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kimilerini cigerinaen w.t" aea'ei i"p-Ji.
i","-edigim iEin bazen rskaradrm
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Uyelerimizinbildigigibibazrmeslehaqlarlmlz,dernegimiziolaganustu
gahgmalann
genel kurula goturm-e yonunde faaliyet gostermiglerdir.Bu
kurul talep
genel
.stu
io'u..rnau aa tgg meslektagrmrzin olalan

1'2-1";

dilekgeleriileYonetimKurulumuzabagvurmuglardrr.Hemenakabinde
uygun
22 meslekta€rmu talebinden vazgeqmig,5 dilekge usulune
olmadrlriginiqlernekonulmamtgVeolaganiistugenelkuruliginyeter
Kurlumuz, olalan ustu
sayya ulagrlamamlqtrr.Bu gartlar ilttndo Yo.tetim
iisttt
g"'"Lix*,} karan aimamrginyonetim Kurulu uyeleri olarak, olagan
en ufak kigisel bir kaygr tagrmadtfrtmzt
i"."i x"r"fa gitme konuiunda
ya€anan bu tur
ifade etmek isteriz. Ancak, sivil toplum orgutlerinde
ve imajla'na ciddi
oiuytu'n,riuil toplum orgiiilerinin tirzel kigiliklerine

28'29

Okumak

Qevket TEZEL

Resmi

30

Gazete

Tiiti.in HastahklarrlaMticadele 31-33
Adil ALPHAN..
Mustafa G. GURDAL

isteriz'
oranda zarar verdigini meslekta€larlmlza hatrrlatmak

34-39

Baslndan Seqmeler
Aksiyon

40

Bulmaca

47

Bizden Haberler

42

Nostalji

43

Reklam

44

YonetimKurulumuzunugtiyesininkatrirmrylagergek]eEtirilengeleneksel
geligmeler
oogu ue ci)neydofu uitgesi gezisinde meslektaglanmrza
bulunulmugtur.TEKEL
hakkrnda bilgi verilirig ve gorug ahgveriqinde
bir qekilde bitmig
sorunsuz
n.g.,i. bolgllerdek un- lulg-alannrn
gorevli
qahgmalartnda
olmasx oldukga sevindiriciiir' Bolgede ahm
meslektaglar,-,r,.,herylaynrkigilerdenoluqmaslveayr[ahmbolgesine
motivasyonu aElslndan
Jeiatarca gidiyor olmala', arkadlgla'mrzr morai
daha hassas olamaya
olumsuz etkiledigini belirtir,yetkilileri bu konuda
davet ederiz.

nug",i-izde,TEKELA,$.drqlndakidilergirketlerinde.Doluve
-rnJyaogu Anadolu Bolgesinde ahm faaliyetlerinde bulundulunu
tiitunctilultimiiz
goztemteJit.umanz ki bulahqmalar, bolge ve ulke

.

Gonder:ien l'aztiar -vaynlanstn veya yaynlanmastn iade edilmezler'
. 'thzrlaraan vela cevirilerden dofacak sorumiulukiar rzzt saniplerine aittir.
. \a5rnlarir, razt I arCan kaynak girsterilerek
alrnh \?9l.aDl:::
. Reklam flnajar re sartiart anlaqmalarla belir-

.

ig,srndan olumlu sonuglar dofiuracaktrr',

lenir.
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ve marketlerde
Bolgelerde gozlemledigimiz liler bir konuda,bakkal
sahte
tamammtn
hemen
satllan TEKEL n.$' Jigaralannrn hemen
verdifimiz,
yer
krsmrnda da
ormasrdrr. Biiltenimizin basrndan seEmeler
medyadaErkanhaberlerdenanlagrldrgrkadarrilebusigaralartn,Kuzey
girdigi tahmin
Irak ,ta kurulmug iki sigara fabrikasrndan ulkemize
almast
onlemler
edilmektedir. yetkililerin bu konuda acilen caydrncr
gerekmektedir.
geqecek
TApDK'nrn 2006 yhnda taklidi zor bandrol uygulamastna
olmast,sahtevekagaksigarailem0cadeledesektoruntumuiEinolumlu
sonu glar dof uracaktrr.
davasrnda, ikrnci
TEKEL A.$l nin hard-box makineler konusundaki
gelecefi ve
gahganlann
mahkeme kurun.,,., TEKEL A.S. lehinde olmast,

sahtesigarailemucadeleaErstndanonemlibirdonumnoktastolmastnt
umit ediYoruz.
YONETIM KURULU
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ulkemizde 2000 ri yrilarda 5g3.01: :.a: ecci
-yrsr 2004 yh itibarr ile 2g5.000 ri
rakamlara gerilemigtir. Sigaia :ureu::rr
-se aynr suregte surekri artrg egilimi
gostermeldedir. insan sagh!r acrs,rcan ciodi
bir tehdit olan sigara ttiketiminin onune
geEilebilmesiiEin yerel r.e iusal s;rrj :opium
orgutlerive devletler ciddi Ealgmalar
yapmaktadrrlar. Ancak azEeii5rrrrs ,,'e geiigmeKe
oran ulkelerde bagarrrr sonuErar

ahnabildigini soylemek guchrr.
1777 say-thyasanrn kardrnlmasr ve 4733 say[ yasanrn
uyguranmaya baqranmasr ile,
sozleqmeli ekim sistemrne geqilmiq, yeni yasanrn
piyasay diizenremekten uzak ve
yetersiz olmast sebebiyle kendini guvende
hissetmeyen tutun ekicisi hrzla tutun
ekiminden uzaklaqmtgttr.Ancak ne yazrk ki ulkemizde
sigara tuketimi artmaktadrr,
yabancr

ATATARK
Diyor ki...
Tiirkiye
Cumhuriyeti halkrnr

sigara firmala'nrn iilkemizde yatmm yapmaya
devam ettikleri de
duguniildrigunde bu yrikserigin devam edecegini'
soyremek Eok da yanrrg
olmayacaktr.

ayIl ayr|

Aynr sureEte ekici saystnm hrzla dugtiyor
olmasr onumuzdeki donemlerde sel<torde

TlY".*-tli stkmttst yaqanacafr izlenimi vermektedir. son donemde bazr menseili
tuttinlerin farklr bolgererde. deneme uretim gahqmararr
bunun irt icur"tr*i,;;fi;
duyutan mengein kendi botgesinde" yeierli ;k .i;;lr";:;;.r;
:h,i{"g

farkh bolgelerde deneme riretimiyaprrmaktadrr.
Bunun daha

;;;.;

;r;; ;l;
ui;;;

drgrndan temin yoilarinrn aranmasl olacakrr. unutulmamarrdrr
'eri
",nrrlarr
ki
Qin,Hindistan gibi ulkeler duquk maliyetli iiretimleriile bir gok sektoru tehdit
etikleri

srnrflardan

oluqmuq degil,

fakat

gibi yaprak tutun sektorunU de tehdit etmektedirler.

olay.n
l9:yut boyutunun ise. ulkemizde daha derin yaralar aEmasr muhtemeldir.
Gerek 4733 sayth yasanrn uygulanmaya baglanmasr-ite
yapra'k tutrin sektortrnde
olugan boEluk ve guvensizlik oitamr, gerekse geEimini
sagriyacak kadar sozregme
yapma imkanr bulamayan tutun ekicisi bu
aile ziraatmr brrakmaktadr.Zaten verimsiz
olan topraklarnda alternatif urun yetiqtirme imkanr
da bulamamasr

sebebiyle buyuk
gehirlere goE etmek zorunda kalmaktadrr.Bu
goE beraberinde, altyapr yahrrmra've
bu insanlanmlzrn suE
Eetelerinin alrna diigmesi gibi bir Eok sorunu da beraberinde

getirecektir.

kiqiselve
sosyal hayat
igin iEbriltimii

Bu delindigim sorunrar,ilk bakrgta bu sektorde

bizlerin sorunlarr gibi
gozukmektedir. Ancak,hassasiyetle incelendilinde Earrqan
gdrutecektir ki, ttrm insanla'mrzr
ilgilendiren olumsuz sonuElar Jofi uracaktrr.

Sektorun yagadrlr bu sorunlar itk kez bizim ulkemizde
yaganmamaktadrr.Tutun
iiretimiyolun olan AB ulkeleri de bu siireEten gegmiglerdir.AB
sektorij dijzenlemek
adna riretim planlamasr, prim odemesi vL gerektiginae
tutun ahmr yapan,odeme
ajansla've mudahil kurumrar kurmug,uzun yttaraan beri
bunu uygutamaktadrr.Bu
kuruluglartn uygulamalarr sayesinde iogabiiecek
sorunla.n cidji oranda onijne
geEilmiqtir'Prim odemeleri ve mudahale ahmlan
sayesinde AB tutun ekicileri,gelir

duzeylerini onemli oranda korumuglar ve topraklarrnr
terk etmek zorunda
kalmamrglardrr.uygulamalar ekonomii< yonden incerendi{inde
ise;prim odeme
sistemi uluslar arasr yaprak tutun fiyatraridikkut"
arnarak ii, E,pu gibi kuilanrlmrg,
yaprak tutun maliyetlerinin yukselmesinin ve
tabii ki sigari firmalarrnrn tutun
ithalatrnrn onune geEilmeye
Eahgrlmrg, onemli olEude baqarr Jallanmrgtrr.

Dernek Yonetimimizin de uzun zamandrr dile getirdigi
bu kururugrarm kururmasr
konusunda, son donemde Htrkumet uyeleri de
orumrl ve umut verici aElkramarar
yapmtglardrr. Gelinen bu noktada bu kuruluglann
faaliyete geEme zamanr oldukga
onemlidir. Qunku geg karrnmasl durumunda tutun
ekicisihzra yok ormaya devam
edecektir. Belirttifim sorunra.n daha da buyuyerek
karqrmza g,k-u'muhtemerdir.

Hirkumet uyelerinin
gerekmektedir.

bir an once uyiriu-uyu yonetit adrmrar atmararr

Ylmaz TEMy
Yonetim Kurulu Bagkanr
llmaztekay@hotmail. com
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rnaddesini
tretimi konu-

CB'nin ntifuzu, butun bu tarihsel geligmeler Bah Avrupa'nrn onde gelen
sanayilegmig 0lkelerini gtiElerini bir-

sanayilegmig

jilnsui hABD lapslandtgrnda, ABD
nEra snrayisi Tiirk tutiinu (Dogu ti-

BRLIGI T{IN
TUTUN
aa

POLITIKAEI
diin-bugiin-yann

gda

yaprak tttiin gereksimini
il€ iqi irretim ile kargrlamaktatr. Burn karErhk Batl Avrupa ulkeleri sigara
sanayisi ulkelerindeki iklim ve toprak
kogullarrmn elverigli olmamasr nedeniyle yaprak tiitiin gereksimini ithal
tutunu ile karqrlamak zorunda kalmaktadrr.GerEi Batr Avrupa'nrn bazr
pfrr

ATIRUPA

sanayilegmig trlkelerinde yaprak tutun
uretimi yaprlmaktadlr.Fakat bu uretim
nitelik ve nicelik bakrmmdan ihtiyacr
kargrlamaktan uzakhr.
Anrmsanacafir uzere, Batr Avrupa'nrn
sanayilegmiq ulkeleri aralanndaki grkar farkhhklarrnr banggrlve diyalog yoluyla Eozemelnce giddete baqvurdular. Milyonlarca insanrn olumune, bu-

yuk maddi ve manevi ykrmlarrna yol
aEan Birinci ve ikinci Dunya Savaqf
nrn qrkmasrna neden oldular. iru Oun-

ya Savagr'nrn deneyimleri, sonuncusunun ardrndan Avrupa krtasrnrn ve
Almanya'nrn Batr-Dolu diye ikiye bolunmesi, olugan Bloklardan Batr'dakinde ABD'nin Dogu'dakinde ise SSAydm dfiERdrc
Giimulcine 19 rr.klrs 2@5

Hollanda

srnrn diinu-bugunu-r'an:"t :ens.nasrnda gozden i<acrnlmanasr gereken
nokta gudur: Sigara maldne ile uretil-

meye baglandrg tarihten itibaren sigara sanayinin raprak tutun ihtiyacr
tutirn politikasrm belirlernigtir. belirmektedir ve bnluk bir olasrhkla da belirlemeye devam edecektir.

