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Qiinkii Tekel; Aileleriyle hirlikte yaklagrk 2 Milyon
tiittin ekicisinin tek giivencesi demektir.
Qtinkii Tekel; Yaklagrk 30 Bin 9al6an demektir.
Qiinkii Tekel; Hazineye yllda 3,5 Milyar Dolar
kaynak sa$layan deu bir kurulug demektir.
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Grinderilen yazrlar yaynlansm veya yayrnlan-

masn iade edilemezler,
Yazrlardan veya gevirilerden do{acak sorumluluklar yazr sahiplerine aittir.

Yaynlanan yazrlardan kaynak gtisterilerek
ahnh yaprlabilir.
Reklam fiyatlan ve gartlan anlagmalarla belirlenir.
Dergimiz tig ayda bir Ekar.

rtirtix
.

istihdam fazlasr personel olarak belirlenen meslektaglarrmrz,bilgi edinme haklq
Mtidiirliifu'ne dilekge vermiqlerdir. Yetkililerden gelen cevabi yaalarda net bir kriter belirtilmemigtir. Bununla birlikte, geride kalan gahganlann zaman iEerisinde aynr
uygulamaya muhatap olacaklarr bu yaalarda ifade edilmektedir. TEKEL
A.$.'nin ozellegtirilmesinden vazgeEilmesi,onuntin aEilmasr en isabetli karar
olacakilr. Bu uygulamanrn devam etmesi durumunda ise, objektif kriterlere
dayanrlarak istihdam fazlasr personel belirlenmesinin, daha do!ru bir yontem
olacalrm ve tiim meslektaqlanmz tarafindan kabul gorebilecelini diiqunmekgergevesinde Yaprak Tilttin igletmelerive Ticareti Muessesesi

Baslndan Segmeler

.

Mudurlugu ve Ozeilegtirme idaresi Bagkanhfi yonetenlerinin sorumlusu
oldufiu, zamanlamasr son derece yanhg ve higbir kritere u)rnayan istihdam
fazlasr personel uygulamasnn durdurulmasr gerektifine inanryoruz. Daha
onceleri sozlu ve yaah olarak defalarca yaptrlrmrz bu Eafinyl dikkate almalarnl
umut ediyoruz .Aksitaktirde TEKEL tarihinde isimleri, bu yanhg uygulama ile
anrlacakilr.

Tiitiinctiye_4gtkrsrz Destek Projesi 3O-31
Basrn Agrklamasr

Elaunm kerdini olanca guzelligi ile hissettirdifi gu gunlerde tum okurlanmrza
rnerhaba diyoruz.Havalarrn lsrnmasr ile birlikte gerek ulkemizin gundeminde,
gerekse TEKEL Eahganlanntn gtindeminde stcak geliqmeler yaganmakta.
Huk[met ve muhalefet partilerinden milleWekili ve bakan duzeyindeki istifala4
-dugmeye basrldr ve erken segim..."gibi
bildik soyremrerre siyasi gundemde
prini almaya bagladr. umidimiz, bu slcak geligmelerden tilkemiz menfaatleri
dogrultusunda sonuglar gkmasrdr.
Hepimizin bildigi gibi 0B nisan 2005 tarihirEKEL Sigara sanayiiA.g. ihalesine
teklif vermek iEin son gtind[ ve hiEbir teklif verilmedi.Dunyadaki muadillerine
gore gok daha cazip gartlarda satqa sunuldufiu halde teklif gelmemiq olmasl
manidardr. Yetkilileri,TEKEL A.S.' nin ozellegtirme kapsamndan gkarilmas ve
yatrtmlarm onun agllmasr konusunda tekrar uyanyoruz.
Bu ballamda ,Yaprak rut0n igletmeleri ve Ticareti Muessesesi , TEKEL Genel

rxsprRr_eni oERneGi

Adrna
.lmtiyaz Sahibi : Yrlrnaz TEKAy
Yazr lgleri Miidiirii : Kemal Ersov SOZER
e-mail:dergi@tutuneksper.org.tr
ADRES: 1434 Sok. No.:9/10 35220
Alsancak / iZMiR
Tef.:0.232.463 S7 57 - 463 9V 56
Faks:0.232.463 97 56
www.tutuneksper.org.tr
e-mail:dergi@tutuneksper.org.tr
Haberlegme Adresi: PK. 192 BlsmafianelzMin
Ozttirk Tanrtrm: 0.232.445 59 2l
Grafik Tasarrm: G0zin NARCI
Basrm Yeri: EN-SA OFSET 0 .232.M6 tB 33
Basrm Tarihi : 28.O4.2OO5

Tiirti: Yerel Siireli

teyrz.

GeEtigimiz donemde, sahte iqki nedeniyle onlarca vatandagrmran hayatmr
kaybetmesi gilndemimizi uzun bir stire iqgal etmigti. Denetim yetersizli$inin,
kolay para kazanma hrsr ile birlegmesinin sonuElan ortadadrr. Toplumsal
hafrzamran sahtecilikle duyarh hale geldigi bu donemde, Dernelimizin iginde
bulundulu ve bir goluna onderlik ettifi toplanh ve basrn aErklamilarr yaptt-rgtrn Bu aElklamalar ulusal ve yerel basm organlannda oldukEa genig yer ve yankr
bulmugtur. Bu yaganan olumsuzluklarm, on0miizdeki siiregte tekrarlanmamasr
iEin gerekli onlemlerin hayata gegirilmesi gerekmektedir.
son donemde trlke gtindemimizde yer bulan onemli bir konu da bayrallmrza
yapllan girkin saldrr olmugtur.Bu olay ve arkasmdaki muhtemel guE odaklarrnr
nefretle krnryoruz. dkemizin her koqesinde bu olaya karqr hakh f,piit", ortaya
konmugtur. GeEmig deneyimleri ile, birlik ve beraberlik iginde oldulu surece
bayra$nrn ozgurce dalgalanacalrnr bilen bir millet olarak,daha salduyulu
dawanmamrz gerekti$ini ifade etmek isteriz.

Basndan seEmeler bolumtinde yerverdifiimiz, ozelleqtirme yasasrn da defiEiklikler oneren taslak metnin oldukga onemli oldufunu diigiindu!0muz iEin bu
sayfada da deSinmek istedik. Ne pahasma olursa olsun satmak mantrlr ile

hazrlanmq bu taslak konusundaki tepkilerimizi yetkililere ifade ediyoruz.

Yasalagmasl halinde ise, iptali iEin heryolun denenecelini gimdiden belirtmekte
fayda goriiyoruz.
TEKEL Yaprak r0t0n igletmeleri ve Ticareti Mijessesesi Miidtirl0lii Dolu ve

,

Gtineydolu Anadolu Bolgesi ahm Eahgmalarrna baglamrgtrr.Meslektaglanmrza

ga'gmalarrnda bagarrlar

dileriz'

yongrim KuRuLq
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yann ne
iEinde bulundulumuz Ealkantrlar bir ttrrli.r bitmek bilmiyor. Her akgam yatarken acaba
ygru
ile
sorunlar
bir
tomar
da
olunca
ve
sabah
yatlyoruz
ile kargrlagrlacul aiy" endigelenerek
kargr kargrya ka|yoiuz. iginde Uulunaulumuz suregte ulusal basrnda , sahte rakt tarttgmalan

yuzunden
dnemli bii gundlm olugturdu. onlarca vatandagrmz piyasalardaki denetimsizlik
guvenlik
yeni
firmalar
imalatErsr
rakr
iEin
geEmek
hayatrm kaybetti. Yeni olirmlerin onfine
rakrlan
s0rd0kleri
piyasaya
ewel
daha
iEin
geEmek
onfine
yeni
olumlerin
tedbirleri aldrlar ve

bu ulke
toplatttrdrlar. Ama unutulmamahdrr ki, piyasadan toplanan her gige rakrmn maliyeti lne
odetilecektir.
yine
vatandaqa
vatandaglarrmn odedigi vergilerden kargrlanacaktrr. Yani fatura
kotu bir tecBu tatsrz durum, dernelimizin yllardr soylediklerinin dolrululunu teyit eden Eok
yaprsr
tamamlanmagerekli
alt
grkmrg,
kargr
rtbedir. Dernelimiz TEkEL'indzellegtirilmesine
savundan TEKEL'in piyasalardaki denetleme ve diizenleme yetkisinin elinden altnmamastnt
mugve EeEitli platformlarda bu gorug0nti dile getirmiqtir'
ki, gerekli
Vugi.ru.t UL uir durumun buz dagrnrn goriinen yi.izu oldulunu biliyoruz. Zira biliyoruz
gimyolun
sonucu
baskrsl
basrnrn
m0ddetge
kurulmadrlr
alt yapr ve denetleme mekanizmasr
grkacakinlerinden
gizlendikleri
frrsatta
geteleri,
ilk
menfaat
bir
takrm
gereli
pusma
duyan
dili-k

tar ve toptum,ln kum.r, emmeye devam edeceklerdir. Acr da olsa bir musibet bin nasihatten
daha Mdir soziinu hatrrlahp yetkililerin geg de olsa ivedilikle tedbir almalarrnr diliyoruz.
gundeme getirdilimiz sahte sigara [retimindeki
] Sarrtaiatr uretimi konusu, iaha ewel irk srk
lkaygrlanmrzdaki hakhhlrmrzr ispatlamrg oldu. Ancak bu defa ki basrn agrklamalartmvyazthve
gJnig bigimde yerildr. Buradan yine hatrrlatmada fayda g6ruyoruz' Sahta
I soziu ulusat Uasrnda
yapaca!r tahribat
sigara ile birlikte iEinJne [onutargu bilinmeyen sigaralarrn insan sa4rgrnda
farhnda olvatandaglanmrz
igen
sigara
sahte
gostermediginden,
igldae ki gibi hemen kendine
konusunda
sigara
bir
sahte
yetkililerin
yavag
zehirlemektedir.Dilegimiz
yavag
madan kendilerini
]

I

da ivedilikle tedbir almasrdrr.

lBili.rdidi oibi 8 Nisan 2005 tarihinde demek [yelerimizin onemli bir bolumunun istihdam

emsallerine
eaitaigTfEXEL'in satrgr teklif grkmamasr sonucu ertelenmiqtir. Yabancr ulkelerdeki
gok uluslu
gore iol( daha fazla Vuru, piyrve ciroya sahip TEKEL' in saillamamasrntn ardtnda
irreticisi
sigara
Endonezyah
jirketierin sinsi planlarr yui-urcuao.%19.8 lik Pazar payna sahip
geregi
bile
verme
teklif
ahcrlar,TirrkTekeline
iampoerna'ya t.2 mityar aolarteklif verenyabancr
teknolojisi
fabrikalanndaki
sigara
TEKEL
yaptrnlmayan
yattnm
yllardrr
duymamrqlardrr. Uzun
yaprlan yanhg ureeskimigtir. Uretilen sigaralar tuketicilerin telenisinden uzaklaqmrqtrr. Hatta
harmanlart
markalarrntn
tim ve ilm politikalari sonucu tuketicilerin be$enisini kazanmrg sigara
paynr kaypazar
gun
gegen
her
TEKEL
kargrlanamiz duruma gelmig. Bunun sonucunda da
yabancr
sigara
pazar
her
kaybettigi
in
TEKEL'
ki,
betmeye baglamrqtrr. unut]l-u-uhdrr
da TEyolu
O
vardrr'
bir
tek
kuitulmanrn
grkmazdan
Bu
paylagrlmaktadrr.
tireticiieri tarifindan
Tiirk ekoKEL'in ozellegtirilme programrndan Erkartrhp ivedilikle revize edilmesidir. Aksi halde
kargtya
ile
kargr
tehlikesi
yok
olma
gelecekte
yakrn
nomisinin temel taglannJan biri olan TEKEL
kalacakfir.
TEKEL ozellegtirme kapsamrna almdrgr yllardan bugune kadar geEen sureq incelendiginde
gortlecektir ki ekici say,sr aralan bir trend izlemigtir.$u anda 280 bin civanndadrr'Bunlardan
geligmeler orta
Iaha elimi tut0n ekicisi yag ortalamaslntn 47 lere ulagmrg olmasrdtr'Bu olumsuz
yaganan
ithalat,
0r0nlerinde
tarrm
olacaktrr.Dijer
sonu
ve uzun vadede Turk Tiituncul[gunun
gahganlan kadar'tirtun
sektoru
sanafi
sigara
ve
t{itun
konu
grkacaKrr.Bu
kargrmrza
tuttlnde de
giderilmesi igin kamu ve siticareti yapan fiimalarr da olumsuz etkileyecektir.Bu olumsuzlulun
yerine getirmesi gesorumlulu!u
dugen
vil toplum orgutleri ile birlikte 6zel sektdriinde uzerine
rekmektedir.
TEKEL'
son donemde, canlmEl Eokga srkan bir konu da ozelleqtirme kapsamrnda bulunan
meslektaglanmrzrn
buahlan
den, istihdam fazlasr persineiolarak aramrzdan aynlmak zorunda
bunyesinde galqan
durumudur. Yaprak iutun iql"t-"leri ve Ticareti Muessesesi Mtidurlugu
Jbmennimiz
olugturmaktadrr'
kemigini
bel
kurumun
bu
ile
meslektaglarrmz en uygun iabir
devam
ile
birlikteligimizin
arkadaglarrmrz
istenilen
aynlmalarr
aiamrzdan
olarak
istihdam iazlasr
kriterin
bir
herhangi
etmesidir. istihdam fazlasr olarak belirlenen arkadaglarrmrzrn segiminde
fazlasr olma
belirlenmemig olmasr kabul edilemez. Bu konuda karar verici olanlar, istihdam
gerekmektedir'
paylaqmalan
bizlerle
igin
gorebilmemiz
6numiizu

kriterlerini belirleyip,
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= :_,:e reslim olmuqtu ki, Dervig'in

rstegine-onerisine tereddtitsuz

=.e: diyordu.
Derviq'in Tiittin Yasasr defiEtirilme-

den TEKEL'i deferine satmak
mirmki..indegildir

!

Kemal DERVi$'in Turkiye'nin kurtulugu iEin zorunlu diye sundugu'15 gunde 15 yasa' arasrndaki 'Ttitiin Yasa-

sl'nrn, tamamen yabancl Eirketlerin
grkarlan ekseninde hazlrlanmlE oldulunu izan ve vicdan sahibi olan

Krgnk siqnnn

herkes gcirebilir artrk.
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Metin SARI$AM
Tutun Gtmoloji Muhendisi

h$r uzerinde (bilerek) durulmamrq;
mali boyutu milyar dolarlar tutan sigara kaEakgrhjr suadan bir polisiye
olay olarak de jerlendirilmiqtir.

Devlet igin en cinemli gelir kaynaklanndan olan sigara vergileri biittin
tilkelerde yi.iksektir.
Geligmig ulkelerde 'halk salhlrnr korumak' duyarhhlr ile vergiler yuksek
tutulurken, Trirkiye gibi borqlu rilke-

Eirketlerine 7,5 milyar paket hac-

Sokaktaki yurttag aldr$r her paket si-

mindeki Ttirkiye pazanna

iicreti' cidemeden, 300

lerde hriktmetler paraya srkrgtrkga si-

gara vergilerini arttrmak yoluna git-

'giriE

garada devletin vergi payrnrn ne kadar

milyon

olduflunu bilmeyebilir. Fakat sigara
iiretim ve pazarlamaslyla ulraEan
firmalar, satlE fiyatlnln % 70'ine varan devletin vergi payndan rahatsrzhk duymakta, pastadan kendilerine daha bri$k pay koparmanm

TEKEL'in sattrlr sigaralardan toplayp, her yrl devlet kasasrna aktardrlr

bnsrbos
JJ

TAPDK'In kurulugu ve piyasay denetleyecek gekilde orgutlenmesi surecinde gergeklegebilecek sigara kaEakqr-

mektedir.

sinde gok dtEiik fiyatlar Erktr.

Siqnnn piynsnsr

4733 saytlt Kanun'la gergi tutun ve si-

gara piyasastnr duzenlemek uzere
TAPDK yetkilendirilmigtir. Ama

Koge bagrnda bir dukkan agmak igin
bile 'Hava Parasr' gerekirken, 'Dervig'in Tutun Yasasr'yla yabancr sigara

dolarhk bir fabrika kurup serbestge
sigara satmak hakkr tanrndrlr igin,
Hiiki.imetimizin iyi bir gelir bekledigi TEKEL'in <izellegtirilmesi ihale-

!

digi gibi.)

vergiler toplamrndan bile duguk kalan
tekliflere Maliye Bakanr, Ozellegtirme
idaresi Bagkanr ve ilgili tiim yoneticiler
isyan ederken, ihaleye kahlan yabancr
girket temsilcileri kendilerinden emin
bir qekilde; 'Siz bilirsiniz, gelecek iha-

yollarrnl aramaktadrrlar.
Sigara piyasasrndan devletin en yuksekve garantili geliri saflamasrnrn yolu sigara uretim ve pazarlamasrnr kendi tekelinde tutmasrdrr.

Bu zorunlulukla, Cumhuriyetimizin ilk
yllarrnda ttitun ve sigara sektortrnde
faaliyet gosteren Fransrz Reji girketi

lede bu fiyatr da bulamazsrnrz!' diyorlardr. Qiinkti 'DerviE'in Ti.itiin Yasa-

devletlegtirilmiq, inhisarlar Umum

sr'yla Ti.irkiye gok uluslu tekeller
iEin tam bir 'Serbest Pazar'olmue-

TEKEL Turkiye Cumhuriyeti'nin en
onemli gelir kaynalr olmug, 2.Dtinya

idaresi adryla 7927'de kurulmug olan

tur.

Savagr'nda ve ekonomik kriz donem-

Tekel istanbul Y T islt.Mudurlugti

Yabancr qirketlere oylesine serbestlik
tanrnmrgilr ki; bu Eirketlerin, kanser

lerinde devletin saflam mali dayanajr
olarak faaliyetini srirdurmugtur.

Haziran 2001 de Erkarrlan 4733 sayrh

yaptrlr butun dtinyaca bilinen ( ve

Kanun'un Turkye ye ve Turk T0tunctlugr-rne yarardan gok zarar getirecegini, o donemdeki Tiitiin Eksperleri
Dernegi Yonetimi ilgili siyasi gewelere

belki de genetilimizi bozan) kimyasal

Ancak teknolojinin surekli geligtili ve
uluslararasr sigara firmalarrnrn tum
diinyayr pazarlama alanr olarak degerlendirdigi kogullarda devlet tekeli

anlatmaya qok

ugf aEtr, Fakat
donemin BaEbakanr Bulent ECEVII

maddeler kattrklarr sigaralanndan
hasta olacak yurttaglanmrza karEl
bir yi.iki.imltili.ikleri de yoktur. (Trpkr
Bektagi frkrasnda; 'Bu koyde taglan
baglamrqlar, kopekleri salmtglar!' den-

uygulamasr Turkiye'de de delindi.

'Amerikan sigarasr' kanser demek-

tir

!
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2. Dunya Savag'nda Awupa'yr kurtaran Amerika'ya kargr britun dtinyada
btiyiik bir sempati-hayranhk dolmugtu. Amerika, gucrin ve geligmigligin
simgesiydi. Amerikah olmaya, Amerikahlar gibi yagamaya grpta ediliyordu.

Savagta yhlmrq iilkelerde ve savaga
girmemiq ama ureticisini askere almrq, tetikte beklemig Ttirkiye'de her
geye ihtiyaE vardr. Amerikan grda yar-

leri 8O'li yrllarda Tr-rrkiye'de urefnek
izni, 90'lr yrllarda da pazarlama daEtrm serbestisi elde ettiler.
1984 yhnda donemin Baqbakam Tur-

gut OZAL'ca "Kagakgrlar kazanacallna devlet kazansrn!" gerekEesiyle
TEKEL'e ithal ettirilerek en ticra
ktiylere kadar dalrtrmr yaphnlan
Amerikan sigaralannln pazar payl,

ise. sigaraya yeni baglayan insanlan-

mz hep Amerikan tipi sigaralara

ahq-

makta. sadece Turk tutunlerinden yapilan sigaralarrn igici kitlesi hrzla erimektedir.

.Amerikan

tipi

sigaralann 2OO2'de

paTar Payr pakette 7o7o'li, hasrlatta
%80'li rakamlara ulagmrgtrr.

Yabanq tekellerin hedefledigi gibi
Amerikan sigaralan in, Tiirk sigaralan aut'olmugtur.

,drmlannr Eikleti, kolasl, sigarasryla
Amerikan tarzr ttiketim izliyor; filmleriyle Amerikan kulturu dunyaya yayhyordu.
Bugun Eok net goruldtigtr gibi, Amerikan sigaralarrnrn yayldrlr i.ilkelerde '2O.yiizyrhn vebasr' kanser path-

kagak sahldrlr diinemle kryaslanmayacak Eekilde hrzla arttr.
Ttirkiye'de satry izni aldrktan sonra
hedef kitle olarak gengleri ve gocuklan segen gokuluslu tekeller
iiniversitelerde, yurtlarda, marka
amblemli giysilerle sokaklarda,
okul onlerinde sigara dafirtarak

yordu. (Amerikan sigara girketleri
1953'ten beri sigaralannln kanser

Turkhalkrnrn sigara iqim zevkini kendi
zehir gubuklarr yonunde deligtirmefi

yaptrlmr bilmelerine ralmen bu ger-

baqardrlar.

Ee$i gizlemiglerdi. Ustelik uninlerine
balmhhk yaratmak amacryla gegitli

1982 2OO2 arasr 20 ylda ntifusumuzTo 50 artarken sigara t{iketimi-

zorundapz.

kimyasal maddeler katryorlardr.)
70'li yrllarda Amerika, Kanada, Avru-

miz % 110'dan daha gok artmtEtr.
Yazrk ki bu artrg, sut tuketimi artryr gibi

pa iilkeleri ve Japonya'da ulusal safhk

sevinilecek bir art6 defil, Ttirkiye'de

insan safhlr agsrndan Tiirk tipi
sigaralarla Amerikan tipi zehir
gubuklannrn arasrnda dallar kadar
farkvardr!
Amerikan Sigaralan'Hormonlu

yol

harcamalanm gok arttrran kansere

kanser patlamaslna

karql, htikumetler sigaray toplum yaqammdan Erkartacak onlemler almaya bagladr. Kansere yakalanmrg tuketiciler ve onlann yakrnlarr dava agarak

(gunde 300, ylda 1 10 000 yurttagrmrzm oldugu) ve artrk Saghk Bakanrmrzrn'Brrakrn!' diye feryat ettifii kimya-

agan

sal katkrh sigara ttiketim artqrdrr!

sigara girketlerinden yiikli.i tazminat-

Rakamlan incelersek;

lar alryorlardr.

Yrl

Amerika'da kanser tazminatl odemekten iflasa stirtklenen sigara firmalarr yeni pazarlar ararken, sanayileEme-kentleEme siirecindeki
Tiirkiye'de niifus hzla arhyor, tiiketime susamlE halk modernleEme
gostergesi saylan yabanq (isimli-

1982 47,5milyon 60milyonkg
7992 5B,5milyon T2milyonkg
2OO2 70 milyon l2Tmilyonkg
Yrlhk sigara tuketimimiz, piyasamz

ambalajh) mallara saldrrryordu. (Bugun diinyada aranan Buldan pamuklulannr, $ile bezinii.jreten Tiirk halkr o
yllarda Almanya'dan getirilen naylon

ma teknikleriyle (ozellikle 90'h yllarda) hrzla artarak kigi baqrna 1,8 kg :
90 paket duzeyine grkmrgtrr.
Sigara igme Eafl altmdaki kitleyi i5

gomleklere, jarse elbiselere m0thig

milyon, yetigkin ama sigara iEmeyen
kitleyi 25 milyon sayarsak; sigara tii-

ilgi gosteriyordu.)

Kovboy filmleriyle beynimize igleyen
Amerikan hayatrnda yakrgrkh erkekler,
guzel kadrnlar hep sigara iqiyordu.

70'li yrllarda kagakErlar eliyle ilk kopru
baglannr tutan Amerikan sigara girket-

Nufus

Sigaratuketimi

yabancr firmalara agrlmadan bnce genel nufusa gore kigi baqrna 1,3 kg
65 paket iken, Amerikanvari pazarla-

:

'E, ne olmug sanki?' diyenler olabilir.
Ama bi.itiin dtinya kimyasal katkrh

i.iriinleri brraku, dofal koqullarda
yetiEmiq'organik iiriinlere' d<jnerken, Amerikan sigaralarr ile Turktutununiin-sigaralannrn farhnr en iyi bilen
bizler, gi.inde 300 yurttaErmrzrn iiliimiine sebep olan Amerikan tipi sigaralara karEl halkrmrzr uyarmak

Thvuk'tan beter

!

Ekim ayrnda bir televizyonda 'Tavukta
hormon var, ben tavuk eti yemiyoruml
diyen Spor Yorumcusu Erman TOROGLU'nun konu hakkrnda higbir uzmanhfir yokken sozleri niye bu kadar
ciddiye ahndr da halkrmlz tavuk eti yemekten kagrnrr oldu? Qiinku TOROGLU Turk halhnrn Eok duyarh oldugu bir konuya gonderme yaptyordu;
'Hormonlu besin ozellikle erkekler iqin

tehlikelidir!'
Biz Tutun Eksperleri, dolal koEullar-

da yetiEtirilen, gtinegte kurutulan
Ttirk ttittinlerinden, hiEbir kimyasal
madde katrlmadan tiretilmig Ttirk
tipi sigaralann agln iEilmezse zarannln vucuttan atrlabilece!ini biliyoruz.

keticisi 30-32 milyonluk kitlede kigi
bagrna tuketimin ylda 4kg: 200 paket gibi gok yuksek bir rakama ulag-

rilmiq, fabrikasyon yontemlerle kurutulmug Virginia ve Burley tiiti.inleri-

trfrnr goruyoruz.

nin, bafirmhhk yapan ti.irli.i tiirlti

Dikkate almamz qereken asil olqu

kimyasal maddeyle harmanlanma-

Ote yandan kimyasal gubreyle yetigti-
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erkeklerin uarn yrilar gE{rrEden An Cefgrigffirryr4nndrr
bi
darszhk sonrnqrla ),lz Fiac g#
h dflcf sqdnr:*fdF lag cild
sryla uretikniE

nrn kanser yapro

ceklerini de biliyor.rzAmerikan zehir qrbiddannn Ttrdye'de serbest sahhEmrn eerinden
20 yl geEti ve arbk Turk erkeklerinin iktidarszhk sorunu medyada
iElenir oldu.
Eskiden cinsel sorunlar denince
akhmrza gelen tek isim Dr. Havdar
DUMEN'di. Qimdi bir gok uzman hekim televizyonlarda grkryo4 gazetelerde yazryor. Ailecek TV seyredilen ak_
gam saatlerinde, gok satrlan gazete_
lerin iktidarszhk sorunu uzerine yazr
dizilerinin reklamr yaprlryor.
AMLIK tarihli bir gazete (yeni

Size, 10

$afak) kupurunii gostereyim: Baghk
"Sigaray gok igen Tiirk erkeklerini
iktidarszhk bekliyor!" Haberin ozeti;
Pfizer firmasr yaptrfi sunumda, siga_
radan kaynaklanan iktidarsrzhk soru_
nuna kargr hazrladrklarr ilaclarr tanrttl.
ingiltere'de uzun zamandrr piyasada
olan bu ilaElarrn arhk Tiirkiye'de de

arandtlr ve firmanrn bu talebi

kargr_

layacak ilaElarrnrn hekimlere prezantasyonun yaprldrfr, eczanelere dafrtrl_
drjr duyuruluyor.

Sigara paketlerinin iizerine'Dikkat
KANSER YAPAR!' damgasr vurulmahdlr !
2004 yaz aylarrnda, TEKEL'in Erkar-

drg BAHAR sigarasryla ilgili yaptrgrmz piyasa araqhrmalarrnda yurttagla_
nmzln buyuk Eo$unlufiunun yabancl
marka sigaralan daha kalitelive daha
az zararh sandrgrnr tespit etmigtik.
'Kag yaqrnda sigaraya baqladrn?' diye
sordulumuz bir Eok gencimizin 'ilko_
kulda, 12-13 yaglannda!' yanrtlan ile

Tabip Odalannca dikkat gekilen bti_
ttin Tiirkiye'de kanser vakalanndaki
korkung arhE bize, yabancr firmalan
ulkemizde Eok bagtbog brraktrlrmrzr
gostermektedir.

clemlerahrng. &r1pc
BAde de 1 996 sonunda

gl€nlan

TAPDI(I re yrmurtalann uzerine '21
$nde Urletiniz !' uyansr yazdran
TSEyi gorerrc qaFrryorum: Sigaralarn uzerinde en azndan, Tiirk tiiUmlerin<ten

ffini!

sade sigara'

ya da Kimyasal rnaddeler kahlarak
)ra-

sayla sigaraya karEr bazr 6nlemler
ahnmrqhr. Fakat <inlemlerin yetersiz kaldrfr, kiEi bagrna sigara tiiketimimizin artmasrndan bellidir.

Ornelin sigara reklaml yasaktrr.
Ama yabancl firmalar marketlerde
standlar kurarak, karton karton sigaralan raflara <iyle bir diziyorlar ki
reklam panosundan daha etkileyici
reklamyaplyorlar.
Bunlarr goriince; 'Acaba, diyoruz, bu
firmalar kendi rllkelerinde boyle sergi
agrp sigara satabiliyorlar mr?'

dstelik reklam amaEh bu standlan ve
raf kiralama harcamalarrnr gider gostererek vergiden dugtiyorlar.
Boyle, 'Gel vatandag, sigaraya gel!'
sergileri kurulurken, paketlerin iizerinde gortinmez bir yerde 'Sigara
saihla zararhdrr!' yazsr neye yarar?
Sigaralann i.izerine artrk daha caydtncr uyanlar yazlmah, resimle4 logolar
konmahdrr. (iEerdikleri kimyasal maddelerin ilag prospekt0su gibi aynntryla
yaalmasr pratik degildir. )

O zehir gubuklannrn paketlerinde
(isim-marka-amblem bulunan tum
ambalajlarda, fiyat listelerinde) isimmarkadan daha iyi g<iriilecek, daha

dikkat qekecek Eekilde 'Dikkat
KANSER YAPAR!' damgasr bulunmahdr.
AB'ye uyum amacryla yiizlerce yasal
drizenleme, yonetmetik haarlanryor.
Ekmegin etiketinde, makarnanln
paketinde nelerden tiretitdili yazr-

hrken, harmanlanna bin bir ti.irli.i
kimyasal madde karrEtrrilan sigaralarm iizerinde higbir uyan bulunmamasl dofru mudur?
Buradan, plyasayt d[rzenlemek ve
halk saghlrnr korumak iEin gereken
onlemleri almak gorevi bulunan

iiretilmiq Amerikan tipi sigara' yaalmasrzorunludur.
Bu konuda derhal

ytiriirltife girmek

tizere yasa-yrinetmelik dtizenleme-

siyaprlmahdu:
Qiinku her giin <ilen 300 kiEi bizim
insarumzdrr, yanan-yalalan bizim

canlanmzdr!
Strateji:
1-Pazara giriE,

2-dkede tiretim ve satq serbestisi,
3-Devletin piyasa denetimini krrma
vevergiden kagrma !
Uzun yllar reklamr yaprlarak bir tist srmfa geEmek, ayncahk, iistrinhik simgesi olarak bilinEalhna iElenen Ameri-

kan sigaralanna talebin gok artmasr
ve yeni tiiketicilerin onlara yonelmesi

sonucu TEKEL de fabrikalannr Eahg_
hrmak iEin Virginia ve Burley tuttlnle_

dni ithal ederek Amerikan tipi sigara
iiretmeye baqladr.

