahp
dagdaki bir gecel yalnrz bitirmek isti-
yorum. Son gece fazla gecikmeden
herkes gadrrlarna gekildi. Ben de ya-
nrmda getirdilim kasetlerden iiEiinti
ahp ayrn dofugunu beklemek uzere
golkrysrna indim . SeEtigim kasetler;
KardeE Ttirktiler Dofiu , AErk Vey-
sel Kara Toprak, Burgin Ttirktileri-
miz. Herkese bu 3 kaseti Derebasl
golu krysrnda , kargr tepelerin uElair
rgrldamaya baqladr$rnda ve ayn gavkr
gole vurdulunda dinlemelerini gid-
detle tavsiye ederim :) Burada hemen
belirteyim ki bu Eok uEuk bir teklif gi-
bi gelse de degil; arhk Yukarr Kawon
vaylasrna kadar araEla ulagrlabiliyor.-': gece yayladaki bir pansiyonda ko-
na" ::rKtan sonra ertesi giin, atqtra_
ca- : - .:, rer bulunan kriEuk bir srrt
Ean*'^ . 2-3 saatlik bir yiirtiyrig
tenscrr. - =-=:asr gcliinegrkrhp ak-
gama gE* : - _:r'::Tabii Ay\n goi_
deki gaUrn r :*:. : .. cecelemeniz
gerekli drrr : :.. - j 

=-s i artrk :)
SOnUndaS:r*nrr- -- : .,s-::iagil_
lrndayatrr4aro.. -- l'_ta
fazlagecil<manru|il*,r* : : :_.:-
sofiuciu. Drsaq -.:--: : r -: ..
ntrrken uyutrxtfi. ,mrr nru"0l- ::r 

* : - -j:
biruyku qekdn .

16Temmuz
Bu gun Eok erken rfumua &s,'e,
yok g0nku saciece 2 tilb !fir 4166yr1,..

ytigten sonra Yuka b mmr
sr'na inebileceliz, o y{ft;nrrrrh.

n crFn kalknamrz iEin kimsel uyar-
qu. Ama yinede arhk gadrrdan Erk-
nnk gerekli gunku dry tente agllmaz-
sa Eadrn iEi az sonra firrn gibi olacak
.Son sabah kahvaltlmzr yapacagrz .

Hava da gok guzel, guneg rsrtryor ama
rahatsz edici degil. Genellikle son
kahvaltrda herkes toplanrr ve Eadrrlar
bir araya geldifiinden son kahvaltr
sofrasrnda olmayan yoktur.Bu kez de
oyle oldu, faaliyet 8 gunluk planlandrsr
igin herkesin Eantasmda fazla kah-
valtrhk kaldr ve soframrzda olmavan
yok. ilk gun gat yaylasrndaki kahvaitry
aratmayan bir kahvaltr yapryoruz. Bi-
zim gadrrda hazrr kahvaltilrklar vardr
ancak diler Eadrrlann kahvaltilrklarr
arasrnda sucuk,salam,sosis,geqitli
me) /e marmelatlan,birkag gegit pey-
nir , frstrk ezmesi de vardr ki, beni ger-
gekten gaqrrttrlar. Demek ki en azrn-
dan son kahvaltr igin hazrrhkh olmak
gerekiyor, bizim Eadrrrn haar kahvaltr-
hklarr son sofraya uygun dtgmedi
galiba :)