Batr Airupa ulkelerinde ve Amerika
Birlesik Devletleri'nde sanayi dewimiy.le birlikte serbest piyasa ekonomisine dayanan kapitalizm geligti ve zamanla emperyalizme donugtu. Soz
konusu trlkeler bu sureE iEinde sahip
olduklan geligmiq sanaf ve teknoloji
sayesinde tiitun ve sigara piyasasrnda
ustunlu gij ele gegirdiler.

reg iginde ortaya grktr. Daha once
kendi baglanna belirledikleri tuttin politikasrnr bundan boyle artrk ortaklaga
kararlagtrrrnaya bagladrlar. Gunumtlz

soylemiyle AB'nin ilk kurucularr; Al-

manya, Fransa, Hollanda, Belgika,
Ltiksemburg ve italya idi. Bu ulkelerdeki 1958 ve 2000 yllarna ait ekim
alanr ve uretim miktarr ile ilgili verilen
tablo 1'de gorulmel<tedir.

Goruldugii i.izere, ekim alanrnda ve
iiretim miktarrnda Eok buytk azalmalar meydana gelmigtir. 45yl iEinde
meydana gelmig olan bu degigimin
baqhca nedeni, adr geEen iilkelerde
sanaf ve hizmet sektorlerinin geligmesi ve bu sureE iginde tutiin tarrmrnda gahgan nufusun bu sektorlerde istihdam olanafr bulmug olmasrdrr.
Yukarrda igaret edildigi iizere, AB dahil

serbest piyasa ekonomisinin egemen
oldugu cografy,ada sigara sanaf tu-

tun politikasrnrn belirlenmesinde ta-

Tablo:

Yunanistan Ekicile: Birligi Terrsiicisi

Avrupa Birliginin t.\B! tutun colitjka-

legtirmeye, aralarmdaki Erkar farkhhklarmr banggl ve diyalog yoluyla Eozmeye zorladr. ABD, igte bu tarihselsu-

Yillar
1958

I

Driniim
700

Ton
200

13.000

3 800
20 500
169

2000

BelgikaLiikseml
Ban Almanya

1958

2000
1958

7s.000

2000

45.770

1958

2000

-29.230
266.000
92 540

1958

-r73 460
522000

2000-1958
Fransa

2000-1958

Italya

2000
2000-19s8

AB
Toplam
2000-1958

1958

2000

II

-9
49
25
-24

331
200
022

t78

66 300

42250
-24050

134 500
-387500
876 700
272 810

140 000
78 441

-603 890

-61 559
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19fit4
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4.169
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t960t4

83.938

va
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2ffi2

212.499

r960t4

12.850
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40.M9

iilanda

1960t4

ltalya

1960t4

5.299
6.527
s4.969
37.335

2.9

20.000

1.857

t259

t.7

6.000

1.061

4.925

0.8

400

4.544

80.530

14.0

217.759

23.285

r45.145

19.7

150.000

3.625

33.329

2.6

247.W

1.835

6.7N

0.8

5.000

13.828

1u2.770

13.5

280.600

16.852

43

Nt.w

13.7t9
126.2y2

3.632

5.875
23.875

r.63

r7.395

t-4

9.781

97.880
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uyumlagtrrtlmasr hakkrndaki

i

2001/37/Nf ta[matr" ve onun 33. paragrafrdr. Tablo 2'de son genigleme
oncesi Avrupa Birligi ulkelerinde sigara ile ilgili istatistiksel veriler gorul-

I

mektedir.

I

Gor0ldugu uzere ,bazt ulkelerde

\J

sigara uretimi farkhhklar gosterse de,

toplam olarak defierlendirildifinde,
AB'nin sigara uretiminde 40 yl sonra
yaklagrk %81 oranrnda bir artrg mey-

dana gelmig ve 2002 yh tiretiminin
%84'ii Birlik iEerisinde tuketilmigtir.

Avrupa Birli$i'nin tuttin politikasr

geklegtirildi. Bunlardan en onemli iki
tanesi; tum zaaflarma rafmen, pirimi

dolrudan ureticiye odenmeye baglanmq ve tutun iireticilerinin tiretici
birliklerinde orgtitlenmeleri kogulunun getirilmig olmastdr.
Komisyon'un 23 Eylirl 2003 tarihli tutun urununu de iqeren reform taslafr,
bu taslak temelinde Tanm Bakanlarr
Konseyi'nin 22 Nisan 2004 tarihli tutun ile ilgili reform kararr ve bu baglamda SUpg Nisan 2004 sayh Yo-

netmelih AB'nin giinumuzdeki ttitun
politikasru olu gturmaktadrr.
Reform taslair AB'nin gunumuzdeki
ve gelecefe yonelik tuttin politikasrna
qtk tuttufundan, tutun ile ilgili krsmr
ozetlenerek aktarilmaktadrr.

Komisyon'un 23 Eyl0l 2003 tarihli

6.983

nin uretimi; duzenlenmesi ve satrgt ile
ilgili hukuksal ve yonetsel mevzuatrn

:

n.r@.

20ff2
r96f,t4

lemez bir kanrtrdrr.Difier bir kamt ise, "
Avrupa Konsel ve Parlementosu'nun
5 Haziran 200i tarihli tutun iirunleri-

F

3.lll

196n,t4

yin edici bir rol oy'ramaktadrr.Thblo
2'deki istatiksel saylar bunun giiriitu-

a

17.000

da

2W2

l

1.9

En1

HollanPortekiz
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6.456

Afman-

2002

2-t

&

Qahganlann

5.6(E

12.lX

2W2

r

yt^z+t

N2

lxot4

Erlo

Sigara

i:en saysr

altna almak iEin diler uyelerle srh bir
pazarhkyaptr.
Ortak Tarrm Politikasr uyannca kurulmug olan ti.itun iEin Ortak Piyasa Duzeninde 207 5 / 92 v e 2848/ 98 sayh yonetmelikler ile kokl0 deligiklikler ger-

reform tasla{r
"Ozel olarak tut0n sektorune gelince;
tuttin igin ortak piyasa dilzeninin gelecegi konusu, Awupa Konseyi'nin Haziran 2OO7 Goteborg oturumunda
AB'nin surdurulebilir geligme stratejisi

727/70 sayrh yonetmelik ile yeni bir

gerEevesinde gorug[ldir.

agamaya girdi. Q0nku, italya'nrn
iiyeligi ile birlikte Avrupa Ekonomik
Toplulufiu'nun (AET) yaprak ttitun
[retimi arttr. italyan Hiikumeti italyan
ttitun sektor0nirn hak ve grkarlarr
giivence altrna almak iEin diler uye-

Konseyo tarihte tuttin sektoriiyle ilgili
ozel bir sonug kararr almadl. Ancak,
tartqmalarda, AB-ttrtun sektor0nun
gupheler agrla vuruldu.
Uretime bagh olarak tutun tireticileri-

lerle srkr bir pazarhk yaptr. Pazarhk gu
uzlagma ile sonuglandr: Bir yandan
italyan tutun ureticilerinin grkarlan ko-

ne yaprlan odemelerin sosyo-politik
hakhhlr ve yardrmlar ile tutun tuketiminin salhk uzerindeki sonuglarr ara-

runurken, ote yandan Awupah ttittin

smda agkca gor0len geligki hakkrnda
dugiinceler dile getirildi. Halen yi..rrurlukte olan tiitun tanmmrn (ekiminin)

igleme ve sigra sanayinin Topluluk dr-

qmdan kaliteli ttitun satrn almasrntn
yolu agrk brrakrld. 727/70 sayh yonetmelik bu uzlagmarun hukuksaltemelini olugturmuqtur.

Yunanistan 1981 de AET'ye tam uye
olunca, AET'nin yaprak ttitun tiretimi
daha da arttr. italyan Hukirmeti gibi.
Yunun huktimeti de Yunan tuttin sektoriiniin hak ve Erkarlannl gtivence

devam ettirilmesi konusunda bazr

tegviki, AB'nin surdtirtilebilir geligme

stratejisinin alrh konulanndan biri
olan salhk politikasr ile uyugmuyor.
Bu nedenlerden dolayr, ttitun tanmrnln ekonomik faaliyet olarak uzun
omiirlu olma yetenegi qupheli gor0lmektedir. Bununla birlikte, diler yandan, koklti bir reform yapilmasr halin-
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. : ::-l ,,": .re en fazla emek
; -- :'"i:- :,: -rtordur. Yaprak tu"
"
-'-:- .- =e ;ggucu ihtiyacr guphe:,- rrl-i ::i sezona bagh olup, aynca,
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-.-;: =-:eii igEilerin payr da oldukga
,'- --estir Sektordeki toplam iqgucu- -: i 80'niaileler meydana getiriyor.
lutun sektorunde dikkat geken

onemli bir husus, bolgeler ve igletmeler arasndaki buyuk farkhhklardrr. En
iyi tutun Eegitlerinin uretimine yogunlagmrq makine yolunluklu az sayrdaki

: : :: ::: 3 -:ltrit sonug tahmini
-::--: ,::-:-:'tra UyUm halinde Ol* : - : -.:: :.a :ayandtrma karan aldl.
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irretimi AB'nin toplam tarrmsal

r:etiminin ancak 7o 0,4'nii olugturu\ or, Son yrllarda tutun uretimiAB igin-

de ve diinya genelinde gerilemigtir.
Dunya uretiminin 7o 5,4'ne tekabirl
eden 348 013 ton ile AB, Qin ( %38 ),
Brezilya ( %9 ), Hindistan ( %8 ) ve
ABD den ( %7 ) sonra beginci buyuk
tutirn rireticisidir. AB'nin iqlenmig yaprak tntuntniin % 75'ni Yunanistarr ve
i:alva uretiyor.
-,B icinde tutun irretimi cografi olarak
,. ::-: as:ls vazivettedir.
Ekicilerin
'.ir-iS -. ', -l. .e c;tun ekim alan.=-'' t-, :--i - .=: : :.;::: fUlUnUVOf.
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50 ni mey dana getirir or.