Ttirkhallqnrn aynr igim tadrndave teknolojik diizeyde olan TEKEL 2000 ve
sonra gkanlan 2001'e yonelmesi yabancr firmalarrn Ttirkiye'yi iggal planlarrnr geciktiriyordu.

Geliqmiq tilkelerde sigara kargrtr bilinElenmeyle, sadece kanser olan insanlar de{il, onlann yakrnlan ve niko_

tin bafirmhsl olan herkes dava agarak
sigara firmalannl tazminata mahkurn
ederken, gokuluslu firmalar aEr$i ka-

patmann yolunu Tiirk hallanr daha
Eok zehirlemekte goriiyorlardr.

Umduklarrrun <itesinde kendilerine
rakip olan TEKEL'in piyasadan grkanlmasr zorunluydu.
Bir yandan Hiikumetlerimize TEKEL'in ozelleEtirilmesi yolunda llvlF
bashlan arttrnluken, diier yandan
TEKEL'i kendi iEinden ele geEirmek,

kosteklemek faaliyetleri yiirutrilu-

r€

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

a0LreNi
yordu.

de TEKEL sigarasr gorulunce

igine

kaqrrmasr soz konusu degildir. Oyley-

TEKEL sigaralannr tercih etmek bilingli yurttaghk grirevimizdir!
Son yllarda ttiketicilerin karton kutulu
(Hard Box) sigaralara yoneldilini goruyoruz. Yabancr firmalar her zam
sonrasr daha ucuz fiyath yeni markalarla, ama illaki karton kutulu sigara-

son veriliyorsa, TEKEL gahganlarrnrn
TEKEL'i yok etmek isteyenlerin siga-

se kagak ve sahte sigaralart kim, kimler piyasaya struyor? (TEKEL urunlerinin dagrtrm ve satrgr Bagbayiler eliyle
yaprlmaya baqlandrktan sonra TE-

rasrnr ahp-igmesi kabul edilebilir mi?)

TEKEL'e sahip Erkma duyarlilrg en
yuksek olan Tutiin Eksperleri, perso-

nelimizden baglayarak ailemiz ve
komgu-arkadag gevremizde de TE-

lan piyasaya siiruyor.

KEL'i.tercih etmek bilincini yaymakla

Piyasaya yeni kutulu sigara siiremeyen TEKEL'iIpazar kaybr hzlarurken
devletimizin vergi gelirleri diigilyor.

gorevliyiz.

TEKEL'in 7"

I

pazar kaybl, devletimizin ylhk 15-20 milyon dolar
vergi kaybetmesi demektir.
Ozelegtirme kapsamrna ahndrktan
sonra yatlnm yapmasrna izin verilmeyen TEKEL yeni makine alamazken,
brahn plyasaya yeni kutulu sigara

Erkartmay, bir ara kutuyla Erkardrlr
SAIVISUN 276'ya devam edemedi.
Halbuki, satrlacak olsa da TEKEL'in
pazar payr ne kadar yiiksek olursa satlg deferi ve devletin bu iqten kazancr
o kadaryiiksek olur.

Anonim
TEKEL'i
statiisiine
sokuldu.
$irket
yiinetenler artrk'Basiretli bir tticcar
gibi'hareket etmek, kurumun pazar
palnnr korumak ve arttlrmak zorun2OO2 yth sonunda TEKEL

dalar.

Bayiler'TEKEL'den 2001 kutu istiyoruz, alamryoruz. Ama yabancr firmalar
EeEit geqit kutulu sigara Erkarryor. TEKEL'in kutulusu olmaylnca vatandag
istemese de onlardan ahyor.' derken,
TEKEL yoneticileri piyasanm talebini
kargllayacak'Hard Box' paket makinelerini bir gekilde almak, piyasaya

Ne

kadarvergi, o kadar kagak siga-

ra!
.Sigara pazanndan daha fazla pay
kapmanrn yollanndan biri iElek
noktalardaki bayileri kendi mahnr

satmaya ikna etmek, rakiplerin
belenilen firtinleri igin'Kalmadr,
Yok!' dedirtmektir. ikinci ycintem
ise satrqrnr klrmak istedifiniz iiriiniin sahtesini piyasaya srirerek
tiryakileri o sigaradan solutmaktlr.
Hele de karqrnrzda TEKEL gibi eli kolu

baglanmrg, devletge gozden Erkarrlmrg bir rakip varsa. Sahte sigaralan
htikumet meydanlannda satsanz da
size DUR! diyen grkmryorsa.

BAHAR sigarast igin yaptrfrmrz
aragtlrma srrasrnda bir gok yurttaglmzdan TEKEL'In gok tutulan sigaralarrnrn hsa sure sonra bozuldufu
yaknmalarrnr duyduk. Hatta baztlart
TEKEL sigaralarrnrn sahtelerini gostererek bayilerde bile sahtelerin satrldrlrnr soyledi. (Bazen haberlerde "Bir

ihbarr deflerlendiren" Mali

Polisge

TIRlar dolusu sahte-kagak sigara yakalandrlmr duyuyoruz. Genelde yurt-

KEL

in

Pazar kaybtnrn gok hrzlandrgi

ve sahte-kagak sigara satrglartntn gt!
gibi buyudugu gozlenmektedir.)
Piyasada en biiytik satrcr TEKEL
ken, Hi.lki.imetimiz paraya srkrEtrkga TEKEL iiriinlerine zam yapar, ihtiyag duydufu parayr toplardt. Ama
TEKELin pazar pay resmi rakamlarda
bile % 35-40'lara dtigmugken, tiiketiciler aldlklan her paketi 'GerEek mi.
sahte mi ?'diye kontrol ederken Htiktimetimiz sigaradan bekledifi vergileri toplaya bilir mi?
Maliye Bakanhlr vergi oranlarrnr yiik-

selttilinde yabanct sigara firmalan

sa-

trg fiyatlarrnr dugurerek kargrhk verdi.

Bu kez Maliye oransal vergiyle birlikte
paket bagrna - maktu vergi uygulamasr getirdi. Yabancr firmalar bu uygulamayr da delme peginde. Yasalyolbelli:
Harmanlarrmrzda daha Eok Turk tutunu kullanmaya bagladrkl' demek.
Digeryolise 5 satrp, 3 sattrm demek !
Piyasayr denetleyecek uzman bir orgiitunuz yoksa, firmalarrn beyanlarr

inandrncr gelmese de fazla

bir

qey

yapamazslnlz. Her yerde kagak-sahte
sigara satrhyor ve polis seyrediyorsa,
Maliye Bakanhlrmrz elbette sigaradan
hedefl edigi vergileri toplayamayacaktrr. (Medyanrn gok hoglandrfir sevimli
Bakan Kerrial UNAKITAN isyanlarda-

dr. Her an

Bagbakana 'Arhk duru-

daha gok kutulu sigara Erkartmak

drgrnda 0retilmig soz konusu sigaralarrn TEKEL 2000 ve 2001 olmasr rast-

mum yok baba! Durumum yok!' diyebilir.)

zorundalar. Yoksa gorevlerini layrkryle

lantl mrdu? Ve ihbar edilen miktarrn

35 40 milyon kilo sigara

yapmamryolurlar.
Bu agrdan bakrnca, Tiirk tiitiiniindenve TEKEL'den ekmekyiyen bizlel sadhdlmlza ekstra zararlarrnl
dikkate almazsak bile, ekmekyedifimiz kuruma ve devletimize sahip
Ekma duyarhhfr ile rakip firmalann
sigaralannr ahp igemeyiz. (O firmalarda personel servis gofortiniin elin-

kaE katr piyasaya surulmektedir?)

satrhyor

Qunk0 sigara satrg fiyatrntn % 65-70'i
devletinvergi paydr.

yhndaki sigara tiiketim miktannr 114

Bu piyasadan biraz haberdar olan

ki; Tiirkiye'de vergiye
esas satry rakamlartntn Eok tizerinde, faturalandlrilmry miktardan gok
daha fazla sigara sahlmaktadlr.
TEKEL'|n sathlr sigaralann vergisini
herkes biliyor

kagak

!

Sigarayla M0cadele Vakfr 2000

milyon kilo olarak bildiriyordu.
2003'un kesinlegmemig resmi
rakamlan da

111

-1 12 milyon kilo

!

Olup bitenden habersiz olanlar "Aa,
ne guzel, demek ki insanlanmv siga'
ranrn zararlarrnr anlamtg. Artrk sigara

Eg

TUTUH EKSPERI.ER
DEHTCGI

g.lun

tuketimi artrrulu. fraua nrdrrs artar-

aEsrndan rantabl degildir.

ken ttrketim ttraz azahntr" diyebilirler.

Piyasada devlet tekeli varken, TEKEL
halktan topladrlr sigara vergilerini kuruqu kuruguna Maliye'ye teslim ederken Eksperleri oncelikle tutiin ahm ig-

Ntifus arbgrnda- yabancr firmalann
Eocuklanmrz nasrl bagrmh yaptrklarr
gergegini hesaba katarak 'nufus / sigara tukefimi' grafi klerini gizdilimizde

lerinde gorevlendirmek normaldi.

2004 yhnda 72,5 milyon nufus,
145-f 50 milyon kilo sigara ttiketi-

Ama piyasa yabancr tekellerin eline
geEmiE, Maliye bekledigi sigara vergilerini toplayamryorsa T0ttin Eksperlerini cepheye stirmek zamanl

mi rakamlarrnr buluyoruz. Resmi satrg rakamlan bunun 35-40 milyon ki-

lo altrndadrr. Ti.iketilen sigaranln
yaklaErk 1/4'ti kagak olarak satrlmaktadrr. 1 kilo sigara : 50 paketten, 40 milyon kilo sigara 2 milyar paket eder.

Devletin vergi pay (oransal ve maktu

vergi birlikte) satq fiyatrnn % 65-70'i
kadardrr. Kagak sahlan sigaralarn
ortalama resmi fiyatrnr 2 milyon ve
devletin payrnr 1 milyon 380 bin TL(:
1 Dolar) hesaplarsak 2 milyar paketin vergisi yaklaErk 2 milyar dolar
eder. Bu rakamlan abartrh bulanlar
Erkabilir. Fakat birkag yl once Turkiye'nin 200-300 milyon dolar borg igin
Eok rencide edici koqullarla karqrlagtrgrnr dikkate alrrsak, Ttirk halkrndan

toplanan ama devlet kasaslna gitmeyen sigara vergilerinin btiyiik bir
kaynak oldugunu gciriiriiz.

Ttittin Eksperlerini cepheye stirmekzamanrgeldi !
Kagak sigara satrE miktannl ve firmalann gerEek pazar paylannl saptamak gok zor degildir.

gelmiqtir.

dlke kalkrnmasr igin en delerli

'

kaynak yetiEmiE insan kayna$r ise
Ti.irkiye boyle bir kaynaga, gok iyi
yetigmig Ttitiin Eksperleri ordusuna
sahiptir. Eksperleri sigara uretim ve
satrqrnr devlet adrna denetleme

ige baglayalm. Qiinkti;
1

-

Yabancr sigara Eirketleri hiqbir yu-

gorevlendirmek zorunludur. Tiirkiye

dirler.

Cumhuriyeti, 15 milyar YTL satrE
hasrlatr ve 10 milyar YTI- vergi
potansiyeli bulunan sigara piyasa-

2 -Ttirk tiittini.i kullanmak ve ihracat zorunlululu olmayan, fabrika
kurma harcamalannl birkag ylda
Ekartabilen bu firmalann Ttirkiye'ye mali olarak bir katkrlan yok-

srnr baElboE blrakamaz.

Osmanh'nrn son donemlerinde tutirn
ve sigara sektorunde imtiyaz verilmig
Fransrz Reji $irketi koyliinun elinde bir

demet tutun brrakmaz, 1 kryye t0tun0n kagak satlgna frrsat vermezken.
Ttirkiye Cumhuriyeti borElanna tefeci faizi ridedigi koEullarda milyar-

larca dolar tutanndaki sigara kaEakgrhlrnr seyredecek mi? Reji Eirketi kadar ti.it0n ve sigara sekt<irtinti denetleyemeyecek mi?
TEKEL'| satmadan iince yapacafirmlz iElervar

Yabancr qirketlerin kimyasal katkrh si-

onceden bulabiliyorsa, Turkiye'nin
dort bir yanrnda gorev yapan biz Ttittin Eksperleri bir piyasa aragtlrmasl
yaparak kimin kaE paket sigara sattr-

garalarla bizi zehirlediklerini (belki de
Turklerin geneti$ini bozma programl

dan tanrmq, kamu yararrnr ve devletimizin grkarlarrnr koruma bilinci-geleneliyle yolrulmug Ttti.in Eksperleri'ni sadece Ekici ti.ittinlerinin allml,
depolanmasr ve iElenmesiyle slnrh
dar bir alanda g6revlendirmek iilke

diye soracak gocuklanmua ne cevap
verecefiiz?
Qok uluslu tekellerin Ttrrkiye'yi yagmalamasr fikriyle kurgulanmrg Derviq'in'Ttitun Yasasr'nl de$iqtirmekle

yetkisiyle, sektorun kritik noktalarrnda

anket yaparak segim sonuglannr nasil

Muhendislik efitimi almry, gorevleri
srrasrnda yurdunu ve insanrnr yakrn-

trklarr yurttaghnmza taaninat bile
vermedikleri mistemleke rllke Tr.rrkiye oldufumrnda bize;'Dedelerimizin
Qanakkale'de, Sakarya'da kazandE
bu yurdu siz nasrl boyte kapbrdrnu?'

krimltilirge tabi olmadan, kanser
yaptrff kanrtlanmry (ve belki de geneiilimizi bozan) kimyasal katkrh
sigaralarla halklmzr zehirlemekte-

fuagtrrma firmalan 2000-2500 kigile

lrnr buluruz.

kanp, sadece labano sigara qirketlerinin faaliyet g6der@i. kanser yap-

!

uyguladlklannr), onlar kar ederken
Ttirkiye'nin kanserle miicadeleye milyarlarca dolar harcadrlmr ne zaman
gorecefiz?

tur.
3- Devletin vergi payrndan kesme taktiklerini ve kaEakErhkta uluslararasr

deneyimlerini dikkate ahrsak, gok
uluslu tekellerin Ti.irkiye'deki kaEak-sahte sigara iEini organize ettikleri kuEkusu artmalftadrr.
Ttirkiye'yi yiinetenler arhk, zayf bir
hiikumet zamanrnda, uluslar arasr tefecilerin tezgahladrlr kriz ortamlnda
hazlrlanmry (Borsa-doviz-faiz spekulasyonlanyla dilrte ettirilmig) 4733
sayh Kanun'u gcizden gegirmeli, ilgili toplumsal kesimlerin de katrhmryla tilke yarannl ve halk saihfmr
koruyacak yeni bir diizenleme yapmahdlr.
Her ciddi devlet, halk salhlrnr koru-

Devletimizin garantili gelir kaynalr

mak zorunlululu ile birlikte, nakit
akrEr ve hasrlatr Eokyiiksek olan sigara piyasasrnda dolaEan paraln
kontrol etmekve azami vergi gelirini toplamak amaoyla sektririi srla
bir denetim alhna almqhr. Tiirkiye

olan TEKELimizi yeniden organize etmek yerine, tiE otuz paraya elden gr-

de almak zorundadr. Yeter ki kafamzda Tiirkiye kazansrn' fikri olsun!

Pazarda yerlerini sa{lamlagttran girketlerin devletin vergi payndan kesmek dalaverelerine bagladrfmr, ne
zaman anlayacalv?

TLTTON EKSPERLERi

DERNEGi
BULTENi

a) Ozellegtirme programrna
40,46 SAYILI YASA

KAPSAMINDA

6zellegriRME
KAPSAMINDAKi
KARULU$LARDATI
BASKA
K(IRULqSLARA
NAKLEDiLEN
I VE 2 SAYILI
CETVELE TABi
PERSONELiN
OZLdK HAKLARINA
DAIR MEVCqT YASAL

ahnan.

daki farkrn ilgitilere tazminat olarak
odenmesi,
b) Haklan gahrslarrna ba$h olarak sak_
h tutulan 399 sayrh Kanun Hrjkmitnde
Kararnameye ekli (l) sauh cetvelde

be.lirtilen personel hakkrnda,

Ka_

nunun 3 uncu naddesi ile 4046 savrh

Kanunun 22. .naddesine son frkra

olarak eklenen h,ikm0n yur0rluge gir_

sevtezel@hotmail.com
Devlet Memurlarr Kanunu Genel Tebliginde de b_elirtildigi uzere 4046 saynlr
Kanunun 22. maddesinin ucuncu fik_
rasrnda, kamu kurum ve kuruluslarrna
atanan personelin atandrklarr tirihte_
kikadro ve pozisyonlanna ait ayhk, ek

gosterge, ikramiye, her ttirlti iam ve

tazminat haklarrnrn veya sozlegme ilc_

retlerinin net tutarrnin, nakiedildiii
kulylug mevzuahna gore hak edeceli

ayhk, ek gosterge, valsa ikramive, h6r
turlu zam ve tazminat haklarrnin veva

sozlegme ucretinin (varsa ikramiie
dahil) net tutanndan fazla olmasr hLlinde aradaki fark giderilinceye kadar,
aradaki fark tutarrnrn herhangi bir ke_
sintiye tabi tutulmaksran tazminat

olarak odenecefri hiikme bajlanmrytr.

Bilindigi 0zere daha sonra bu maddede degigiklik yapan 4232 sayir

Kanunla eklenen son frkrada ise. Lu
madde
nakledilen perso_
-g_erefince
nelden 399
sayrh Kanun Hukrirunde
Kararnameye ekli (l) sayrh cetvelde
belirtilen personelin, eski kadrolarrna
ait ayhk, ek gosterge ve her turlu zam

ve tazminat haklannrn $ahrslarrna

ba6h olarak atandtklan gorevlerde
kaldrklan surece sakh tutulicagr hiikmune yer verilmigti.
Bu hukiimlerin uygulanmasrna iligkin
olarakMaliye Bakanhlrnca verilen goruslerde:

len personelin eski kadrolanna ait avhk. ek gosterge, zam. ozel hizmet taiminatr. makam tazminatr, temsil taz_

kuruluglarda gahgmakta iken baEka
kurum ve kuruluglara nakledilen 399
sa;ah Kanun Hukmunde Kararnameye ekli (ll) sayrh cetvelde belirtilen
sozleqmeli personelin, eski gorevleri_
ne iliqkin sozlegme ucretlerinin don_
durulrnasr ve yeni kadro veva Dozis_
yonlanna iliqkin ayhk ve digei mali
haklarrnrn veya soilegme ijcietlerinin
onceki gorevlerinde aldrklarr sozles_
me ticretlerine eriginceye kadar ara_

3.4.1997 tarihli ve 4232 sauh

Balatgrk YTiEIetme Miidur yrd.

nameye ekli (l) sayh cetvelde belirti_

ozellegtirilen, faaliyeti durdurulan, ku_
gultiilen, kapatrlan veya tasfiye edilen

digi tarihten itiba"en

+Cj+O savrh Ka_

nunun 22. maCde;inin fark tazmina_
trnrn odenmesint iir:kin ucuncir frlaa_
sr hukmuni.rn uyg.tla'rmasr imkanrnrn

kalmamasr nedeni 'ie. anrlan frkanrn
yururluge girdigi 8.. .igg7 tarihinden
itibaren soz konusr., personele fark
tazminatr kapsamrnda bir odeme yapilmamasr, bunun yer re dogrudan
anrlan maddenin gahsa bagh haklara
yonetik son frkrasr hukmlniin uygulanmasr, gerektigi belirtilmektedii. Eu
htikumler Eergevesinde;

4... 399 SAYILI KANUN HdK-

MUNDE KARARNAMEYE EKLi (I)

SAYILI CETVELDE BELIRT|LEN VE

15.08.2003 TARiHINDEN SONRA
4046 SAYILI KANUNUN 22.1,4AD.
DESINE GoRE NAKLEDiI-eN pEnsoNEL iLE ir-cili eqmmmnleC
1. 4046 sayh Kanunun 4971 savrh
Kanunla degigik 22. maddesinin beginci frkrasrnda, bu madde uvannca
kamu kurum ve kuruluglarrna nakledilen tum personelin ayhk ve difier mali
haklannda meydana gelebilecik azal-

manln telafisine yonelik hukumlere

yer verilmig, alhncr frkrasrnda da bun_

lardan 399 sayrh Kanun Htkmunde
Kararnameye ekli (l) sayrh cetvele tabi
olarak Eahgmakta iken diler kamu
kurum ve kuruluglanna anrlan Kanun

gerelince naklen atanan personel

hakhnda bazr odeme unsurfan bah-

mrndan gahsa balh hak uygulamasl
getirilmigtir.
Buna gore;
. 399 sayrh Kanun Hukmijnde Karar-

minatr ve gorev tazminah, bir blrtun

olarak I'eni kurumlarrnda sahsa badh
olarak sakh tutulacaktrr.

. Atanrlan kurumdaki veni kadrova
-gahsa
iligkin farkl odemeler
balh

haklar kapsamrnda yaprlan odemei-eayrrca odenecektir.
$ahsa bagh haklirdan vararlanrlan
sure igerisinde: qahsa bagh haklar
kapsamrnda yaptlan odemeler ile soz
konusu farkh odemelerin toplamr ilgililerin 'yeni kadrolarrna itiqkin yaprlEn

re ilave olarak

her turlu odemelerin toplimr"' oiarak
dikkate alnacakilr.
. Ilgililerin atandrklarr tarihteki eski
kadrolarrna iligkin olarak almakta olduklarr ayhk, ek gosterge, ikramiye,
zam, 6zel hizmet tazminatr, makam
tazminatr, temsil tazminatr, gorev taz_
minatr, ek tazminat ve benzeri adlarla
yaprlan odemelerin toplam net tutan.
nakledildikleri kurum ve kurulustaki
yeni kadrolarrna iligkin olarak yaprlan
her turlu odemelerin (fazla mesai uc_
reti ve fiilen yaprlan ders kargrhlr ode-

nen ek ders ucreti hariE) toplam net
tutarrndan fazla olmasr halinde, aradaki fark tutarr, herhangi bir kesintiye
tabi tutulmakslzrn ve fark kapanrnc-aya kadar ilgililere aynca tazminat olarak odenecektir.

.

$ahsa bagh hak, her bir personel

iEin tebligatrn yaprldrgr, eski kurumlarryla.iliqiklerinin kesildigi veya yeni ku_

rumlarrnda goreve bagladiklin tarih
ile ilgi kurulmaksrzrn 4046 savrh Ka-

nunun 22. maddesinin ikinci fikrasrnda ongorulen srireE uyannca ilgilile-

rin yeni kurumlarrna atanmalanna
iligkin onay tarihini izleyen aybaErndan gegerli olmak i.izere azlmi iic

ylsi.ire ile sakh tutulacaktrr.
ilgitllerin yeni kadroya atanmadan
olqe.eski kadrolarr iEin mevcut olup

sakh haklar kapsamtnda yararlandrklan odeme unsurlannda meydana gelen gosterge, puan, oran ve i<atsavr"artrglan. qahsa bagh haklarda artrg !aylacakttr.

.

Atanrlan kadrodaki derece vtikset_

meleri veya kademe ilerlemeleii: sahsa.balh hak kapsamrnda yararlanrlan

ayhk gosterge ve ek gostergelerin
yiikseltilmesini saglayacak, derice ve

kademeye bagh olarak yaprlan bunla_
nn drgrndaki odeme uniuilannrn oos_
terge, puan ve oranlarrnrn artrrrlilasr
sonucunu dofrurmayacaktrr.

g

TUTUH EKSPE.RI.ERI
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yratrfl*
ffir
n+
h*rdederd
dede ongor0len Eartbn taqrr*r
kaydrfa, ilgililer Ug yrlhk sfferir grr
bagh tnklardrr
lecek iiE yrlhk slrentor
ce farlan kapanrnas

na kadar qahsa bagl haldard n fa;r&
lanmaya devam edecel&r&.
. $ahsa baglt haldarrr sana erd(t b.
rihten itibaren ilgililerin sadece

nft*
hffir
yararlanmalan gereki*rderL bu Fi
kadroya iliEkin dardklqfa lufiili
odemelerin (fazla rnes:i [creti re F
dildikleri yeni kadronrm

len yaprlan ders karghg ddersr dr
ders ticreti hariq) tophm netnlEr4
atandrklan tarihteki eski

l€drry &-

kin olarak almakta olduldan ay'rh ek
gosterge, ilnami)€, zam, 6zel hizrnet
tazminah, makam tazninatr. temsil
tazminah, gorev tazminatr, ek tazminat ve benzeri adlarla vapilan odemelerin toplam net tutarindan az olmasr
halinde de aradaki fark tutarr herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksran fark
kapantncaya kadar tazminat olarak
odenecektir.

2.399 sayrh Kanun Hukmiinde Kararnamenin 3 0nc0 maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafinda, kadro unvanlarr ekli(l) sayh cetvelde gosterilen
personel hakkrnda anrlan Kanun
Hukmunde Kararnamede belirtilen
hukiimler dlgrnda 657 sayh Kanun

hukumlerinin uygulanacafir belirtitmiq, 657 sayh Kanunun 169. maddesinde de, bulunduklarr yerden baqka
yerlerdeki gorevlere nakledilen ve aru-

lan Kanunun 62. maddesinde belirtilen sure iEinde yeni gorevlerinde ige
baglayan memurlarla, yer defiigtirme
suretiyle baqka kurumlara atanan memurlarrn ayhklannn, ige bagladrklan
tarihi takip eden aybagrndan itibaren
yeni gorev yerinde odenecefi ve eski
gorev yerinde ahnan ayhklar iEin kurumlar arasrnda herhangi bir hesaplagma yaprlmayacalr hukme baflanmrg bulunmaktadtr.
Difer taraftan, 4046 sayh Kanunun
4971 sayil Kanunla defiigik 22. maddesinin dorduncu frkrasrnda, dijer
kamu kurum ve kuruluslarma nakledilmek iizere Devlet Persbnel Baskanhgrna bildirilen personelin eski kurumlan ile iligiklerinin kesilip yeni kurumlannda goreve baglayacaklarr tarihe kadar gegecek nakil siirecinde av-

trc{gr rnali ve sosyal haklarrnn
ftaE tirrE fonundan odeneceli
bcffii.
htE gfie 399 sayrh Kanun Hukrrdl(rarnmeye ekli (l) sayh cet*
beffen personel hakknda
ffi, sq- lkrunun 169. maddesi huhllfui-r trll1gulanmasr gerektifin&q * lsrrsu personele pegin oder-r qf re diger mali haklara iligkin
ffi hn"rrtar aragnda hesaplagrnq*nrnale bunlara ige bagla&t da td+ eden aybaErndan itibG Fi gre')ierlerinde y:kanda
lqameflnndna gde Oderne yapfnmgpclnetcet
B. F9 SAIU X^iltt nftndnrE r(ARinil rErE Egj (r) sa
YI.I CETUTLIE RF| ql! FTl SOA
t.E$rEl.i PEns|orEIItEN 40{6
SAYIUI(AH(nXfi
GORE NAIil.DiI.EIil.R iI.E iLcLiegn<leruaran

1. 399 sayh Kanun Hulsniinde Kararnameye ekli (ll) sayrh ceWelde belirti-

len sozlegmeli personel ile kapsam drqr personelden bagka kurum veya ku-

ruluglara nakledilenlerin atandrklarr
tarihteki eski kadro veya pozisyonlarna iligkin olarak almakta olduklarr
sozlegme ucreti, iicret, ikramlye ve
benzeri adlarla yaprlan odemLlerin
toplam net tutarr, nakledildikleri kurum veya kurulugtaki kadro veya pozisyonlara iligkin olarak yaprlan her
turlu odemelerin (fazla mesai iicretive
fiilen yaprlan ders kargrhgr odenen ek
ders ucreti harig) toplam net tutanndan fazla olmasr halinde, aradaki fark
tutan herhangibir kesintiye tabi tutulmakslan fark kapanrncaya kadar ilgililere tazminat olarak aynca odenecektir.

2. 399 sayrh Kanun H0kmtnde Kararnamenin 29. maddesinde; sozlegmeli
personelin ucretinin her ayrn onbeginde pegin olarak odeneceli, ay iginde
goreve baglayanlarrn ucretlerinin gun

hesabr

ile ay sonunda

odenecefii,
gunliik ucretin ayhk sozlegme 0creti
toplamrrun 30'a boltinmesi suretiyle
hesaplanacafr ve emeklilik ve ol0m
hali hariE olmak tizere ay sonundan
once gorevden aynlma halinde sozlegme ucretinin kalan giinlere tekab0t
eden tutarmln geri ahnacalr htikme
bafilanmrgtrr.

4046 sayh Kanunun

22. maddesinin d<irdtinci.i frkrasrnda da; diier kamu kurum veya kuruluElanna nakledilmek tizere Devlet Personel BaEkanhfina bildirilen
personelin, eski kurumlan ile iligki-

lerinin kesilip yeni kurumlannda
gcireve baElayacaklan tarihe kadar
gegecek nakil siirecinde eski kadro
veya pozisyonlanna iliEkin ayhk ticret, varsa ikramiye, i.icrete ba{h diler mali hakla.rrnrn, sosyal hak ve
yardlmlannln OzelleEtirme Fonundan odenecefi belirtilmiEtir. Ayrrca,
memur tanrml iEerisinde yer verilmeyen sozlegmeli personel haklsnda
657 sayh Devlet Memurlarr Kanununun 169. maddesi hiik0mlerinin uygulanmasrnln mumktin bulunmadrfl
da duzenlemelerde yer almaktadrr.

Oysa yukarrda da agrklandrfr iizere

1

sayh cetveldeki nakle tabi personel
haklsnda bu madde hiikmti uygularncag belirtilmigti. Bilindili uzere gorwyeri degigtirilen memurlarn ayhkhnna dair olan DMK'nun 169. maddedn<te'Ehrlunduklan yerden bagka

yerhrdeh gdrevlere nakledilen ve suresi iEinde pni gorevlerinde ige baglayan memurlarla, yer defigtirme su-

retiyle bagka kurumlara atanan memurlann ayhklan, ige bagladrklan tarihi takip eden aybagrndan itibaren yeni
gorev yerinde odenir. Eski gorev yerinde alnan ayhklar igin kurumlar araslnda herhangi bir hesaplaEma yaprlmaz" denmekteydi.
Bu itibarla, soz konusu personelin aydiler mali haklan yeni kurumla-

hk ve

rmda goreve baglama tarihinden itibaren odenecek; pegin olarak alnan
sozlegme iicretlerinden yeni gorevlerine baglama tarihinden sonraki doneme isabet eden ksrmlar ise ilgililer
tarafrndan sozlegme ticretinin pegin

olarak odendigi kuruma iade edilecektir.
31 4046 sayh Kanunun Gegici 9 uncu

maddesinde;

"Kamu iktisadi tegebbtisleri ve balh
ortakhklarda sozlegmeli stattde gahgmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyannca 657 sayrh Devlet Me-

murlan Kanununa tabi kurumlara

nakledilerek Devlet memuru statusu-

ne geqirilenlerin sozlegmeli statiide

geEen hizmet siireleri; aynr Kanunun

olrenim surelerine gore smflara inti-

bahnr duzenleyen ek gegici 1, 2 ve 3

iincii maddelerine gore, 458

sayrh
hi.i-

Kanun Hiikrniinde Karamame

kirmleri de dikl<ate almmak suretiyle,
ogrenim durumlanna gore yiikselebi-

lecekleri tavaru aEmamak kaydryla
kadro garh aranmaksan kazarulm6
hak ayhk, derece ve kademelerinin
tespitinde deferlendirilir...'l denilmektedir.