- 10 00 Kahvaltry bitirdikten sonra
son kez Eadrrlarr topluyoruz. Yiiruyuqe
bagladrktan sonra vadinin alt tarafla-
rrndaki sisi farkettik.Yukarr Kavron
yaylasr goriilmuyor ancak vadinin sol
tarafrndaki patikayr takip ederek yay-
laya ulagabiliriz. 2 sene onceki faali-
yetimde kargr yamaEtaki patikayr ta-
kip ederek yukan Erkmrgtrk. 2 saatlik
yolumuzun tam ortasrna dolru sise
girdik, hava serinledi.Ancak yine de
zaman zaman sis aEthyor. Oyle bir an-
da giizel bir poz yakaladrm.Betli bir
irtifadan sonra bitki ortusu farkhlagtrSr
igin inigte giEeklerin gorulmeye bagla-
drgr irtifa yine dikkatimi qekti.Daha
onceki KaEkar faaliyetinde, inigte Dit-
berdtizti kamp alanrndan itibaren
baglayan, harika kokusu ve rengi olan
Eigeklerden toplayrp baalarrnr kurut-
mugtum, ancak kuruduktan sonra ge-
hirlilere :) gostermeyi dugtindugurn o
benzersiz renklerden eser kalmadr, o
yuzden bu kez sadece fotofraf Eek-
mekle yetindim. Hemen gunu da be-
lirteyim ; baskrdan sonra Erkan renk-
lerin de.dofal ortamdaki renklerle ilgi-
s . ck. Ilsi mi siz de oralara gidin ve
: - - -'- Hayatrnlzdaki renkler eksik

: - runcia Yukarr Kavron vav-
rr:, -: - ::..:-'-t Girigte sis igindeki
e,,,ry- r" ::--:-- :ii:ivor. Curup ilerle_
mtt' *,a- :::-":- OnUmdeki af-

kadaglann fotografrnr Eekmek iste-
dim. SonuE ; sis iginde ilerleyen bir
gurup, arka fonda tamamen ahgap
yayla evleri. Bir muddet daha ilerle-
dikten sonra bacasr tuten bir ev ve ilk
yagam belirtilerini goruyoruz;drqanda
giinluk ev iglerini yapan kadrnlar. Gu-
ruptakilerin drqrnda baqka insanlar
gorup selamlagtyoruz, Eok delil sade-
ce birkag gtn oldu ama insanlarla se-
lamlagmanm guzellifini fark ettim .

Bunu fark etmek igin dallara mr Erk-
mak gerekli, insan kendine sorma-
dan edemiyor.
Az sonra , daha onceki Kaqkar trans
faaliyetinin baglangrE noktasr olan
"$ahin Kafe" deyiz.Gozumun oniine
2 sene once yalmur alhnda Eadrr kur-
mak zorunda kaldrf rmrz ve bu kafenin
:) ahgap, tek odah, 40-50 m2 lik bir
kulube kapsrndan iEeri girdilimde
gorduklerim geldi ; Qadrrrmlzr kur-
duktan sonra kulubeye geEmiqtim .