AB iginde tutun ekim alanlarr

90'h

yilarda % 2.6 civarrnda geriledi. Bununla birlikte, aynl zaman dilimi iginde hektar bagrna dugen verimlilik miktarr 2 tondan 2,7 tona yukseldi. 2000
ylrnda 79 510 tutun ekicisi igletme
vardr. Aynl zamanda, igletme baqrna
drisen ortalama ekim alanr 1990'da
1.zl hektar iken 2000 yrhnda 1,6 hektara clKtt.

Tr:tun sektoro. 212 960 kigiye veya
AB-tarrr-n sektorundeki birtun vrlhk is

bazr buyuk igletmeler ile pazarla butunlegmesi daha az iyi olan qok saydaki emek yojunluklu kuquk igletme-

ler arasrndaki geligki, ozellikle

ise onemli bir yere sahiptir.

1992 yrhnda tutun igin ortak piyasa
dirzeninde yaprlan reform sonucu;
m0dahaleye ve ihracat primi odemesine son verildi. Uretim kotasr ve srkr
denetim getirildi. Yasal mevzuat gerelince ttitun iireticileri gimdilik, ureti-

len miktara, belli kalite olgutlerine ve
her trit0n Eegidi iEin ayrrlan kotalara
bagh olan primler aracrhgryla destekleniyorlar. Bundan bagka, tiitiin iqin
ortak piyasa duzeni; kota geri satrn ahmr programl yardrmryla diger 0retimine gegme onlemlerini ve ortak bir t0-

tun fonunu igeriyor. Tutun sektoru
iEin Ortak Tarrm Politikasr-harcama-

goze

larr 2001 yrhnda 973 milyon Evro tutuyordu. Bu yekun, her bir yrlhk ig gii-

Tiltun uretiminin onemli bir sosyo-

cu birimi igin 7 700 Evra, veya her bir
hektar igin 7 800 Evro, veya 2001 yrhnda EAGFl-guvencesi butgesinin %

Earpan kayda deger bir geligkidir.

ekonomik rol oynadrgr bazr bolgelerde, yeniden yaprlandrma problemleri
dikkat Eekiyor. Tanm drgrnda yeterli ig
yeri bulunmadrlr takdirde, iggiler sektorden gekilirse, bu durum, ciddi sosyal dengesizliklere ve koyden gehirlere
gog akrmrna yol agabilir.
Son on yrlda, yuksek kaliteli gegitlerin

uretimine geEme, igletmelerin ve bolgelerin belli gegitler uzerine artan uzlagmasr ve, AB iginde iiretilen yaprak
tut0ntin fiyatrnda Birlik igi ve dunya
piyasalarrnda bir artrg meydana geldigi gozlenmektedir. Fakat buna ra!men t0tuniin piyasa fiyatrnrn gok dugtik olmasrndan dolay uretim masraflarr dahi kargrlanamryor. $imdiki halde isletme kazanc . saciece Ortak Ta: ::. PJ..l.(as.-cogr;ca: oiemeleri saresince saQlanuor.Bu odemeler. giftqiierin tutun tarrmrndan kazandrklarrnrn % 75'inden fazlasrnr olugturuyor.
Bir yandan AB-tirtun sektoru buyrlk
olgude resmi yardrma bagrmh, diger
yandan her bir iggucu biriminin geliri
yaprsal olarak dtgiik, fakat hektara
gore diger tarrm sektorlerinden oldukga daha yuksek.
AB, dunya tutun ticaretinde hem ithalat hem de ihracatta en on srrada yer
alryor. Her geyden once, iglenmig yaprak t0tunu ithal ediyor. Sigara ve diger
ttitun trrunleri ihracaterlarr arasrnda

2,3 kadarrdrr.
3. Reform <inerileri ve olasl etkileri
3.2. Ti.iti.in
-Komisyon'un tiitun iqin ayrrntrh sonuglar tahmininden grkardrgr en

onemli sonug; t0tun fonunun yavag
yavag da!rtrlmasr ile iliqkili olarak gimdiki tutun priminin adrm adrm kesilmesi ve OrtakTarrm Politikasr'nrn ikin-

ci sutunu gerEevesinde tutun ekim
bolgelerinin yeniden yaprlandrnlmasr
igin mali kaynak hazrr bulundurulmasr, tutun sektoru igin gelecekteki en
surdirrulebilir politikay olugturabilir.
A;rnr zamanda uretim kotalarr korun-

mah. Boylelikle. primin henuz daha
kesilmemiq olan krsmr kararlaqtrrrlabilsin. Buna gore. uretime bagh olarakverilen Primin geri kalan hsmr gegig donemi iginde kotayr agan uretim
igin odenmez. Bu surecin sonunda,
t0tun igin gimdiki ortak piyasa duzenininvar olmasl sona erer.
Tutun ekim bolgelerinde gegig siirecinin hzlandrnlmasr gayesiyle yeniden
yaprlandrrma fonuna aktarrlacak
paylarrn saptanmasrnda belirleyici
olan, olgiilu ve etkili mulahazalardrr.
Krrsal alanrn geliqtirilmesi hakkrndaki
kararnamede ongorulmug olan (Konsey YonetmeliQi (AT) Nr. 125717999 )
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krsal alanrn geligmesi ile ilgili onlem-

igletme prirrilerrn

lerin masraflarr yeniden yaprlandrma

uygdanale siair-e !-F; min daha hesaph i$€trrres€ {E,Tdsnr ilaveten tegvik eder. lgffi :ar:ariEinde tutun uretmiE olan i$erreere

fonu taraflndan karqilantr.
Bu paralar; krsal alanrn geligmesiile

:-e":-:-_-, a--

mah olarak

ilgili yurutrilen onlemler srasnda daha Eok saylda yardrm ahcrsr, ilave onlemler ya da daha yolun yardrmlar

gelir aktanmrnr iyilegtirirve ttbLm

igin kullanrlrr.

niden bigimlenmesi destekler. -

Tamamen hayata geEirilmesi halinde,

bu onlemler ile, gimdiki tutun priminin % 70'ten fazlasr igletme primine ve
az%o 20'si yeniden yaprlandrrma fonuna tasnif edilir. Yeni igletme primi,
en

reformun tamamlndan sonra her bir
aile yrlhk iggticu biriminin (yib) ortala-

ma 6 900 Evro tutanndaki kazanclna
tekabtileder.
Reformu agamah olarak yurutmek,
ureticilerin piyasaya daha iyi yonlenmelerine ve gelir artqlanna yol agar.
Ayrilmrg odemelerin buyuk aktarrm
etkisi, ozellikle, gelirlerinin briyrik bir
krsmrnr vaktinden ewel igletme primi
olarak elde eden ktigtik igletmelerin
gelir geliqimi uzerinde olumlu ek tesir
yaPar.

$imdiki ttitun duzenlemesinin uE ylhk
zaman dilimi srrasrnda sigara iEimine
kargr bilgilendirme kampanyalannrn
tegviki ile ilgiliharcamalann, tut0n fonundan kargilanmasrna devam edilecek. Bu zaman zarflnda azalan parasal yardrmlarla rafimen, Komisyon, sigara igimine kargl onlemleri desteklemeye devam etmel uslendi.
Ksa surede, AB iEinde daha azverimli

olan tut0n Eegitlerinin ekirnine son
vermekle ige baglanacak. Bundan
bagka, gimdiki tutrin priminin igletme

primine don0gturtilmesi; gu srrada
uretim harcamalannrn defiigken krsmrnr kargrlayamayan 0reticileri ve da-

ha verimli bitkilerin 0retilmesine geEebilecek ureticileri, hsa zamanda
topraklarmr bagka turlu deferlendirmeye tegvik eden bir etken olabilir.

ABt0tiin 0retiminde meydana gelecek olan gerileme, talep ve/veya kalite

konusuna yonelen buyuk ve uzman
igletmeler tarafrndan giderilir. Bunun
yanrnda, AB-fiyatlan ilgili t0tun gegitlerinin dunya fiyatlanna uyar.

efin

bolgelerindeki igg0cu piyasasnm 1e.

Komisyon onerisinin onemli noktalarrrun eleEtirel bir usa vurumu
(muhakemesi)
Tutun, Yeni Drinya'nrn (Amerika) kegfedilmesinden sonra degil, asrl; ilk
olarak; devletin vergi kayna$rnr olugturan tukenmez bir altrn kuyusu olarak kegfedilmesinden ve ikinci olarak;
sigara sanafnin geligmesinden sonra
onem kazandr. Ve bu altrn kuyusundan asil yararlananlar; devlet ve sigara
sanafisidir. Genel olarak, Tutun politikasrnrn ozii igte tam da bu halin niteli-

teknesi iEinde oturuyordu ve probiemlerini kendi bagrna qozmeyi deni$imdi ise, aynr geminin yolcu.aiu ve AB'nin egit yurttaglanyz. Bu
:e::ektir ki, AB'nin bugununti ve yan:--- :eD birlikte inga edebiliriz. Birlikte
",asai:a,. e birlikte geliqme; yurttaglar
axesFce cir,alogu qart kogmaktadrr.
i{enit:'-zi sadece AB ile smrlamak,
grpne;:z oencilik olur. Boyle bir yaklaym. Arrupa nrn kazanrmlarr ile de
Eeligir. Q'sa. tutun ekimi, sigara i.iretimi, tuketimi. -ghk gibi konular yer
yi.iz[nde birtirn insanlarr ilgilendirmektedir. Bu nedenle diyalog, ortak
sorunlan gozme gayretlerinde bagvu'''ordu.

rulacak vazgeEilmez bir araqtrr.
Bu noktada, British American lirbac-

co (Almanya) Lt. girketinin sozcusu
Bay Detlef Zimmermann\n gu goru-

kalkryor ve yeni altrn kuyusu rizerinde-

paylagmak istiyorum:
"Toplumsal yurttag kavramlnrn telkin
ettifi gibi, bir igletme bir yurttag olabilir mi? Ben, olabilir diye dugrinuyorum. Biz kendimizitoplumun bir pargas olarak anhyoruz ve buna gore ha-

ki egemenli!ini gosteriyor.

reket ediyoruz. Sigara iEimi baglamrn-

ginde gizlidir. Burada, kapitalizmin
egemen oldulu colrafyada serbest
plyasa ekonomisinin en temel ilkesi
olan karr azamilegtirme ilkesi gaha

Anrmsanacalr uzere, Komisyon'un
Konsey'e sundulu 18. 12.1996 tarihli
raporda sigara sanayi ite ilgili olarak

gtinr-i sizlerle

tutun temin etme stratejisine sahip.
Buna rafmen, tutiin kalitesinin ayl
kalmasr ve rekabet fiyatlarr ile satn

da, fakat bunun da otesinde, sorumluluk bilinci iEinde, bir 'yurttag' olarak
toplumsal geligmelerin gekillenmesine etkin bir gekilde katrlmak istiyoruz.
Ve bu nedenledir ki, insanlardan o$renebilmek igin onlarr dinlemeliyiz."
Sorumluluk iginde bir'yurttaq' olarak
BAT'm ve difier sigara holdinglerinin,
tirtun ureticilerine odenen prim ile ilgili tartrgmaya uzak durmayacaklannr

ahnmasr konusuna ilgi duyuyorlar. Bu

diig0niiyorum. Komisyon yukarrda

gu goriig dile getiriliyordu: "Uluslararasr btryiik girketler Topluluk igindeki
uretimin geligmesinden Eok az etkilenirler. Qunkti, onlar dunya genelinde

agmdan Topluluk uretimi mutlaka ilging olabilir."
Aynr raporda, tuttin ureticileri ile ilgiti
gu goruge yer veriliyordu: "Tutirn ure-

ticileri genel olarak mafidur edilmiq
bolgelerin krrsal kesimlerlinde yerlegiktir. Buralarda geleneksel istihdam
olanaklarrnr segenek olabilecek igler
zaten

kttr."