TOTON EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Buna gore, kamu iktisadi tesebbils-

leri ve bagh ortakhklarda soilesmeli
statude gahqmakta iken 4046 layrh

Kanunun 22. maddesi uyarrnca 657
sayh Devlet Memurlarr Kinununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statusiine gegirilenlerin sozleqmeli statude geqen hizmet sureleri,
657 sayh Kanunun anrlan maddele-

rine gore ve 458 sayh Kanun Hilk-

munde Kararname hukumleri de dikkate ahnmak suretiyle ogrenim durumlarrna gore yukselebilecekleri tavanl agmamak kaydryla kadro gartr
aranmaksrzrn kazanrlmrs hak ayhk,
derece ve kademelerinin tespitinde
degerlendirilecektir. 458 sayrh Kanun

Hukmunde Kararnamenin Wrirrluk
tarihi olan 15.10.1991 taiihinden
sonra goreve baglayan personel hak-

krnda ise anrlan Kanun Hukmunde
Kararname hiikiimleri uygulanmayacaktrr.

Ancak 15.10.1991 tarihinden sonra iqe bagladrfr igin 458 sayrh kararnameden faydalanamayan personele de 03.02.2005 tarihli TBMlvt
Genel Kurulunda kabul edilerek verilen I derece artrEtndan faydalanacaklan da hukukun gerefi olacaktrr. Heniiz bu konuda bir alt dtizenleme veya tebligat yapllmamrE olmasrnln hakktn zayiine yol agmaya-

ca!r dtiEtintilmektedir.
Iqte bu noktada 01.11.2004 tarihli
Akgam gazetesindeki yanmrzda depi-

nerek vurgulamak istedigimiz 4046
sayh Kanunun 22.maddesi qerceve-

sinde nakilleri gerqeklegtirilen sozleg-

meli personelin bulunduklan kadro
derece ve kademelerin veniden degerlendirilecek olmasr durumunda
verilmig olan haklarrn ilgisizlik durumunda zayi olabileceli endigesi tekrar su yrizune grkmaktadrr. Zira halen
de bu konuda defindilimiz hususa
dair yetkililerce bir agrklama yaprlmrg

bulunmamaktadr.

Hatrrlanaca$t tizere o yazrmtzda
"1991 yrhnda 458 sayrh kanun hukmunde kararname ile verilen ilave '1'
derecenin dikkate ahnacaft dahi ozellikle vurgulanmaktaykei, ornegin
Devlet Memurlarr Kanunu'nun 37'nci
maddesi uyannca'Olrenim durumlarr, hizmet srnrflan ve gorev unvanlarr
itibarryla azami yrikselebilecekleri de-

recelerin 4'incu kademesinden avhk
almaya hak kazanan ve son alu yilhk
sicil notu ortalamasl 90 ve daha wkarr olanlardan son sicil notu olumiu bu-

lunanlarrn kazanrlmlg

hak

ayhklarr

kadro gartr aranmaksrzrn bir ust dere-

ceye yukseltilir' hukmunun zil<redilmemig olmasr gibi hususlann tedirginlik olugturmakta" oldulundan soz
etmig, "bu durumda nakilden sonra
kadro ve derecelerin dusebileceqi konusunda yersiz oldulunL inandr-grmz
bir kanaat yaygrnlagmakta. ozellestir-

me kapsamindaki kuruluslarda caltsmakta olan sozlesmeli personeli tedir-

gin etmelcte' olduQunu rurgulamrgIIK.

Bahse konu endigelerinin giderilmesi
aErsrndan faydah olacajrna inandrfrmz Bagbakanhk Devlet Personel Bas-

kanlrgr'nca yaprlacak "kazanrlmrq hai
ayhk derecesinin tekrar hesaplanma
gerekqesinin ve bu hesaplamada kullanrlacak kriterlerin detavh olarak ortaya kondugu bir aqrklama yapmasrnrn" en azrndan genig bir kitle oluqtu-

ran soz konusu personel agrsrndan

onemli oldugunu ifade etmigtik.

Ancak bu aErklama yaprlmadrgr gibi
endige edilenin gergekleqerek yaprlan
uygulamanrn meslektaglarrmrzr da

olumsuz yonde etkilediqini uztlerek
muqahede etmig bulun-uyoruz. Zira
uzulerek ifade edelim ki srizlesmeli
personelin kazanrlmls hak ayh0lndan bahsetmenin r4i.imkiin olamayacagrndan bahisle IFP olarak bagka

kurumlara verilen meslektaslarrmrz

atandrklan yerlerdeki t<adro eksikliqi
nedeniyle emekli keseneli odedikleii
gosterge ve ek gostergeye nazaran
daha dug0k derecelere atanmrg bulunmaktadular.
Yine belirtmek gerekmektedir ki Danrqtay da kararlarrnda scizlegmeli

personelin kazanrlmn hak ayhirndan bahsetmenin mi.imkiin olama-

yaca6rndan bahisle gerqeklegtirilen
bu uygulamayr hukuka uygun bularak
onaylamaktadrr. Soz konusu Danrgtay
kararlarmda;

4046 Sayh Yasanrn 22. maddesinde
yer alan "durumlanna uygun bog kadro ve pozisyonlar" defmi yorumlanrp
agrklrga kavugturulurken 22. madde-

nin ozelleqtirilen kurumlardaki tiim
personeli kapsamakla birlikte, sozlegmeli personel ve kapsam drgr personel status0nde geEen sureler yonunden ayrrca gegici 9 uncu madde huk-

mu dtzenlendigi iEin konunun ozellegtirilen kurumlarda 657 sauh Devlet
Memurlarr Kanununa tabi personel ve

sozlegmeli personel ile kapsam

drgr

personel iEin ayrr ayrr incelenmesi zorunlu oldulu,Ozellegtirilen kuruluq ile

memurlarrn nakledildikleri kurumlar-

ca. kurum ve kuruluglarrn gorevleri.
a::aclarr ve ozellikleri nedenivle avn
ur,,'anh kadrolarr bulmak heizarnan

::;:r<un olamayacalndan ve
:iacde rakledilen memurlarrn

22.
du-

r-r::iarrna u\,gun boq kadro bulunmarasr nalinde mevcut boq kadrolarda
sr:rrf. unran re derece degigiruigi yapmava Bakanlar Kurulunu yetkili krlmakla beraber l90 sayir Kanun Hukmunde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki kadro degigikliklerinde "hi-

yerargik yapryr bozmama" kurahni
sakh tuttufiundan, kadro unvanlann-

da

(pozisyonlarda) mutlak egitligin

sa!lanmasrnrn zorunlu oldu!unur:
kabuledilemeyecefii, 4046 Sayh Ka-

nunun gegici 9. madde h0kmu kar-

grsrnda, ozellegtirilen kurumda sozlegmeli statude veya kapsam drqr perso-

nel olarak gahqmakta iken 657 sayL
Yasaya tabi bir kuruma nakledilenler
iqin "egit kadro" kurahnrn gegerli olmadrjr, scizleEmeli personelin cizel-

legtirilen kurumda 190 sayrh KHK
ve 657 saylh Yasa kapsamrnda bir
kadroyu isgal etmeleri esasen sriz
konusu olmadl$rndan gegici madde
dogal olarak kadro gartrnr ve bunun
sonucu olarak bunlarrn nakledildikleri

kurumda egit kadro tahsisi zorunlulufrunu kaldrrmrE oldufu, Bunlardan T.C. EmekliSandrfr ile ilgisini
si.irdtirenlerin emekli kesenefiine
esas allnan ayhk derecelerinin yukanda zikredilen kanunlar kapsamrnda bir kadroyu ifade etmediginin agrk oldulu kararlarrna varrlmrg
oldu!u bilinmektedir.
$u halde Danrgtay kararlarr Eevresinde sozlegmeli statude ve kapsarh drgr

olarak gahgan personelin kazanrlmr;
hak ayhk dereceleri, gegici 9 uncu
maddede belirtilen esaslara gore belirlenecek; idare bunlara eski pozisyonlarrna uygun unvanl herhangi bir
kadroyu tahsis edebilecektir. Bu degerlendirmelere gore, sonuq olarak
konuya iligkin Danrgtay gor{igleri

:

1- Ozellegtirilen kurumda 657 sayh
Yasaya balh olarak gahganlar bu yasa

ile baflanillarrnr surdiirecekler ve
bunlara nakledildikleri kurumlarda

eski kurumlarrnda iggal ettikleri derecelerine egit derecede kadro tahsis
edilecektir. Kabul etmeleri halinde kurumlann kazanrlmrg hak ayhk derecelerinin en gok tig altrndaki dereceden
bir kadroya atanmalan mumkundur,
2- Sozlegmeliveya kapsam drgr perso-

nele tahsis edilecek kadrolar vontnden4O46 sayh Yasada idareyi bag-

0€
-.,:,1'
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ti lord getfuilmedibunha
lozandmrE hak definden,
recelerine e$t lcdro verilmesi zorunlululu yoktur. Bu durumda
layro hertraryi

olanlara, yukanda belirtilen esaslar
EerEevesinde, kazanrlmrE hak ayltk
derecelerini ve eski kurumlanndaki

ler mali haklann belirlenmesine

esas teEkil edecek atanma tarihinden; iligik kesme, tebligatveya goreve
baglama tarihlerile ilgi kurulmaksrnn, 4046 sayh Kanunun22. maddesinin ikinci frkrasrnda ongortien sureE
uyannca ilgililerin yeni kurumlanna

pozisyonlannl da giizeterek, kadro-

atanmalanna iliEkin onay tarihinin

lar tahsis etmek idarenin takdiri

anlagrlmasr gerekmektedir.

iginde bulunmaktadrr"
3- 4046 Sayrh Kanunun 22. maddesinde yer alan "durumlartna uygun

Nakle tabi tutulan personele iligkin

boq kadro ve pozisyon" ibaresinde yer

alan pozisyon deyiminin, 657

sayrh

Kanuna tabi kurumlarda "kadro
unvanlnr" ifade ettili aElktrr. "Durum-

lanna uygun pozisyon" deyimi, yukan

da belirtilen nedenlerle mutlak bir
kadro unvanr egitlilini iEermemekte,
kadro tahsisinde bir yandan nakledi-

len kamu gorevlisinin

ozellegtirilen

kurumdaki goreg yetki, sorumluluk
ve unvanlnln ve nakledilen kurumun
olanaklannrn gozetilmesi, ote yandan
kurumun orgtt ve hiyerarqik yaplsrrun
olabildilince korunmasr gereklililini
ifade etmek iEin kullamlmrg bulunmaktadr. Bu durumda nakledilen
personele eski kurumundaki unvantna (pozisyonuna) egit, benzerveya ya-

hn unvanh bir kadro verilmesi mirmk0ndur. Danrqtay onayladrlr konuya
miiteallik kararlannda "ldarenin bu
konuda, sozlegmeli ve kapsam drgl
personelyonunden daha genig bir degerlendirme yetkisine sahip oldufunu aynca wrgulamak gerekir." geklinde ozetlenmektedir.

Bu durumda konunun atanacak kurumlarca rutin olarak her yrl DPB'den
iptal-ihdas talep edilip gerekli kadro
ihtiyacrnrn giderilerek sorunun gozuiece$ini umit ediyoruz.

C. MALiYE BAKANLIEININ G6RtlqLERi DoGRCrLrqsuFiDA

FARK TAZMINATI (JYGCIIS,MASTYLN ULCil-iONNMIi DIGER FIUSUS.
LAR
4046/22 Kapsan'unda bagka kurumlara nakiedilen sozlegmeli personeli
direkt ilgilendiren ve sonugian itibaniyle zarnan zaman gikayetlere neden
olan bir di$er husus da fark tazminatr
uyguiarnasrdv. 4046 sayh Kanunun
22. maddesinin beginci ve altrncr frkraianrun uygulanmasrna yonelik yukarrda yaprlan aErkiamalara ilave oiarak agafrdaki aErklamaiara uyulacalr
mevcut duzenlemelerde ifade edile
gelmektedir.

"

Fark tazminatma y<inelik esk!

kadro veya pozisyonun ayhk ve di-

personel nakil bildiriminin de, ilgilinin
atanma tarihi itibarryla ayhk ve difrer
mali haklarrnln hesaplanmasrna esas
teqkil eden sozlegme ficreti, ucret,
gosterge, oran, puan, katsay gibi unsurlara da yer verilir.
. $ahsa bagh hak uygulamasma ve

fark tazminah iidemesine atanrlan
kurumda ve atandan kadro unvanrnda kahndlfit siirece devam edilecek olup personelin kendi isteli olmakslzln aynl kurumda yapilan
kadro unvanr defigikliklerinde de
uygulamaya devam edileceli unutulmamahdlr. Ancak, kurum defiiEtirenler ile istefie ba{h olarak kadro
unvanrnda de{iEiklik olanlar hakkrnda 4046 sayh Kanunun 22.
maddesinin beEinci ve altrncr ftkralannln uygulanmaslna yani fark tazminatl uygulamastna son verileceli
unutulmamahdrr. Yeni kuruluE veya

kurumdaki unvan deliEiklili teklifi
vukuunda bu husus g<iz ardr edilmemelidir.
. 40/;6 sayh Kanunun22. maddesine gore degiEiklikten onceki iiEuncit
hlaasr ve aynr maddenin 4971 sayh
Kanunla deligik beginci frkrasna gore, fark tazminatna esas ucretin belir-

edd atlldm arasnda buyuk bir fark
oh4mkr. &r fark yargrya da konu
olmtq orrn!fur eylirl ayrnda nakledilAgi igin Frksden rrEtrah nedeniyle %
20 orarunda rergi oderneldeyken sabitlenen eski maagnn ocak aynda srfrrlanan matrah nedeniyle vergi oraru-

nrn %15'e d[€€cegi ve nraagmn

cia

yaklagrk bu oranda aft€ gocferecegi

gerekgesife "gelir vergisi otanrun
diizeltilmesi ve lehine olugan vergi
farklarrnrn maaglna yanshlmast ve
geriye dontik olarak gelirlerinden fazla tahakkuk ettirilen gelir vergisi kesin-

ti

tutarlannrn iadesi talebile aErlan
dava Danqtay 5.Dairesinde devam
etmektedir.

Lojman kira bedeli, icra kesintisi, askerlik borElanmasr ve benzeri adlarla
yaprlan gegitli kigisel kesintiler, fark
tazminail odenmesi konusundaki hesaplamalarda, ilgililerin gerek eski gerek yeni kadro veya pozisyonlanna ilig-

kin odemeler kapsamtnda

dikkate

allnmaz.

D.EMEKLiLiK
Ayhklarrnr personel kanunlanna gore
alan igtirakEilerin emeklilik keseneklerine; emekli kesenefine esas ayhk derece ve kademelerinin gosterge rakamlanna almakta olduklan ek gosterge rakamlan eklenmek suretiyle
bulunacak rakamrn her yrl BtrtEe Ka-

nununda tespit edilen katsay ile garprmr sonunda bulunacak tutar esas
ahrur. Ek gostergesi daha duguk kadrolara atananlann emeklilik keseneklerine onceki ek gostergeleri esas altntr.

.

Ayhklarmr personel kanunlarma go-

lenmesinde ilgililerin atamaslntn

re almayan igtirakEilere, genel idare

yaprldrSr tarihteki net 0cretlerinin esas

hizmetleri smfrnda gorev yapan genel
mudiirler igin belirlenen ek gosterge
rakamrm (kibu rakam 6400 dud gegmemek uzere, ifa ettikleri gorevieri iti-

almarak sabit tutulmasr gerekti$inden
ve vergi oranlnrn deligtirilerek kanuni

kesintilerin yeniden hesaplanmast
rnumkirn bulunmadrfrndan, nakledildikleri tarih itibarryla vergi orant yuksek olan personelin vergi oranlartnda
daha sonraki donemlerde diigme olmasr halinde, net ucretlerinin artlrilarak ilgililere bundan dolayr ayrrca fark
tazminail odenmesine imkan bulunmadrfr Devlet Memurlan Genel Teb-

li{inde ifade edile gelrnektedir.
Ancak gunu da ifade etmek gerekir ki
sozlegmeli personeli etkileyen yukarrki huk0m gerelince aynr maagt almakta olan iki personelden ocak aynda 4046/22 dofrrultusunda atamast
yapllan personelle ekim, kastm, araltk
aylannda aynt kapsamda atanan per-

sonel araslnda fark tazminatma esas

bariyle Devlet Memurlarr Kanununa
gore girebilecekleri srnrflardaki
benzer gorevlerin aynt kadro, unvan
veya de-recesi iEin belirlenmig ek
gostergeler uygulanrr.

KAYNAKI.AR:
Devlet Memurlan Kanunu Genel Tebligleri
4046 Sayh Ozellegtirme Kanunu
657 SayI DevletMemurlan Kanunu
5434 Say[ Emekli Sandrlr Kanunu
0 1. I 1.2004 Tarihli AkEam Gazetesindeki $evket Tezel Yazsr
itgiti OarnEtay Kararlarr
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EKSPEBLERi
DERNEGi
BOLTENi

BAFRA'pA YAPRAK TdTdN
4)
ORETIMININ
GENEL DORUIVIU :
Gr-inumirzde 2OO4 ytlt itibariyle Baf_

ra'da 1 14 13,Alagam, da* 4g52olmak
uzere bolgede toplamda 16265 tirhin

ureticisi mevcuttur. (*AIaEam tuhln_
leri mengei ozellikleri itibariyle benzer_

lik gosterdiginden Bafra hA[deri ile

birlikte dejerlendirilecektir.)Son dort

ylda Karadeniz B6lgesi yaprak tutiin

0retimi toplamr 704.243 ton olurken.
Bafra ve AlaEam toplamr 40.552 ton
olmuqtur.Yani Karadeniz Bolgesi rire_
timinin 7o40'm Bafra ve Alaqam'da
uretilen ttitunler oluqturmugtur. Bol_
gede ozel sektor firmalan ve Kamu
(Tekel) ahcr konumdadr. Sahn ahnan
yaprak ttit[nlerin bir ksmr yarr mamr-il
olarak ihraE edilirken bir krsmr da vurt
iEindeki sigara fabrikalarmda kullinrl_

BAFRA BOLGEEI
YAPRAK TUTUN
URETIMINDE
lvlEVCUT EORUNLAR

q0zu/vl

oNERTLERT

maktadr. Ahcr firmalarla trretim iqin
yaprlan sozlegme kilosu yine 2OO4ylr

igin Bafra'da 7.199,930 kg, Alagam'
da ise 2.833.800 kg. olmugtur. Top_
lam rakam 10.033.230 kg.dr. Bolgl_
de en son 2003 yh mahsulirnden eide
edilen gelir 32.604.106.17 6.522 TL.
olarak gergekleqmigtir. Bu miktar reel
olarak onceki yrllara gore duEuk bir

rakamdrr. Gelirdeki bu dugugun nede_

ni ijretimde meydana gelen azalma_

Il-) Bafra menEeinin dejenerasyonu

pazaflanmasrnrn sonuqlarr

likle yapilan uygulama bir oncek
mahsulden alman tohumlann kulla_
nrlmasrdrr. Bu uygulama yrllar gegtikEe mengeinin karakteristik ozellikle_
rinden uzaklagmasrna yani dejeneras_

yona agk bir zemin yaratmaktadrr.

Bolgeye bilinqsizce ve denetimsiz sokulan yabanct tlitun tohumlarr tozlaqmayla menge
nesilden nesile farkJrlaghrmrgtrr. Bu sureg devam etmekte_

il

dir. Yapilmasr gereken onrjmijzdeki
yllarda tescilli,rslahr yaprlmrg t{itun

lar, trittin ziraatinin emek yogun bir

mekolmahdrr.

2-) Fidelik

de

yakrndan ilgilidir. Son

beg yrhn rakamlan dikkate ahntrsa

mevcut ekici saysrnda ve uretim kilo_
sunda azalma egilimi oldufiu gozlen_
mektedir.
B). MEVCUT SORqNLAR

III-) Mevcut ekici saysmda ve iire_
timdeazalmalar
IV-) Ekici tiittinlerinin mevcut,.siizleEmeli tanm" modeli ile iiretimi ve

nmzdan edindigimiz bilgiler;teknik ve
tanmsal uygulamalara yonelik eksik_
likler ve ekici bilgiyetersizliklerini
96z_
Ier ontine sermektedir. Bu durumve_
rimliligi dugiirmekte kaliteve olumsuz
etkiyapmaktadrr:
1-)Uretimin daha bagrnda tohum seEimi ve fidelik agamasrnda baglayan.
vejetasyon donemi bovunca devarn
eden bir dizi yanhghklur, Bufru
-"ngeine has ozellikleri tagryan kaliteli
bireylerin oluqmasrnr engellemekte_
dir. Tohum seEimi konusunda genel_

ozellik taqrmasr v.s. nedenlerden dola_

dugmelerle

I-)'liarrmsal uygulamalara y<inelik

yaratmaktadrr

tohumlarrrun mevcut tum ekiciler ta_
rafindan kullanrmmr te€vik etmek ve
bu konudaki denetimleie onem ver-

ureticilerin ttitirn ekim istedinin
azalmasr sonucu ekici sayrsur-daki

sorunlar

bir talam guqlijkler

Bununla birlikte gerek Ttitiin Thnrn
Ideme Qaftqmalarrndan gerekse tes_
pit gezilgrincleki gozlem ve diyalogla-

drr. Uretimdeki azalry tanmsal koqul_
larla ve iklim gartlanyla alakah olaiak
dekar bagrna verimin drigmesiyle ilgili
oldu$u gibi sosyal ve ekonomik sait_

y
lgunnr 2oo5TBXFRXj

gunegli gun saysr ise dustktiir. Bu
durun tutun ziraati ve hasat sonras
lqrrutrna ve bahm islemleri acrsrndar

VE qo_

ZUMONERILERi:
Bafra da trituncrilugtin mevcut so_
runlanm dort ana baghk altnda ince_
lemek uygun olacakhr:

l-) Thnmsal uygulamalara yiinelik
sorunlar:
Bolgemiz genel ozellikleri itibanyla

ilr_

man bir iklime sahip olup diler bol_
gelere gore (Ege,G.Dogu) ylhk ya!ry
ortalamasl ve balrl nem oranr ytksek,

agamasrnda yaprlan en
yaygm yanhghklardan biri fide vas_
trklarrna srk tohum ekimidir. iieal

ekim mil(an metrekareye en fazla 1_
1.5gr. tohumdur (Kapah yastrklarda
lgr.,agrkyashklarda 1.5 gr.) Tijtun to_
humunun bin dane afirrhgr 0,07-0,09
gr.dtr. Bu miktara gore lgram tohum_

dan ortalama 72500 tohum danes
iEimlenebilmektedir. Bu sayr metre_
kareye dugen fide miktarr igin yeterlidir. Uygulamada yaprlan ise metreka-

reye 10-159r. Veya daha fazla tohum
atrlmasrdrr.Bu gekilde srk ekilmis fide_
liklerde fideler ctlv,zaytf vebirbirlerivle
temas halinde olduklarr icin hastaliklara kargl dayanrksrzdlrlar. Bovle fidelerin tarladaki geligmeleri ,uy,f u" uurimleri drtgi.ik olur (Esendal, lg8g).

g

rUrUru erspenuRi
oenneGi
aULreNi

Fidelik topralrnrn dezenfekte edilme.
mesi srk gorulen diger bir eksikliktir.
Fidelik topralrnrn her yrl mutlaka uy-

gun usullerle dezenfekte

edilmesi
hastahk ve zararhlarrn taglnmas ve

bulaqmasrnr onlemek aqlsrndan
onemlidir. Bunlarn drgrnda fidelikyeri
segimi, yabancr otlarrn temizlenrnesi
fide yastrklarrnn havalandrnlrnag. sulama, gribreleme ve ilaqlarna Ctt u1r

gulamalann dogru bir gehlde.
zamanda, uygun miktarlarda
sr salhkh ve pigkin fide dde

u1fn

)qln+

efnd(ye

dolayrsryla kaliteli Urun lgin athnd
gerekli ilk adrmlardr.
3-)Tarla agamasmda gor0len tanmsal
uygulama noksanhldanrun en 6nemlilerinden biri giibreleme ve sulama ko-

nusudur. Halen ttitiin trreticilerinin
ekim alanlarrnda kullanmal<ta olduklarr gribrelerin miktarr ve cinsi,toprak
analizlerinin sonuglarrna dayah olarak
onerilebilecek gerEek ihtiyaE miktarlarr defildir.Bir gok iireticinin ekim
yaptrklan tarlalarda gerEek ihtiyaEtan
fazla kullanilan gubreler,tritun kalitesi-

nin dugmesine sebep oldulu gibi iire-

tim

maliyetini de yukseltmektedir

(Esendal,19B8).
Yriksek verim alamama kaygrstyla yapilan fazla sulamalarla birlikte sulamadan hemen sonra beklemeden vaprlan krrrmlar kalitel diig0rmekte-dir.

Tritunlerde sulama ve Eapalama iqlemlerinin krrmdan en az on gun once bitirilmesi gerekir.Oriental tip ttitunlerin fidelik devresinde suya ihtiyaElarr fazladrr ve bu devrede bitkinin

susuzlula tahammiilu yoktur. Bununla birlikte verilen su kontrol alhn-

da tutuldugundan .genellikle sorun
yaratmamaktadtr. T0tuntin suya ihtiyaE duydugu ikinci devre, fidelerin
topraga qagrtrldrfir ve koklenmenin
baqfamasryla yapraklarmn 7/4,7/3,
untin olugtufru zamana kadar olan
donemdir. dgtinc0 ve son donem ise
Eigeklenme baglangrcrdrr.Tutr.intin

ttrrde *n
drg
rEfur otn&*.(krAptil$t
+fQpuaffff$rgfibot
gErrie&Mwralr
ladletHerrdce rekolUyi dnnzytr
teyi a$rmcrcaVfr yqgEf ortalarrngre lrrn (rzlrr Ftbekolmasr
Fge re DoEu-C-Dogu bolgelerine
ailaa ti tdrrn hastatldann(mavi
nern yagqlan

mesirc

lOL golcrten gbi) tedbtu a[nmadgnaa Uagentae daha sk gorulrnesirn re pygnlaErnasma yot agntatCa-

dr. Bu haahHar titidilde takip edilrndi gereldi ilaqn m0cadele yaplmahdr. Hastahk ve zarartlarla mficade.
lede kullanrlan kimyasal ilaElar maliyetli olduiundan ekiciler tarafindan
kullanrmr yetersiz kalmaktadrr. ilaElamalar uygun zaman ve dozlarda yaprl-

madrfrnda hem etkili olamamakta
hem de maliyet artrgrna sebebiyet ver-

mektedir. Uygun dozdan fazla kullarumlar hastahk ve zararlmtn kazanaca-

!r balrgrkhktan dolayr bir sonraki yrl
daha fazla ilaE kullanrmrnr gerektirmektedir. Bunun sonucu kullanrcrlar
arasrnda ilaElann tesir etmedigi fikri
dogmaktadrr.Aynca di{er sebze veya
tahrllar iEin ahnan ilaElarrn ttitunde de

kullanrld!r goriilmiigtiir.Kullanrlan
ilaglann tiittin iginde ruhsatiandnlmrq
olmasr yani ilacrn prospekttsi-rne bak-

trlrmrzda kullanrlacak bitkiler arastnda tutrinun de oldulunu gormek gereklidir.Tutiinle birlikte domates, pathcan,mrsr4gekerpancan vs. gibi bif
kilerde ortak zarar yapan hastalk ve
zararhlar mevcuttur ancak difer mahsr-illere zarar vermeyen,yan etki yap-

mayan bir ilaE;etkli olmakla birlikte,
t0tun yaprafrnda kahntrlar brrakabilir.
Yaprak yuzeyinde mevcut ilag kahntrlan sigara endiistrisinde bagh bagma
istenmeyen bir durumdur. ilaEh miicadelenin yanrnda hastahk ve zararlarla
ilgili olarak yaprlan kulturel mucadele
iggilikten kaErnmak maksadryla yete-

ikinci ve tiEuncri dewe su ihtiyacmt
genellikle nisan,mays,haziran aylannda dugen yalrglar karqrlamaktadrr.
Bu anlamda havalarn Eok kurak git-

rulerek topra$a karqtrrrlmakta bunun
sonucu hastahk etmenleri ve zararh-

yoktur. Geligme donemindeki yafrqlarm olumlu etkisine kargrllk,geE do-

larrn konukgululu ustlenilerek bir
sonraki yla tagrnmalarrna katla sa!lanmaktadrr.Bu sebeple tarla kenar-

medigi donemlerde sulamaya ihtiyaE

rince yaprlmamaktadrr. Ozeilikle yl
sonunda tarlada brahlan bitkiler sri-

brda

re tarladaki yabancr otlar te-

nidenmef,tnstatklt zarar gormug
htdder soldlerek imha edilmeli,yl sonunda tarlada kalan bitkiler sokulerek

yokedilmdi,air
a) B6lgede y||.k ya$g ortalamasrnrn
fazla olugu bahar afannda fidelerin
tarlaya dikilmesini geciktirebilmektedir. GeE ekilmiE mahsultin hasadr da
geE yaprlmaktadrr.Bu
durum; bitkinin vejetasyon stireci ve
kurutma iElemi igin gerekli gunegli

dolal olarak

gun sayrsnr azaltmakta,bekledifimiz

yapraln elde edilmesini guEleEtirmektedir.Daha Eok
kaliteli yaz kurusu

ralarru yuksek dalhk tiretim alanlann-

da rastlanan bu durum baa yrllarda
difer uretim alanlannl da kapsamakEkimin geciktirilmemesi;bu yonde rekolteye ve kaliteye etki ettifi igin
onem tagrmaktadr.
Karadeniz bolgesinde daha srk goriilen dolaysryla Bafra mengeinde de en
srk kargrlagtrlrmrz ozellikle srk dizilmig
alt ellerde (dipustti,l.ana eller) ve klnmr gecikmig ana ellerde havalann rutadrr.

tubetli gitmesinin yannda sarartma
fazlnrn gerelinden fazla uzatllmast
sonucu meydana gelen fizyolojik
bozukluklar (Qrfrt alacasr) kaliteyi dirgtirmel<te, verimlilili azaltmaktadrr.
Bu gekildeki yapraklann dokrsu zayrf
ve canszdu. Esneklikleri ve rutubet alma yetenekleri yoktur.iEim kaliteleri
Eok duguktiir.Qok lekeli yapraklar ise
kararmry yanrk ve kolayhkla krnldrkla-

nndan kullanrlmaya uygun defildir.
Bu durumu onlemek igin yapraklann
slk dizilmemesi,alt el grubu yapraklann olgunluktan bir yada iki gun once
krnlmast,ana ellerin ise krnmrntn geciktirilmemesi ve sarartma igleminin
uzatrlmamasr uygun olur.