Bir anda srril srklam nlanmrq Uir frat-
de, buz gibi soluk bir ortamdan srca-
crk bir kuliibeye girdim ve kargrmda
her tur ( Eorap, fanila v.s.) giysinin ku-
rumasr iEin kargrsrna kondufu koca-
man bir soba ,tanrgtrktan sonra Qek,
Macar,Hollandah.lsrailli olduklarrnr
olrendifim yabancr daficrlar gor-
mrigtum. Bir yanda yeni Erkanlar, di-
ler yanda faaliyeti bitirip geri donen-
ler .Harita baglnda yorum yapanlann
yanmda bir gurup ta okey oynuyor-
du. O kuliibenin varhfr beni ne kadar
mutlu etmigti. Bir an igin o ilk goriin-
tu gozumtn on[ne geldi.Gecenin 11
inde tulumcunun kulubeye girmesi ile
yayfacrlann okey'i brakrp, buz gibi
hava ve yolun sis iginde nasil horon
tepmeye bagladrklan, ertesi gun gelen
lsrailli gurubun kafile bagkanlan olan
Turk Eiftin yine yo$un sis iginde flut ve
keman ile bizi nasil kendimizden oe-
Eirdifii bagka bir yazt daanlatrlmali o
doyumsuz keyifler burada araya
srhgtrrrlmamah.
tfulube, daha dolrusu $ahin kafe, bi-
zim igin yuruyugun noktalandrfir son
mola yeri. Kuliibeyi igleten yaylacr ile
konugtuk. Saat 13 30 gibi Pazar'a
inecek bir dolmug varmls, onunia Ay-
der e kadar inecefiz. Ayder, faaliyetin
sona ereceli yer. Gurup lideri faaliyeti
Ayder'de tamamlayrp gurubu serbest
brakacak" Baa arkadaglarrmrz igleri
nedenile Samsun'a donecekler, bir
gurup Ayder'de kahp kaphcada faatri-
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yetin yorgunlufiunu attrktan sonra va_
rrn donecek. Tam olarak karar vere6il-
mig delilim ama geEen yaz, gtinu bir-
lik geldigim Ayder'de konaklamak ,
kaphcada ter atmak iyi bir fikr olabilir
benim igin de.$ehirde acil olarak ilgi-
lenmem gereken bir igim yok , zat6n
faaliyet planlanandan krsa surdridrj
igin zaman sorunu da olmayacak.
-15 00 Ayder deyiz . Drqanda yofun
bir sis var , sisi gordiikten sonri diha
once kalmayr drigunen bazl arkadag-
lanmz da Samsun'a donmeve karir
verdi ancak ben kahyorum. Ayder'i
gordukten sonra kesinlikle kalahvrm
diye dugundum, qamlarrn arasrndi ve
sis iginde etkileyici bir manzarasr var.
Aynca dagda gegen 6 gunden sonra,
arkadaglardan oldukEa temiz oldufu-
nu ogrendilim kaphcada yorgunluk
ahp, temizlenmeden, kendime qel_
meden Samsun'a donmek pek Jat-
Ica gelmedi bana.Ayder'de kalacak
olanlar araqtan indikten sonra, yola
devam edecek olanlarla Samsun'da
gonigmek irzere vedalagtk. Diger ar-
kadaglar Samsun'da yaphklan plana
uyup bir otelde kalmayr tercih ede-
ceklerini soylediler. Benie yolun yuka-
nsrnda gordrigtim ve duraktaki satrcr
kadrndan temiz bir yer oldulunu
olrendifim, tamamen ahgap bir pan-
siyonda (Qaglayan Pansiyon) kal-
maya karar verdim. A,gagrda anlataca-
lrm sebeplerden dolay iyiki Ayder,de
kalmtgrm, iyiki o pansiyonda kalmr-
grm; Guruptan ayrildtktan sonra , du-
raktan yaklagrk 100 m yukarrda bulu-
nan pansiyona gegtim. Pansiyon iki
kath ve tamamen ahqaptan yaprlmtg,
alt tarafrnda bir msrhk, k0giik bir avlu
ve meyve afaglarr var.Qok girin bir yer.
Alt kata girip bog oda bulundujunu
olrendikten sonra, pansiyon sahibi-
nin krzr oldu$unu tahmin ettifim
kugtrk hanrmdan bana bir nesliafe
yapmaslnt rica ettim. Bu arada da
biraz etrafa goz attrrn ; girigin hemen
sol tarafrnda camekanh bir duvarla
gewili mutfak.var . oldukEa kullanrgh
bir mutfak. Ug tarafr agrk, yemek
yaparken etrafr gorebilir, odadakilerle
sohbet edebilirsin. Karsr duvardaki
raflarda pek qok kavanoz , tabak ve
tencere gorulebiliyor. Odada 2-3 ma-
sa ve Eewelerinde sandalveler var.
Baglarrndaki yoresel pugi ve qivele-
rinden yayla ahalisinden olduklan an-
lagrlan iki kadrn kenardaki masada