Komisyon gegmigteki bu saptamalarr
ile tut0n iireticilerinin durumuna kargr
duyarh davranryordu. Bilindigi gibi,

Birinci ve ikinci Dunya Savagr'ndan
once Batr Avrupa'da her devlet kendi

riiiirit|i4fi#lflflif,lLiil

aktanlan metinde, belli kogullar alhnda holdinglerin Topluluk tutun uretimine ilgi duyduklarrna igaret ediyor.

Zimmermann'rn yukarrda aktarrlan
sozlerini dikkate aldr$rmrzda, kabul
etmek gerekir ki, bugtine kadar yurttaglar arasnda kargrhkh hak ve grkarlarr gozeten yapro ve yararh bir diyalogun yi.iriitiilm0g oldugu pek soylenemez. Bu eksiklikte, biitun taraflarrn
pay vardrr. $u ya da bu tarafin paytntn
daha az veya daha fazla oldugu tartrgmasrndan gok. bu eksiklilin ve zaafrn
ivedilikle giderilmesinin ve aSilmasr-
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3'- ;rnser s:rr.?" ieir- Lnl: 2ofirtirasrilr S-:3:Ur! -.CImrft gnnl5 birLic. :,rl -'._q--r*srt lrBrieiim-Ttttun politikas{- h"tlrm hwl$n ortak bir
darasr&. 3- :ar,llnrrm, anlagrhr gerek-"s s':al-? :runceginin dunyada
:-:-- rsarranrn -ghEnr tehdit et-

biliyor. Sigara hol-

tanndaki primin on binlerce tutirn
ureticisine gok gortlmesidir'Ustelik,

nrqrcrrmn w*sek karlanndan baqka,
qE .$E De.'lederinin sigaradan safla-

bu primin yagamsal nitelikte onem taqrdrfr ilgili organlarca da kabul edil-
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ve sigara sa-

lergi geliri 70 milyar Evro'ya

raq4or.Buna kargrhk, tutun ekim yarsnlan 900 milyon Evro'da takh kaltyrr. Gelgor ki, AB yurttaglannrn sa!hEna sigara tuketiminin verdili zararlardan sanki sadece ve tek baqlna AB
tiitun ureticileri sorumluymug gibi, on
binlerce kiiEuk tttun ureticisi iqletmenin hayatta kalabilmesi igin belirleyici

oneme sahip olan bu Yekun vicdanszca hedef tahtasr yaPrhYor.

Tiittin tireticilerine karEr biiyle bir

bu ko-

mektedir.Oyle anlagrhyor ki,
nuda daha sert bir

wr

abahya siyaseti

vurgulanmak isteniyor. Bilindigi uzere
727170 sayh yonetmelik ile kurulmug
olan, "1970'deki Ortak Piyasa Duzeni'nin astl gayesi, Avrupa tutiin ( sigara) sanayicilerinin dunya piyasalanndaki cazip tttun harmanlan aramalarrna musaade edilirken, italyan tutiin
ureticilerinin ozellikle korunmastnt
amaghyordu." Qunku, AB sigara sanayicilerine tigtincu ulkelerden daha
ucuza tutun sattn alma kaprsr agrlmrg-

gerqeginde sakltdlr.
t,irr<ro,n un yukanda aktanlan oner-*<Lrde 5u goruqlere yer veriliyor: Tti:un ureticilerine yaptlan yardtmlar ile

yaklaErm sergilenirken, sigara sanayilerine iiri.inlerinin AB iginde engelsiz dolaqrmr igin daha elveriqli
koEullar haztrlanryor. Ornegin,'Av-

tiitiin tiiketiminin saf hk tizerindeki
sonuglarr aErkga "EeliEiyor" ve
"tiittin tanmtntn ( ekiminin ) teEviki,
AB'nin siirdiirtlebilir geliqme stratejisinin agrrhklt konulanndan biri
olan saghk politikasr ile uyugmuyor."Bu goruqlere dayanrlarak

rupa konseyi ve Parlementosu'nun 5
Haziran 2001 tarihli tutun urunlerinin
uretimi, dirzenlenmesi ve satrgr ile ilgili
hukuksal ve yonetsel mevzuattn

ha fazla maldur edilmesinler dtye yonetmelik, onlartn da gtkarlannt gazetecek bir gekilde hazrrlandt. Ayrtca,

uyumlagtrrtlmast hakkrndaki

amaglan da dikkate ahnmrgtt

:-:€:l€
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tutirn ureticilerine verilen primin kesil-

2OOU37lP talimatr" grkarrhyor. Talimatrn girig hsmrndaki 33. paragrafta
goyle deniyor : "Ortak-Pazarrn tiitiin

mesini gerekgelendirmeye ve haklt Etkarmaya kalkigmak, gerqekten vic-

iiri.inleri igin geniEligi ve tiiti.in iiriin-

danstzltktrr ve tek yanh bir yakla;tm-

Uye Ulkelerde var olan az saYdaki

drr.Qunku. tut|tn tuketimi ile tuti-tn
urelimi arasrndai<i fark gormezlikten
geliniyor. Burada. bu ikisi arastnda
agrk fark bir qizgi gizilmesi ve tutun tuketiminden neyin anlagrldrgr ve neyin

isletmede yogunlagtlrma ycini.inde
artan egilimi. tiitiin ijreticileriigin ig
piyasanrn engelsiz iqlemesini saglayacak yasal diizenlemelerin ulusal diizeyde degil Birlik genelinde

kastedildilini gayet net bir gekilde ifade edilmesi gerekir.Aqrktrr ki, tutun
uretilmeden tutun ttiketimi de olmaz.

yaprlmasmt gerelctiriYor"'
Sigara sanayinin daha iyi orgutlenmesi ve bunun iqin gerekli onlemlerin
ahnmast, muhakkak ki, sigara sanayi-

Fakat unutulmamah ki, ham tutun de-

gil, tam aksine onun sigara ve diger
gekilleri tuketilmektedir.Bu gergegin
sigara dumanr iginde unutulup gitmesine asla izin verilmemelidir.AB'nin
ve dunyanrn sorumluluk tagryan yurttaqlarr olarak bu farkhhgr giin tgtltna
tagrmakve onu butun insanhfirn ortak
davasr ile ilgili tarttgmantn merkezine
oturtmak gerekir. Btrtun istatistiksel
veriler tutunun % 90'dan fazla sigara
geklinde tuketildigini kanrthyor. Bu
arada bir gok yurttag. sigara tuketimi-

leri iireticilerinin; Birlik igi iiretimi

nin ve AB'nin gtkarrnadtr. AB iginde
sigara uretiminin belli merkezlerde
yolunlaqmast en baqta holdinglerin
igine yarayacaktrr.Dunya tiitun ve sigara piyasalartnda ABD-AB arasrndaki rekabet agtsndan bakrldrfrnda,
AB sigara sanayindeki bu geligme, eq-

yanrn dolast gerefii, kagtntlmazdtr.
Komisyon'un, Konsey'in ve Parlemento'nun bu gergegin gereklerini yerine
getiren siyasetler izlenmesi, dogaldrr.
Dogal olmayan, 900 milYon Evro tu-

tr. Bu durumda, o tarihlerde tutun
iiretiminin en yaygrn yaprldrgr tek OyeUlke olan italya'da tutun ureticileri da-

Ortak Tarrm Politikasr'nrn 9u temel
:

. Thnmda iiretkenligi arttrrmak
. Qiftgiler igin di.izgi.in bir hayat
standardt sa!lamak,
. Piyasalarda istikrar temin etmek,
' Arz giivenlifini garanti etmek,
. Tiiketiciler igin makul fiyatlar saglamak,
Bu ilkeleri dikkate alan Komisyon, Wkanda sozti edilen reform onerisinde
qu goruEu ileri s0ruyor:

"...lElenmemig yaprak triti.intin piyasa fryatr dtiqiik oldugu igin iiretim

masraflannl karqrlamaya yetmiyor.
iEletme geliri, ancak Ortak-Tarrm-

Politikasl'nln dolrudan cidemeleri
sayesinde safilantyor." Bu saptama,
AB tutun ureticilerinin iqinde bulunduju gergegi yansrttyor. Bu nedenlerden dolayrdrr ki Komisyon, 1996 Ythnda, tutun sektorunde ustlendigi yu-

kumlulug0 devam ettirme Yonunde
karar almrgtt.Komisyon o zamanki go-

rug0nu goyle hakh gosteriYordu : "
Birligin ttiti.in sektor0nden geri Eekilmesi. orta vadede ttitiin iiretimini onemli olgiide sona erdirecefinden, red edilidi. Bciyle bir senaryo
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-TI'TUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

190 000 galryanrn yeniden zorunlu

istihdamrnr gerektirir, gok yiiksek
sosyal hargamalara yol agar ve tuti.in ttiketimi iizerinde higbir etkisi
olmaz."
Bu gerEeklerin rqrfirnda in-i.:: sorasr
geliyor: Tr-itun selrtoru r:ce :re {,d!ieq-

migtir ki, bu kotulesneerden oc*41
Komisyon. Konsey- re Parbrnento. tutun ureticilerinin gelirini nil<setfnek
gayesile ttrtun iEin $mdiki ortak piyasa dtizenini iyilegtirmek istVorlar.
Gergekte, tuti-rn iEin ortak piyasa diizeni bu haliyle iyidir denebilir.Fakat
bazr iyilegtirmelerin yaprlmasr gereklidir. Ama, planlanan reform ile gtidulen amag bu degil. AmaE, primin ke-

silmesi ve irretici birliklerinin mevcudiyetine son verilmesi.Bu durumda
insanrn, ttitun ureticilerinin orgutlu olmast ve daha iyi kogullarda yagamast

herhalde pek istenilmiyor diyesi geliyor. Garip olan sozkonusu reformun
insan salhgr ile iligkilendirilmesi. Oysa, salduyu sahibi hig kimse sigara
igmenin saghga zarar vermedigini iddia etmiyor ki... Sigara igmenin sa!h-

!a

zarar verdili ve kanser hastahklan-

na neden oldu$u bilimsel olarak ka-

l
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minat odemeyi kabul " etmiglerdir. Bu
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gergekle4 ttitiin ile ilgili sa$hk meselesinde sorumlunun tutr-in ureticileri delil fakat sigara rlreticilerinin oldulunu

kanrthyor.