6-)Goriilen diger bir noksanhkta tiitunlerin hevenk halindeyken yada
denklenmesinden sonra ekici evlerinde ve ambarlannda mevcut ambar za-

rarhlanna karqr ilaEh mticadelenin
maliyet oluEturdufundan dolayr yaprlmamasldr. Bunun sonucu tijttrnlerde Tiitrin Girvesine ballt zarar ve kahnblara skEa rastlanmaktadr.

Yukanda bahsetmeye Eahqtllrmlz ve
en srk rastlanan yanhglara duqulmemesi tanmsal uygulamalann ve teknik
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rUrUru erspenreni
oenueGii

eUrrerui

kilde girmesine olanak saflamaktadrr. $oyle ki;0lkemizde [retimi yapilan
degigik mengeideki tutunler; yerli ve

arastrbrftirttffi!ftr.
O1Q3**.

Trrurur t-l-F
l-lsrrst af;rc

c-LE Eritd

(rc-rcJqturrsh&g*

yabancr harmanlar iEindeki yerlerine
ve kullanrm amaglanna gore beffrle*
nen gruplara ayrrlmrgtrr. Degigik nite$
kteki bu "ana harman gruplan- a$agF
daki gibidir:

ru dgniln

di soylu kalite nitelilderi ih harrrnrlar-

Bu nolCadan harekede

da belenilmeyen nitelilderi 6rten tii.
trinlerimiz bu gruba girer.lGUtdrldan
harmanlan tok iEim degerine faldag-

sarnsun paEala ters dtiEen, kalite nite.

ft7rlrrhre7-lhqgn-$

hrl prnalt
!*ycrlf,1nttuqFtril&rnlErrErisrki:boflh*
a-) Soylu (asil) ttittinlergrubu:
lrrrlmdagoir rzrur bu nuryei
Teorik olarak yalnz iEiletildilderi gli
lerh ayn ayn degf & sannn p@
katrldtklarr harmanlan rslah eden lslola-akyerddgrrgorr.ruz

trrrrlar.

-Bagta Samsun (Maden,Canik,Evkaf)

olmak iizere Bafra ve Samsun
Eewesinde yetigen tiitunlerdir.

-Daha agalr derecede olmakla
beraber genel karakteristikleriyle Qargamba, Kavak, Havza,Vezirkopru ve
Merzifon ttitrinleri Samsun; AlaEam,
Gerze ve Sinop tutunleri ise Bafra
mengei iEinde defi erlendirilirler.

b-) Kokulu ve tath t0ttinler grubu :
Harmanlara koku (Aroma) ve tathhk

vermek amacryla katrlrrlar.Ozellikle

B#a'dadeF
neraqpn merzusunda ad sonrn; likleri ve kimyasal iEerik agsrndan
benzerlik gostermeyen dolayslyla
harmanlara katrltm rolleri farkh olan
diger bolge mengeilerinin olugturdu!u risktir" demek daha dolru olacak-

Igte bu ana harman gruplarr arasrnda

Samsun ve Bafra bolgesi tutunleri
aynr grup iginde yer almaktadrr.Yani
sigara harmanlarrnda kullantm amaglarr ve etkileri aynrdrr. Samsun paEah-

nrn harmana katksr ile barrndrrdrlr
mengeilerin tek tek olugturdu$u katkr

kat Elafra ve AlaEam b6lgesinde planlanan {iretimin disiplinli,titiz ve bilinEli

bir Ealryma neticesinde bolgeye sa!layacall ekonomik katlcyr goz ardr etmemekgerekir.

dikkat Eekmek daha

dan da anlagrlacalr uzere G.Hacrkoy
ve gevresinde yetigmektedir.Ege basmalanna daha yakrn kalite nitelili ve

Tiabzon mengei de farkh harman gru-

ler. (Akprnaa19B0)

bu
merEeinin rretirni igin en uygun ortam kendfl eltolrfik kogullanmn oldugu Akqaabat ve Tiabzon yroresidir fa-

basmasl ve TaqovaJTokat bolgesi tu-

radeniz de Samsun paEah drgtnda kalan uretim mengeileri Gumtighacrkoy

rerler.

Harmanlara sertlik verirler yava€ ve
yavan igimli harmanlara doyuruculuk
kazandlnrlar. Tiabzon, futvin, Akgaabat, Hendek, Agonya, Yenice, Gonen, Edirne tutunleri bu gruba girer-

&genmb clacaffir- l{rq}crsuz

trlnleridir.G.Hactkoy basmasr adrn-

Hemen belirtmek gerekirse Orta Ka-

Bunlarla birlikte ;2005 yh iginde
bolgemizde uretilmesi planlanan

:

Eeit yuigilrei konusunda e!i6nem ka@i
znrn&fi. (Ir€trnin her agamast
uqrgk ffirdan Utdilde ilenmef gercfd rrlddar ),aplmah tedbirler
*rndft. fu sayede risk en aza in-

ve kimyasal
ozellikleri itibariyle ve sigara harmanlanndaki farkh rolleriyle dikkat Eeken
yukanda bahsetti$imiz bu mengeilerle olabilecek dejenerasyon riskine

trr.

sert karakterli yabancr tutirnler ile yaprlan harmanlan slah edicidirler.Ege
bolgesi tut0nleri (izmir Mengei) ile
C. Hacrkoy tutunleri bu gruba girerler.
c-)Dolguluk ve Notr ttitiinler grubu:
igimlerinde harmanlarr etkileyici ozellikleri ve kokularr yoktur.Ancak oriental tip tritunlerin genel karakteristiklerini taqrlar.Harman miktarmr artrrmak
igin dolguluk olarak kullanrhrlar. Bursa, Izmit, Tagova ttittnleribu gruba gid-) Sert ttitiinler grubu

rcltliit gti zamamnda, salhkh ve
&gru t- Fkilde yapamayan tiretie tE zrnan risk olugturacaktlr.
hrada driderin soz konusu men-

iEim ozelligi gosterir.Tlagova ttitunleri
ise Orta Karadeniz bolgesinin guneyinde Erbaa, Niksar; Tagova ve Tokat
ekim sahalannda yetigtirilmektedir ve
fiziksel ozellikleri itibariyle bolgemiz
tiitunlerinden farkhdrrlar.Sigara harmanlarrnr etkileyen ozellikleri yoktur.
Kokusuz ve yavag igimlidirler. Dolgulukvasfr tagrlar.

bundandtr. Bafra mengeine ters bir
durum arzederler. Bu mengenin nikotin oranr gok yuksek geker oranr drig{iktiir. Yaprak boyutlarr Eok buyiiktur.
Harmanlarda saEakhhk katmak, nikotin oranrnr ydkselterek doyuruculuk

kazandrmak amaclyla kullanilrrlar.
Thabzon mengeinde tepe krrma ameli-

yesinin uygulandrln ve r.iretimin daha Eok Bafra ve Alagam mengeilerinin

SonuE olarak; fiziksel

gerEekEidir.

Qunku sonuEta bu yabancr mengeilerle olugacak dejenerasyon; bireylerin kimyasal ozelliklerini ve igim karal<teristiklerini deligtirecek ahcr isteklerini kargllamayan olumsuz ozellikler yaratacaktrr.Oysa Samsun grubu ttitunlerin kendi aralannda boyle
bir problem yoktur.Bu anlamda yaprlmasr gerekenler:
1-)Oncelikle ig ve drg pazar ihtiyaElan-

na gore belirlenen ve riretimi uygun
gortilen yabancl tip ve mengei uretimlerini tarrmn her agamasrnda izlemek
ve kontrol alhnda tutmak olmahdrr. Bu
durum riski asgariye indirecektir.
2-)Gergek Bafra mengeinin ozelliklerini taqryan rslah edilmig,hastahklara
kargl dayanrkh,sertifikah tiitun tohumlarrnrn iireticiler araslnda kullanrmr
tegvik edilmeli ve yaygrnlagtrnlmahdrr.
3-)Her yrl yaprlacak fiziksel ve kimyasal analizler sonucu mengeiye uygunluk konusunda devamhhk safilanmatrdrr. Ongorulen araghrma denetleme
ve uygulamalar belirli bir talwime ve
protokole bailanmah buna iglerlik ka-

yetigtirilmedifi taban arazilere kayacafn biliyoruz.Bu durum dejeneras-

zandrnlmaldrr.

yon riskini ortadan kaldrnyor gibi gG
r0nse de tepe hrma ameliyesini ge-

III-) Mevcut ekici saysrnda ve iiretimdeazalmalar:

TUTIT EKIiPERLERI

mE6i
eiitrrM

Bdlgemizde son on yrlm uretici saylsr
rakamlannr inceledilimizde 1,995 ytlmda 32733 olan saynrn 2004 yrh itibariyle 16265'e dugtiigtinii goruyoruz. Yani uretici sapsnda son on yldaki azalma %57 dtzeytndedir. Agafrdaki tablo son on yrlda Bafra ve AlaEam bolgesinin toplam tiitiin trreticisi
saysm gostermektedir:

takrm sebeplere dayandrrmakta yanhq olmaz.drnefrin bir ailede birden
fazla i.rretim iznine sahip kiqilerin (anne, baba,eg ve gocuklar) olduiunu rrc

kolayhk saflamak maksadry{a hem
iiretici hem de ahcilann istegiyle bu
uretim izinlerinde zaman zaman birleqtirmeler yagandr$rnr,dolaysryla
sozlegmeli iiretim donemine gegiE es-

ve mlslra gore de 8 kat daha fazla in-

san guciine ihtiyag duyulmaktadr
Gunliik normal gahgma saati uzerirr
den,tuti.rnun yetigtirilmesi suresinde
bir dekar alan iEin 27-29 ig guntine
ihtiyaq goriilmektedir. Bunun doga
sonucu olarak tutirn,ancak kuguk aile
igletmelerinde yetigtirilmektedir.Bu

tiir igletmelerde tutunun ilretim maliyeti biraz daha fazla fakat kalitesi cie
daha yuksek olmaktadrr (Esendal
1988). Son iki yhn verilerine bakbgtmrzda bolgemizde uretici bagrna dilgen aylrk gelir 2002'de 745.784.72:

EtoFlNnr
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Kaynak Bafra Y.Ti.M.ltilti Kaytlan
TAPDK Kayrflan
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Tabloyu inceledilimizde ekici salnsrmn 2000 yhna kadar 30.000'li rakamlar civannda oldufu,takip eden yrllardan gunumiize dtgiig efilimi gosterdifini soyleyebiliriz (2002 yrh hariE*).
On ylhk ortalama ekici sayrsr 2003 ve
2004 yrllarr izlendilinde toplamda du-

giig yonunde irrme gostermigtir. Bu
durumun sadece bolgemizle alakah

delil diger tutiin tireticisi bolgeleri
(Ege ve Marmara) de kapsar nitelilcte

X{ti

30{rt

nasrnda sayrnrn bu yuzden de hsmen
azaldlfirm soylemek mumkun.Ancak
daha Eok ozel sektor firmalannrn ekici
profili ile baldagan bu durumun ekici

saysr azalmasr konusunda sonuca
tesiri krsmidir.Bu durumu destekler
nitelikte olan bir gozlem de son yrllarda bolgemizde; ekici saysrnrn azalmast dolaysryla yaprak tutiln pazarrnrn daralmasrnrn dolal sonucu olarak
ozel sektor firmalannn kendi aralarrnda ve Tekel'in de dahil oldufiu kryasrya
bir rekabetin var oldulu gergef idir!

oldulu soylenebilir.2000 yhndan iti-

Tutun ziraati zahmetli,agrrr iggilik iste-

baren ozel sektortin ekici salnslnr artlrise 2000 yhmn oncesi-

yen ortalama bir yrlhk sureyi kapsayan
emek-yofiun bir tarrmdrr.Diler bir Eok

ne gore hrzh bir diigiig yagadrlrnr go-

bitkiye gore tiitiin yetiqtiricilili daha

rtiyoruz. Bunda en buynk etken Tekel'in mevcut ozellegtirme politikalanna paralel olarak ekici sayslnda ve
irretimde uyguladr[r krsrtlamalar olmugtur. Bu krsrtlamalar (ekici baqma

yofun bir insan giicune gereksinim

dr$n Gkel'in

22Okg. kota uygulamasr) tiit0n iglet-

mesini rantabl olmaktan grkaracall
duguncesiyle bir Eokekicinin ozel sek-

tore yonelimini

gostermektedir.Bu konuda Samsun
ve Ordu civannda yaprlmrg olan bir
aragtrrma (ilkyaz, 1983) tuttinii dilerleriyle kargilaghrma imkanr vermektedir. Bu aragtrrmanrn sonucuna gore,
bir dekar alanda tuttin yetiEtirmek iEin
ayEiEeline gore 2l,bufdaya gore 13

TL, 2003'de 739.872.463 TL olmugtur.Bu duguk gelir tablosuna ralmen
tiitun yetigtirilen tarlalarda bu rakamlara yaklagabilen geliri getirecek bir
bagka alternatif iirun olasrhlr gortl-

memektedir.Zaten Bafra'da menge
itibariyle kaliteli tuttin yetigtirilebiler:
alanlar krr,krr-taban diler mahsiiller
igin az verimli olan arazilerdir.Zaman

zaman bolgemiz iginde

krsmi alanlarda kabul gormug, tutun
r"ireticisi genig kitleler igin uygulamada yaygrnlagamamlg ve bagarr saflanamadrjr ortaya grkmrgtrr. Yani tuttn

ureticisi bir bahma tuttin uretmeye
mecburdur. Yada geqimini saflamak
iqin goE edecek sonuqta tutun uretiminden vazgeEecektir.Zaten bu sureq
igerisinde tiitun ekicisi ailelerin geng

kugaklan tutirn ziraatinden vazgeEmekte ve trretici saysl azalmaktadrr.
Bu yonde ikazlan zaman zaman ureti-

ci

ailelerinden dinlemekteyiz.Dikkat

Eekecegimiz ikinci nokta uretim ve
ahm durumu tablosudur.Bu tabloda
ekici saysr tablosuyla paralellik gostermekte azalma efilimini desteklemektedir. Agagrda yrllar itibarryla Bafra ve AIaEam mengeilerine ait toplam
uretim ve ahm durumunu gormekte-

Yzi

hrdandrrmrgtrr.Tekel

bir anlamda ekicisini ozel sektor firmalannrn kontroltine brrakmrgtrr. Fa-

1fm0000
t4mg000
12mA000

kat Tekel'in ekici kayplanmn tamamr-

nr ozel sektor firmalanmn dolduramadrfirm tabloya gore toplam rakamda olugan diiEtigten anhyoruz.Burada

tiretici saysnda azalmay teknik bir
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'Tabloya

radgj1 RflgFd t m4fuir il-

gore bolgemizde iiretim

1998 yhndan itibaren drjgiige geqmigtir. (2002 yh hariE,* "bu yrl.Tuhn
yasaslnrn yuriirluge kondugu yldn
Kamunun piyasadaki etkinligini azalttcr nitelikteki yasaya. gok uluslu grketlerin etkisini, yaprlan rekor duwy
de sipariq ve ahmla h bir sonraki yrl bu

durumun dengelendigini goruyoruzverilmek istenen mesaj noktastnda
dugrinmek faydah olacaktrr!2O02 yr-

hnda ozel sektorun ahm genelinde

bolgemizde tutirnlerin ekspertizine
girmeden en yuksek fiyatr verip satrn
alma Eabasr igin ticari anlamdan daha
gok ureticiye guven saflamaya yonelik mesai anlamr tagrdtfrrnl soylemek
herhalde abartr saylmaz. "i
Yine tabloya gore 2000 yrhndan itibaren ozel sektor ahmlarrnr daha onceki

yllara oranla %230 oranrnda artrnrken Kamu(Tekel) %333 oranrnda
azaltmrghr. Bilindigi iizere Tekel yrllar
boyunca ureticiyi desteklemek adrna
gerqek idare ihtiyacr drqrnda ahmlar
yapm€ oluqan fazla stoklannr eritebilmek maksadrla da yeni ahmlara srnrrlama getirmig bir anlamda irreti-

cilerini ozel sektore yonlendirmigtir.
dretim fazlasmrn onune gegebilmek
igin 1994 yrhndan itibaren getirilen
srnrrlamalar her bolge ve mengeiden
ttrtunlere egit miktarda uygulanmrqtrr"

Bu uygulamanrn teknik aErdan gerEek piyasa kogullarr dikkate ahnarak
ortaya konmadr$1, sosyal boyut ige-

ren ve populist bir yaklagrm

tagrdrfrr

bellidir. Yani pazarda ozel sektor tara-

frndan befienilen onemi olan,ihracat
gansr yiiksek bolgemiz t0itinleri ile bu
ozellikleri tagrmayan diler bolge t0tunleri aym kefeye konmugtur. Hemen burada belirtmek gerekir ki 2002
yrh itibanyla olugan yaklagrk mevcut
stoklann %42'si Do$u ve Guneydolu
ttitunlerine, %37'si Ege ve Marmara
Bolgesi ti.ittinlerine sadece %17'si Karadeniz Bolgesi ttitunlerine aittir (Baf-
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kdTn Fgane allcr konumunda olduSu. Ozel sektor tarahndan ragbet gormeyen ve ihracat gans olmayan fala
miktardaki Dolu ve Grineydoiu tutunlerinden oluqan stoklannr eritmeye yonelik harman regetelerinde yaptrg degigikliklerdir. Yrllar iginde Tekel'in sigara harmanlarmda kullandr$r
Ege, Marmara ve Karadeniz Bolgesi
tutunlerinin kullanlm oram dugerken,
Do[u ve G0neydo$u tutrinlerinin kuilanrmr oransal olarak yirkselmigtin
(Tekay,2004) Bu anlamda izlenen politika bir S,andan yerli sigara harmanianmn kalitesini dugiirurken di$er yandan ihracat yeteneli olan y0ksek vasrflr tutunlerimizin stokta kalmaslnl
koruklemigtir.
Son yrllarda ise Bafra mengeinde riretim talebin altrnda gergeklegmektedir.

Boyle yllar 0reticiler ve bolgemiz iE
in gelir kaybr demektir. dretimde azalmalar devam ettili sureceki orta ve
uzun vadede elilim o yondedir ahcrlann devamhhfr surdurmeleri iEin Bafra
ve AlaEam tutunleri vazgeEilmez olmaktan grkacak ikame uretici bolgeler ve mengeiler devreye girecektir.Bu
bolgemiz igin 2002'yrhnda 54.3 liilyon Tl.,2003'yhnda ise 32.6'liilyon
TL. olarak gerEekiegen ttitun gelirinin
her gegen yrl daha da azalmasr anla-

Urf*fgi

ve ihracat gansr yuksd( B*a meqei[ h]tunler gegmigte
Hd gDrdrgu giti gelecekte de ka-

hf gr€cek.Lrln

auna talep her za-

rrsrfrhd<olacahlFl E}ici tfniirlelirin rnericrrt'siizbfnal tnrn- modef ile frrctimi ve

patrrnasrn

suruflan:

3-l-m.tarilt'nde kabul edilen 4733
sa12h kanun lretki tutrrnlerinin alml
ve satmr,ticareti konulanna degigiklik

getirmiqtir.Kanunun grlaE oykiisune
deginecek olursak bu yasarun Tekel'in
ozellegtirilmesinin oniinu agmaya yo-

nelik gabalarla birlikte;borE kizine
girmig Tiirkiye'nin IMFden alacafi
kredinin bir gartr olarak grkarrlan i5
yasadan biri oldufrunu hatrrlamak yararh olacaktrr.Soz konusu yasa uretici
ttitunlerinin yazrh sozlegme esast veya
agft artrma yontemi ile ahnlp satilmasl hukmunri getirmigtir.Buna gore
tutunler yazrh sdzlegmeye gore uretilip

sa[lacak,sozlegme yaprlarak irretilen
t0tilnler drgrnda kalan tiretici ttitunleri, aEk arhrma merkezlerinde aEk arilrma yontemiyle ahnrp sahlacak[r.

Hemen belirtelim, burada albenisi
olan agrk arhrmal yontemin boigemizde yazh sozlegme modelile birlikte yunimedigi gortilmiigtur.Daha ilk

yrlda sozlegme yaprlarak uretilen tut0nler dlqrnda kalan ttittinlerin ahctsr
glkmamrg,sozlegme fazlasr bu ti.itiinler delerinin Eok altrnda bedelle bila-

hare satllmrg, trreticilerin gelir kaybrna neden olmugtur. Daha sonraki yllarda sozlegme dlgr uretim gerEeklegmemigtir.Yani yasann uygulamas tamamen sozlegmeli tarrma doniigmiig
agtk artrmah satrg modeli deweden

mrnl ta$lr.

Erkmryhr.

Bu noktada yapmamlz gereken arz talep dengesinin kurulmastna katkrda
bulunacak optimum tiretimin gerEeklegecelive 0reticiyi tatmin eden gelir

Mevcut sozlegmeli modelin planh tire-

kayrplannr onleyici unsurlarr birlikte
iginde barrndrran politikalarr belirlemek olmahdrr. Oriental tutunler arasmda bir " marka" olan.harmanlarda

time katlcda bulundufu soflenebilir;
ancak lireticinin kazancrm arhrmaya
yonelik bir rekabet ortamlnr yaratmadrfl bir gergektir.Ole ki yasada "Sozlegmeli tiretim esasma gore tiretilen
tutiinlerin fiyatlarl ttitiin mamulleri
[reticileri ve/teya t{iccarlar ile tireticiler vefueya temsilcileri arasnda varr-
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Ier vefueya temsilcileri arasrnda varrlan mutabakata gore berirrenir"

(Teker) tamamen piyasadan
Eekilmesi
halinde r-iretici kesim adma daha da

hukmti yer almaktadrr.Sozregmeri orumsuzgartlargetirebirir.

iiretim modelinin ugtincu yhnr dol_ Dtinyada,r" nE
flkeleiinde i.iretim
durdulumuz gu gunlerde vanran bu ve satry piyasara.
: Diinyada tiitrln
mutabakatlarda olugan fiyatrar, tireti. uretiminin
en briyuk otdugu ilkerer_
ciye tatmin edici bir gelir getirmemig- den ABD,Brezilyave
Zmbabvede hr_
tir. son ylllarda tretimin talep kadar tiinrer muzayede
merkezrerinde aElk
gergeklegmedigi bolgemizde, uretici- artrrma yontemiyle
sablmaktad'.AB
ler bu durumdan kendirerine bir ka- ulkererinde ise
sozreEmeri uretim
zanEsaflayamamaktadrlar. Ttitunle- mevcuttur.
oriental tipiuttrn pryasa_
rini eler atcr izni ormazsa daha yuk- srnda en biiy,.ik
rakibimiz AB urkesi
sek fiyat verip almak isteyebilecek yunanistan, "sozregmeri
ttitun ureti-

bagka bir ahclya satma hakla'yolrtur. minin
ortakra'm politikasr,nm temel
Halbuki ahcilar isterrerse sozreqmere- esaslanna aykrrr
olduiunu, tur baErna
rini ureticilerin izniyre bir bagka ahcrya onceden beiirrenmig

iyatra.n taraflarr
dewetme imkanma sahiptirler. soz- bafladr$rnr, bu
durumln konvansiyoIegmelerdeki fiyatlar iiretici agsmdan nel fiyatla'n
bozulmasrna sebep oldu_
ballayrcr olmaktadrr dreticirer ka!u ve treticiye tatmin edici getir sa!zanElannr eler a[cl firma isterse, an- ramadrjnr
ve paza.n diizenri igreyigini

cak yaah sozleEmede berirtilen

esas-

lar (prim) kadar artrabiteceklerdir.

Za-

ten ahcrlann sozleEmeyre kendirerine

tehlikeye attrfrru" ifade etmektedir.AB
tilkelerinde piyasa sistemleri devamh
degiEikrik iEindedir. Bu degigikrik is-

bafiladrkfan, aksi soz konusu ordu- temreri en son
orarak 25 r4art 2002
lunda tazminat alabilecekleri 0retici- tarihli ve 546 sayrtr konseyyonetmeli_
lerin tuttin bedellerini, kendi mariyetlinde agrkga u"ir.tit-igtir. Avrupa Bir_

lerini ytikseltmemek adma arhrmak ri$iiErenmemtg
t0ttin iaza'mn genel
istemeyecekleri bir gerEektir.sonug organizasyonu hakkrndaki

olarak mevcut yasayra; ttitrin

fiyatla-

2075/92

sayh konsey tuzriltin0n de$igtirilmesi gereklirisi fikri ortaya
Erkmrytrr. De-

rmn geffaf rekabet qartrannda ve serbest piyasa kogulla'nda orugmadrfr,
ligikrikler iEinde "agrl art,rman,n,, igoreticiyi tatmin edebilecek gelir duze- lenmemig tiittnirn
ticari fiyatrnr artr_
yine taErycr nitelikte olmadrlr go*il- manrn bir yolu
olarak tegvik edilmesi

lerinde sahlmasr en

dolru

yonterr

olacaktrr. Bunun iEin gerekli alt yapr.

y6netmelik ve taslaklar hali hazrrda
beklemektedir.yaprlmasr gereken bu
ydnde iradenin ortaya konmastdr!
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Dernefi Brilteni, iZt{in, sayr:5g, Tem_
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Esendal,Enver:

"Dofu

Karadeniz

Bolgesinde Tarrmsal dretimin Verim_
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ProduktMte Merkezi yayrnlan: 404,
ANKARA,1990
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Ta_

mektedir.Bu anlayrg iEerisinde ilk ola- gerekriligi ifadesi ye.
nm ve KoyigleriBakanhlr Ege Tanm_
almaktaarr. (Qerak desteklenmesi gereken tanmsal lik,Temmuz2OO2J
sal fuagtrma Enstitrisu Mtidurltigri
uretici kesimin bir balsma ahcr firma_ Sonug olarak yagadrllmrz uE
Yaynlan,iZMiR, t9B9
senelik
lann insafrna terk edildili agrktrr.
sozlegmeli riretim modeli tecrubesinYaprak t0tr.in ahcrsr firmalann hepsi- den ve AB piyasalarndaki
'liekay,Yllmaz "Tijtun politikasr",
:
degigiklik
Tti_
nin bir bakrma aracr kururug ordufu- isteklerinden gormekteyiz
tun
Eksperleri
Derneli Biilteni, say:
ki; sozregnu,astl ahcrlann tedarikEireri konu- meritarrmmodelienaandan
67,s:5 - 1 4,iZ/{riR, eylut 2O0a
munda olduldanm soylemek mum- Bolgemiz iEin vazgeEilmesi zorunlu
ktindur. Asrl a-llcrlann ise bir elin par- bir halalmlgtrr.uretim ve satE
Yilmaz,NaEit : :'Tritun Bakrmr",s:
konula,
mak saysm gegmeyen sayda ulus- rnda:
I. O. Or. Fak,T E.Y o., iSTANBUL,
www. bafraziraatodasi. org. tr
lararast trostlerin oldulu bilinen bir - ureticilerin yaranna maksimum faywww.habex..com haber bagh$: Ttirk
gergektir.Bu anlamda mevcut sistem da saflanmasl,
uluslararasr trostlerin, pazan kontrol - fiyatlann Eeffaf, rekabet kogullannda ' Tiryakisi 'Turku'tutturecek mi ?.
19.06.2004
altlnda tutmasml kolaylagtlrmaktadrr. olugmast,
www.tapdk.gov.tr
onune geEilebilmesi
Bolece zamanla Tekel'in yerini ozel .tekellegmenin
www.tutuneksper. org. tr
sektor tekelinin alacalrnr soylemek iEin ekici ttit0nlerinin salhkh bir ureabarh saylmaz. Bu durum kamunun tim planlamasr surdtir0lerek "agk artrma yontemiyle" muzayede merkez_
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Sahte rakr uretilip satrlmasr sonucunda 30'un iizerinde insarumzrn hayatrn kaybettili gergefi kolay kolay hafrzalarrmzdan silinmeyecektir. Ama bir
difier gergekte toplumumuzdaki hafrza zayfltfiidtr. Umarz bu kez yanilrnz
ve yaganan acrlarrn boyutu, alkol ve si-

gara sektor0ne kamuoyunun dikkatini Eeker de eksiklikler giderilerek yaganan acrlar bir daha yaganmak zorunda kahnmaz.
Bu yagananlar; .sektorde sorumluluk
ustlenen devlet kurumlan arasrnda
yetki ve sorumluluk noktasnda buy0k

bir koordinasyon eksikli$i oldulu ger-

Eelini ortaya Erkartmrgtrr. Nitekim
olum olaylarrnrn ardrndan sahte ve
kaEakgrhk konusunda yetki ve sorumlulufu olmadtfrnr kamuoyuna
agrklayan kurum ve kuruluglarm birkaq gun iginde, higbir yeni yasal

diizenleme yapllmaksrzln, yasa drgr
[retim yapan onlarca [retim mekanl-

nr tespit etmesi, binlerce gige sahte
alkollfi iEki ele geEirmesi, bunlarr uretip dalrtanlan yargr oniine gkartmasr
ilginE oldu$u kadar uzerinde diiqilntilmesi gereken bir tablo olugturmugtur.
Sahte ve kagak sigara konusu ise ulkemiz iEin en az sahte alkollu iEki uretilip satrlmasl kadar hayati oneme sahip bir konudur. Sahte sigaramn, sahte rakr tijketimi sonrast gergeklegen
bu ani olumler gibi bir salhk seyrine
sahip olmamakla birlilcte, uzun vadede ciddi ve telafisi mtimktin olmayan
salhk problemlerine yol aEmasr
kagrnilmazdrr. Ara zaten salhla za.
rarh oldufiu bilinen ve daha az zararh
hale getirilebilmesi iEin nikotin, tar gi-

biinsan salhfrna zararh madde miktarlarrnr daha aqa$r gekebilmek igin
uluslararasr normlar belirlenen siga-

ranrn, sahte uretiminde kullanrlan
hammadde ve katklann yapaca$r
tahribat tahminlerin Eok tizerinde olacaldr. Son yllarda ulkemizde sahte ve
kaEak sigaralarrn sahip oldulu pazar
payr korkung bir yukselig trendi igindedir. Bu durumun salhkh birtoplum
olugmasrrun on0nde ciddi bir tehdit

olugturdulu ortadadr.
Ucuz olmasr sebebMe yuksek kar
marjr olan bu sigaralar, dalrtrm allarrna rahathkla srzabilmekte, bu da tiiketimi artrrmanrn yanr srra hem kontrol
ve takibini zorlagtrarak mticadeleyi
griElegtirmekte hem de rilkemiz iqin
buyuk ekonomik kayrplara neden olmaktadr.