TJNXT EXSPERLERi
DERHEGi
eULTErrti

oturmug sohbet ediyorlar. pencere
kenanndaki masaya oturup nescafe-
mi beklemeye bagladrm. pencerenin
dryrndaki manzara da muhtegem; kar-
gr yamaEta yuksek gam afiaElarrndan
olugan bir orman var ve ormanhk
alanrn ust tarafi sis iginde kaybolmug
durumda. Neskafemi ictikten sonri
ust kata Erkrp , kaphcaya inmek uzere
haarlandrm.Terlik, banyo havlusu,
sabun ve gampuan almam gerekli.
Ahgverigimi yaptrktan sonra kaphca
tesisine indim. GerEektende oldukca
temiz ve duzenli bir yer. Havuzdan
grktlktan sonra salonda otururken bir
bardak su istedim , kaphcanm kavnak
suyundan getirdile4 iEerdigi minlral-
ler nedeniyle sa$hk igin oldukEa yara-
l bir suymug. Ozelliklerini saydrlara-
ma burada yazsam yanrlabilirim, en
iyisi siz gidip ilk elden ojrenin, daha
sajlam olsun:)
Rahatlamrg ve temilenmig olarak
pansiyona dondum. Donugte giymek
tizere yarumda taqrdrgm temiz lcya-
fetlerimi giymek te oldukEa rahatlattr
beni. lki paEasrmn birtegtigi yeri :) ol-
dukEa acemice onarrldrlr belli olan ,
kir iEinde biryuruyug pantolonu ile ak-
gam yemegi yemek zorunda kalsam
nasrl hissederdim bilmiyorum :) Ak-
gam yemelinde bol sulu pancar Eor-
basr (pancar gorbasnda daha fazla
pancar yapra@ ve dofrranmtq mtstr
ekmegi de olmasr gerekmiyor muy-
du? Karadenizli'yim ama Ayder'e ikin-
ci geligim, burantn pancar Eorbasr da
boyledir belki), frrrnda alabahk ve ka-
bak tatlm yedim. Daha sonra Turk
kahvemi iEerken de garson ve mutfak
personelinden olugan horon ekibini
izledim :) Bu bolgede hemen her te-
siste bu gosteri turistler iein tekarla-

nlyo4 ama yukan kawon'da izledi$im
do!aglama horon'la hvaslanamaz
tabi. Yinede otanilk ve t<evlRl bir ak-
gamdr.
Ertesi gun sabah fotograf qekmekiEin
erken kalkrp pansiyonun arka tarafrna
gegtim ve neden pansiyonun adlntn
"Qaflayan" oldujunu anladrm; kargr
yamagtaki Eam afaglanntn arasrnda
ve sis iEinde oldukEa yiiksekten akan
bir Eallayan vardr ve kesinlikle kagrrrl-
mamasl gereken bir manzaraydr. Ay-
rrca kaphca nrn tist tarafindan eek-
tigim Ayder manzarasl da benden
bagka kimsenin elinde yok :) Daha
sonra kahvaltlmr yaprp olleye kadar
Ayder'in iqinde biraz dolaqrp hediyelik
ahg verigimi yaptlm ve olle arabasl ile
Qamhhemgin ' e indim ve Pazar'dan
Samsun'a oidig rezervasyonumu yap-
trrdrm.futrk dontg yolcululu bagh-
yor. Guruptaki arkadaglardan birisi
tavsiye etmigti Gokhan Birben 'in
"Hey Gidi Karadeniz " kasedini de
aldrktan sonra once Paza4 daha sonra
Samsun'a dogru yola grhyorum.
Qamhhemgin'den aldrlrm kaset bii-
ttin yolculuk boyunca dinledilim tek
kasetti. Masmavi bir got<yiizti ve sa!
tarafrmda Karadeniz, kulalrmda
Gokhan Birben; 2003 Yrh Tians Kaq-
kar faaliyetinin kapanrg sahnesi !

Umanm Kagkar'rn kendine has dofia-
snr, yayladan yaylaya bile deligen pu-
gisini, horonunu, bu gune kadar hig
gormedijiniz renkleri gormek, hig bil-
medifiiniz kokularr koklamak icin bir
merak dulrmanrza sebep olmugum-
dur. Yukarr Kavron "$ahin Kafe" de
ahgap duvarlar ziyaretqilerinin ismi ile
doludur. Belki bir gun o duvarlarda
sizin de isminizi gonirtim .
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. 02 Eylul 2C'_,r jr

Kurulu Bagkan -u " rr'*

Yonetim Kurulu u.$s'rrru "

RIM, Ozellegtirme iannui 1,,u,,,

tin KiLCi ile gortis:ruururunrrrrrr

mede haarlanan -*,inruun fr''irrlirlrrr,,,"u,,

dosyamrz iletilerek ltr.omnilli rftruulrlr-

:i 3r'rusunda bilgiler aktanlmrqhr.