Onun igin, "sanrk

sandalyesinde ABD'nin en buyuk beg si-

gara ureticileri olan; Philip Morris
Inc. , R.J. Reynolds Tobacco Corp.,
Brown A Williamson Tobacco
Corp. , Lorillard Tobacco Co. ve Liggett Group Inc. " qirketleri oturuyor.
Buna kargrhk, Avrupa Birlifi'nde sanrk

Boylelikle igEiler de geleceklerinin tu-

tune bagh oldugunu

taglandr ve onlenn da insan onuruna

Ozeilikle yaprak ttitunun ilk iglemesinde Eahgan iggiler gosteri srrasrnda, si-

gosterdile:

yalcqrr kogullarda yaqama haklan vardrr. Onlarrn r-irunu, yani tritun de bir

yasi yetkililerin dikkatini; tutun tanrr,

AB rirunudur ve onun da ig piyasada

olmadan igletmelerinin varhfrnrn

ve

engelsiz yetigtirilme hakh vardrr.
AB'nin tirtrin r-ireticileri,ekmek tekne-

dolaysryla binlerce igyerinin de tehlikeye girdifii gergeline gektiler. "He-

lerive gelecekleri ile oynandrlr icindir
ki Komisyon'un reform plaruna kargr
m0cadele ediyorlar, qimdiki ortak piyasa duzenini ve tuttin primini savu-

zanmak istiyoruz" dovizi ile sorumlu
siyasi kurumlara seslendiler. Tutur
Eiftgileri, ur0nleri ile para kazanmaf

nuyorlar.
Avrupah t0tun ureticilerinin orgutlendili Eatr orgutu olan Qluslararasr Tti-

ve bu sayede igletmelerinin ve ailelerinin gelecegini devam ettirmek peginde olduklarrnr hayhrdrlar. Aynr duqun-

ttin dreticileri Birlili (Union Internationale des Producteurs de Thbac=UNITAB, 2002 sonbahannda
tutun konusu ile ilgili biryeEil kitap grkardr. Kitabrn hedefi, " ... butun ilgili

bundan bagka Nisan 2003'te, yine
tutun konusu ile ilgili, bu defa bir beyaz kitap gkardr. Kitapta tutiin uretici-

(

yorlardr.

Almanya Tutun dreticileri Birli{i mL
duru Wolfgang Moritz, pazarhklarc.
meselenin ne oldulunu gayet net b-'
Seklde goyle ortaya koydu: Bu goste{'e ilk defa tutun irreticileri yanrndz
tutun ile ilgili diger ekonomik faaliye:
dallannda cahgan igEiter de katrld.

bi. AB hlhln rlreticileri de AB yurt-

milyarlarca Dolar tutanndaki para cezalannrn nedeni sigaranln salhla verdifii zararlardrr. ABD H0kumeti ile hol-

gerqek. Orne!in;

t,

a

I

qra

ABD'de sigara holdinglerine verilen

bir

dingler arastnda varrlan uzlagmaya
gore, Amerikan sigara holdingleri, sigaranln sajhk iizerindeki olumsuz etkilerinin yol aEtr!r zararlarr kargrlamak
igin, "25 yl zarfrnda 250 milyar $ taz-

i

cezdanffir-

ra sma-lirfri
AB de
tun-m fuettderi cezalandrtrnak iste.
nilorAB $gara sanayiciteri gi-

taraflar ile gor0gmeler yapmak suretiyle, Birlik tutiln tanmr ve geleceji ile
ilgili tartrgmaya katrlmak" idi. UNITAB

nrtlanmrq

l

qa-,3:'r€rirc uH.m ureticileri oturtul_
:t-.ani .se!:ftra[ Ti-Uln igin Simdih or_
:an inasa! d;aer-rmi ue tr.ltr.rn primini
:.- :esit ceza_
-ra er&rr= czces
rrfi T-r -- = -F_=: -_ Cezp_
.;fi6a
hr&rn*- $ufuica rc-.\BD oe s€a_

leri birlikleri hakkrnda gu gorug savu-

nuluyor: "...guphesiz iyileqtirilmeye

diye edilmiq para istemiyoruz, onu ka-

celerle, tiltun uretilen digerAB ulkele-

rinde de gok sayda gosteri yaprldr.
$r-iphesiz, tutun ureticilerinin milcadeleleri devam edecektir. Qunku onlar
hediye edilmig para istemiyorlar. Onlar haklarrna ve grkarlarrna sahip qrkyorlar. Bu noktada, sigara [ireticisi ve

Brinkmann'rn sahibi Wolfgang Ritter'in, kitabrndaki gu itirafrnr okuyucularrmrn bilgisine sunmak istiyorum.
W Ritter, 1969 yrhnda goyle demig: "
Sigara sanalndeki ig, her bir dedektif
romantndan daha heyecanhdrr." Ba-

defer olan tut0n iEin ortak piyasa duzeni; siyasal olarak guvenilir, ekonomik olarak verimli ve sosyal olarak uy-

na oyle geliyor ki, bu heyecan t0ttln
altrn kuyusundaki heyecan olsa ge-

gulanabilir en iyi ve ihtimal tek se-

Eok para kazandrrryorsa, tiitun de sigara haline geldikten sonra daha gok
para kazandrrryor. Tiitun ureticilerinin

genektir."
17 Kasrm 2003'te, AB'nin tutun yetigtirilen ulkelerinden gelmig olan binlerce tutr"in Eiftgisi ve iggiler Konsey binasr onunde reform planrna karqr gosteri
yaptilar. O suada, AB-Tanm Bakanlarr
Konsey'inde pazarhklar yaprhyordu.

Tutun irreticisi olan beq ulke (Fransa,
Yunanistan, italya, Portekiz ve ispanya) tutun priminin tamamtyla kesilmesine kargr cephe ahyor ve ureticilerinin haklarrnr ve qrkarlarrnl savunu-

rek. Altrn nasrl iqlendikten sonra daha

altrn kuyusundan Erkardrklarr iglenmemig yaprak tiitunt; en bagta, onu
sigara haline getiren sanayicilere Eok
para kazandnyor, ardrndan devletlerin br.itgesine istikrarh ve guvenli bir
gelir saghyor. Bu gergekler kargtsrn-

da, AB'nin tutrln rireticileri, Bruksel'
de, Konseyonunde, hep birlikteve bir

alndan; "Hediye edilmig para istemi-
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saptandt. Konsel-de .iB Ta::r 3exa: larr arasrnda yapllmlq olan sert pazar-

irkiarda tutun konusunda vanlan iki

agamah reform uzlagmasl goyle
ozetlenebilir:
Birinci agamada 2006-7 -B-g yrllarrnl,
ikinci agamada 2010-1 1-12 yrllarrnr

kapsamaktadr. 1.1.2006 yhnda y.irurluge sokulacak olan birinci agamada prim odemesinin tarnamen uretimden ayrrlmrg uygulamasrna bag-

lanacakhr. Bu zaman dilimi iginde
prim iki gekilde odenecektir. Birinci
gekle gore; tutun primininen azTo 40'r
uretimden ayrrlmrg olarak igletme
primi adr altrnda ureticilere verilecektir. ikinci qekle gore; tutiin priminin %
60'r iiretime ba$h olarak odenecektir.
Uye Cilkeler geqig donemi srrasrnda
bu ikinci gekil prim odeme konusunda karar verme olanalrna sahiptirler.
Bu baglamda, uretime balh prim,

Hedef 1 botgesinde yerlegik olan yada
belli bir kalitede tttun Eeqitleri yetigtiren ureticilere odenmeve devam edilebilir.

\levcut reform uzlagmasr gereli
2 310 dan itibaren reformun ikinci
asa:naslna gegilecefinden odeme
-<:,.-. de degiqecektir. Buna gore,

t:.:'n.- rarrsr igletme primi

olarak

,J:::.:..::e odenecek, diler yarrsr ise
:a:.:rsa a.ar ile ilgili yeniden yaprlanc::::.=

:::;::::ian

igin AB T0tun FoAB Tutun Fonuna
aKta:..a t3:. t -. :a:alar ile ne gibi prog-

l*13 3:t3i 3:ait|-.

fa:l:.a:l: ::S:::-:leCegi hUSUSUna
.:: t.f : t.:_.:. getirilmig degil,
Pr.::t: 5--:- ::e:.:tesini onqoren
si::.1:

-:':-:r-n ikinci aqama uygulamasr
- -'= -=dar srirecektir. O tarihten
: -: : acagrna gelince, bu konu
; - r :=..:siz bir haldedir. Bu belir:,- . . :': ;..-ca ti.rtun ureticileri daha
:':: ::- :_ .{ soru iizerinde durmaj:

;: --

-:'_ - : '. e cusijni]yorum.
Birinci
l:': ._ -: .r:ci asamasl ile iloili

:-- --*'--ie-:-:

t,:--
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PRODUCTS \.,';:e. .Olive oil, Fruit
and vegitables. Banairas. Cotton, Tobacco, papers or Sourrern European
experts edited b1',rlichael Tiaq: Agri-

caltural Policy Studies. Belgium,

s,

152

4. Mitteilung der Kommsion an den
Rat und an das Europaische Parlament,23.09.2003
5. BERICHT DER KOMMISSIOX RITI

JEh- RAT uber die gemeinsame
filr Rohtabak,
"'.a:ktorgansation
'995.

i

2

s.24

irj konu c:i,aril c:-

-- -=S::.a. R:r:l 2003 der American
l;:a::: Ce:::alr', CnrbH. s. 5

864 sayrh Yonetmeligin 155a madde-

Rat und an das Europaische Parla-

si gerefi, Komisyon, 31 Arahk 2009
tarihine kadar Konsey'e mev.cut reformun uygulanmasr ile ilgili bir rapor ve

ment,23.09.2003, s. 5
g.UNTTAB ( UNION TNTERNATIONA_
LE DES PRODUCTEURS DE TABAC,

;-.::€1: -i:-e:: .: -,e=:-:_-

q:hinler-c

...-._=- :-:_--:.:=_

drr. Dolaylsryia. su
tak davasrdrr.

gerekirse oneriler sunmakla gorevlendiriliyor. Buna gore, 2010 yrh bagrnda Konsey'de tutiin konusunda yeni pazarhklar yaprlacaktrr. Bu Pazarhk-

larda tirttrn itreticileri haklannr ve Erkarlannr bilinglive etkili bir gekilde korumak ve savunmak istiyorlarsa, uretici birliklerine ulke duzeynde ve AB
genelinde mutlaka sahip grkmah, aralarrndaki orgritsel birligin bozulmasrna ve dagrlmasrna asla izin vermemeli, daha gimdiden reformun iki agamasr ve 2013'ten sonrast ile ilgili bilimsel
Eahgmalar yaparak, Komisyon'un raporunu, Avrupa Parlamentosu uyelerini ve Tarrm Bakanlannr olumlu yonde etkileme lobi faaliyetleri baglatma-

Itdrlar.