Di$er taraftan, yasal olarak sigara
ureten firmalar da, sigara fiyatrndaki
yuksek vergilerden ottirti sahtecilijin
yayrldrlr soylemeni lrullanarak hukiimetler tizerinde bask kurmaya gahq
makta, vergi oranlarrm diiEiirerek si-

gara tiiketimini artrrmanm yollannr
aramaktadrlar.
Sahte ve kaEak sigaranm pazar payrnn yiikselmesi, 7777 sayh yasanm
kaldrnlmasr sonucu TEKEL' in iktisadi
Devlet Tegekkttlti yaprlmasr sonraslnda piyasadaki denetim ve dirzenleme
yetkisinin ortadan kalkrnasr ve Ozellegtirilme siirecine girmesi ile aym do-

nemlere denk drigmektedir. 1,177
sayh yasanrn iptali ve sonrasmda
gkartrlan 4926 saynhKaEakgrhkla Mticadele Kanunu ile 1918 salnh Kanu-

nunun iptali sonrasrnda Tekel ve
TAPDK personelinin kaEakgrhkla ilgili
gorevlerine son verilmesine, 2004 ylrnda grkarhlan 5179 sayh Grdalann
Uretimi Tuketimi ve Denetlenmesine
dair Kanun ile alkollti iEkinin grda

maddesi sayrlmaslyla Tarlm

Bakanhftnl'da deweye sokulmasr da
eklenince tiim bunla4 kagak ve sahte
sigara ile alkol konusunda devletin
kurum ve kuruluglan arasnda yetki ve
sorumluldann paylaglmrnda karmaga
yaratrrnE, piyasadaki bu gegig doneminden istifade eden firsatgrlar da
olay bu noktaya getirmigtir.
Ulkemiz, Dunya Sa$hk Orgiitu tarafindan haarlanan Ttittin Kontrolti
QerEeve Sozlegmesi'ne ilk imza ko-
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devletlerden biri olarak, onirmuz_

deki sureEte sigara triketimini
azalt_
maya yonelik bir dizi tedbirler
almak
zorundadtr. $u andaki durum
da dik_
kate ahndrfrnda en az yasal
riretim
iEin alnacak tedbirler f.ulu.
,ui,t" u"

kaEak sigara konusunda
da tedbirter
ahnmasr bir zorunluluk
"luruk ;;;;_
mektedir.
sigara ttiketimi dijer utke_
oldulu gibi ozel ,"kt6.:;;;;;_
saya girmesi ile ciddi oranda ^aitrs

litt3ryge

lerde

gostermiEtirve bu artrg devam
utrn"f.l

tedir. Bu ballamda

feXru in Orei

leEtirilmesi karan yeniden grizden
gegirilmelidir.
"Devlet halkrnr zehirlemez,, gor0gri
gerEefii yansrtmamaktadrr.
Blreysl
dtgilnuldtig0nde insan, genel
ddgti_

nuldugunde de toplum saghgr
irzen:n_
oe dtreK etkisi olan ve sahte
riretim ile

bu zararlarrn had safhada .iauil
;i:
gara sektorrinLi, daha fazla
kar etme
amaElarr icin insanlan zehirlemekten
kagrnmadrklan mahkeme t
uru.lu.,-it"

tescil edilen uluslararasr girketlere

teslim etmemek, Devleti yonut"nf".in
asli gorevi olmak zorundadrr.
Olayrn
ekonomik ve insan saghgr Uoyut,
au
dtigtinillerek TEKEL in oieltegtirilme_

sinden daha fazla gecikilmeden
ve
gok geg olmadan vazgegilmetidir.

lilili.

nedeniyle ,, Ozellegtirme kapsa_
mr drgrna " Erkanlmasr taleplerimize
paralel olarak ; TEKEL A.S.
de isti:dam Drgr personel olarak beiirlenepersonelin bagka kurumlara nakjl
s.L_

INSANIMIZIN DA
QoKULUSLI
srcARA Cinrricimnt KARATSTN

DAKI TEK GdVENCELCNI Or.OC
G

U UNUTULMA,IVIALIDIR.
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recinin durdurularak magduril.etleil_

nin onlenmesi hususunJa i1i nile:
gosterilmesini de talep
Onun iEin diyoruz ki:
"ii1.orl..
***TEKEL, DAHA
FAZLAGEq KA_
LTN,lvI ADAN OZeu-eqrinme "KAP_
SAMINDAN qIKARTILMALIDIR.
**XPIYASA

TALEPLERiNE CEVAP

VERECEK cintinmni SUNABiiMEsi iqiN GEREKLI or"AN-fifi_
RIMLARI YAPMA IMXAU VERI
-

MELIDIR.

***SAHTE VE
KAqAK YOLL-ARLA
SUNULAN
ALKOLLd
l{zARA
TqECEKLER VE SiCnnemnm
_EfKiN MdCADELE iqiN- ilevlE_
TlN
KqRUlvt vE KUiTULUSLART
ARASINDA KOORDiNNS'VOX
SAGLANMALI, CXSiXT-ir<r-EN
VARSA BUNLAR vAKir cEqiniiMEDENTELAFiEDILMELiDiR. -

:::LE5FL'iN umemiz iqin miu-i

BIR DECER OLIVI,ANIN YANI SIRA
TdTdN cinErimi yApAN 4oo.ooo

':::r,::,'::r,::, :':.:,,

TdTUNPLATFoRMC
KATILIN4CILAR

.TEK CIDA ig Ege
Botge Bagka/v\ehmet KAMTAS. yonetim Kuru

Uyesi Tufan AySAN
.TUTUN EKSPERLERI

OERXEC

Bagkanr yrlmaz TEKAY Cenel
Sekre

Dr.

feynep AYTEMUR

.TURKIYE ZiNN,qr
ODALARI

.TMMOB

ZiRAAT MUHENDiSLEF
ODASI lzmir $ubesi Bagkanr DoE.D:
KamilOkyay SINDIR
. TARIM EKoNoMiSi
DERNEGi izml

"

i:?-":l

OZKAYA

Baskanr prof.Dr. Tayfur

-TURK ENERJi SENDiKASI

Esz
Bolge gubesi Baska nr Halit TOpRA"il
..TURKIYE ZiRAATCTLAR DERNEC
lzm.irTemsilcisi Birol qAKMUR

rARrM snrig xooprna
:LUIU|
TIFLERIBagkan
veya Temsilcileri

Daha once bagka ulkelerde
de ornek_

trnctone4/a TEKEL'ine 5,2
milyar g
teklif ettifi basrnda yer almrgtrr.
Bu
fiyat tektifi bite miili ienEL,i"
o^i

legtirilmesi karanndan vaz gegilmesi

iEin yeterli bir nedendir.

Surekli ertelenen ihaleler ve yeni
be_
lirlenen ihale takvimleri,
Eokuiuslu te_
kellerin igine yaramakta, onrinti
gore_
mey. en, yatlrrm yaptrnlmayan
vJcah_

Sanlannrn motivasyonu tijkenme

noKtaslna getirilen TEKEL bu
sartlar_

da. surekli pazar kaybea-"u"
_ut_
rum.edilmektedir. Siyasi iraie
buna
our demek zorundadrr. Bunun
yega_
ne yolu TEKEL'in vakit gegirilmed-en

Ozellegtirilme kapsarnrndan glkartrl_

masrdrr. Yukanda belirtilen g".ek6_
Ierle TEKEL'|n bir Kamu Krrum,
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ve piyasaya arzrna iligkin usul re esasIarr kapsar.

tarafrilca:.

Madde

3

Bu Yonetmelik "3/1l20oz

tarihli ve 4733 sa5nhTutiin, Tutun Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri Genel

t

Mudiirlugunun Yeniden Yaprlandrrrl-

Tiittin, Tiitiin lvlamulleri

masr ile Tutirn ve Tuttn Mamullerinin
Uretimine, igve Drg Ahm ve Satrmrna,
4046 Sayh Kanundave 233 Sayrh Kanun Hukmunde Kararnamede Degi-

qiklikYaprlmasrna Dair Kanun" ile "Av-

Drizenleme Kutumundanl

rupa BirliQinin2OOU37/EC sayh Uye
Olkelerin, Tutiin Mamullerinin Uretimi, Piyasaya Arzr ve Satrqrna iligkin
Kanun, Yonetmelik ve idari Huk0mlerinin Uzlaghrrlmasr ite itgiti Direktif"

hukumlerine davanrlarak hazrrlanml$rlr.

Thnlmlar

Tilttin Mamullerinin Zararlanndan
Korumaya Yrinelik dretim $ekline,
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine iliEkin Usulve Esaslar Hakkrnda
Yonetmelik

ninixcieoLUM
Amag. Kapsam. Dayanak ve
Tanrmlar
Amag
Madde 1 BuYonetmelilin amacr; tutun mamullerinin gegitli gekillerde tii-

ketiminden kaynaklanan kamusal.
toplumsal ya da trbbi nitelikteki her
t0rlu zararh etkilerini onlemeye yonelik usul ve esaslar ile, tutun mamullerinde bulunan azami zifir, nikotin ve

karbon monoksit brrahmlan ve bu
mamullerin birim paketlerinde bulunacak salh!a iligkin uyarr, diger bilgi-

='* a*=:. ? =..:s:ca,,er

a:]1aCri :..]:J: :]anlu.lel:],: :?:?:.2:,a dar <orunala roneli,< uier;:r: Ser.-:

Dayanak

\I

-,;-- ,. :::::.erCirmeSi: TUtUn
-:- - :-- - :-': ::etnelik huktm:'-: -.=-'-=--.-:. :est edilmesi.
- -:.:-: :: -:: .: ,e',a beJgelen-

Madde4 BuYonetmeliktegegen;
Kurum: Tiitirn, Tutun Mamulleri ve
Alkollu IEkiler Piyasasr Dilzenleme
Kurumunu,
Musteqarhk: Drg Ticaret Mustegarh!rnr,
Komisyon: Avrupa Birlili Komisyonunu,
Uretici: Tutun mamuliinu ureten veya
irrune adrnr, ticari markasrnl veya ay'lrt

edici

igaretini " koymak suretil le
kendini uretici olarak tanrtan gergek
veya tuzel kigil: ureticinin Turki,,'e dr;rnda olmasr halinde. uretici tarafrndan ;etkilendirilen temsilciri re veya
ithalaigrl.r: apca urunun tedarik zincirinde -ver alan ve faaliy,etleri urunirn
gu.renligine iligkin ozellikierini etkileyen gercek r ey a tuzel kigiy,
Uygunluk degerlendirme kuruluqu :
Urunirn ilgili teknik dirzenlemeye uyguniuQunun test edilmesi. muayene

:.:'. ?:..::.

almast

..:. 133--i €'*.

P..,asa gr:a:-:r-..

,e :e:.e:j:.i: Kurum

:*:-:. ::-.-::.-ileririn

piya-

saya arzl vera dagrtr::rr asamasrnda
veya urun pi1'asada iken :u Yonetmelikve ilgili diger teknik duzenlemelere uygun olarak uretilip uretilmediginin. bu kapsamda guvenli olup o1madtfrnrn denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
Tutiin mamulleri : Genetik olarak degigtirilsin ya da degigtirilmesin tutun
yaprafrrnrn tamamen veya krsmen
hammadde olarak kullanrlmasr ile yaprlan igme, burna gekme, emme ya
da gilneme amagh tum urunleri,
Zifir : Su ve nikotin igermeyen ham
duman kondensatlnt,
Nikotin : Nikotinsel alkaloitleri,
Agrzdan kullanrm igin tiitiln: iqmek ya
da Eignemek amaEh olanlarrn drqrnda, tamamen veya krsmen tutunden
mamul, tozya da pargacrk halinde ya
da bunlarrn herhangi bir bilegimiqeklinde, ozellikle tek kullanrmhk torba ya
da gozenekli torba veya bir grda urununu andrrrr gekilde piyasaya arz edi-

len alrzdan kuilanrma yonelik tutiin
mamullerini.

Cirdi : Tutun mamullerinin uretiminde kullanrlan tutun yapragr ve do$al
da islenmemig haldeki tritun bitkisi
pargalarr harig olmak uzere bir tr-ltun
mamulunun uretiminde veya hazrr-

ra

lanmasrnda kullanrlan maddeler ile
bitmiq urunde degigmig qekilde de olsa yer alan kafrt, filtre, mtrekkep ve
yaprgtrncrlar dahil her tur madde veya
ogeyi,

Brrahm : Sigaranrn makine tarafrndan iEimi srrasrnda dolrudan sisteme
ahnan zifir, nikotin ve karbon monoksit gibi bilegenleri, ifade eder.
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BOLUI'I
rhi &. Fliltotin ve Karbon
Brratamlan ve Olgtim
ffi
Irletotlan
.{zami Zifir. Nikotin ve Karbon
Monoksit Blrakrmlarl

5 Uretilen, serbest dolagrma
',e pivasaya arz edilen her bir adet siga:a igin 1t'112007 tarihinden itibaren

.i'ladde

Kurum, tuketicinin bilgilendirilmesini

sallamak amacryla bu maddeye gore
sunulan veri ve bilgileri, ticari srr oluqturma ozelliklerini de dikkate alarak
halkrn bilgisine sunar ve her yl Komisyona iletilmek uzere Mtistegarhla
bildirir.

tiqtixcci e6lti'tvl
Etiketleme

btrakrmt olma-

irdrr.

OlqiimMetotlan
Madde 6 Sigaralann zifir, nikotin ve
karbon monoksit btrakrmlan; zifir igin

TS ISO 4387, nikotin ig in TS ISO
10315 ve karbon monoksit igin ISO
8454 sayh standartlara gore olgllur.
Paketierin irzerindeki zifir ve nikotin
ibarelerinin dogrulugu ise ISO 8243
sayrlt standarda uygun olarak onaylanlr.

Birinci frkrada sozu edilen olgumler,

,
,
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Kurum taraftndan gorevlendirilen uygunluk de{erlendirme kuruluqlarrnca
yaprhr ya da tasdik edilir. Kurum, sozkonusu uygunluk degerlendirme kuruluglarrnrn listesini ve gorevlendirme
igin uygulanan kriter ve denetleme
yontemlerini Musteqarhk araclhfiryla
Komisyona intikal ettirir. Bu bildirim
ile ilgili hususlardayaprlacakherhangi
bir deligiklik ayru gekilde Komisyona

Kurum, tutun mamulleri 0reticilerinden, t0tun mamulleri girdilerinin saghk uzerindeki etkilerini ve bunlartn bagrmhhk yapro ozelliklerini defierlendirmek uzere her bir marka ve gegit
bazrnda belirleyecefi diger testleri

yupttrrnulartnt veya bu testlerin uyqunluk degerlendirme kuruluglarr tar"
^ rafrndan gergeklegtirilmesi veya tas-

t

i
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alX edilmesi qartrhr getirebilir. Gergek-

legtirilen test sonuglarr Kuruma yrlhk
olarak sunulur. Tutun mamulirnun
ozellikleri degigmedigi durumlarda
Kurum test sonuglartnrn daha az stk-

hkla sunulmasrnr isteyebilir. Tiitun
mamulunun ozelliklerindeki degigiklikler ise Komisyona iletilmek uzere

ra Kurum tarafrndan
bildirilir.

Etiket Bilgileri
Madde 7 Sigaralarrn bu Yonetmeligin 6 ncr maddesindeki metotlara gore olqiilen zifir, nikotin ve karbon monoksit brrakrmlarr, sigara paketinin bir
yan uzun yuztine Turkqe olarak ve iigili yuzeyin en az yuzde onunu (% 10
unu) kaplayacak gekilde yazrltr.
Agrzdan kullanrm iqin tutiinler ve diler dumansrz tirtun mamulleri dtqtn-

da kalan tum tiitun mamulleri birim
paketinin uzerinde, agrkga gorulebilir
ve rahatga okunabilir gekilde devamlt

surette olmak i.rzere "Yasal uyan : Sa!hla zararhdrr" ana uyatlst yer alrr. Aynr

paket uzerinde 11112006 tarihinden
itibaren de, "SigarfTutiin iqmek oldurur" veya "Sigara,/Tttun igmek old0rebilir" ile "Sigara/Tuttin igmek size
ve Eevrenizdekilere ciddi zararlar verir"

geklindeki iki genel uyartdan biri ve

Ek-1 de tantmlanan ek uyanlardan
biri bulunur.

iletilir.

Mustegarlt!a

ana uyannln yanl slra "Bu
mulr-i saghfrnrza zarar verebilir ' =

Yukarrda belirtilen genel uyanlar tutiln
mamulu birim paketinin en gok gorulebilen genig yuzeyine, ek uyanlar ise
aynl tutun mamulii birim paketinin en

Eok gorulebilen difier genig yuzeyine
uygulanrr. dretici firma tarafindan,
genel uyanlar ile ek uyanlann kulla-

:

grmhhk yapar" uyarlsl bulun*-

:

'uyan, perakende satrqta kullanrlabirim paketin ilave geffaf amba :

harig en gok gorulen YuzeYi
yazrltr. Kururn,

a'ami 12 mg. zifir, 1 mg. nikotinve 10

ng. karbon monoksit

mamullerinin birim Paketi u::-:r'-n
ttt'- *

uz=

bu uyartlarln am: j

yuzeyindeki konumunu belirleYeb
Bu maddenin ikinci frkrasrna gore

rekli genel uyan ile dordtincii fr,
srnda belirtilen altzdan kullanrm

tutun ve dumanstz tutun mamu
igin uyan, basrh oldulu birim tu
mamulu paketinin geniq drq YiizeY:
en az yuzde otuzunu (%30 unu); iki:
frkra gerefince basilacak ek uyart ,
aynr t0tun mamulunun diger ge-

drg yuzeyinin en az Yuzde krf.'
(%40rnr) kaplamahdrr. Ancak, siga'
drgrndaki tutirn mamulleri igin ama:
-'
lanmrq ve en gorulebilir YuzeYi
cm2'yi agan birim paketlerde, ikir
frlcradaki uyarrlar her bir yiizefn en 22,5 cm2'sini kaplamahdrr. Ana uyadiger uyarrlann kapladrlt alanlar c -

grnda yer almahdrr.

Bu maddeye gore tutun mamullerin--

ambalajrnda bulunmast istenen zii'
nikotin ve karbon monoksite ait btra'
krm ibareleri ile uyart metinleri;
a) Beyaz zemin iizerine, koYu siYaHelvetica yazr tipile basrh olmahdr:
Punto boyutu Kurum taraftnda:
metin iEin ayrrlan alanda mumku:
olan en buyuk bolumiinu kaplayaca,
gekilde belirlenir.
b) ilk harfi harig kuEuk harf ile yazrlrr.
c) Yazrlmasr gereken alana ortalanmr-'
ve paketin ust kenanna paralel qekilde

olmahdtr.
d) Bu maddenin dorduncu fikraslnda

nlm slraslve suresi donugumlu olarak
her bir marka igin belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum gerekli gordugu
takdirde kullantm slraslnl ve suresini
defigtirebilir. Bu uyarrlar, ek geffaf ambalaj harig olmakuzere perakende satrqa sunulan her birim paketin yuzeyt
uzerine yaziltr. Kurum, bu uyartlarn
ambalaj yuzeyindeki konumunu belir-

yan, uyarryt okunamaz hale getirmeyen veya difer beyanlarla hiqbir gekilde karrgmayan siyah bir srntr ile

leyebilir.

ibareler bandrol, pul ve benzeri ilave-

Piyasaya arztna izin verilen afivdan
kullanlm icin tutun ve dumansz t0tun

ler irzerine yazrlmamahdtr. Yazrlar, sabit ve silinemez olarak basrlmah, bag-

belirtilen tutun mamulleri harig, 3
mm' den az, 4' mm den fazla olma-

gevrelenmelidir.
e) Turkge olarak yazrlmahdrr.

Bu maddede tantmlanan metin

ve

[g
=:==

@

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

ka resim ya dayaziarla ya da paketin

aErlmasryla saklanmamah ve enqel_
Ienmemelidir. Sigara drgrndaki trifun

mamullerinde

bu metinle4

sokule_
mez nitelikte olmasr gartryla yaplgtln_
labilir.

Kurum, bu maddede belirtilen uyanlara ilaveten srnrr gizgisinin drsinda

na iletiknek uzere ltusfeEarbga
dirir.

Madde

9

ifibaren

befrf

bfo

lanlanraz

teye, bu maddelerin iglevve kategorisi

ile uretime katrlma sebeplerini be_

Iirten bir beyan ilave edilmelidir. Us_
tede, aSmr zamanda bu maddelerin
yanmry ya da yanmamrg gekillerinin
salhja etkilerini ve balrmhhk yaprcr

ozelliklerini gosteren

ve

ureticinin

elinde mevcut olan toksikolojik veriler
bulunmahdtr. Liste, tirtr.in mamuh-in_

de bulunan her bir girdiye ait olarak
azalan alrrhklar slraslna gore oluqtu_

rulmahdr.
Kurum, tr-iketicinin bilgilendirilmesini
saglamak amacryla, bu madde uya_
rrnca safiladrlr bilgileri, ticarisrr olug_

turan ozellikle rirun formulij bilgileri_
nin korunmasrna ozen gostererek

Piyasaya Arz. Piyasa G<izetimi ve

Madde 10 Piyasaya arz edilecek tr.i_
t0n mamullerinin bu yonetmelikte
belirlenen dr,izenlemelere uygun
olmasr zorunludur.

Ancak, bu Yonetmeligin

5, 7 ve 9

uncu maddelerinde belirtilen tarihler_
den once tiretilerek piyasaya arz edi_

Ien ve anilan maddelerdeki gerekli
nitelikleri tagrmayan tutun mamulleri
en gok bir yrl sure ile piyasada bulu_
nabilir.

Bu Yonetmelik hrlkumlerine uygun
uretilmeyen tutun mamullerinin uy_
gunmug gibi piyasaya arzr halinde,
Yonetmelilin 72 nci maddesinde
belirtilen huktimlere gore iglem yaprlrr
ve Komisyona iletilmek uzere Muste_
garh!a bildirilir.
Piyasa G<izetimi ve Denetimi
Madde 11 Tutiin mamullerinin piyasa gozetimi ve denetimi Kurum tara_

frndan; 1,3/11/2001 tarihli ve 2001/
3529 sayh Bakanlar Kurulu Karan ile

kabul edifeh, 17/7/2002 tarihti

ve

24643 s.ayh Resmi Gazete'de yayrmlanan "driinlerin Piyasa Gozetimi ve
Denetimine Dair Yonetmelik"te belir_

tilen hiikiimler EerEevesinde

yaprlrr

veyayaptrrrlrr.

Kurum, her bir gegit tuttin mamulti_

ol_

Aykrn Dawanrglarda Uygulanacak
Htikiimler
Madde 12 Bu Yonetmelik ve ilgili di,
ler teknik dtizenlemelere ayhn dav-

Kurum, her yrl bu maddeye gore su_

ranryta bulunanlara 4703 savrh dr0n_
lere iligkin Gknik Mevzuatn Haarlan-

brrahmr da dahil olmak tzere r,irun
girdi listesinin halk igin ulagrlabilir
masmt sallar.

1

Bu yonetmelisin

iletilmek trzere MusteEarhga bitdirilir.

Madde

ne$inci n6rfm

halkrn bilgisine sunar.

n0n zifir, nikotin ve karbon monoksit

Ge-clci Madde

uygulamaya konuldugu, Komisyona

Yiirtuliik

PiyasayaArz

Diger drtin Bilgileri
Madde 8 Tut0n mamulleri iireticileri,
marka ve Eeqit baanda tr-itijn mamul_
leri trretiminde kullanilan tum girdileri
ve bunlann miktannr gosterir bir listevi
ylhk olarak Kuruma vermek zorunda_
drrlar. ifk bildirim en geg 37/12/2005
tarihine kadar yaprlmrg olmahdrr. Lis_

ALTINCI BOLdM
Son Hii'lri.imler

hlhrn mamuluniin

grore daha az zararh oldu-

Denetimi

odnorilcri eoldm

mevanat hirkurnleri uygulanrr.

Tilurn rnannullerinin amba_
I 12006 tarihinden

gunu irrn eden metin. isim. ticari
marka. meca \felra d!1er iEaretler kul_

Diger driin Bitgileri ve drtin
Thnlmlan

MiistegarlE tarafindan yaymlanan

lajlan uzerlnde

isteyebilir.

numarasr veya benzeri bir i5aretleme

ve bu Kanun gergevesinde Drg Ticaret

TuUn lbnaeli*r Tauntanrala_
nndakil(.q*taryr&

dbederine

yaprhr.

rrErs ve Uygulanmasrna Dair Kanun

bil_

kendisinin referans gosterilmesini

Tritun mamullerinin tanrmlama ve iz_
lenebilirlifiini saglamak amacryla. h.r_
tirn mamulu birirn paketi uzerine, rlre_
tim yeri ve zamanlnt belirleyecek parti

r

nulan b0u.ln Lilgi r.e r-erileri. ttorniqp_

13

Bu yonetmetik 1/1/2005

tarihinden gegerli olmak izere yaymr
tarihinde ytinirhile girer.
Ytiriitme
Madde 14 Bu Yonetmelik h0kumle_
rini Kurum Bagkanr yurutur.

EK-1: Ek Salhk Uyanlan Listesi
1

.

Sigara iqenler geng yagta olur.

2. Sigara igmek damarlarr hkar, kalp
krizine ve felElere neden olur.
3. Sigara iEmek olumcul akcijer kanserine neden olur.

4. Hamile iken sigara igmek bebe{e
zararverir.
5. Qocuklarr koruyun: Dumanrnra onlara solutmayn.
6. Saghk kuruluglarr sigaray brakma_
da size yardrmcr olabilir.

7. Sigara iEmek yuksek derecede ba_

gmhhk yapar, baglamayn.
8. Sigaray btrakmak ohimcul kalp
akcif er hastahklarr riskini azaltr.

veo

9. Sigara iEmek afrrh ve yavag bir olu_
me neden olabilir.

10. Sigaray brrakmak iqin doktoru_
nuzdan v€ ..........'den yardrm isteyin.
ffardrm istenecek salhk kurulugunun
telefonu, posta,/internet adresi. Sadhk

Bakanhfr ve Kurumca belirienecektir.)
1 1. Sigara iEmek kan akqrnr yavaglatrr
ve cinsel iktidarsrzhla neden olur.
12. Sigara igmek cildin erken yaglan_
mastna neden olur.
13. Sigara iEmek spermlere zarar vererek do$urganhlr azaltr.
14. Sigara dumanrnda benze, nitrosa_

mine, formaldehit ve hidrojensiyanit
gibi kanser yaprcr maddeler bulunur.

Not: Di{er t{itr.in mamullerinde "siga_

ra" kelimesi yerine "tuttin" kelimesi
kullanrlrr.

ninirm-enl
MH
rirei
altcok uzaklara ve defalarca olunca'
srk duzenleri

bozuldulundan qok uzu-

gol'worlar. Bazen afihyorlar' Sonra
Emirler
durumu anlattyoruz'
"ukluru
grktrfir igin tam anlamryla valiz top-

kullarrkaya yeni gegti, arabay sen
direksiyona geqtir-o,ni" dedi. Ben kullandrlrm
iqin et'Her zaman araba
quc
liveti hiq di.igtinmedim' Ani emir

ani

unutulanmryor. illa luzumlu bir geyler
daha
olsa
luyor.baha once haberimiz
ivi otr,rr. Ama bazrlan gorevlendirmele,i d"l."y" galrqtrgr iqin boyle oluyor'
Mart 2OOS gtin,, saat 2'00 Baltke-

sonra orda ol.'' dendigi icr
"gir gifn
-hazrrlanamadrk' Malatya giri;rtam
Je potis durdurdu' Gece saat 2'i'
urubuntn belgelerini istedi' Ahrrr:

25

sir Yaprak Tuttrn iqletme Miidtirtimusekreteri elinde bir faks yaztst iie

zirn
gidikoridorda ilerlerken bana "Evet
de
vorsunuz, Batman' a 27"03'2005

trada
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ListeYe

Pc
vakrn renkli fotokopisini buldum'

revlendiriimeleri de$igik bolgelere
(Batman, Bitlis" Diyarbai<rr' Adtya-

ug arman) grkmrqtr. Benimle beraber
Batman'
t uaugiur,rl goreviendirilmesi
a grkmrgtr. ill'r once hepimizin yuzu
Mokireq gibi oldu. sonra kamksadrk'

tive olduk. "Corev bizim yapmattyz'
Ne zaman gidiYoruz? Nasri? Kimin
arabast ile? '; diye birbirimize sorduk'
A. Benan Agtl "Ben araba ile gidece-

Yaral "Bizide
!im"" dedi. Ben ve Thnju
payiagtrtz"
iotut Benzin Paraslnl
Iedik. "Olur" dedi' Pazar gunti saat
6.30 da sozlegtik, ve o saatte Bahkearkasir' den yola grktrk' Kayseri' de
0zeri
akqam
akrabalannda
daglann
bir
temiz
qok
bize
Onlar
mola verdik.
akgam
Yemeli
restoranda
iskender
soylediler. Babagannug diye omriimyede ilk defa duydugum leziz bir et

Uq armefiini yedik. Bizi yolcu ettiler'
Km
1500
igin,
Yot
kad-ag oldugumuz

I

i
t
t- c
,ri

.a
I

,1.
lo
1O

rK
(Iil
rlT

km
Kl

bi

=

dedi'

gobaktlm. Tum Eksper arkadagiartn

TOL

ri

olunacakmtg"

uzac
arkadan uykulu gozlerle bulup
deo
ehliyetiniz"
"Ehliyet, suructi sizin
dolai
sular
kaynar
Benirn iizerimden
du, hemen akltma geldi' Uzerimc.
f:
Onemti kimliklerin minyatiir renkli
Cuzdant:tokopilerini tagryordurn'
orjina '
aradirn. Ehliyetin plastik kapir

ne
Biz eksperler; drg ahm noktalanna
gorevnereYe
zaman, ne kadar sure,

lendirilecelimizi hig bir zaman bilmeyiz. Bazen meleklerimizle hissedebili-

iir. t"t

Yaprak

Tiitiin Miiessesesin-

"t
bilirde yonetci durumundakiler bunu

dailer. Corevlendirmelerimiz grkrnca
gok
uzak
rede Eok sllahnz. Evimizden
silsntlntn katsaysr dahada ar-

ise bu
Satar. Belli bir siire sonra kantksanz'
eve
at 5 den sonra, mesai bitiminden
al6gelince, once egimize bu durumu
bigailra algtrra soylemeye gahgrru' O
vermiyorlardt'
pek
tepki
glnqken
reler
Yaglai ilerieyince, gorevlendirmeler

olduiundan, yorulan srklan direksivonu' difier arkadaqa dewediyordu'

olhraUanrn safribiAhmet Benan Aqrl

dufiu ve kendini sorumlu hissettili
iciiaana gok o kullanryordu' Zor du-

Ya,umaa dewediYordu' Bazen Tanju

kullantral, bazen ben (YrlmazAtabag)

vorduk.