. 10 Eylul 2004 tarihinde Yonetim
Kurulu Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY ve
meslektaglarrmrzdan Hakan BOZ-
KURT Ankara'da Ulagtrrma Bakanr
Bag Danrgmanr Huseyin Selim DU-
ivlAN ile gorugmuglerdir. Dernefimi-
zin Tirt0n Politikasr ve Mudahil lfu-
rumla ilgili gorugleri iletilerek,Maliye
Bakanh$r ve huktimet nezdinde des-
tek verilmesi istenmigtir. Aynr giin iqig-
leri Bakanr Ozel Kalem Mudurii Ah-
met ALf lPARlvlAK'la da gorugrilmug-
tur.

. 10 Eyltil 2004 tarihinde Yonetim
Kurulu Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY
Ozellegtirme idaresi Bagkanhlr Proje
Grup BagkanrAyhan SARISU ile goru-
gerek, 4046 sayh kanun Eergevesinde
belirlenecek olan istihdam fazlasr per-
sonel ve yaprlacak gahgmalar hakkrn-
da bilgialmrqtrr.

. 17 Eyhil 2004 tarihinde Devlet
Personel Bagkanhlr, istihdam ve
Sosyal Hizmetler Daire Bagkanhlr
Personeli Fatma ERDElvl ile Yonetim
Kurulu Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY te-
lefon gortigmesi yapmrg, istihdam
fazlasr personel gahgmalan ve atama
yaprlabilecek muhtemel 

.kurumlar

hakkrnda bilgi almrgtrr. Edinilen bitgi-
lere gore meslektaglanmzm kurum
degigiklikleri gergeklegmesi duru-
munda, Orman Bakanh$r ve Tanm
BakanhSr binyesinde istihdam edile-
cekleri bilgisine ulagilmrgtrr.

. i8 Eylul 2004 tarihinde Yonetim
Kurulumuz; gr.indeme gelen ve istih-
dam Fazlasr Personel tespiti hakkrnda
oluqan olafianrist0 durumu defrerlen-
dirmek ve meslektaglarrmran izleye-
::ii yolu belirlemek, daha sonra do-
', :cek istenmeyen durumlardan

: - : =:kilenmek amacryla Dernefii-' : -- :t binasrnda olafaniist0
' :, nedenle daha once

irq _ .-:eler meslektaslan_

mtza iletil::::s,: :..:.','eilmesi karar-
taSi,:i.::-..S-*:

. 22 E1:u, ) ,.-i'.2..:.-:=. -<el Cah-
ganlan Sendir<e 3as.=:..:: =:ararak
Sigara Fabrikalanrrr :: :s :.o: Tekei

Eahganlarrnrn katrlniasl:r Dernek
Bagkanrmz Yrlmaz TEK{\' orernis.
sendika bagkanlarrnca srcak baiolma-
mrgtrr.

. 04 Ekim 2004 tarihinde Yonetim
Kurulu Bagkantmrz Yrlmaz TEKAY
Genelsekreterimiz Nedim OZMN ve

Yonetim Kurulu Uyemiz Sabahattin
BATUR Ozel Tutun girketlerinde gah-
gan meslektaglarrmlzl ziyaret etmek
amacryla Sprerer Tutun ihr. San. llc.
A.$. ve Drmon TiirkTut0nA.$. ye git-
miglerdir. Yapilan gorugmelerde mev-
cut Eahgmalar aktarrlmrg ve meslek-
taglarrmrzrn dilek ve temennileri de-

!erlendirilmiqtir.

. 01 Kasrm 2004 tarihinde Dernek
Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY Genel
Sekreteri Nedim OZXnX, yonetim

Kurulu Uyelerimizden Sabahattin
BATUR ve Orhan YILDIRIM aktif tuttn
ihracatgrlanndan Sunel Ttitrin A. $. fir-
masrnda gahgan meslektaglarrmta
ziyaret etmiq, kargrhkh gonig ahqveri-
qinde bulunulmugtur.