8. ,l1i:teirui'lg cjer Kommision ant den

in Europa April
2003,s.34
10. Michaelliach, CAP Reform: The
southern Products ; wine, olive oil,
Zum Tabakanbau
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uzun yllar imparatorluk idarecileri tarafindan ekonomik yonden degerlendirilmemigtir.
1883 ylmda tutun geliri Osmanh dE
borglanna kargrhk olmak trzere, Duyunu Umumiye'yle yaprlan anlagmalarla tekel igletmesi olarak kurulan Reji ldaresi' ne (Mugterek Menfaa Inhisar-r Duhan-r Devlet-i Aliyye-i Osma-

(IYG(lLAilIATINA

niyye) verilmigtir. Rejinin gelirinden
Duyun-u Umumiye'ye sabit bir pay
aktanldildan sonra Osmanh Devleti
ile belirlenen oranlarda kArrnrn payla-

TRABZON
ORNEGI

grlmasr esasrnda anlaqrlmrgtrr.
Krsa sure iEinde iilke sathrna teghldtlarrnl yayan Reji tiitun irretim merkez-

lerinden biri olan Tiabzon' da da Reii
Mudurlngu kurularak, tutiln iiretim vL
pazarlamasr kontrol albna ahnmrghr.
Dolu Karadeniz bolgesini kontrol
eden Tiabzon Sancafr'nda Reji gu gekilde teqkil6tlanmrgtr: Tiabzon, Akgaabat, Tirebolu, Ordu ve Giresun' da
mudurl0k. Perqembe, Boloman, Aybastr, Gorele, Of, Kurrk, Akkoy, Kegap,

Akgaabat Tekel Y.T iElt. Mtid.

Ttirkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yrh ve
Osmanh Devletinin KuruluEunun

700.Yrh Armalan olarak Tiirk
Ocaklan, Belediye BaEkanhfr ve
Valilik Makamr' nrn ortaklaEa katkllan ile 6 - 8 Kasrm 1998 tarihinde
de TRABZON TARiHi semporyumu diizenlenmiE ve Thabzon Belediyesi Ktilti.ir Yayrnlan arasrnda
I 999 yilrnda yayrmlanmlghr.
(

Sempozyuma Mehmet AKPINAR
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''REJI UYGULAMASINA TRABZON
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ORXnGi" BaEhfr ile bir bildiri sunmuEtur. Bu bildiri giini.imi.izdeki
OzelleEtirme gahEmalarma; Reji'
nin : 1883 - 1924 yllan arasrnda
Tiabzon ve Akgaabat halkr iizerindeki Sosyo.- Ekonomik etkilerini,
gcistermesi OzelleEtirme stirecinde
olan Tiittin Sanayi ve onu besleyen

Ttittin Ureticini, gelecekte nelerin
bekledigi bu yazr incelilinde daha
iyi anlaErlacag diiEtintilmektedir.

Dunyanrn en yaygn ahgkanhlr olan
tutun tum d0nyada oldulu gibi Osmanh Imparatorlulunda da hsa s0re
iger:isinde yq.ygrn bir tutku haline donirgmuqtu. Ulkede degigik guruplarrn
farkh tepkileriyle karqrlanan tutun

$arh, Magka Vakfrkebir, Piraziz, Ulubay, Surmene ve Espiye' de memuriyet bigimindeydi.

piyasaya bu gekilde tutunu surmef.
igin ideal ozellikler tagrdrIr belirtilmekteydi.3

Trabzon iline

ait salnamede

1878

rdrnda Akgaabat'tan yuz elli Batman
y'ani 1.200.000. kilo tutun ihrac
edildiQi kaydrna rastlanmaktadrr. Bu

rniktar her sene artarak 1914'lu yrllarda rine sadece Akqaabat ilgesinden

3-4 mill'on hloya varan bir ihracat
gergeklegtirildi gi gorulmektedir.

a

Reji $irketi kurulmadan once yorede
tutun tuccar ardiyelerinde "Havan Btgagr" denilen brEaklarla iptidai bir
gekilde sagak ve sarraf lcymr halinde
kryhr, paket ve kutulara yerlegtirilerek.
kzrl krsmr Tiflis' e Kafkasya' nrn diler
krsrmlarrna, agrk sarr hsrmlanda diler
yerlere ihrag edilirdi. Bu tutunde oldukga - fazla talep oldufu gorulmek-

tedir. Tiryakiler igecekleri tutunler.
alrr bir tahta baskr altrnda en az altl a\
sakladrktan sonra hydrrrr ve bir mud-

det havalandrrdrktan sonra, kryrlmr5
olan tuti-rnleri hiE kullanrlmamrg bir'
kiipe koyar ve kiipun ajn bir deri ile
baglanrr ve bir sene saklandrktan son-

ra bilhassa Sera koytinde yetiqtirilen

Reji idaresinin kurulmasrna kadar
bolgede tutun serbestqe yetigtirilip

ve birlbtil adr verilen kokulu tutun kanqtrrrlarak piyasaya sunuldu.5

pazarlanmaktaydr.Yorede Trabzon

Kafkaslarda tlrt0n ziraahnrn bilinmemesi Tiabzon tr-rtuntine olan talebl
artmrg, pazarlama sorununun olmaygr Tiabzon halkrnrn tutun ziraatna

tutunleri adryla un yapmq olan ttitun
cinsi yetigtirilmekte olup, bahEe ve
koy tutunleri olarak iki defigik cinsi
oldufu bilinmektedir. Koy tut0nleri
aqrk renkte olmasrna kargrhk, bahge
ttitunleri daha koyu renkteydi. 1
Havasr sert ve koyu olan ulkelerde yagayan halk ozellikle Tiabzon tiitununu

tercih etmekteydi. Uretilen tutunler
daha Eok Kafkaslara ihrag edilmekteydi.2 Tiabzon, iilkenin en onemli
uretim merkezi olmasr yanrnda aynr
zamanda ticaret merkeziydi de. On-

celikle deniz yoluyla

yoneltmigti. Ancak Reji' nin baskrsrndan brkan 200 Ermeni ve buralarda

giren Rumlar tarafrndan
Kafkaslarda da tutun ekilmeye
Eahgmaya

baglanmrgtr.6
Reji idaresi, Tiabzon'un ttitun potan-

siyelini gordiigiinden yorede tegkilatlanmasr yanrnda, tutrinden en iyi ge-

kilde gelir elde edebilme tedbirlerini
almaya baqlamrgtr. Bu maksatla 1886

Kafkaslara

ylnda ilk tutun deposunu Akgaabat

onemli olgude tutirn ihracatr gergek-

ta yaptrlrnr gormekteflz.T 1908 yrhna
ait Tiabzon salnamesinde Tiabzon' da
Reji. Nazrnh Ladislas de Viroldezki
Efendi, yardrmclsr Gotofski Efendi.
Muhasebecisi Nikola Karterli Efendi
ve Sandrk eminiMaregal Efendi olup.
orgutte toplam 80 Reji memurunun
gahqmakta oldugu, ancak bunun 47
sinin geyrimusliimlerden olugtugu.
sadece 33 Eahganrn Musluman oldugu belirlenmektedir.8 Bu durum bolge
halkrnrn dilini bile konugamayan Reji
memurlarrnrn, Musluman ureticilere
kargr tutumunda etkili olmugtur.

legtirilmekteydi.

Reji Komiserligi' nin Raporuna gore
Tiabzon' da 274 koyde 6.905 koylu

geEimini tutunculukle saflamakta
olup, 1908 - 1913 yllan arasrnda
2.470.263 kilo tutun uretimi gergeklegtirildigi kaydedilmekte olup, aynr
raporun 774. sayfasrnda ozellikle
Tiabzon ili Polathane (AkEaabat) yore-

sinde yetigtirilen tutun, Rumeli tut0-

nuyle rekabet edilebilecek kalitede
olup, ozellikle kryma elverigli olduSundan adi tutunlerle kargrlagtrrrlarak
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::: geiir kazandrr-. rlsa bir stre iginde
r-, Reji $irketi, uygula-

:,*-:::.--- 1 :- ^ : sa:ece kendi grkarlan ve So--,::e-. anaglarr dolrultusunda gir-.:: K'iianmaya baglamrglardrr. Bu
:r:um. ucreticinin tepkisini gekerxen. hukumeti hukuken bagladrlr igin
zot durumda brrakacaktrr. Devlet
iqerisine dugmiiq oldugu grkmazdan

dolay iireticil duquncek durumda

degildi. Osmanh hukumeti igin tutunde asrl mesele, "gelir" meselesidir. e
.\ncak Osmanh Devleti, bu geliri elde
edemedigine gore, ureticiyi el altrndan desteklemek zorunda kalmrgtrr.
Osmanh imparotorlugu tutunde tekel

uygulamasryla daha once tanrgmrgAncak bu tekel sistemi Reji uygulamalarrnda gok farkh olup, bandrol
esasrna gore duzenlenmigti. Piyasa-

trr.

larda "sadece 0zerinde devletin Erkardrgr bandroller bulunan uriinler serbestqe satrlabilirdi. Imal6tgrlar devletten satrn aldrklarr bu bandrolleri dagtttm oncesinden sigara veya hyrlmrg
tutun paketlerine yaprgilrrrlardr". 1o Bu

uygulamanrn drgrnda devlet ureti;iye

fazla yaptlnm uygulama yoluna
gitmemig, tutun uretiminden elde
edecegi geliri esas alan bir politika
izlemigtir. Oysaki gimdi yeni kurulan
Reji $irketi ortaya koydugu uygulamalarla hem devletin gelirini engel-

lenmiq, hemde tuti.rn ureticisini zor
duruma sokmuqtur. $irketin tek bir
arnacr vardrr, o da kendi gelirini mum<Jn oldukga arttlrmak. Bunu gergek,estirmek igin her ttrrlu hukuki zemini
:: numkun oldukga arttlrmak.

i= -qirketi, Eahqmalanna ilk once
:-- -:etimini kendi denetimi altrna
: ' :- .srnalanylaigebaqlamrgtrr. Bu

-'-

.s. .:i:r de ayrl ruhsatname duzen-

bile kagak muamelesine tabi tutul-

,elecei{tir. r
Reji ldaresi, tutun uretimi igin ortaya
koydugu bu uygulamaya gore, "ihraE
edilecekler drgrnda tutirn urununun
tamamrnr satrn almayl kabul etmigtir.

mugtuf. Aprca ambara nakil ve kuruma srrasrndaki zayiat fazla olmast durumunda ureticiye kaqak muamelesi
yaprlmrg oldulunu gormekteyiz. 15
Tutilnler iki yrl depolarda saklatrlrrdr.
Urun iki yl depolarda kalan uretici isterse iiriinun satlglnl isteyebilirdi. Ancak ithal edilen ilrunler drgardaki t0trin fiyatlarr Reji idaresi'nce tespit edilmekteydi. Her ne kadar tutun fiyatla-t,
Reji'yle i.rretici arasrnda ortaklasa iespit edilmekteyse' de, srkqa bu Konrca
fiyat uyugmazhgr grkmakta ,, e -q-..ir..-

1

Tutun yetigtirmek isteyenlerin

izin

almak igin her yrl yeniden Reji' ye
bagvurmalarr gerekmekteydi. Bu izin
sadece yanm donumden kuguk topraklarda tutun ekilmesi isteli olursa

kabul edimezdi".12 Reji ldaresi'nin kr-

srtlama getirilmesindeki amacl,

ureticinin kiqisel tuketimini ve de
kuguk gapl mahalli tuketimleri kontrol altrna alabilmekti. Boylece. Reji
$irketi koydugu bu katr kontiol
kurallanyia. ureticinin Reji re sa::iis
oldugu tutunu. tekrar satrn aiara<. ciaha gok para

odelp igmesi saglanmt5

olacaktr. Duhan Reji $irketi Talimnamesi'nin 18. maddesinde ekim ruhsatlnln verilmesi slraslnda bazr yerler-

de kefalet nakdiye taiep edilmekte
oldulu aynca tapu, sicil kaydr gibi

n'duarr tesniti

: :eiirji bir Icret
-: a:i taraftndan
:,..,:
ier t|rtun

zorurda kal:r:a<:a.
..4.4.a-..