'tttututyu' ya tahmini 60-70

km kala

2.OO (liafik cezasr belgesi
o"."
"uui
ile ispatlayabiliriz') civarr A'B' Aqtl

gok yoruldufiu igin arkada gozlerini
aint"naitiyotdu. Tanju araba kullant-

yordu. Ben on koltukta onu Ortodonti
"konusunda lafa tutuyordum' Tanju
gozlerim kamagfi, Ahmet ar-

"Benim

a'
se verdim. "Bu nebigim ehliYet'
aslrnl
nerede?" dedi. "Kaybolunca
karmast zor oluyor" dedim' "Nui-

kavdmt verin" dedi' Onunda

as:

-

unutmugturn. Usttimde minYa:

renkli fotokopisi vardr' Onu verdt-

ewa"
Polis memuru krzdr' "Sizi sahte

iun,trruXiu-altym" dedi' Uzulduar'Hem ben Perigan oldum' hem
"Meri
fukadagiar
daqlartm" diye'
Bera:*
EksPeriz'
Uey fiz iigtimtz

Batman' a gidiyoruz' Bizim ehliyetirr'
burada. Ona az once arabaY biz
gahi:
biz
var'
dik, onunda ehliYeti
:isterseniz merkeze telsizle sorun'
ve'no'sunu
diler. Merkezden ehliyet
rek sorguladrlar. Tum bilgiler dogrolma,:
du. PolL memuru Yine tatmin
ah'agrk yakalamtgti. "Siz sorguya

g:
lrym ama 4411'B maddesine
de:
g-Z.aO YIt-. ceza uygulayaltm'"
dedikise olmadt' Renkli foto-'
e'
oi ntifus cuzdant, renkli fotokopi

Ve ne

as
yeti ahp cezay yazdrlar' Sadece

,rnt tistume almaYr unutmus'--'

Ba.
"igimden gecenin bu saatinde
ve:
Bize
nere?
sii nere, MalatYa
bas
giderken
qorevleri YaPmaYa
Ielene bak. Bir bagka kamu gore

'

yaka
iarafrndan azrcrk bir aqrirmr

,

Cez=
vor, ve ceza yaztlryor'" dedim'
memuru
)'-tttat. igt"- bitti. Polis
' :geqti'
saa,. Aftmet direksiYona
olmadrfirnr bilsem' durdu-vetin
'kontrol
--:
olacalrnt bilsem sana

a:l 'r
vermezdim. HergeY fotokoPi
adamstn" dedi. Durumu defeile'l
dim. $usonucugkardtm'
efr'

TUTON EKSPERLERi

oenrueGi
eULreNi

1- Emir ani grktrgr iqin abondone oldum. Tam hazrrlrk yapamadrm. (Benim suqum).
2- Arkadaglar bu konuyu bana sormayr unuttular (Onlarrn sugu).
3- Polis memuru tum bilgileri merkez-

I

Tttun. Tlhrn l"lamulleri ve Alkollu Igkiler Piyasasr Duzenleme Kurulu;

T.C.
Resmi Gazete

den dolruladrgr, bizim memur oldulumuzu anladrgr anda ceza yazmaytP
hoggoril gosterebilirdi: Gostermedi.
(Polisin sugu)

arkadaglarla paylaqayrm, sosyal birey

marka veya alametler kullanrlarak her
ne suretle olursa olsun reklam ve tant-

olayrm" dedim. (Benim sugum)' Velhasrl gartlar bizi s0ri-rkledi.
28 Mart 2005' de A.B. Aqrl Batman' da
akgam Bahgevan'ta saq tava Yemegi

ki. Eski salhk memuru, Killturlu bir
arkadaqrmz. Yanhz biraz sinirli. $u
anda HAVUZ'a d0genlerden. Tekel'e
faydah olabilecek birisi idi. Bence)
Durumu anlattr. Oda "Amirim haklt
nufus c0zdanlan ctrzdana srfmryor.
Ondan Minyatur fotokoPi tagryor,
amirim hakh" demig. Beni savunmuq.
A.B. Aqrl bana "FOTOKOPi YILMM"
diye hitap etti." Uygun yine seni hakh
grkarttr. Tek mantrkh izahatt yaptt."
dedi. igin ilging yanr, bu fotokopi kimlikleri yaparken A.B..Agrl' dan esinlenmigtim. Biryl once lzmir'de arabastnt

camr ktnlarak soyulmug. OlaY bize
anlatmtgtr. Bende Ahmet' e "Senden
esinlendim. 1 yl once araban soyul-

tlmlnln yaprlmasr veya bunlartn
kullantlmastnr teqvik ve ozendirici

Ttitiin, Tiittin Mamulleil

kampanyalar duzenlenmesi yasaktrr"
hukmune aykrnhk olugturduluna,

ve Alkollii igkiler Piyasasr

8-4077 sayrh Tuketicinin Korunmast

Dtizenleme Kurumundan:

Tiittin xlamullerivle
Ilgili 0larak Basrn Yayrn
0rganlannda Fiyat

Duyutusu lvlahiyetinde

Ailede gobek adrm Ali' dir. Meslekte ve
ozel yagamrm dabanabazt lakaplar takrlmrgtrr. Bunlardan meslektaglanmtn
en Eok bildigi "Rambo Ytlmaz, Naim

Sfileymanollu Ytlmaz, Pehlivan Yrlmaz" dlr. $imdi de yeni bir lakap Erktr.
"Fotokopi Ytlmaz." Bunu bana bu yrl
bageksper gorevlisi Ahmet Benan AErl
takmrg oldu. G0lugtuk. Yolda igimden
ilging dugunceleler gegti.
" Emir Ie r Etkar, aniden hab e r s iz,
Yar tm E anta haz vlantr E are s iz,
Haberli ols a herkez g ardtnt ahr,
Y o ne tim z o r durumda kalu''
$eklinde arkadaqlara soYledim.

Hakkrnda Kanun'un 12 nci maddesinin bastn yayrn organlartnda fiyat duyurusu yaprlmasl zorunlulufu getirmedigine,

C-Kurumca 10.9.2004 tarihli

ve

25579 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Tutiin Mamullerinin Nihai Sa-

trq Noktalannda Sergilenmesine ve
Satrg Yerlerine itigkin Usulve Esaslar
Hakkrnda Teblig" vasrtasryla t0keticiyi
bilgilendirmek amacrfa perakende
satrg noktalarrnda astlacak fiyat listeleri konusunda yaprlan dirzenleme ile

Ilan Yayrmlanamayacafma

sozkonusu Kanunun 12 nci maddesi
hukmunirn icra edildifine,

Iliskin Ttittin,

D-Ayrrca, tutun mamullerinin piyasaya arz ambalajr tizerine Kurumun ona-

du. Her belgenin asltnt gtkarana kadar

neler gektilini sen anlatttn." dedim.

gorsel ve elektronik ortamdah basrn
yayln organlannda yaymlanmastntn
4207 sa5nlt Tutun Mamullerinin Zara rlannrn Onlenmesine Dair Kanun'un 3

uncu maddesinin birinci frkrasrndaki
"Tutun ve tutun mamullerinin isim,

4 - Ugak oluru vardr. Ugakla gitmeyip

sonrasl Eksperler grup halinde yuruyerek Tekel' e gelirken Eksper Uygun
Uyanrk't aradr. ( Uygun Uyanrk gok ze-

A- Tutiin mamullerinin fiyat duyurusu
adr altrndaki ilanlanrun her turlu yaah,

Ttitrin lvlamulleri

y ahnmak kaydrla fiyat bilgilerinin yazrlmasrntn mirmkun olduluna,

ve Alkollii lckilet
J

E-Bu Karar hukumlerine ayktn hareket edenlere ilgili mevzuat gerelince
iglemyapilmasma,

Piyasasr Dtizenleme

F-Bu karartn Resmi Gazete'de yaylmlanmasrna,

Kurulu Karan

Oybirli giyle karar vermigtir

Raskolnikov'un. Raskolnikov olarak
Sonya'nrn dizleri dibinde Lazar'tn diri-

tukenen Martin Eden'i gibi ornek
aldrlr insanlann yapmacrkhlrnr gor-

sine verdili soz0 tutmasrnr" istedg
anda Jan Valjean'm kafasrnda gaka:
ve "Sefiller"'e damgastn vuran hakkat gimgelinde gizlidir yaqamt iyilt
dondurmenin ozu.

mek igin canrnr digine takrp yukselerek, tum van ve yo$uyla yagam gabasrnr bu yolda harcamantn luzumsuz
oldufunu gorebilmektir ta en bagrn-

Gorki'nin'Ana"'sndaki ana Nilovnal'
uykusundan uyandlran, olluna ve irsanlara kargr duydulu sevgi degil rndir? Nilovna'nrn ollu Pavel ve onu-

da. Qok gey kaybettilini anlayrp hayalinin iEinde kaybolmamakttr sonra da.
A,gkr, yagama sevgisini, inancn yitirmemektir bu yolda. Gegmiqte daha
mutlu olmasrnda hedef varhk olan,
butun gabasnr harcadrflt kiginin "ey-

idealleri qevresindeki yagamt "insar:lar seviyeleri ne olursa olsun biraz i.
giyle ve bilingle kendi durumlannt de
flerlendirebilen, kendini ve sevdiklerini savunabilen birer vatandaq haline
gelebilirler" gerEelini ilmek ilmek iq-

lem ve dugunceleri agsmdan" gok ba-

lemekte degil midir? Toplumu

sit bir varhk oldufiunu keqfetti{inde

sevk etmek isteyenlerin, insanlartn

ya$am sevincini kaybedip kendini suya atarak, emanet can gerEelini gargur etmemektir yagamak.

gisini gekip bilinglendirmek ve onlakendi sevgileriyle torpulemeleri ge

Zira Emile Zola'run Germinal'indeh
Etienne Sibi stfu noldasrdan ernelde

ya$am tisternadgh& de? Onern,
olan irrana egernen olmasmt sallamahr her insanln iEinde buluna'

ligini dinleyerek, ikinci hayatt umit
ederek yagayabilmedir.

Ya da Jack London'un yukseldikEe

HIM

Erlalan zirveden tepetatOat inrufn
de haydr iqh&oldu! nu kahrllenrnd( ger€ltir tesen oknadan gerge-

ginacry/tldtne.
Goethe'nin Faust'unun Mephisto ile

girdigi iddiamn sonucunda Qalap'rn
muradr dofrultusunda yaradrhgrn da
nedeni olan "gerEek' mutlululu ve bu
sevgiyi lafta degil faaliyette bulmasrdr
yagamrn puf noktast.

ivan Gongarov'un Oblomov'undaki

l

sevtezel@hotmail:cbm

gibi nasrl tembellife ahgtrrrldrfrmrzr,
kendimizdeki mevcut yeteneklerin
nasrl koreltildilini fark etmektir kartalvari gozlerle zirveden. Bagarrnn yolu-

nun Schtoltz'un yolundan gegtilini
Nefes ahp vermek degildir hayat yalnzca. Ozgurlulu hissetmektir kartal
kanadrndaymryEasna. Basrlabilmektir erenlerin ba[rrna. Yagam bazilann-

ca ustalann dMtleri ile m0rekkepleri
arasnda kalmaktrr bir anlamda, hakiki ve derin manalara biirunmek gartly-

lirdu raflann araslnda eski sayfalann iEine srfmamaktrr Eallar usttlne
la.

tagarak.
Yagam, igledigi iki cinayete vicdanmt
da ekleyemeyerekd0nyann en buyiik
romanlanhdan birine, 'SuE ve Ceza"
ya kahraman

olmasnayol aEmastdr

yaklagarak "kotu geEmigini unutlrrlsrnr ve iyi bir insan olma yolunda kenri-

iYiYe
il-

relsnekte degil midir Gorki nin gizdig

adalet duygusunun. Ve alabildiginct

yaylmasldrr ttlm topluma bu ol9nun. Bu yolda karanhfrn giicu karyr
srnda zayflamamalt, tam tersine hald
olan mucadele gogus gere gere anla-

trlmahdr. GerEekleri en grplak haliyk
algrlayp onlart en ikna edici usluple
halka algtlatarak, davranrqlanyla
anlatrp aydrnlatmah

delil midir

Pave

veAndrej gibi.
Qaba ve gayretlerinde ciddi tavrr ile
gefkat gibi insanctl duygularrnr asla

basilrmamah, kendine sevgi gosterenlere aym gekilde cevap vermelidit
Ana'ntn o$lu Pavel gibi, suElamamali

gorebilmektir bu Eerqeveden.

birey olarak kimseyi.

Victor Hugo'nun gtizel qingene kahramanr Esmeralda'ya aglk, zangogluktan sa[lrlagmry kulaklan, kambur ve
krsa bacalr gibi fiziksel ozelliklerinden
oturti "Notre Dame'tn Kamburu" ola-

Gorebilmektir para ve gtiE sahibi olmanrn amaE olamayacak kadar acizlik kokan bir krsrr dongu oldufiunu.

rak kiigumsenen Q,uasimodo'nun
triplerine girmeden sevebilmektir aynen onun gibivuslat mumkun olmasa
da.
Qaldrgr gtimtig Eatal brEaklarla derdest edilmig haldeyken bunlarrn sahibi Piskopos'un bir de gamdanlarl
"bunlarr unutmugsun' diye uzatlp ona

Duyumsamaktrr iliklerine kadar asil ve

topyekun mutlululun insanl sevmekle, sevilmekle, paylagmakla gelecegini.
Tolstoy'un "Anna Karenina"smdaki gibi, meziyetleri olumlu ya da olumstu
kullanma yoniinde segenek olarak

delerlendirme yeri delil midir yaqam? Anna Karenina'daki iki kahramandan Anna'ntn yok oluguna, Le'

ng
i

i

"l

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

vin'in aradrlr ilahi mutlululu bulmasrna zemin haarlayan romanln oldugu

deki -lnci-yi oulnasria neden olan
ola1. ogfr.r Colotno n.in alaep solsnasrndan dolay lhasralarrnag iken. og-

lendirmenin bizi yanhg yere ronlen-

mektedir her geyi ashna dondurirrken,

iEsel ruhunu takdir etmeyi ve tebrik
etmeyi ogrenirken bir yandan da guElO natirrel gifa yontemlerine gahit olup
onlann canhlar ile ilgili fikirlerinin ne
kadar derinve anlamh oldugunu anlamaya bagladrgrnda da hayatrn dtnyaya srlmayacak kadar anlamh oldulunu kavramaktrr yagamak.
Paolo Coelho'nun "Simyacr"'srndaki

direceginin guzel bir omegini teskil etmektedir Anna Karenina nrn yasamr.
ki o Wronsky iqin ailesini terketmigti.
Charles Dickens'in insanlar arasrndaki sevgisizlige, riyakarhga kargr Erkarken, para hrrsr ve aynmcrhk uzerine
kurulu toplum d0zenini elegtirdifii

zira bir gey yaprlacaksa Coyotito'lar

Endulus'lir Santiago'nun hayatr gibi

gibi hayatrn da ana temalarrndan olan

tutku delilmidir? Boylece bize anlatmakta de$il midir ki iyi ya da kotunun
duygu ve objeler olmayp. onlann
hangi yonde kullanrlmrq oldugu gergegini. Tutkularrnr yanhg yonde deger-

"Buyuk Umutlar"rndaki Pip gibi olmak, ipleri d[nyada sahverilmig olan
Bayan Hevisham'lann, riyakar Pumb-

lechook'larrn, katil Magwitch'lerin tuzaklanna aldrrmadan "Buyuk Umutlar"rnr gergekleqtirebilmenin yollarnr
arayp, kaybedilen degerleri bulmaya
Ealryma degil midir hayat. Qirkinliklerin kargrsrna grkarken, tabiat ve insan
sevgisiyle dolu bir dunya olugturma
yolunda tag iistune tag koyma defil
midir?
Hemingway'in "Silahlara Veda" eden
Frederic Henry'sinin dolacak ilk gocufundan daha gok dugundiigu, erkefiine vefah, sadrk ve anlayrgh eqi Catherine Barkley'e duydugu hislerin
guzelligi degil midir huzntn perdeleyemedifi sevgiyi vurgulayan. Onlarr

Milano'dan Montreal'e got0ren yakrtr
sevgi olan azim roketi degil miydi?

fumin meyvelerinin guzelliklerini Richard Bach'rn Martr Jonathan'rndan
once olrenmek degil midir yagam.
Sevgi ve dostlulu zamanln ve mek6nrn srnrrlayamayacalinr "zirvelere, da-

ha zirvelere" ilkesini diistur edinenJonathan'dan Eok once olrenmektir el-

bet.

Dunya, Steinbeck'in "inci" sine sahip
olmanrn dayanilmaz ve netameli cazibesi altrnda Kino'nun etrafrndaki fesaf

kumkumasr kotuluk odaklarrna kargr
savag aEmasrna, ollunu kaybedene
kadar da iEinde bulundulu durumu
idrak edememesine sebep olan defil

midir olumsuz anlamlyla? Oysa Kino'nun martr yumurtasr btiyuklirfii.in-

iumr yitirrrsir neden olan da herkesin goz drtigi o -lnci- degil midir? Ki-

nonun- kansl Juana'run dedigini yaparak inciyi ait oldugu yere yani denize aEna$ iqin geg kalmamak gerek-

yitirilmeden yaprlmahdrr goz ahcr inci-

degil mi hayatrmrz bir anlamda. Biz de

lere ra$men.

onun gibi yaqamr anlamlarryla bera-

Elbette hayran olunacak kadar keskin

ber kegfetmekle gorevli degil miyiz?

zek6, ama acrnacak kadar da kor kalp

Bize verilen yirmi dort saat Santiago'ya babasrnrn verdifi iig altrn ve suriisunden olugan sermayeye benze-

sahibi iago'lar ne Othello'larla ne de
KDns'larla srnrrh de!ildir. Akhnr frrsatlan delerlendirmede kullanrrken ahl6ki kaygrlan umursamayan iago'lar
Otheflo'nun Eavugu olabildigi gibi zaman iEinde her cins giiruha da hog
gorunebilmekte, her krhfia girerek her
dimalr ilfal edebilmektedir. Zaten hileli, tuzakh toplum yaplslnln ozel uru-

miyor mu? Yaqamrn Santiago'nun
gordugu ruya kadar krsa oldufiunun
tanrlr yagr yetmigi devirenler de$il midir? Onlara rasgele yoneltilecek "Ne
kadar yagadrnrz?" sorusuna kargr bagrnr

gosteriverecektir elbet bu gerEek-

ler. Onemli olan can yelkovanr son da-

nu libasrnr giyen iago'lara izin verilmig
delil midir srnavln son saniyesine
kadar?

kikaya vurdulunda igimizde pigmanhk mr, erdemli bir geEmig mi sakhyor
oldulumuz degil midir? Yoksa uyku

Susanna Tamarro'nun 80'lik ihtiyar
kadrnrnm biryutup yetigtirdili ama
kaybettiji hzrndan ona kalan tek mi-

benzer yagamrndaki gibi Santiago'nun seyahatindeki aldanma, aldatrlmalarrna gahit olma, Salem Krahnrn saralnnl gezdirirken alzrnda tutmasrnl istedigi iki damla srvr ya! tagryan bir yemek kagr$rnr dokmeden tutabilmek gibi testler degil midir yaqam
srnaunln araElarr. Degil midir "mutlulu$un srrn dunyanrn butun harikalarrnr gormektir ama kagrktaki iki damla
ya!r unutmadan" hukmnntin yagama

ras olan torununu bir nevi kugak gatrq-

masrnrn sonucu diyaloglarrm yitirdigi

igin kendisini terk edip Amerika'da
yaqamaya karar verdilinde yazdrgr fa-

kat asla postalamadt$ bir dizi mektuptaki gibi yurefin, ama saf yurelin
goturdugu yerlere kulak vermelidir insan. Vermelidir ki bunca teknolojik
geligmeye ra[men hala insanlann
duygularrnrn var oldufiu, var olmasr

gerektif i unutulmasrn.
Marlo Morgan\n "Bir Qift Yurek"indeki Am6rikah kadrn doktor gibi guya
medeniyet drgr gorunen Aborijinlere
yardrm ederken yllar sonra gergek insanln, gerEek insanh$rn ne demek oldulunu olrenmek iEin okuduklannrn
yetmedifi hakikatinin yol aEtr$ baht-

rgrktutan srrrr.

Santiago'nun evrendeki sonsuz yolcululunda en buyuk sorunun her geyin bir ve tek oldulunu anlamakve bu
biricik geln kendi gergek goreviniyerine getirmesiyle her geyin mumkun
olacafirnr olrenmesi delil midir ba-

i asrnrn yol agtr$r

srnavrn amacr.

optimizasyona u[ramak igin uygarhktan uzak gorunen insanlann elinden

Unutulmamah ki herkes Santiago gibi
giinegin do$ugunu gormek igin gafak
vakti uyanrk olma bahtiyarhlrna da
sahip'olamayacak, "tul0 ettifiinde tebesstimle kargrlayamadrfr oz gri-

kulti.rr ve bilgelik yudumlamak zorun-

negi"'ne gurubunda da tebessumle

srzhf a dugmemektir yagamak. Ruhsal

dakalmamaktrr.

mendil sallayamayacakhr. Yagam, igte

Hayat olretmenleri olan Aborijinlerden, her insanrn egsiz niteliklerini ve

bu gergekle "bir yastrla bag koyarak"
yagamaktrr.
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mig TC Hukiimetine tutun
konusun_ ama ainamik bir yapryla
da bir onerimiz olacak.
kavus:
Tanm kesimi_ ;;;;"U yaprak
Ttittin

nin makro politikalan-belirlenmelidir.
Elbette Erkrg

yo'a'

iiilu

ve
poli-

konusu genig

uzmanhk isteyen bir konudur.,Fu
tikalar bizim uzmanrrk aranrmrzr
agar.
(Jzrnanr oldulumr-rz
tutrin konusunda

bizim onerilerimiz orabirir.
Biz de
konuyu hep birrikte irdereyerirn

Genet Mtic_

frurufrnah ve yasal dtizenler:*

rerie miidahir kururn orma
cizel. r
Hu.r_u uerilmelidir.

U-u

]ig"

au Teke'in 200 kg'k kota
raniasryra kristurdrigti

ur:

ekiciyr yenic.

br.r kazanmah ve Ege,de kotarar
iste- t uia,r,tmut,arr. Bu gekirde hernacire.
iir:

:::n'H[,;,:f:":lx t#:

Kariteri rLirk rutirnu ozerikre
de Ege
ttitrinilkrragtopraklardayetiqmektl_
dir Bu i,.u. uLnlu,inT"fiTT:;::; dai-ii"ori;zraor^r-r^___r .
:ffi;jl"'ffif,TTil.,u, rm::l
tzriksek bir diger tarm tiriinleriyle
ika*""u'n insafina terkeiiten giftgir,
mesi de oldukga zordur.

Sulama

im_

q,H,tu."u, l-uuu_eile gift:
kanlan olmayan bu topraklarda,
"utip
mali_
iu.,gt,.,tu"uktrr.
BirEok konuda rac
yetlerin artmasrna paralel
serbest

kabet orram,n,n JJouuaan
sryla bunalan gergek. tritun

Awupa birligine girme yolundaki
ulgozum bekleyen
fuT:'" .onundeki
probiemlerin
hemen bagrnda tanm_
dah desteklemeler olaca{r
anlagrl-

maktadrr. Bu gunlerde qiftgi
kurulug_
ortak mitingler de duzenleyerek
la.n
hukur-neUn mevcut politikalannr
pro_

re_ ;'

karkma_

tireticisi

gerEekten zor durumdadrr.
Qiftgiyi
kenara brraksak bile bu rr"ri
nasrl daha ekonomik ve
verirnli
lanrrz sorusurr"

bir
"L"r"r,
kul_

ff:iJlr:Xllr"'""f,iglnfli::

tanan totayt,klar vb.) alan
hrikumetl
ilyr"rin* lnik de getirmevecek bir k.

iulru,rnur,.orolmasagerektir.

.yu

rnu ,;;,fij; S:J:l"":lgffi ,nJff:
lne kaliteli ttittin """"1,
olurdu. Aynr geyreri igi g"q"rll
degildir. Bunun nedenl:.
Do{u ve G'Dogu tut'nleri
iqin soyte- ,,ni au krsmen
Lah
au eminim

botgec:
mek mumkr'in degirdir. Ege
tutunl:- harmanranmrz igin gok
";,k.';,
ozer bir oner
ntin ihrag kabiriyeti, harmanrara
kattr- ve ozerik tasryan tr.itiinrerimiz de i,c.
gr oze'ikrer nedeniyre
ayrr bir yeri var- augiiai*
Bitris bunrarm baErnda oer -

!g

TUrUN EKSPERLERi
oenrueGi
aULreNi

Bu bolge igin sozlegmeli tiretime devam edilmelidir.Krsacasr ihtiyacrmrz
kadar tutun sozlegmeli urettirilmelid ir.
.Htiki.imetin Sigara Fabrikalannr
ozelleqtirmekten baEka garesi yok-

T.C.
Resmi Gazete

sada:

Vrsu tBrn

.Yaprak Tutun igletmeleri mudahii
kurum olarak kalmah ve bu islerini

Tuttrn Kuruluna bagh yine \bprak T0tun Genel Mudilrlugu olarak vaprlanarak aynr iglevi surd0rmelidir. Kaldr ki
bugun bize birgok sikayetler ulagmakta Kurumun yeterli elamanr olmamasr
nedeniyle sahte sigara olayrnrn onirne

'*
.

tsM

rc

-Lr.r

\nu kri \lliirliiirc \rrrnhnrr

iif*T:

Ydnermelix
Ttittin. Tiittin Mamulleri
ve Alkollti igkiler Piyasasr
Dtizenleme Kurumundan:
Tiitiin Mamulleri ile ilgili Fabrikalarrn

de gelir sallamada bagarrh olacak

Kurulmaslna, Bu Mamullerin

bundan ulkemiz kazanEh grkacaktrr.

dretimine, iq ve DrE Ticaretive

Turkiye'nin hemen her yerindeki yaygrn kurulug alr ile mudahil kurumun
eleman destejiyle kurum gorevini da-

Denetlenmesine iliEkin Usul ve Esaslar
Hakkmda Ytinetmelikte DegiEiklik
Yaprlmasrna Dah Yiinetmelik

ha rahat yapabilecektir.
. Bunun bir bagka guzel yanr da elbet-

MADDE

te

sayh Resmi Gazete'de yaymlanan

m.ayacak olmasrdrr.

.Uretici mutlu, QahEan mutlu, Htikiimetin mutlu olacafr E<iztim.
Biraz mutsuz olacak kesim varsa o da

tutun tuccarlarr. Onlar da biraz azkar
elde etsinler. Rekabet ortamrna ahgstnlar. Nasrl olsa Awupa birligine hazrrlanryoruz. Gerisi huktrmetin takdirineve iradesine kalmrg.
Yaztmtzr bir giirle nostalji olarak nokta-

layahm:

Ozltiyorum Dostlar
Eksperin geligini
T tittinc iiniin g iiliiE tinii
Muhtarn telaEmt
Ozliigorum dostlar
Mahallenin Aokugunu
Boz bagvtn ini.Eini
Tbspitten ddniiEtinii
Ozltigorum dostlar
Kar adeniz' de tekerlenmeA i
M ar mar a' da p ine klenmeg i
1!r olup dofiudan gizlenmegi
Ozliig orum be dostlan..

1,

:70 I 4 12003 tarihli ve 25075

Tutun Mamulleri ile llgili Fabrikalarrn
Kurulmasrna, Bu Mamullerin Uretimine, ig ve Drg Ticareti ve Denetlenmeslne iligkin Usulve Esaslar Hakkrnda
Yonetmeli$in 75 inci maddesinin
ikin-ci frkrasr aqafrdaki gekilde
defiqtiril-miqtir. "Firmalann yeni bir
mamulat gegidi uretmeleri halinde bu

gegitler igin

l

\0.:25075

geqilememektedir. Bu yolla hazinenin
vergi kaybr dikkate ahndrlrnda maliye

gahganlarnrn bir krsmrna da iq
imkanr sallayarak yeni igsizler yarat-

DUYURU

de aynr iqlem

yaprhr.

Kurum tara-findan mamulat Cesitleri
baznda Sa-trg izin Belgesi u"rit-ig

olsa bile firma-lar, irrettikleri tutun
mamullrndeki tu-tun ve tutunden
elde edilmig ham-maddelerin

kullanrm oranlarrnda. urun
standardrna etkisi olabilecek gir-

Derne$imiz internet sitesi
www.tutunekspenorg.tf yi
stirekli giincelleyerek daha
etkin kullanmaya gahqryoruz.

Okurlarrmrz sitemizi srkga
ziyaret ederek geligmeler ve
yaprlan aktiviteler konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Sitemizin dtizenlenmesinde
bizlerden yardrmlarrru esirgemeyen Ali BAKi bey'e teEekktirti bir borg biliriz.

gelirlerinin en biiytik krsmrnr
i.iye aidatlan olugturmaktadrr.
MaaE hesaplanndan aidat
kesintisi yaprlamayan tiyelerimizin, dernelimizden kredi
kartr ddeme formu talep ederek bizlere yardrmcr olmalan'
mdcaederiz.

dilerde ve piyasaya arz ambalajrna iliq-

kin herhangi bir degigiklik yapmalan
hallerinde,,bu iirunler i-cin de piyasaya

arzdan once l(rrumdan izin almak
ve/veya guncelleme yapmak zorundadrrlar."

Ytirtirliik
MADDE 2:Bu Yonetmelikyaymr tarihinde yuriirlufe girer.
Ytirtitme

MADDE 3 :Bu Yonetmelik hirkrimlerini Ttitun, Tiitun Mamulleri ve Alkollu
igkiler Piyasasr Duzenleme Kurumu

Gqen
llimtindeki resimde, meslektaElarrmz Kazrm KIRHAN ve
Nedim KARAEULU' nun soyisimleri yanhg yazrlmrstrr.

Meslektaglan

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

netim boglugundan
It

ll

kaYnaklandrgt
denince.
boqlugu
belirtilipr. DenAim
denetimle gdrev|i organ ve birirnlerin
kimler oldugu g0rderne gdiYor.

Sahte mlqlar kaFt dt$t olamk imal
edilip piyasaya suruldulu iqin kaytit

TilT[]|{

lretim yerlerinin denetimi sorun Eozmiiyor. Kayt drgr ralq ilretiminin yllardrr siirdtiir)ntl de ancak 20 vatandagrmrzrn olirmu uzerine kamuoyu ogren-

miq oldu. Difer bir ifade ile, olum olmasaydt alan memnun satan memnun durumu devam edecekti'
Biz Tuttin Eksperleri Derneli olarak

El{$PERLIRB
VI

DIRIIEII l{DE[{

;gelecek olan SiGARA TSUNAIvlisi
hakkrnda uyartmzl yapmak istiyoruz.

Dunyada oldugu gibi, ulkemizde de
ttitun mamulieri biinyesindeki vergi

Sigarada kagak ve sahte oiaYnt

n=

gun yenibir polisiye vaka ile izliyou
Srnrrdaki gehirlerimizi brrakrn, butu"
buyuk gehirlerimizde de bu tiir sah:'
sigaralann piyasantn onemli bir hsrr
nr

iggaletti{ini herkes biliYor.

O kadar ki , kagakve sahte sigaran:"
artmastndan dolaYr Tekel 2OO0 ,20i
ve Samsun 216 markalartntn uretir:'

ve igtah kabartrcr olmast, bu igin uiu-'
lararast organizasyonlar ile yaprldrg"

lardaki uriinlere yonelmesi, yetkili birimlerce etkin bir mticadelenin safilanamamasl gibi nedenlerden oturu
anrlan trrunlerin kaEakve sahte olarak

duqundurmektedir.

sunda meydana gelen artrqa"paralel
olarak sigara ttiketiminde resmi verilere gore artlg olmamrg, hatta %5-6

orantnda dilgtig kaydedilmigtir.

Bur

bolgeler, vergisiz satq malazalart, sahillerimiz ve guney stnlrlanrnudan giren) kagak ve sahte sigara oidugu bir
gerEektir.

Tutun mamullerinin piyasaya kagak
ve sahte olarak siirulmesi suretiyle
halk saghfir ciddi gekilde tehdit edilrnelrte ve kamu gelirlerinde yrlda tah-

minen 2 Miiyar Doiar vergi kaYbtna

miz gibi sahte rakldan olenlerin saysl
20'ye yukseldi. Yolun bakrma almanlann salnst ise 30'a ulagb"
Konu haklanda kamuoYunda YaPrlan
tartqma ve yorumlarcia sorunun de-

tehlikeli trrunlerciir.