. 29 Kasrm 2004 tarihinde Tekel Si-
gara Fabrikalarrnrn ozellegtirilmesi
konusunda ki tarihin fuahk 2004
olacalr ve arahk ayr iEinde ihalenin
yaprlabilece!ibilgisine ulagrlmrgtrr. II.
Tanm $urasrna katrlmak uzere Yone-
tim Kurulu BagkanrmrzYrlmaz TEKAY
Ankara'ya gitmigtir. Ankara'da Tutun-
cu bolge milletvekillerini ziyaret ede-
rek Turk Tirtunciilugunun geleceli
konusundaki endigeleri dilegetirmig-
tir. Ozellegtirme sonrasr Turk Trittrn-
ctilulunun Erkrq noktalarrndan olan
Mudahil Kurum politikasr konusunda

Eahgmalarrn hrzlanmasr istenmigtir.
Ayrrca sayn TEKAYve Manisa igletme
Muduru Muzaffer ISIK TAPDK da go-
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d E*hnshrrr'r:n ziyaret ekniqler
\$s \\\r\t$ ge\rgme)er)e )gi.li fikir ahg_
veriginde bulunmuglardrr.

. 07 fuahk 2004 tarihinde Dernek
Bagkarumrz yrlmaz TEKAY ve yone_
tim Kurulu dyemiz Tirran ERGIN, Ba_
latErk YTiElt. Miidrirltifu kadrolu
meslektaglanmzla birlikte toplantt
yapmrglardrr. Toplantrda meslektag_
larrmrza, TEKEL A.$. ozelteqtirilmesi
surecinde gelinen noktalar; Mtidahil
lfurum Eahgmalarr ve A.B. deki olu_
gumun nasrl yaprlandtfr, meslek ve
Vfnfan Eahgmalarla ilgiti bilgi algveri_
Eindebulunulmustur.

. 12 fualk 2004 tarihinde Derne6i_
miz Olalan Genel ldrrulu yap,lm,gi..
Olalan Genel ltrrul Toplantrsr sonu_
cu Yeni Yonetim l{urulumuz, Denefle_
me l{urulumuz ve Onur l{urulumuz
belirlenmigtir. Genel Kurulumuza
322 meslektaglmz katrlmrg, bunlann
316 'sr oy kullanmrgtrr. :iO gegerli
oyun sayrldrlr Genel Kurulumuzda
yeni Yonetim Kurulumuz; yrlmaz TE_
KAY Sabahattin BATUR,Kemal Ersov
SOZER, Huseln grrtak, fu.u-inl
GIN, Orhan yILDIRIM ve Ufuk
MYALAR'dan olugmugtur.

. 12 fuahk 2OO4 tarihinde Dernek
Bagkanrmrz yrlmaz TEMy, Skv TVve
izmir TVye Genel Kurul fojunt,r,,
Mudahil Kurum ve Ozellegtirme konu_
lannda beyanat vermigtin

. 14fuahk2004 tarihinde yeni yone_
tim Kurulumuz ilk toplantrsrnda gorev
da$hmr yapmtgtr. Toplantr neticesin_
de Bagkanhla ylmaz TEKAy Genel
Seketerli{e Sabahattin BATUR, Mu_
hasip dyelge Turan ERGIN, Basrn so_
rumlulufuna Kemal Ersoy SOZER
getirilmigtir.

. 15 fuahk 2004 tarihinde Dernek
Bagkanrmz ylmaz TEKA! Ege TV
deki " EGE Fil.tANS" programma ka_
tilarak Genel l(rru|, Tekel'in ozelles_

mesi, Miidahil Kurum koN{q\t\.{q
Dernegimizin gortglerini anlatarak
Syn ismail UGURALTn sorulannr ce_
vaplamrgdrr.
. 15 fuahk 2004 tarihinde Dernek
Bagkanrmz Vlmaz TEKAY ve yone_
tim lfurulu dyelerimiz izmir TVve Slrv
TVye daha onceki prog.amda yapn_
lan yanhghsrn diizeltilmesi talebMe
bilgilend irme toplantrsr yapmrglardrr.