:'i

=_. - =.

1- (ejr ',e Sa:::aL i::,:r:a :.CJg;:*
-: -::::a:t3i .ez.::'.a.:. 3.: ::s:.: :.::asr acrsrnca: Sei <e: Ri:ar .- <e e::: : drgr tutunculuxJe iigiii eserircec s;
iesniti ijreticinin ilrilnunun beCelini
ne oranda verildigini gostermesi acrsrndan onemlidir: 'Reji' nin hissedarlan (kiec-nebilerdir) bizim strttmtzdan

evraklar istenmekte oldugu yolunda
gik6yetlerde bulunmuqtu.l3 Talimatnamece, yanm donumden kuguk birkaq krsrm tarlantn tutun ekimi musaadesi mahalli idarecilerin oluru ve
kontroltne brrahlmrgtrr. Bu durum.

oturduklan yerde milyonlart kazantrlar"17 Bu tespit, ureticinin iginde bulundugu qrkmazr gostermesi aglsrn-

mahalli guglerin ureticiler uzerinde
kontrollerle birlikte. bir bash olugtur-

takdir komisyonlannln belirledikleri

maslna da ortam hazrrlamrgtrr.
Bir bagka problem. depolamada yaqanmaya baqlanmrgttr. Tirtiinler kurutulduktan sonra Reji'ye ait olan depo-

bedellerini kargrlayamaz duruma d0gmesine sebep olmaktaydr. Uretici bu
durum kargrsrnda kaldrgr garesizligi

lara goturllur ve oralarda saklanrrdr.
Bu depolama iqlemindeki tum masraflar uretiye ait olup, 6 ay muddetle
depo giderleri Reji ldaresi'nce kargrlanrrdr. Daha sonraki donem masraflarr
ise ureticiye aittir. 1a Ancak trreticinin
yeterli depolama bulamamasl, aynca

men durumlarrn duzeltilmesi konusunda pek de olumlu cevap alama-

ihtiyaq duyulan yerlerde depolarrn yaprlmamasr, gikAyetlere sebep olacaktrr. Duhan Reji $irketi Talimnamesinin
20. maddesinde bu konunun ele ahnmrq oldufrunu gormekteyiz. Reji Talinamesinin 20. maddesine gore uretici, belirtilen zamanda depolara teslim
etmek zorundadlr. Urunun depolara
zamanrnda teslim etmeyen ureticinin

ttrtunleri, kaqak muamelesi gorlp,

' :--.*

tarafrn hakeml.cine i=s. -:,:r:^

dan son derece onemlidir.
Urun fiyatlanndaki acrmaszhk ashnda
bu kadarla da kalmamaktadrr. Krymet

bedeller, gogu kez ureticinin ambar

ilgili makamlara bildirilmesine ra!maktaydrlar. Tiabzon Reji ldaresi' nin
uyguladrgr dlguk fiyat politikasrnr qikdyet eden Anasofya Mahallesi' nden
Hacr Kasrmzade Ahmet ve arkadagiarr
Maliye Nezareti Celilesive Tiabzon Vi-

l6yeti Mulki Mufettiqligine yazdrklan
dilekEelerinde yore insanrnrn ydzde

doksanrnrn gegimini ttitunculukle
kargrlamakta oldugundan bahisle Re-

ji'nin tutunu ureticiden qok cuguk bir
bedelle almak istedigrni, -e- gecen yl
!..r.".- f:..^rr^-.ilquL
LULUII llydLldlLl Ill U*>L-,rr.lnr'lnil
reugur ru if:rlo
; ^+ '):' UU)t
of
tn rnr
r rlr\LL nlt
\! : - - UJ)LU9U
LLrmokfa
vrup.
t

tasii: el:nei..1eidi. 'Aghk
hattini tasr':. ==-..: re kazat-r asirum

go1'1e

mirsadere edilmektedir. Urun hasadr
ve urunun kurutulmasrnda gecikmelere sebep olunmast Reji'ye ureticil

mane ce:t,.::. ::a:ia ou feryatlar koy-

kargr kargrya getirmig, zaman - zaman

c.' e :e', a:r ecen dilekgelerinde yetki-

ureticinin mahsulu ziraat verqisi olsa

...e:ce:.

lerirnizce- :zc,a:, inietti... Ac kaldrk...
iste :.2 :*-ra:a1o1 luler bu hildeyiz..."
.,

a:c,rr istemekteydiler.
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Er<spenuni
oenxeGi

e0rrrni
Reji $irketinde Ealqmalarm

gayrimuslim olmasr

golunun

ve uretici

iEin

mrg Osmanh
narak, her girigimeve

tiitunlerin tarladaki miktarlarrnt tahmin eder hem de tiitunler toplandrk-

tan ve kurutulmak iizere srnklara asrldrktan sonra trittin damlarma gelerek

tutun miktannr, mevcut tiitun nevinin
her birinden bir slrrk tartrlmak suretiyle difier srnklar da tartrlan srnk esas
ahnarak tahmin ve takdir uzerine tespit edilerek sergi koEanlarrndaki icmal
defterine iglenirdi. Birinci ve ikinci tahrir arasrnda fark goruliirse durum koganda belirtilirdi. Bu belirlemeler srrasrnda genellikle ureticinin zaranna ka-

(

rar veriliyordu.

(
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H

Bolgede yaganan diler bir sorun ise
ihtiyacr kargrlayacak kadar tiitun anbarlannrn yaprlmadrlr gibi iireticiye
verilmesi vaat edilen avanslann da
verilmemesidir. Bu konuda, Tiabzon
Meclis idaresi ile Reji $irketi arasrnda
varrlan anlagmaya gore kilo bagrna bir
kurug avans verilmesi uygun gor0lmiiq olmasrna ralmen uygulamada
bunun tatbik edilmedigi gorulmugttr.
Meseld gegimini tutunc0liikle saflayan Akgaabat halkr, avans isteklerine

q,

olumlu. cevap verilmemesi uzerine

S

magduriyetlerini gik6yetle dile getir-

k
J

o
e

h-f.rrilL sffie

yapllmasrna zemin hazrlamrytlr. Mesel6 tutunun kilosu, fiyatr ve kalitesi
gibi tiretici iEin son derece onemli
olan bilgilerin TurkEe doldurulmayarak iireticilerin aldatrlmasr yoluna gi-

tutun miktarlannrn tahmin edilerek

t

icffi r4Su-

ekonomik srlsntlarla kdqerc

vergi pusulasr dtrzenlenmesi srrasrnda
ortaya Erkmrgtrr. Tahrir Frrkasr,hem

v

oa

lamalar iqerisinde

migtir.20
Reji' yle yaganan bir bagka sorun ise

il

ffin gsdanr.p

onemli olan ewaklann Fransrzca ola-

Ozellikle fiyat tespiti srra-srnda Reji
yetkilileri tutune gok d0giik fiyat vermekteydi. Her ne kadar uretici boyle
durumlarda rirtin fiyatrnr tekrar tespit
ettirmek igin ikinci fiyat tespit komisyonunun atanmaslnr isteme hakhna
sahipse de genellikle trreticilerin bu
istefi geciktirilerek belirlenen ilk fiyattan iirunleri satmaya zorlanmaktaydllar. Bu konuda hi.ikilmetve Reji'yi duyarszhkla suglayan AkEaabath t0tun
ureticileri bir miting dtizenleyerek uygulamalan hnamrglar, grkan olaylarr
kaymakam vekili giiglukle onleyebil-

l

geEim

rak duzenlenmesi birqok haksrzhflrn

dilmiqtir.re

I

ni, itibara almal,ilr
da,

mekteydiler.22

Tutun iireticileri bu gekilde kendileri-

sssrt
Hrikirneti rnah*:ef *.
borqrcla abtrrs

odemelerinde yeni haldar dde edert
Reji ldaresi karqrsmda, gagracakiarfu-

Uretici, kendilerini denetlqen ve wgi
toplayan yabancr girkete kary sorurnlu olmayr kabullenemeyecekve kendi
goztm yollannr aramay.r baqlalacaktrr.

Reji idaresi' nin yaptrnrntan sadece
ureticiyi etkilememigtir. T0trrn tirccarlan da bu uygulamalann olumsuz etkilerini yagamaya baglamrglardr. Tiiccarlar artrk istedikleri gibi tut0n ahm,
satlm ve depolama iglemlerini yapmamaya baglamrqlardu.
T0tun kullanrcilan ise kendi ihtiyaElarr
kadar tutun serbestge uretemedikleri
gibi, istedikleri iireticiden de ttitun sa-

trn alamamaya

baglamrglardrr. Reji
Idaresi kaliteli ttitunu iE piyasaya suremediginden dolay, tuti.rn kullanrcrlan,

saflamanm sonunda iireticinin uriinti
vok pahasma satrn alma yoluna gitrneve baglamlgtr. Bu uygulamalann
sonucunda daha once yerli sermaye
-hipleri tarafindan somirrulmekte
dan uretici. artrk gok yonlti olarak Reji
$d€ti nin somiirijsu altrna girmek
zorunda kalrmgtrr. Boylece uretici "Osmanh tuccar ve toprak sahiplerinden
gok yabancr Reji nin isteklerine uyacak gehlde dirzenlenmekteydi".

25

Reji $irketi' nin kurulmasrla birlikte
ekonomik dengeler tamamen bozulmug, eski sistem igerisinde yer alan
bazr kazanE Eevreleri bu kazanElardan yoksun kalmrglardrr. Yeni oluqumfa beraber baztkazanE Eevreleri meydana gelmigtir. Bunlardan en onemlisi tutiin kaEakgilarrdrr.

Reji' nin uygulamalanndan memnun
olmayan Eevreler yeni arayrglar iEerisi-

ne girdili bu donemde kaEakEiltk iyi
gelir getirici bir saha olarak goriilmuqtu. Ttrtun iireticileri Reji $irketi'nden
urun bedellerini almaynca ttitiinlerini
daha iyi degerlendirmek amacryla ka-

ulkelerinde en kaliteli tutiinun yetigtirilmekte olmasrna ragmen hem kotrl
tiitun iEmek zorunda kalrrug, hem de
Reji' nin belirlemiq oldugu yiiksek nyattan tittinu almak zorunda brralqlmrgtrr. Ustelik satrn ahnan tiitirnlerin
kazancr da yabancrlann cebine git-

daha ytrksek fiyattan satma arzusundan kaynaklanmryordu. dlkede en kaliteli tutirn yetigtirilmesine ra$men piyasada en kotu tutun mamulleri sattlmaktaydr. Kaliteli tiitun kullanmak is-

mekteydi. Bir Eok tritun paketi ya
eksik Erkmakta ya da adi tutiin veya

teyen tuketiciler bu arzularnr kaEak
yollarla ulkeye sokulan tiitirn mamul-

ttittin gopleriyle doldurularak ig piyasaya surulmekteydi.