75) t0ketici talebinin vergisi odenmeyen bagka bir deyimle kaEak piyasa-

diigirgteki temel nedenin ise yurda yasa drgr yollardan giren veya yurtiginde
bandroisijz piyasaya sunulan (serbest

Ciinlerdir hayret ve dehgetle izledi$i-

maddeleri, sigara uretiminde kullar'
ian diger sarf maddeleri kontrolsustandart orgr maddeier oldu$uncainsan salhgt aqrstndan son dere:=

(%

oranlartntn yuksekligi nedenile

Tiirkiye'de son beg ylda Ulke nuftr-

$UYruffiffi

rinde bulunan hammadde, kai''

neredeyse yanya dugmugtur. B olayn maddi boYutunun qok buY.'

piyasay iqgali soz konusudu-r'

BA$Il{,q

u$ramalanna sebeP olmaktadrr.
Kaqak ve sahte sigaralann; bunYei;

neden olmaktadrr. Diler taraftan soz
konusu yasadrgl ticaret; devleiin yatlnne kaybrna uframastna, Yasal duzende tahribata yol agmasrna, orgiitli.i
suE qetelerinin olugmastna, yasadrgr
eylemierin yaygrnlagmastna, sektordeki giriqimcilerin marka gtivenirlili$ni tehdit etmesine ve gelir kayplanna

Ekonomik facianm Yanlnda, raktd;
olduSu gibi sigarada da bir sagh
faciasr yaEanrnamasl iEin agaglda
srralanan tedbirlerin acilen ahnma"
sr gereklidir.
1- Ureticilerin TAPDK gozetiminde'"
denetiminde tirun dizaynrncia tak
edilmesi gtig baskr metodu ve ozbaskrlar klllanmasr, kullanrlan ban:
rollerde belirli periyotlarda dizayn o=
!igikligine gidilmesi,
2- 4926 sayh Yasa, kaEakqrirkia m"
cadelede Muiki amirler, gun"rr0k '
gumruk muhafaza arnir ve memurr
rrnr, Emniyet, Jandarrna ve Sahii C
veniik liomutanh$lna ba$nl person=
yukumlu l<rimrgirr. 4733 sayrh yasa alkollu igkiler ile tijtun ve tiitiin r:^'
mullerinin trbbi nitelikte insan sagii.
na verdisi zarar v.b konularda duze'

leme '/e denetim YaPrnak uz'

TAPDK' yr gorevli krlmaktadrr.
tsu alanda etkin denetirn igin TAPI'
mn sektorde faaliyet gosteren firrr,a''
ve gtivenlik gtigleri ile igbirli$i iEerisr-

de olmalanrun sallanmastna Yonel;''
tedbirleri almast; bu bafrlamda, sot<e"
ve tezgah altl satrgiartnrn srk bir ger
de kontrol edilmesi,

!g

TOTUN EKSPERITRi
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gara fabrikalannrn, sadece beyana
gore ve ewak irzerinde defil; buralarda munavebeli olarak surekli gorevlendirilecek uzmanlar vasltasl ile, (a)

S- Citte olarak imza koydugumuz, Tu-

rrna katkr saflanmasr,

tun Kontrolii QerEwe Sozleqmesi ta-

7- KaEak ve sahte sigara ticareti ile ilgili olarak, gumrukler, yargr yerleri ve
emniyet giiglerinin elindeki verilerin
birlegtirilerek ortak bir veri alr olugturulmasr
B- Kagakgrhkla mucadele igin; KagakErhga Kargr ittifak, Kaliteli Markalarr

harman muhteviyahndaki yerli ve yabancr tutun oranrnln tespiti yonunden

Koruma Grubu, Dunya Gumruk Tegkilatr Fiki SrnaiMulkiyet Haklan Stra-

gozetim ve denetim alhna ahnmasr,
15- Uretilen urunlerin fabrikadan qrkr-

tejik Grubu, KagakErhla Kargr Kuresel
ig Liderlerinin ittifakr gibi uluslararasr
platformlara katrhmrn saflanmasr ile
irlkeler ve bu ulkelerin kurumlarr duzeyinde anlagmalar yaprlmasr, T0ketim
Vergisine Tabi drunlerln Sevlayat ile
itgt Ae Yonetrneligi kap-mrnda yapilan Eahgmalara katlc saglanmasr,
9- Maliye BakanhE (Gelirler Genel
Mudurlugii), igigleri Bakanhlr (Emniyet Genel Mridurltigu), G0mruk Miisteqarhfr, TAPDK ve bu konuda geqmigten gelen biiyuk bir bilgi ve tecrube birikimine sahip TEKEL'in kagak
ve sahte tutun mamulleri hususuyla
mucadele iEin, bilgi paylagrmrna gitmeleri ve belirli stratejilerin geligtiril-

gr, dolagrmr varsa

raflardan, uluslararasl yolculara vergisiz ve g0mruksuz olarak yaprlan tu-

tun urunleri satrglannrn onlenmesini
istemeldedir. Bu nedenle ig piyasa ile
vergisiz satrq malazalan fiyatlan arasrndaki fiyat marjrnrn, vergi oranlarr
goz onunde bulundurulmak suretiyle
makul bir seviyeye gekilmesi veya AB
irlkelerinde oldu[u gibi girigte vergisiz
satrg malazalarrnrn kapatrlmasr, yanr
srra yolcu beraberinde belirli miktardaki sigaranln yurt icine vergisiz olarak @rmesine izin veren uygulamanrn

g6zden gegirilmesi.

4- Uretici, toptan sabct ve perakende

satlcllann koordinasyonunda urtin
hareketlerinin kontrol edilebilir geligmig metotlarla etkin bir gekilde takp edilebilmesinin saflanmast, toptan satrcr ve perakende satrcrlarrn etkin gekilde uretici firmalar ve TAPDK
tarafrndan denetlenmesi,
5-556 sayh Kanun Hukmtrnde Kararnamedeki cezalann caydrrrcr mahiyet-

te oldufiu, ancak Kanun Hukmunde
Kararname'nin hukumlerinin uygulama alamnrn, marka hakkrnr ihlal eden
urunlerin ithal edilmig olup yurt iEinde
satrhyor olmasr hali ile krstth oldulu,
ithale tegebbirsun cezalarm kapsamr
drgrnda kaldrjr, oysa, gumruklu sahada yakalanan kagakve sahte sigaralann Turkiye'ye ithaline tegebbus edenlere de aynr cezalarrn uygulanmasr

gerektifi, transit rejimine tabi olarak
ulkemizden gegirilen urunlerin, marka haklaru ihlal eden urunler oldufiu- '
nun tespiti halinde, Kanun Hukmunde Kararnamede ongortrlen cezalar
ve tedbirlerin uygulanabilmesinin
sallanmas,
6- KaEakEhga srkEa rastlanan bolge-

lerde (ornelin Mersin, Giineydoiu
Anadolu) gorev yapan hakimle4, savcrlar, gumruk yetklileri ve emniyet
giiEleri ile diger yetkililerin kablaca$,
ortak seminerlerin diizenlenmesi ile
bu konuda gerekli elitim gahgmalanna katkrsaflanmasr,

mesi amacryla soz konusu kurumlarca gahgma gruplannrn olugturulmasl,
10- Kagak ve sahte urun ticareti ile ilgili davalarrn ayrr ihtisas mahkemelerinde goriilmesi ile ilgili d[zenlemele-

rinyapilmasr,
1 1- Gumruk kontrollerinin srklagtrrilmasr ve konu ile ilgili birimlerin koor-

dinasyon iEinde gahgmasrnn sa!lanmasr,
72- Kagakve sahte sigaranm yasadrqr
oldu$u ve ulke ekonomisi ile insan
sajhlrna son derece zarar verdili yolunda bildiri veya haber qeklinde gor-

sel ve yazft basrn aracrhg$a halhn
bilgilendirilmesi,
1 3- KaEakErhk ve sahtecilik olaylanna
anmda mtidahalenin sallanmasr ve
etkin denetimin olugturulmasr biikr-

mmdan Tiirk Glekom bunyesinde

3lo

uretim miktan, (b) kullanrlan bandrol
saylsr ve (c) maldu vergide belirlenen

toptan satrcrsr ve tir-

keticiye sunulan perakende sailg noktalan gezici uzman ekipler ile srk srk ve
habersiz olarak denetlenmesi, gerektiginde analiz yapmak uzere numune

urunalnmasr,
Yurt ekonomisi ve saghlr iEin hayati
onem arz eden bu hususlann dikkate
almarak gerekli organizasyon ve yapllanmanrn acilen gerEeklegtirilmesi,
toplum safhfr, devletin gelir kaybr ve
kayrt drgr haksrz kazancrn onlenmesi
aEsrndan gereklidir.

YUKARIDA SAYIIAN

TdM OLUMEUzLUKLARIN
ONLENEBILMEEI ICIN.

AKADEMIK EGITIM VE
UZMANLIGI OIAN
HALEN TAPDK,
TEKEL VE

isrinonm FAzrASr
PEREONEL OLAMK

BAgKA KURULUgI"qRA
NAKLEDILEN
TUTUN EKEPERLERI
HER TURLU KATKM
SAGI"qMAYA HAZIRDIR.
Kamuoyuna saygl ile duyurulur.
0B Mart 2005 iZMiR.

Sahte" geklinde bir kagak haber-

leEme hatbmn olugturulmasr,

14 Dler taraftan

ozel sektore ait si-

Ttitiin Eksperleri Dernefii
Y<inetim Kurulu

rUI-TtINq EKSPERLERI

DERTTEGI

eUuTEHi

bin tona ulaqtrgr' Bu 20 milyar adet'

fil}LftA0i5 Vatan

Gazetesi

Oguz KARAJvIUK

Bakkaldan, marketten

bir

Paket

sigara ahyorsun. Goruni-rrde her qey
normal, paket aynr, bandrolt var' Bir
nefeste her zaman igtilin sigara zehir
oluyor. Ne tadr benziyor, ne kokusu'
Ustelik daha gok oksurtuyor' Bayiye
"Bu sahte" diye gikayet ediyorsun
"Tekel getirdi ondan altyoruz" diyor'
Peki ama nasil oluYor bu iq? Sorumlusuna sorahm dedik, Tekel Genel
Mudurir Sezai Ensari cevapladr' Meger Tiirkiye'de ylda 1 milyar paket
sahte sigara satrhyormug. Kabaca bir
hesapla igilen her beg sigaradan biri
sahte demek bu. Qolunlulu Qin'de

kurulan fabrikalardan geliyor' Kuzey
lrak'tan, Balkanlar'dan, Mersin Serbest Bolge den sokuluvor Turkive've'
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Ensari
sahte
paket
milyar
1
yrlda
Turkiye'de
iEilen
Bu
soyluyor.
satrldrgrnr
sigara

Gkel Genel Mudurii Sezai

her 5 sigaradan biri sahte demek'
Ancak ortada bir denetim de Yok' En
gok kagak Tekel 2000 ile 2001 'de var
ve bu y0zden Tekel iki Ylda Yuzde 10

pazar kaybetmig. Ensari'ye gore ug yl
daha boyle devam ederse Tekel'i ozel-

leqtirmenin bir geregi de kalmayacak'

Hem de qok hrzlr. 2002 sonunda Pazar paYmv Yuzde 61. 2004'te Yuzde

51. Qok

hrzh Pazar kaYbediYoruz'
Anadolu BolgeGuneYdo$u
ve
Dolu
pazar
nedeniyle
sigara
si'nde sahte
pay kaybrm ortalama yuzde 30 diizeyinde. Ornek olarak $rrnak'ta sattqynzde 92 azaldr. Sureg boYle
devam ederse ug yl sonra Tekel'i sattn
almaya gerekkalmaz.

lur,-,,

* iyi ama bunlan bilip neden bir ge-v

yapmryorsunuz?

benetim agtstndan yapabileceflimiz
bir gey yok. Denetim yetkileri 2003 te
Tuttrn Ust Kurulu'na gegti' Kurul'ur'
bunlan denetleyebilecek bir organtzas)/onu olmast gerekiyor' ama yok
3':.:::, 1=::-::--:.' :''' -ekel b;
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u:zdem Tekel in pazar Pa)l son iki yida

yuzde 61'den Y0zde 51'e inmiq' Devletin ise katrilyonluk vergi kaybr var" '
* Yanrmda iki adet Gkel 2001 siga-

Kagak satantn bayiligini iptal eden-.
yoruz.

dedik.'HaYr dediler.
-

rasl var. iXisi de drgtan aynr, bandrollu. Ama igince biri gok ao ve kotu
kokulu, digeri normal. Nasrl oluyor

Yine de bizim butun bagmudurlui'
lerimiz gaba igindeler. Sahte sigat'

bu?

va agmakla bunlar onlenemiyor giir'
ku gok zaman ahYor. En azlndan 0r:.
celikli olarak bayiliklerini iptal etme
gerekli ama o Yetki bile bizde degi
Bug0n piyasada Tekel bayisi diye bil

kagak payr Eok arttr. Sahte sigara en
qok Tekel uri.tnlerinde var ve dolaystyla bu durum en gok bizi vuruyor' Devletin de gokyuksekvergi kaybr oluyor'
* Nereden geliYor sahte sigaralar?

Qeqitli spekulasyonlar var' Qin'den,
Kuzey lrak'tan, Mersin Serbest Bolge'den, MakedonYa'dan gelen sahte
sigaralar var" Buralarda bizim sigaralanmtzt ureten fabrikalar var'

Kaqak surerse Tekel'i almaya gerek
kalmaz.
* Turkiye'ye ne kadar sahte sigara geliyor Peki?

diri- tuh-inimiz

bugiinlerde Tur-

satanr yikahyorlar. bunlart Ust Kurul

a

gonderiyoruz.'Dava aqrn' diyorlar' Da-

nen birqok sattctnln ruhsail bile yo'
Adamlar ruhsat alma geregi bile ciu '
muyor. Qi)nku denetim Yok ki'
* Denetimin drqrnda Tekel olarak y'

pabilecek bir qeY Yok mu?
kaEaX Tekel 2000 ve 2001 sigaral'
rtnda var. Qtrnku bunlar hem iyi he^
de kutulu sigaralar. Bu urunlerde t'
lep ytiksek ama uretim az' Tekel'in ktulu sigara uretim kapasitesi yuzde duzeyinde. Bizim sahte sigarayla s'
vagabilmek igin bu sigaralardaki u:=

timimizi artlrmamz ve bunu da c:

kiye'deki kagak sigara sektorunun 20

@
l

''.a r'r.,']i:lllrri:iiii.li$iif.1:l:]]1',.''

:

.ar:a:.:- ie:rqi.:e isleci<' Haztr eiemanlmu ve crganizasyonumuz va'

Malesef PiYasada sahte sigara Yok
dersek Yalan olur. Bu kanaYan bir
yara. Bizim urunlerimizde son iki yldrr

01.02.2005Vatan Gazetesi

y'ani 1 milyar paket sigara demek' Bizim irllrk uretimimiz 2.5 milyar paket'
Yani bizim uretimimizin yarrsrna yaktn'
* Bu bir pazar kaYbrYaratrYor mu?

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi
hrzh

yapmamz gerekiyor.

:oeteceldirrL Arrn oadlegtilTne ne-

rffirn

* Yumuqak paket uretip arttrsantz :.muyormu?
Denedik, yumuqak pakette de 2lll urettik ama sattlmadt. Sigar::,: rc:

ior

aynrydr fakat ayda 10 tor: SeiEl,curTlOysa kutuyu ayda 650-ii,j :c{i sat}-

eski diye rapor yazdl ve geri gonderilmesini istedi. Mahkemeye git-

yorum. Bunu bin tor.a c.refsan rine

tiniz ve onlar kazandr...
Ben makinalar stfir diyorum. Ama on-

satanm.
* Tiryaki ne
1'apacax perri?
daha
dixivrtii olmasr gerekli.
Ahcrlarrn
Bir defa gtvendiginiz bayiden alacaksrnrz. \blda. igportada satrlan sigarayt
almamak Eerekiycr.
' Sahteciler sizin bayi altntza stzmlg

olabilirmi?
Bana gore soz konusu olamaz. Ancak tabii ki boyle kestirip atmak da
yanhg olur. Qok srkr denetim yaprlmadrgr igin insanlann ne yaptrltnt

g,ef]ryie

programrmda Param
Belaz Rusla'mn fiyail da beniil-

d€nfrrnez

'

herkesin gartlart farkh.

Srrndi Tutun Ust Kurulu makinalar

lara gore makinalar eski. Kendi yaptrklarr tespitlere gore bu mataralann
gasi bolumlerinde yrpranma ve garpmalar tespit etmigler. Bu nedenle 60
gun iginde geri iade edin dediler. Biz
de istanbulsanayi Odast'na (iSO) tespit yaptrrdrk. "Makinalarrmz hig kullanrlmamlg yenidir" dediler. Biz mahke-

meye dst Kurul'un makinaY geri

Son gunlerde bir makina ahmtyla

gonderme yetkisi yok iddiasryla gittik.
Ancak kanunu gok agrk olmasma ra!men mahkeme bizim aleyhimize karar verdi.

ilgili adrnrz srk srk gundeme geldi. Ne-

* $imdi ne olacak.

iade edecek mi-

dir bu olay?

siniz makinalan?

Biz sert pakette (kutu) sigara ureti-

Hayrr. Biz makinalart burada tutup
gahgtrmak igin elimizden gelen gabay harcayacaEz. Makinalarm eski olmadrlrnr ispatlayacafiz. Yeniden dava

bilemiyoruz.

*

mimizi yuzde 11'dan y0zde 40'a y0kseltmek ve iki yeni marka Erkartmak
igin toplam 11 makina makina altmrna karar verdik. Bunlartn sekiz adedini
direkt kendimiz, ug tanesini de bize
bafih Krbrrs Tutun uzerinden aldrk.

*

Neden uE makinay Klbrrs Ttitun

{izerinden aldlnz?

Bizim yatrnm programlmlzda bu kadar makina ahmrna izin yoktu. Biz de
orayr kullanarak by-pass yapbk
x Makinalar pahah. Beyaz Rusya daha
ucuza aldr deniliyor...

Bu gamur atmakbr diyorum. Qegitli

1
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Tilt0n, Tutiin Mamullerive Alkollu igkiler Piyasasr Duzenleme Kurumu
(TAPDK) Bagkanr Niyazi Adah, sigara-

lardan harman oranlartna gore
alnan maktu ozel tuketim vergisi
(OfD

ite ilgili uygulamalardan do$an

sorunlardan kurumu sorumlu tutan
haberlere tepki gosterdi.
-'r'aah
aErklama yapan Adah, uretilmig
sigaralarrn igindeki harman oranlartnt
sigara haline geldikten sonra, hatta

kryrlmrg

ve

harmanlanmtg t0tun

halindeyken dahi vergi uygulamalan-

na esas oluqturacak nitelikte mate-

bizde

Ege'den qrkryor.

* Turk tutirnu dunyaca [nlu diyoruz.
Ama gelen her yabancr firma pazan-

rulugundan itibaren kendi mevzuatt
gergevesinde uretilmig sigaralarrn tuketiciyi saghg$a birebir iligkili olan

mudan bir paykaPrYor.

dumandaki nikotin, zifir ve karbonmonoksit brrahmlannt matematiksel
kesinlikle t6spit edebilen analizleri

agacalu.

En iyi tutun dunyada ABD,

Turk ttitunii kaliteli. Ancak bizim tutunirmt-rzde de kalite kalite fark var. Ornegin Ege ttitunu Eok kaliteli. Sadece
bizde degil bu tiitun Yunanistan, Bulgaristan'da da grkryor. Samsun tutunu

de gok kaliteli. Bitlis'te, Adtyaman'da
grkan tuttnlerimiz var. Bunlar qark tipi
ti.rtun ve kalitesi daha duquk. Dunyada ise en kaliteli, ralbet goren tutirn
ABD'de Virginia tut0nti. Bu zaten gok
pahah bir tutun. Sigaranrn fiyatrna gore igindeki tutunii kalitesi deligiyor.

panya' daki bir bagka fabrikadan 1
milyon 730 bin dolara ( ylhk kirala-

sada?

uretimi Tokat Sigara fabrikasr'nda yaprldr. Satrn alsam daha k6rhydr. Qt)nkti makina bagtna 1.1 milyon dolar

HERrdRL0om-emiru-om

matiksel ve bilimsel kesinlikte olgme
imkanrnrn dunyada heniiz mevcut
olmadrlrnr ifade etti. Sigaranrn igine
giren ttitun oranlartntn sadece uretim
surecinde fiilen yaptlacak gozetim ve
denetim ile vergi uygulamalarlna esas
olugturacak ve ikmalen vergi tarhtna
konu edilebilecek nitelikte matematiksel kesinlilrte tespit edilebilece!ine
dikkat qeken Adalt, "Kurumumuz, ku-

irlkelerden fiyatlara baktrk. Bir Alman
firmasr iki makina igin, makina baqrna
1 milyon 630 bin euroluk fuat biqti.
Bu makinalar 12 ayda gelecekti, firma
10 ayiginde de teslim edebihim dedi.
Biz onlara tamam dedik ve on anlagma yaptrk. Ancak firma daha sonra fiyah 2 milyon 884 bin euroya Erkarttr.
Biz de vazgegtik. Bunun uzerine is-

ma bedeli) aldrm. Bunlartn deneme

SIGARA FIAR]VIANLARTYI.A iLGiLi

* Bir de puro uretimine baglamrgtr-

nz. Nasrl yerli purolar tuttu mu piyaHayr. Kubahlar'la ortak ortak puro
tiretttik ama baqarrh olmadt. Daha
do!rusu satrlmryor. Biz de girketi devraldrk

yaptrrdr ve yaphrtyor. Yeni vergi uygu-

lamalannt takiben harman olaylanla
ilgili detey bilgi alma ve [retim surecindeki stcak gozetim ve denetim uygulamastnt da baglatmrgtlr. Bu dofr-

rultuda geEtilimiz yrl iEinde 3 sigara
fabrikasrnda uzmanlartmtz habersiz.
Denetim ve gozetim Eahgmalarr gergekleqtirmig ve harmanlanndaki gark
tipi tiittin' oranrnr degiqtirdilini beyan
eden firmalarrn muhtelif markalardaki 18 adet urunirne iligkin degigiklik

beyanlannn dolru oldufunu tesPit
etmiglerdir. Denetim sonuglanndan
Maliye Bakanhlrda bilgilendirilmigtir"
agrklamasrnl yapil.

Adah, sigara harmanlarndaki titt0n

E

l--

hrfrmmqmlfurrr

yerinde tespiti, fi re duman analizleri ile
diimnfo fridadanna uygunluk denetimnn" ilgfr hammaddenin yurtdrgrndan
ter,m edhnesi hali dahil her agrdan

rih{l brilqml

T\PDK tarafindan her ttrlu onlemin
afund€rru ve ahnmaya devam edecegini vurguladr.

fiyat unsuru ve diler ihale usullerine
iligkin qartlar aranmaz' hukmuyle,
'uretim-yatrrrm-teknoloji-istihdamrn'
yanl srra 'fiyata' iligkin gart aranmasl
da ortadan kaldrnlmrg oldu.
BEDELSIZDEVIR:

Ozellegtirme programrna ahnan
kuruluglarla ilgili olarak,'sermayesinin tamamr idareye ait olan anonim
girket statusiindeki kuruluglarrn aktiflerinin, anonim girket status0nde ol-

2O.O3.20O5 Hiirriyet Gazetesi

YeldaATAQ

Ozellegtirme Yasasr'nda ongorulen
d0zenlemeye gore, ihaleye grkrp da
sablamayan kuruluglar deler tespiti
dahi yaprlmaksran, kaytsrz-gartsz elden grkarrlacak.

Bu kurumuglar; belirli istekliler arasrnda ihaleye sunulacak. Fiyat ve diler
ihale usullerine iligkin qartlar aranmavacak.
-OZEI-l-fgfiRME
idaresi Bagkanhfr
(OiB), 4046 sayrh Ozeilegtirme Yasasr'nda degiqiklik ongoren yasa taslafrn Bagbakanhk'a gonderdi. Taslak,
ozellegtirme yontemleri arasrnda bulunan 'belirli istekliler arasrnda ihale
usulun0' yeniden diizenliyor. Taslafia

gore, ozellegtirme ihalesine

grkrlan

kurulug 'tek denemede dahi olsa satrlamazsa', Ozeileqtirme Yuksek Kurulu'ndan (OYK) onay ahnarak, belirli istekliler arasrnda ihale usulu uygulanabilecek. Mevcut yasada bu usulle yaprlacak ihaleler igin ahnacak tekliflerde 'teknoloji, yatrrrm, uretim ve istindam gartlarr aranmasr' hill<rnu bulunurken, yeni duzenleme bu gartlann

hangilerinin uygulanacagr konusunu
OiB'in insiyatifi ne brralchyor.
FIYAT$ARTTYOK:
Haarlanacak qartname gerqevesinde

isteklilerden proje

ve

taahhutlerini
igeren teklifleri a}nacak ihale komisyonu, istekliler ile tek tek ya da ortak
gorugme yapilmasrna karar verecek

Yaprlacak gorugme sonucu OYt<
onalnna sunulacak Taslaga konulan.
'Bu usul ile yaprlacak uygulamalar igin

ozellegtirilecek kurulug ile ilgili deger

tespiti yaprlmaz. Alnacak tekliflerde

mayan kuruluglarrn ise varhklannrn tamamlnln veya bir krsmrnrn ozelleqtirme programrnda bulunan ve sermayesinin tamaml idareye ait bagka bir
anonim girkete veya kuruluga bedelli
veya bedelsiz olarak dewine' de ola-

venligi ile ekonomik gkarlann koru:masl'nl ongoren yasanrn 16'rncr macdesi kaldrrrhyor. Yeni duzenleme

OiB'nin son donemdeki ozellegtirn:.
iptal davalannda 'kamu yaran' garbn=
takrlmrg olmasr nedeniyle dikkatie"
gekiyor. Duzenleme OiB'nin 2003 1:hnda denedigi 'iki denemeden sonr:
bedava yontemi'ne benzerliliyle dikkat gekti. O zaman hazrlanan yas;
degigikliginde bir kurulug iki kez qrlc-

lan ihalede satrlamazsa yatrnm-0retim-teknoloji-istihdam gartryla ucretsiz

olarak ozellegtirilebilecekti.

nak sa$lanryor. Thslakta,'Sermayesindeki kamu payr y0zde 15'in altrnda
olan igtirak hisselerinin ozellegtirilmesinde birden fazla teklif ahnmasr $artr
aranmaz' h[kmuyle bu satrglar pazarhk usrl0ne dahil edildi.
SAKATI.ARATASFIYE
Taslak ile mevcut yasada bulunan, sa-

kat stattsunde galqanlann kapatma
ve tasfiye hali drgrnda igten grkarrlamamasr hukmu delinerek, kapatma
ve tasfiye drgr igten grkarmada asgari

ucretin iki katr tutannda para cezasl
odenmesi dtrzenlemesi getirilii or. Ai,
nca, iq kaybr tazminab hesabi SSK Yasasr'ndaki dtrzenlemeve rahi cirnaktan grkanlarak. net avari Ocretin iid
kab' olarak srmrlaruyr,

DASIS,AI{\ UK HZT1ETLIRI :
OIB'nin ozellegtirme ul.grllamalan
sodegrnelerinin Fru sra dan4manhk
hiunet alurrhn ile niirai cievir iElemlerine iligkin sodenxderin de her ttrlir
verE \€ frargtan muaf olmasr hulmu
getinbor. Darra rae takipler de her tiirl0 harEtan muraf hrtrluyor.

'Kamu

)€ran engeli ortadan

kaldt-

nhro(

OZELII$TIRME Yasasr'nda degigiklik ongoren taslak ile 'Ozeilegtirme uy-

gulamalan sonucu Turkiye Cumhuriyeti srurlan iEindeki tekel tegkil edenler de dahil olmak 0zere, mal ve hizmet piyasalanrun igleyigine, ekonomik gereklere ve kamu yararna uygun olarak tiiketicinin safihk ve gu-

03.04.2005 Zaman Gazetesi
Erdal $en -Ahmet Dtinmez
Tekel'in Alkollu lgecekler bol0m0nur
Mey igki'ye satqrnda ilging verilere
ulagddl. Genel Mudur Esen Ataay'rn.
devirden krsa bir sure once, 100 tril-

yonluk hammadde ahmr gerceklegtirdigitespit edildi.
Tekel'in alkol lssmrnm Ozellegtirilmes j
surecinde onernli usulsuzlukler yaprldrgi tespit edildi. Baqbakanhk Yiiksek
Denetieme lfu rulu'nun yaptrgr incele:nede. ihaleyi alan Mey iEki'ye baz
avantajlar saglandrg belirlendi.
Devirden once yaklagrk 100 trilyonluk

hammadde ahmrnr gergeklegtiren
Alkollu iEecekler'in genel m0duru
Esen Ataay, devirden hemen sonra
emekliligini isteyerek Mey igki'ye genel mudtir oldu.