. 15 fuahk 2004 tarihinde Demek
Bagkammz yrlmaz TEKAY ve Genel
Sekreterimiz Sabahattin BATUR tara_
frndan Zaman Gazetesi Muhabiri Ali
Rrza KARASU ile Sektordeki mevcut
durum deSerlendirmesi yapilmrg ve
Tekel'in ozellegtirilmesinin sektorde
olugturacafi boglula definilmigtir.
Sayn Tekay, "Tekel'in piyasadan qe_
kilmesi sebebiyle riretici, kendisini gri_
vende hissetmedifinden tuhin elcrni_
yor. Avrupa Birlili tilkeleri ve ABDde
mtidahil kurum var. Ttirkiye,de de
benzer bir kurumun kurulmas laam.,,
Oldulunu ifade etmigtir.

N\. tits$\ Nr\{\$ !ard, E}\ShR\
makamrnda ziyaret edilerek, 4046
Sayh yasaya gore istihdam fazlahfir
personel ve lsiterleri, meslelctaglan_
mtzn maaE durumlannm iyilegtirilme_
si, kapahlan igletme Mridtrluklerinde_
ki meslektaglanmzrn en yakrn merkez
miidrirltiklerinde istihdam edilmesi ile
Istanbul Yaprak T0tun iEletme Mtidiir_
lugu Mridtir yardrmcrhsr gorevine ve_
kaleten atamasr yaprlan Oguz QIVGIN
konusunda meslektaglanmzm tepki_
leri dile getirilmistir.

. 23-24 fuatrk 2OO4 tarihinde yone_
tim Kurulu dyemiz Kemal Ersov SO_

|ER Saghk Bakanhlrnrn duzenledili
"Ulusal Ttittin Kontrol programr Sef_
torler aras eahEma Toplantnl" na ka_
trlmrE, yasalagan "Uluslararasr Tr.it0n
Kontrol Qergeve Sozlegmesi" konu_
sunda Derne$imiz gortiglerini dile ge_
tirmiEtir.

. 04 Ocak 2005 tarihinde Dernek
BaEkanrmz Vlmaz TEKAY*62iraat
Miihendisleri Teknik Kongresi" ne ka_
hlarak "tanmda Ozellegtirme piyasa_
laEtrrma Srireci"konulu panelde .,Tu_

tnn Sektorirn de Deligim" baslrkl bir
bildiri sunmugtur.

. 77 Arahk 2OO4 tarihinde Dernek
Bagkanrmz yrlmaz TEKAY , Dernek
Genel Merkezimizde yeni Asr gazete_
si muhabirlerinden Nil Kuyumcu ile
gonigmrigtrir. Gorr-igmede Turk Tti_
ttinculufiinun getdigi nokta ve Te_
kel'in ozelleqtirilmesi ile AB tilkelerin_
deki 'mridahil kurum'haklcnda go_
rtiglerini bildirmigtir.

. 23 fuahk 2004 tarihinde yonetim
Kurulu Bagkanrmz yrlmaz TEKAY
Genel Seketerimiz Sabahattin BA_
T0R, Yonetim Kurulu dyelerimizden
Huseyin STRLAK ve Ufuk KAYALAR
Yaprak Tutrin igletmeleri ve Ticareti
Mriessese Mriduru Mustafa ERDO_
dAN'la gonigmtiglerdir. Sayrn ER_
DOGAN Yonetim Kurlumuza basarr
dileklerini iletmiq, Tijrk Trittrncrif tigu_
niin geneldurumu hakhnda goriig
ahg veriginde bulunulmugtur.

. 23 tualrk 2004 tarihinde TEKEL
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BULTENi mosrnl.li

Atilla SUCU, Hayettin TEMEL, Hikmet SAPAN, Nedim KARASU, Yrlmaz HASGUL'

Haluk TANRIVERDI, Mehmet KESER, rui nift"iTONGAL, Kaztm KIRAN' Cavit UQAR'

Soldan Sa[a ; Turan ERGIN (Muhasip Uye), Ufuk KAYATAR (Uye)' Kemal ETsoySOZER (Yazr igleri Mtdiiru)'

sabahattin BATUR (Genel seketer), yrlmaz r'<nvieugr.un),'orhan 
'TLDTRIM 

(uye), Huseyin $lRtAK (uye)'