2003 yhnda yaprlan

ozellegtirme

ihalesini 292 milyon dolara LimakNurol-6zaltrn-TdTSAts ortakhgrnrn
kurdulu Mey igki Sanayii ve Ticaret
A$ ald. Ancak ihalenin yaprldrfir tarihle devrin gerEeklegtifi tarih arasrndaki 8 ayhk donemde, onemli para
hareketleri yagandr. Alkol dretim Ge-

nel Mridurlulu'n0n ozellegtirilmesi,
04.06.2003 tarihindeki bilangolar
uzerinden yaprld. Ozeilegtirme Yuksek Kurulu, satrg iglemini 26. 12.2003'

te onayladr. Devir bundan iki ay sonra
gergeklegti. Bagbakanhk Yuksek De-

[g

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

rffi temsilcisi biraraya gelerek bir
m*1ihhctpMr
basrn toplantrsr duzenledi.
ftffingdff*ta&
larr raporlagtrrdt. Devirden 0nce '--eTek
Grda ig Sendikasr Ege Bolgesi
l{dom
@tra
mnfrrflffleyi alan firmanrn ihtiyaq du1'aca;I :':rt
rutbeYe
Er#i
$ubesi Bagkanr Mehmet Karatag,
ti'p't;H,
miktarda hammaddenin a*:,cLrf tp+"
sahte ve kagak sigaranln en az sahte
36 Ytrk hianetim var.
pit edildi. Devirden bir ai :,-'- i tm|r lruHffn
igki kadar hayati oneme sahip bir koEu ra-r sn-a b6yte bir degigiklik
yon liraya giqe. derir:e- '; :IJr ml
i*rnrtlm igin emekliligimi isteyip nu oldulunu belirterek, "Son yrllarda,
507 milyar lirava a::-:.a,q1 Tra&arilEd"
ve kagak sigaralann
3 ay once 31.3 :4crr @F bnr hr frrrnaya geqtim." Hammadde trlkemizde sahte
korkung bir
pazat
sahip oldulu
gerEe-

netleme Kurulu, bu stiregte yasanal':

uzum ve 15.1
15,3

tri\on

burokratian"

t-ion er*Pqlbftr.

ffi- fld
ffi-'hr duum
pra &rrrrdan bag-

f-iaLlnrr<

ar'ascl

arad*i

kar5r firnruarta
ka bir ser defl--

ahnlanmn da bellibir program
vesinde yaprldr$rnr ve onceden ihaleye Erkrldrgrnr dile getiren Gkel GenelMtidurii Sezai Ensari, "Bu ahmlar
eski Genel Mudurumuz Esen BeY'in

PaY

yukselig trendi iEindedir. Bu durumun, saflrkh bir toplum oluqmastntn
onunde ciddi bir tehdit olugturdulu

masr raporda en dikkati geken elegtiri-

yor. E[er fahig miktarda ahmlar ol-

ortadadrr. Sahte sigarantn sahte rakl
tuketimi sonrastnda gerEeklegen bu
ani olirmler gibi saghk seyrine sahip
olmamakla birlikte, uzun vadede ciddive telafisi mumkun olmayan safihk
problemlerine yol agmast kagtnllmazdrr" dedi.
Ucuz olmasr nedeniYle Yuksek kar
marjt olan bu sigaralann Eok kolay
yollarla satrga Erktrlrna defiinen Karatag, bu durumun kontrol ve takibi zorlagtrrdrlrnr soyledi. Karatag, yasal ola-

lerden. "Devir tarihi iki g0n once gergekleqmig olsa idi TekelA$ aEtsrndan
11 trilyonluk borE tutan altct firma tarafindan y0klenilecekti." yorumu ra-

mussa zaten mufettigler bunu inceleyecektir. " qeklinde konuguyor.
Kamu Etik Kurulu'nca haarlanan yo-

yatrndaki ytiksek vergilerden ot0ru
sahtecili!in yayrldrfi r belirterek hirku-

poru kaleme alan Bagbakanhk denetE

revlinin 3 yldan once benzer bir ig sahasrna hizmetveren ozel sektorde go-

gdCde YorumluYor.
\ -isek Denderrrc ltrmlu raPorunda
:er'r,r Elemirc bfot<ag giin kala Tekel
A$nin 6cettegtirdigi girket adrna tril)onlarca lirahk ahm yaparak bunu

talepleri dofrultusunda ve ihtiyaca

gibi gostermesinin Tekel'i zarara sok-

binaen yaprlmrgtrr. Ozellegtirme yapllacak diye butun yatrnmlartma durduramayz. Qunku sozlegme imzalanmadan satlg resmen bitmig saylmaz.
Geri donug de olabilir. Onun iEin biz

tulu savunuldu. Devir igleminden bir

hig ozelleqmeyecek gibi yattrtmlartmt-

gun once girketin 10 trilyonluk KDV

za devam ederiz. Sozlegme imzalana-

giderini Tekel'in odemesi, iki gun kala
ise 507 milyarhk ambalaj ahmr yapil-

na kadar Tekel normal altmlannt Yapar. Bu altmlann hepsi ihaleyle yaptlt-

tahsil etmemesi ve kendi gideriymig

ilerine ait. Baqbakan Tayyip Erdo!an'a da sunulan raPor, TBlvlM KIT
Komisyonu'na ve MaliYe Bakanr Ke-

netmelikte, kamudan aynlan bir go-

rev almast yasaklantyor. Bulundulu
goreve gore bu sirre, iki yla indirilebiliyor.

mal Unahtan'a gonderildi.

Devirden bir ay sonra emekli olarak
Mey lgki'ye genel mud0r olan Esen
Ataay. ozellegtirme sirrecinde tttm talipli firmalara sunumlar yaph. Transferin alhnda bagka geyler aranmamasl

gerektigini dile getiren Ataay, 'Alkol
uretimi bakir bir alan oldulu igin devlette yetigmig eleman sayst Eok az.
Dolayrsryla yetigmig iggucuniin ozel
sektorden gelen teklifleri defierlendir-

dufuna dfukd gekerek, sahte sigara tiretiminde kullantlan hammadde ve katkrlann YaPacall tahribh'
tln, tahminlerin gok iizerinde oldir-

rak sigara ureten firmalann sigara fi-

metler uzerinde bask kurmaya qaltqtrfrnr, vergi oranlannt duqurerek sigara tiiketimini arttrmantn yollannr aradrklannr ileri surdu.

*TEKEL oZeU-egriniwe xnp-

SAMINDAI\I qIKARILSIN"

Turkiye'nin Dunya Saghk Orgutu
tarafindan Tutun Kontroli,r QerEeve
Sozlegmesi'ne imza koyan ilk devletlerden biri olarak sigara tiiketimini
azaltmaya yonelik tedbir almastntn
zorunlu olduluna dikkat Eeken Karatag, "Ulkemizde sigara tiiketimi diger
tilkelerde oldufu gibi ozel sektorun

Mey igki'ye higbir ayrcahk tanrmadrfir-

06.04.2005 NTV-MSNBC

piyasaya girmesiyle ciddi oranda arttg
gostermigtirve bu artrg devam etmektedir. Bu baflamda TEKEL'in ozellegtirilmesi karan yeniden gozden gegi-

nt savunan Ataay. "Ben ihale komisyonu iqinde degildim. Sadece sunum

6 Nisan 2005 Tutiin Platformu'nu

rilmelidir" dedi.
Tutiin Platformu olarak Tekel'in daha

olugturan Tekgrda ig Sendikast, Tuttln
Dernefii, Ziraat .Odalarr,

fazla geg kahnmadan ozellegtirilme
kapsamndan Erkarrlmasrnr istedikle-

izmir $ubesi, Turkiye ZiraatEiler Der-

rini kaydeden Karatag, gunlan soyledi:
"TEKEL'e piyasa taleplerine cevap verecek urtrnleri sunabilmesi igin gerekli
olan yatrtmlan yapma imkanl veril-

mesi dogal." diyor. lhale surecinde

yaptrm." diye konusuyor. Ataay, ihaleden yaklagrk bir yl oncesine kadar Alkollti igkiler muesses€ mud0ru oldu!unu, bu tarihte mtd"u{ug-."lm genel
mtidtirlule gevrAnc:f,lte i:intr'rte ken-

disinin de gend

rnrdiciirgunr

an-

!u uyanslnl yaPtl.

Eksperleri
TMMOB Ziraat Miihendisleri Odasr

ne!i, Tanm Ekonomisi Dernefi ve
gok sayrda Tiittn Tanm Satrg koope-

g

lltMl't0tn

!ffi

mFm..En

Lrn:lrm
"xruiidr id-me

bir zamanlar Tekel'in gok sevilen rr.:

raqakvollarla Pazara
i - - - '- :.r: "lJ iqecekler ve
slraraerra etsln rntjcadele iqin devlene

kalannrn bile peginde

idi. Samsu:

2000, Yeni Harman gibi eski, Ye:

:r {L:J= r'e kuruluglarr arastnda

markalan sattn almak istiyordu.

.;:,:i3l:]as)'on saglanmah, eksiklikler
, a:se bunlar vakit geEirmeden telafi

artrk bunlara gerek kalmadr.

edrlmelidir. TEKEL'in tilkemiz iEin mil-

li bir deger olmantn yant sra tiitun
uretimi yapan 400 bin insantmrztn da
gok uluslu sigara ureticileri kargrsrnda

tek guvenceleri oldugu

unutulma-

mahdrr."

OI.ABiLiR
08.04.2005 Dtinya Gazetesi

Ozeilegtirme idaresi Bagkanhlr, cuma
gunu dort satrrhk bir aErklama yaparak, "Tekel Sigara Sanayi lgletmeleri'nin varhk satrgr (ozellegtirme) ihalesini iptaletmiqti." Ihaleye teklif gelmemesini "gaglcnltkla" kargrlayan Ozellegtirme idaresi yetkilileri, "soyleyecek
sozleri olmadtfrnt" belirtmigti. Tekel'in
sigara fabrikalartnt bizim hatah "ozel-

legtirme politikamm" belirleyenler ve

saat 17.00'de dolacak olan Tekel Sigara Sanayii igletmeleri ve Ticareti
A$'nin varhk sattqt yontemiyle ozelleqtirilmesi ihalesine Ulker Grubu'nun
teldif verebilece!i ifade ediliyor.
13 Arahk 2005 tarihinde ikinci defa
ihaleye grkartlan Tekel'in sigara bolumune yeterli talep olmadrgt igin son

uygulayanlar (Anadolu deyimi ile)
"mundar" etti. Bu fabrikalar bundan

teklif verme suresi 2 defa ertelendi. Ilk
ihalede 1 milyar 150 milyon dolar ile
en yuksek teklifi veren Japan Tobacco
International (JTt). T[rkiye deki yuksek vergi oranlannt gerekge gostererek ikinci ihaleye girmeme karan altrken, British American Tobacco'nun
(BAT) da ihaleye girmesi beklenmiyor.
Turkiye sigara pazartnda Tekel'den
sonra pazar payl en yuksek firma olan
Philip Morris (PM), Rekabet Kurumu'nun hakim durum olugacafl yonundeki kararr gerefii ihaleye giremezken; Tekel'in toptan dalthcilanntn

olugturdugu Sigara dretim ve Pazarlama A$'nin (SUPAS) ihaleye srkr gbkilde hazrrlandrgr, bu kapsamda Ulker
Grubu ile goriigtti[u belirtiliyor.

Manisa'daki fabrikasrnda Davidoff
markasryla sigara firetimine hazrrla-

sonra hem sattlamaz, hem de yabancrlarrn sigara fabrikalarryla rekabet
edemez. Sonunda Izmit SEKA fabrikasr gibi teker teker hepsini kapatrnz.
Makinelerini hurdacrya, arsalarrnt yap
- sat'grya veririz. Sayn okuyuculartm,
Tekel. kolay tekel olmadr. Bu halkn

yrllardrr odedigi vergiler ile devlegti.

Zamantntn en nrodern fabrikalannr
kurdu. Dunyantn sigara devleri, Turkiye sigara petzanna girmek igin "kaptnrn onunde dizilmiqti."

Yabanqlar "bacadan" girdi.
Ama biz, bilet parasrnt belirleyerek onlan kaprdan iEeri alacak yerde, "bacadan girmelerine izin verdik". Yabancilara Tekel'in sigara fabrikalannt satacak yerde, onlann "bacadan" (dolaylt

yollardan) piyasaya girmelerine izin
verdik.
Yabancr sigara devlerinin (1) Turk tutunti drqrndaki tuti.tnlerle ig pazar igin
sigara uretmelerine, (2) Yabanct tiltun
harmanrnt dqandan hazrr olarak getirerek, Tiirkiye'de kafrrda sararak siga-

ra olarak pazarlamalanna, (3)

Dev

nan ingiliz sigara qirketi Imperial Tobacco firmast ile bir s0re once gortigmelerde bulundugu ifade edilen Ulker

reklam, tanltma ve pazarlama gugleri
ile piyasayr ele geqirmelerine izin verdik. Sigara pazannda Tekel'in payt

Grubu'nun, gimdi de SUPAS ile go-

yuzde 100 iken, diinya sigara devlerinden Amerikan Philip Morris Pazarln
yuzde 35'ini, Japon JTI yuzde 1f ini,
ingiliz BAT yuzde 4'unu ele gegirdi.
Yabancrlar, piyasa pay alabilmek iEin

rugtugu, Baqbakan Recep Tayyip Er-

dofan'rn Ulker Grubu'ndaki hisselerini satmasrntn da bu operasyonun bir
pargasr oldugu ifade ediliyor.

Ar:.

Cegen ay Manisa Organize Sana,Milliyet Ekonomi'de dun Ahmet Erhan Qelik'in bir haberi yaymlandr.

- Son teklif verme suresi bugun

iz{in

--

Bolgesi'nde gezerken nefis bir fabrika
binasr, mimarisi, rengi ve gorkemi ile
dikkatimi Eekti. "lmperial Tobacco fir-

masr burada sigara uretecek. iq pazarda Dunhill markasr ile sigara satacak. 50 milyar dolar yattrtm yaptltyor.
Fabrikada 50 kiqi gahgacak" dediler.
Yenisi 50 milyon dolar.
Sayrn okuyuculartm, bu s0tunda gegen yl temmuz aynda da yazmrgttm.
"50 milyon dolara sigara fabrikasrnrn

en yenisini, en modernini kurduktan
sonra, 50 kigi gahgtrrarak ytlda 2
milyar sigara iiretme imkantntz var
ise, siz 1 milyar 150 milyon dolar odeyerek, 2001 yrhndan bu yana ozellegtirme programtnda altct bekleyen, bu
nedenle teknolojisi eskiyen, yenilenemeyen, pazar payrnr kaybeden Tekel'in sigara fabrikalarrnr sattn alarak,
Tekel kadrosundaki 29 bin kiqi ile sigara uretmeye talip olabilir misiniz?"
Bunlar yetmiyormuq gibi, Tekel igin
teklif suresinin bitiminden bir hafta
once "lMF adtna vergi tahsilatrna glkmrg. sinekten vergi almanln gareleri
pegindeki Maliye Bakant" Avrupa'da
sigara 5 euro, bizde 2 euro. Vergilerimizin toplamr birkag Tekel eder..."
diye beyanatvermig ise, hangi sermaye grubu, hangi maliyet hesabr ile Tekel'in fabrikalarrna fiyat teklifi verebilir? Artrk bundan sonra Tekel'in sigara
fabrikalarrnrn satrhp satrlmayacaf tnl,
kaga satrlaca$rnr tartrgmayacagrz. Elde kalan ve (ozellegtirilmeyi beklerken
gokertilen, pazar paylarrnt yitiren)
dunya sigara devleri kargrsrnda yaqama gansr kalmayan bu fabrikalarr nasrl
kapatabilecelimizi, iggilerini ne yaPacafirmzr, fabrika arsalannt kimlere verece[imizi konugacafiz"
(Ne ise. .. Bu konuda tecrubemiz var. ..

izmit SEKA Kalrt Fabrikast'nt nastl
kapattr isek, iggilerini nasrlbelediye iggisi yaptr isek... Tekel'de de aynrnr yapartz... Olur biter... Qelebiboyle olur,
bizde ozellegtirme dedilin!)
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oranrnda azaldr. KaEak igki ve sigara

girigini artrrdrlr ve Tekel'in ozelleqti-
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12.04.2005

edilen Tekelihalesinde, sigara fir-

Kanserin
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bas

ryP fu *
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mamullerine yrlda 12

-;nrii-rur hd (8,7 milyar dolar) harcr-

yu. Sipradan dolayr hastalananlann
tedavi giderleri de eklendifinde sigara
h-rketiminin ekonomiye maliyeti 18
katrilyon liray (13,3 milyar dolar) buluyor. Sigarayla Savaganlar Vakfr Bagkanr Ubeyd Korbey, gok uluslu sigara
girketlerinin arhk gozilnu geri kalmtg
ya da geligmekte olan ulkelere diktigini belirtiyor. Dunya genelinde sigara
kaynakh hastahklar sebebiyle ylda 5
milyondan fazla kiginin hayatrnr kay-

bettifiini dile getiren Korbey, "Tirrkiye'de de sigaranln oldurdugu insan
saysr 110 bini gegti. Sigarayla sadece
kendimizi defil, evdeki masum eqimi-

zi ve gocu$umuzu da zehirliyoruz."
uyansrnda bulunuyor.

Sigaranm zararlart:
Beyin tumorlerinin yizde 99'u, beln
kanamalannrn yiizde 85'i, akcifier
kanserlerinin yuzde 97'si sigara kaynakh.

Sigara igenlerin vucuduna yuzde 33
:??a az oksijen giriyor. Bu da beyin,
r; : . -- Camarlann tahribatrna sebep

txal
malanndan "Vergiyi yeni esaslara
baflayn, gorugelim, ondan sonra
teklif verelim" onerisinin geldigi belirtilivor.
Te-

milyon YTL'lik OTV tahsilatr yaprldr.

kel'in bir vergi toplama enstrumant oldulunu hatrrlatarak, burada altcilartn
sadece bir girket degerlemesi yaPmadlfrnr, piyasa ve olugturacafr nakde
de baktrflrm vurguladr. Tekel'in satqrnda potansiyel ahcllarrn ne kadarhk bir
kazang elde edeceli hesaplantrken,

Tahsilat 2004 yrLnrn ayrnt donemindeki 1 milyar 479.5 milyon YTL'ye gore
yuzde 3.4 orantnda azaldt. Oysa bu
urunlerden ahnan maktu OTV tutarlarr 1 $ubat 2005'ten gegerli olmak trzere Erkarilan bir Bakanlar Kurulu kararryla yuzde 7.4 ile yuzde 1 18.6 oranlan

vergi oranlarrnrn belirleyici oldu!u

arasrnda artrrrlmrqtt.

kaydediliyor. Yetkililerin verdifi bilgiye
gore, srk vergi deligiklikleri deferleme yapmayl zorlaghnyor. Altctlarln srnrrh oldulu sektorde ihale oncesi firmalarla gorugmeler gergeklegtirildi ve

Henuz vergi tutarlan agtklanmayan

Oielegtirme idaresi kaynaklarr,

varhk sattgtna donuldu. Yontemin
dofru oldufu, ancak son 1 yrlda gergeklegtirilen vergi deIigikliklerinin
teklif ahnamamastnda etkili oldulu
belirtiliyor. ihalede geEen hafta pergembe akgamma kadar potansiyel ahcr firmalar ile Maliye arastnda gorugmelerin devam ettigi ofrenildi. Firmalar verginin 5 yl sabitlenmesi onerisini getirdi. Ozellegtirme idaresi, konuyu inceleyerek ahcilarrn pozisyonunu tekrar gozden geEirecek. Daha
sonra vergi konusu igin MaliYe ile

Ozeilegtirme idaresi'nin masaya oturabilecefi, bu arada ozellegtirme yonteminin de yeniden deferlendirilebilecegibildiriliyor.

Gl;,a= : - ::.:et sigara igenlerin vu-

cudlrc: -,,- :a I kg katranbirikiyor.
Tub.m g-L-- : - - :: s ., anurden, arse-

nige kaca I : - ::: : ::hir ve zararlr
madde:.r1,-.r*u ,'
Sigara (er la-=- : . - :.:- :avan-

lardandadla:m 't= 'Erken d@,mnn fr i;:"-.".*-80'i sigaradan hqslltuixl,lc{-

'-:::

:

tmltrmmn : ;".:' ::Tiryaki
karsctrt
beklerin
5ffimmnm,a --:l - '
aruE E

normalden

5loldrftndhn

sigara igen
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ihtimali
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bu yrhn ocak ayrnda 564.3 milyon
YTL olan alkollu iEki ve tiitun urtinlerinden ahnan OTV tutarr, gubattg

421.1 milyon YTL'ye geriledi. Martta
ise 444.3 milyon YTL olarak gergeklegti. Oysa geEen yrl ocak aYnda
508.8 milyon YTL.olan alkollu igki ve
sigaradan ahnan OTV tutan gubatta
646.3 milyon YTL'ye, martta ise 724

milyon YTL'ye yukselmigti.

Hukumetin, kagak igki ve sigara girigine ve uretimine yol aEmakla elegtirilen soz konusu alkollu iEki ve sigaradan alman ozel tuketim vergisi tutarlarrnda yaptrfir artq, gelir artrgt bir yana
gelir azalryrna yol agtr. OTV'de yapllan

soz konusu duzenlemenin TEKEL'in
sigara boliimunun ozellegtirilmesinde
de onemli bir engel olugturdulu ileri
suruliiyor. Ayrrca, Tlrkiye'deki yabancr sermayeli alkollu iEki ureticileri de
hukumetin OTV artrgryla ilgili karanna
sert tepki gostererek, bu karann Turkiye'ye yabancl sermaye girigini olum-

suz etkileyecefini ileri siirmtglerdi.
16.04.2005RADiKAL
Sigara ve igkide 6TV'y,, daha fazla
vergi geliri igin arhran Maliye hedefine ulaEamadr. Bu iiriinlerden tahsil edilen OTV ilk iiE ayda, gegen yt'

: arnr donemine gore azaldt.
'.: r-: - Ureticilerin yolun tepkisi-

-"

'l{iiln:ir,ir'1'rl11l"

rilmesini engelledili one surulen vergi
artrgr butEe gelirlerinde de azalmaya
yol agtr.
Maliye Bakanhfr'nrn verilerine gore bu
yhn ilk ug ayhk doneminde iEki ve tutirn urunlerinden toplam l milyar 429

-,t ':,'-:- ,ergi tutarlan onemli ol: *.:': :--- :- :{ r'e siqaradan tahsil

Maliye Bakanr Kemal Unakrtan ise Tekel'in ozellegtirme ihalesinde sigaradaki yuksek vergi oranlarr nedeniyle
teklif verilmedigine iligkn elegtirileri,
"Vergiden birkag Tekel ahyorum. Ben
vergime bakartm" demig ancak onceki gunku basrn toplantstnda'OTV'nin

uyumlu bir noktaya getirilmesi iEin
gahgmalarm surdtrftinii" soylemiqti.

I

fffi
I

Iglt. Mtduru Mustafa AIACAN da toplantrya iqtirak etmiglerdir. Toplantrda
Bolge tutiinu ve Thrrm Satrg Kooperatifleri ile ilgili dernek goriiglerimizi

onerileri ahnmrgtrr;.

sinde 4046 sayrh yasaya istinaden ih-

o 16 $ubat 2005 tarihinde

fabrikalarrnrn ozellegmesiyle ilgili son
teklifin 18 $ubat 2005 de ahnacafr ve
sonucunun ne olacalrnrn belli olma-

dr!r, boyle bir uygulamanrn anlagrlrr
olmadrfr ifade edilerek 4046 sayh
yasanrn uygulanmasr ile ilgili tebligin
6. Maddesi gerefi 160 meslektagrmrzrn kapsamdan grkartrlmasr talep edil-

migtir. Yine bu goriiqme esnasrnda
emekliliklerini gok yakrn zamanda
hak edecek olan uyelerimizin de
emekli ikramiyelerini % 30 zamh ola-

rak alamayacaklarr; bundan

dolayr

malduriyetlerinin soz konusu oldu-

!u, bunca yl bu kuruma hizm.Ft veren
bu arkadaglarrmza kurumunda vefa
borcunu yerine getirmesini bekledifiimizifade edilmigtir.

o 01 $ubat 2005 tarihinde Yonetim
Kurulu Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY
Ankara'da Tutun alt Komisyonu uye-

leriyle goriigerek, dernefimizin MUdahil Kurum hakkrndaki gortiglerini
iletmig ve gorilg ahg veriginde bulunmuglardrr.

o

11 $ubat 2005 tarihinde YT igl. Ve
Tic. Muessesesi, Merkez Mudrirlugu

03 $ubat 2005 tarihinde Yonetim
Kurulu Genel Sekreterimiz Sabahattin
BATUR ve Yonetim Kurulu dyemiz
H[seyin $rrlak KrrkalaE Tarrm Satry

Kooperatifinin dtizenledigi "Trirk tutunu ve bolge tltunu ile tanm satry
kooperatifleri" konulu toplantrsrna katrlmrglardrr. Dernek Denetim Ku.rulu
uyemiz ilyas YALQIN ve Krrkagag yT

ve Sigara fabrikasrndaki meslektaglar
ziyaret edilerek, geligmelerle ilgili de-

!erlendirme yaprlmrgtrr.l6 $ubat

2005 tarih 22 saylt yazr ile Muesseseden ve 23 sayrh yazr ile de GenelMudrirltikten 4046 sayrh yasanrn 6.maddesinin igletilmesi ile ilgili talebimiz
iletilmiqtir.

o

14 $ubat 2005 tarihinde dernek

bagkanrmrz Yrlmaz TEKAY meslektag-

i::

o gune .:

o 04 $ubat

lektagrmzrn ismi yayrnlanmrgtrr. Bu
konuyla ilgili olarak 10 $ubat 2005
tarihinde Yonetim Kurulu olarak TEKEL A.S. GenelMuduru Sezai ENSARI ile yaprlan gorugmede Tekelsigara

.

konusunda gorugme ve toplantr
mrgtrr. Meslektaglarrmrza

tiyaE fazlasr personel olarak 160 mes-

o

lenen meslektaglanmrzrn durur: ."

Genel Sekreterimiz sunmuqtur.

2005 tarihinde Devlet
Personel Baqkanhgtnrn internet site-

Al{$IYOl\

larrmrzla, 4046 saythyasanln uygL :masr ile istihdam fazlasr olarak :=

dar yaprlanlar anlatrlmrg goru5

1

Derr:="

Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY'In Cz.leqtirme idaresi Bagkanr Metin KiL:
ile yaprlan goruqmede, 4046 sa.;
yasanrn uygulanmasr ile ilgili tebli! 6. Maddesi gereli 160 meslektasmrzrn kapsamdan qrkartrlmasr taie:
edilmigtir. Vne bu goruqme esnasr:da emekliliklerini gok yakrn zamanc.

hak edecek olan uyelerimizin a.
emekli ikramiyelerini % 30 zamh olarak alamayacaklan; bundan dolar.
ma$duriyetlerinin soz konusu olduSu, bunca yl bu kuruma hizmetveren
bu arkadaqlarrmza maldur edilmemesi konusu iletilmigtir

o 21-22$ubat 2005 tarihindeYone-

tim Kurulu Bagkanrmz Yrlmaz TEKAI Genel Sekreterimiz Sabahattin
BATUR ve Yonetim Kurulu 0vemiz
Kemal Ersoy SOZER istihdam Fazlas'
Personel (lFP)uygulamasryla itgili bilgiler almak iEin Ankara'da Devlet Personel Baqkanhgr(D.PB.) ve Ozellegtirme ldaresi Bagkanhgrnda 10.l.B.; gorugmelerde bulunmuglardrr. D.PB.
daki gorugmelerde Uzman Mehmet
UNVER, Kadro ve Kamu Gorevlileri
Dairesi BagkanrHuseln qELiK, Egi-

tim daire Bagkanr Ekrem KURU ve
D.PB. yardrmcrsr $aban TALA$ ile
gortigiilerek iFP uygulamalarr hakkrnda bilgi ahg veriginde bulunulmugtur. Gor0gmelerde, 160 meslektagrmzrn uygulama kapsamndan Erkarillmasr istenerek, Tiitun Eksperlili

meslejinin tarihi geligimi, muhendislik formasyonu anlahlmrg, meslektaglarrmrzrn sadece Tanm Bakanhlrnda
degil, aldrklan egitim gerefi her kuruluqta ve bakanhkta layrkryla gorev yapabilecekleri ifade edilmigtir.
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BATUR Nry TRT izmir T! TGRT Kamuoyu bilgilendiriimiqtir. urusarve
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Dernek

KuruluBagkanrmzYlmazTEKAyMil- Bagkanrmrz yrlmaz TEKAY yonetim
livet -:zetesinden $enolDEMiRCiile Kururu iiyeleri Turan ERGiN ve Kemal
ooi."s -' -'" Kagak ve sahte sigara ko- Ersoy SOZER TekelA.$. GenelMtrdu_
.!lgi|endirmeyazrstvermigruSezaiENSARii|esonge|igme|er
.-::siIbrahimACAR'aay-rgr!rndabilgia|rgveriqindebulunmug.
: lciler verilmiqtir. Aynr lardrr. Sayrn EXSnni-inp konusundi,
'
..aat 16:00da canh bizlerinde talepleri dolrultusunda

-:

:

-tlgi konu'e

**;,g..,""."1";:t*li.
bak-ffi..roii;i*,urinj1
:

liye Bakanhfir'nrn konuya srcak

o -- " '- - :
.= Yonetim madrfrnrifaJeetmigleriir. TAPDK
Kur;.- :.:,-'- - ,- -!KAY
-**r--;
-_=erek o 14.04.2005 yT igl. Ve Tic. Mues.
NT\ ::- .: .-- --: Sahte',: "-- : =. : i : :
. :: ..e Miiduru Mustafa ER6OGRX' lada gd.
TurkTu:--:--:---'
r- -.. rusiilmug bilgi ahqverinde bulunul_
nusunoa:::--:;
nusunda:::--:;
::::rnqfrrr
, atustur.
aenaiabika
Cumhuriyet l=-="-: ;.:
.
Tebrik
eder
YAYIvIANna .=-.:-: r- . -l-t2005Muesseseveistanbul
konusunda b11g :- - :
'.'
jdurliigundeki
,kullanmasrnl
:
-,'
meslektaglagazetesiyazarlari::=-:.:,.,:- --. ::-:-sulmuqveeleqtirileiJin- ::,::.,,:,,.,.;r.l
SULU ile telefon

::'_ :-

-

41

tezr Evra Adar
tarihind e d ti nyaya

!3i_ l1TT,n
13,

3?^i9r,?,

g:lT,"sl. ,yrLDv Eiru"i r.itTj,
sugr,r,r, uru; ;,;":
3v5 l*.1"

Eam dileriz.

---------

liTi'fif',qt*T,#I?f

DV:rbatar yaprak
rqHrcln Tutrin
11i,":it,#:Hf tni*i:lll lSletme
lutuf
;,
*l:,
MUdurlugu

muiluluklar dileriz.

kadrolu

xesif
=#

ilil5T1"tlrz,yusur
ALTIN
ile^Songul fr"",rn,"'

Zeynep Dila IO.O:.ZOO5
tari_
u"y"ya germistir.
| 111:.d
-r.uuui
sirtini,
Zeynep

HI

?ii*
dileriz.
Spierer Tutrin ihr.
San. Tic. A.g.
kadrolu meslekta,
Avdan

nrcrar' il;;#tmz
rg os zoo! ;;il"::tt"rHl
miglerdir,QJftleri kutlar
._U.
boyu
mufl uluklar dileriz.

ftkel Osmancal yaprak Tuttin
Isletme
Mudtirhigu

meslektaErmrz

kadrolu

Mr

*1yi"-1;ilH',iffil
.2005 tarihinde

01-01

aU"V"V

gelmistir ARArvllg
siftini kJ#;
lrmak'a sajlkll uzun
bir VuSurn

dileriz.

Tekel34

\6prak Ttitrin

me Mudutlgti kaarotu

reKra€rmrz Enver
YILDIZ

igtet_

mes_

iiu

ii-

saghktr

"rrr't,rl,Js'#

TUTUN EKSPERLET
DERNEGi
BULTENi

NOSTALJI

$ofiir"

Ayaktakiler: $of<ir, Cavit UQAR, Htiseyin KOQ, Necdet VAROL, Kadir QAKIR,
.:
Oturanlar: Sezer AKCdN, Htiseyin BiLGEN, A.Murtaza BEKTA$, Erhan UZUNIAR, Kel Metin(lqqi)
BAFRATESP|TIERI BENGA KovODoNO$A

BAYRAGA SAYGI YUB{AA

I rc85

D

(,

e

-'i[s!-*
-

s
, tl'
.t

r

:r.. .
.-

rf

1r'7i"'
1..'
1

i\11
\tir!

.:

:f"Ca

t:

I
l,

ql_

'

'"ir

l

*+

_i"

"' ;'

t*U/' i''

,3

a'i

'r'-i
{''

u*

;i

.il
Yi:

.*,, s?
1.

.,{

,;qf
li:.

.w

.

,

.i'

!r',

;ii

"I
;.

"r.l
t;u

I

t,

a

fi".

a:

i

q"

t

,,

it9

''b

1",.

,i'

&

a

f
.j$

u*"

,p
:f..

,li

f?

:

\.

,

-'j,'.

- '; '
'

rft

i".-.

:

.o

t,.,.
i"'
ru
*"b'tu'
.b t

q

r.\

^.
=\*,_

{.^
E-:i*. i:,

-a\r..ti'
e

'

".'

",

\'

?

,.

t':

:,.t

\

ic.
'ri

tto.1-:

,.''

f

,

!i

t,,

'

'"
i,r

':'

1f..

.,]l r.

J'

:-

'"
;'

q

X',

.,.",
,,

1...

i1"t:
^

f*.
I

;

*'1*k
. €,,."#

{,