23

Tiitun yonetimindeki bu uygulamalar,
birgok sahada sosyal dengelerin deligmesine ve buna baflr olarak da yeniden dirzenlenmesine sebep olmugtur. Tutirn tiiccarlarryla yerel toprak
sahibi egraf iireticilere srk srk borE para vermekte ve bu alacaklarrm ya

do!-

rudan dolruya hasadrn belli bir bolumune el koyarak ya da urunun piyasa
fiyatrnrn altrnda sahn alma hakkrnr

elde ederek tahsil edilmekteydi.2a
futrk bu sistem tamamen iflas etmig,
tutun tefecilifi ortadan, kalkarken yerli
tefecilerin yerini Reji ldaresi almaya
baglamrgtr. Zira, daha onceden tefeci
konumunda bulunan egrafrn safiladr!r kredileri Reji idaresi sallamay ustlenmig, ureticilere tahmini friin bedellerinin %50' si kadar faizsiz kredi
vermeyi taahhut etmigtir. Reji idaresi
her ne kadar bu uygulamay tam olarakyerine getirememigse de her kredi

gakqrlara satmaya baglamrglardrr. Ka-

gakqrilq sadece iireticinin ur0nunii

leriyle karqrlamaya gahgmaktaydrlar.

Osmanh Devleti' ndeki bu illegalolugum deligik kesimlerden teqvik ve
destek gormugt0r. Devlet ve ulke halkt
Reji' ye temelde kesinlikle olumsuz

duygular beslemekteydi. Birgok

ke-

sim miimkunse Reji' yi kaldrrmak veya
girkete kargr etkin bir direnme igine girilmesi gerektigine inantyordu. Bu nedenle birgok kimse girkete kargr dlan
tepkilerini ya tutun kaEakgrlanna katr-

larak, veya kagakgrhla goz yumarak
gosteriyordu.26
Ttitun kaEakgrhfrnrn rllkede hrzla yaygrnlagmasr uzerine Reji Idaresi kaEakErhlr onleme gareleri aramaya baglamrqhr. Bu amaEla kolcu adryla bilinen

silahh

bir

tegkilAt kurma yoluna

girmigtir.
Artrk uretici ya uriintinu dtigtik bedel
ile Reji $irketi'ne satacak, ya da silahlt
gatrgmalara girerel hattd oliimti goze
alarak kagakgrhk yoluyla 0rununu daha iyi deferlendirecekti. futrk koylit
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Bolgedeki kagakErhk bir taraftan kara
diger taraftan da deniz yoluyla yaprimaktaydr. Kara yoluyla kaEakErhk yapanlar 300-400 kiqilik sitahh barhane

mtifrezeleri halinde hareket etmekteydiler. Tiabzon' dan, Malatya ve Ha-

lep' e kadar uzanan kaEakErhk yolu
uzerinde bulunan yerleqim yerlerine
ugrayarak, yore halkrna zorla tutijn
satarak birgok zararlar verirlerdi. Bu
guzergah iizerinde en onemli konaklama merkezleri Magka, Bayburt, Erzurum ve Erzincan' dr. 2e Kacakcrhdr
onlemek igin Reji' ce olugturuianioTculuk orgutiinun, kagakErlarla mucadele yetersiz kalmasr iizerine, $irket
bolgedeki kolcu saysrnr arttrrmak istemiqse de devlet iEin kolculuk orgiitunun tehlike arz etmeye baglamaslndan dolay, hukiimetge bu istek kabul
edilmemigtir. Buna kargrhk, kolculann
yetersiz kalmasr durumunda askerden yardrm ahnabilecegini Reji'ye bildirilmigti. Ancak kaEakqrlarla mucadelede baganh olamayan Tiabzon-Er-

zurum hattrnda gorev yapan kolcular
jandarmadan yardrm istemelerine
radmen, jandarma yetkilileri olaylara
kaytsrz kalmalarr yanrnda, kaEakErlarr

koruyan bir tutum sergiledikleri bilinmektedir.
Karadeniz' deki kaEakgrhk ozellikle sahil koylerinde yagayanlar tarafrndan

:*r :i
-,Bh;.rre
-r-,1--r-

{&3ir';r.a- ;r-::L-,:=- :olge bulmaya baglamrglardrr. Bu durumu
r:rc:*xi-i- ;ffa:,-,:--ar. Bu Ismail Kara Kadri pasa, hatrralarrnda
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.etersiz

goyle ifade etmektedir: "KaEakEr kafi_

::.: \lerkez leleri, hukumet konalrnrn onunden
',:'---,:-Lrft-,-r- ,3-:|i- S;e:nigse geEtigi srrada kaprya bir tutam tutun
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::: - j': " : ;_ -,:,: --::::: \aliligi- li bir takrm hareketllrden evda_iqutur
-7 .'.=-:- '::- :.- :,:,;eceki ka- ktirbedenvedahadolrusub0tiinbu
::" : : :-r.,--:. ,:- t,-'i--:i :ir mii- geylere kargr goz yummaktan bagka
::::€ :.=""::*.:q ,: . .=:akgrlar ne Olabilir?" 33
:-':,-a: --:::e: ::-=:..- :ok de- ZamanlakaEakgrfikbirgeEimkaynagr
:.5,. :,:\'-:a:3 :e:e"!ar e:mi:lir. Me- olarakyerlegmeyebaglimigtrr. Kagak_
.n )apmr! olan biri- Erlar engebili arazileii tercih ederek
-s =i;::-=:a::c,--ria
Pa- r'a haber gondererek yoilanni
devam ederken, yor giizer'=-: s :" ta{: ermekten vazgegmesi- gahlan trzerinde konaklama yerinde
- !::* s: -:..- kaqakqr. "Ben ister- [endilerine yardtm edecek olanlarr
:":- - =:- --.:: - - ::::runonunde oncedentespitederleridi.Artrkkacak_
----- .=::"- - .::- -- l :a:k:na crhk sistemli bir tegkil6rt durumirna
: :,:*:::-- :." -a--:-::-. :a dCnUSmU;tU.
tz;= r:- -::. : -:-- l::_ :-.gl gibi bolgedeki
^=:;-'
kagakgrhk
=.:

're::l: ::-::a

-3:r;r:,-

::----.:-

t.":;11".r:9t*"1*tjil:;

br c::--= =:-, :=r=- -=- -.*1.
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Paqada ayaga kalka.-i;.',
-:'*:_: - 1-;_:',_11f?*'"Tili,j:
meqhur kaEakEr, Kadri Paqa 1a-haber .. !_-.,=
.--= 1
- , = -, caribesini
gondererek, "Dun sizin bile hurmet- 2,:=- :.: =_=l
.
==.-- :-,..- ""iJi
ten ayala kalktrgrnrz o tabutta olu Gim ser---= s::i -:-::.r.u-lJu
u,
yoktu. Tabut, kagak tiitun doluydu!" JJu-turu kar< r:-:
, ),.:ser <al_
-,diyordu. Kadri Paqa da yaptrrdrgr arag- ;;;. H;';;
,,"{i-.^ ...:- =,r'" ,"
trrma sonunda olayn dogru ordugu- prrdr. Tembih ediidi. Bazriar, n.raa"i
nu ofirenmig, kagakgrlarla mucadele- ierle hapsedildi. Bir
takmr sfiruldu.
sinidaha da giddetlendirmigtir.3l Bir tahm kaEakgrlga giderken
tutun_
onunder:

;*:--

Yoredeki kagakErhk zamanla o kadar
yaygtnlaqmrgil ki, kadrnlar da kagakqr
kafileleri arasrnda yer almaya baglamrglardr. Bunun irzerine Reji $irketi,
kadrn kagakgrlarr kontrol altrna alabilmek iEin kadrn kolcular olugturmak

zorunda kalmrgtr. Ancak kadrn kagakgrlarrn uzerlerinin aranmasr srrasrnda
birgok tartrgmalar yaganmaya baqlanmrgtr. Bu konuda Tiabzon basnrnda
yer alan haberlerde, Hacr Nasuhzade
Ali Nazif Efendi ve eginin Trabzon VilAyetine konuyla ilgili gikdyet dilekgesi

iupi ot"trniu. Bir takrmrn
hayvanlanna el konuldu. Hatta bir ta_
krmr da digerlerine ibret olmak uzere
vurdurulup- dondurflldt. Bir takrmr
tutun ziraatrndan men edildi. Bir takr_
leri, silahlarr

mrn haneleri zaptiyelere, askere konak edildi. Bir tikrm digerlerine kefil
edildi. Bunlaln hig biri"sinden zerre

kadar faide olmadr.
$u yaalan qeyrer, bunlar hakkrnda
yuptian mumeierin onda biridir. Buniardan bagka daha bir qok seyler yaprl_
dr.Vne asia tesirigorulmedi.
verdikleribelirlenmekteydi. Dilekgede Zannedersem
bundan sonra ;,apacak
"... Reji Nezareti'nce bazr mevkilerde gey kalmadr.
Bir rapacak'ar ise o da
istihdam edilen kadrn kolculan mevki- ar"
v"ril-" ,uf ,irariu U* anttundugu
i mezkurden gegen kadrnlarrn,iizerre- gibiyarn..rr.,ir;;;;;i;k
qocuk ha_
rine kagak tuttn taharr'.:lT\
urlun ;Jui. rlevitui'oraugu giiitt"r"
cryla baglannr agrp bir takrm halat-r ti hepsi ce :ir
oagka kazalara nakl_i
gayr-t merziyeye curet etmekte oldukhane eiil:r:eKedir. Bu iki suretin icrasr
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da hal ve maslahata ve belki adaletle
uygun degildir. Onun igin mevzubahis olan koylerin tilttn mahsulunu
birtun serbest brrakmak ve Reji idaresinden bir okkasrnr bile aldrrmamak
tedbirinden bagka bir gey yoktur. Bu
karar sekiz senelik tecrubem uzerine
verdigim bir karardrr..."3a denmektevdi.

ikinci Megrutiyetle Reji tartrgilmaya
baglanrnca Tiabzon halkr da Reji uygulamalarmdan duymug oldulu rahatsrzhgr daha yuksek sesle ifade etmeye baqlamrgh. Tiabzon Milletvekillerinden Ali Naki, imadettin, izzet ve
Osman Bey'ler bolgedeki tutun ureticilerinin sorunlarrnr sok ivi bildiklerinden meclise yaptrklarr konuqmalarda
ve verdikleri onergelerle Rejir nin sorgulanarak yeni duzenlemeler yaprl-

mastnl istemekteydiler. Meclisteki bu
tartrgmalar bolgeye de yansrmry ve
Reji aleyhinde mitingler duzenlemeye
baglanmrgtrr. Meseld 8 Mart 1909' da
duzenlenen buyuk mitingde ureticiler
bir an once Reji'den ahnan tntunlerin
peqinatlannrn odenmesini istemislerdir. Mitingde qrkan olaylan onleyebilmek iEin Maliye Nezareti, ureticinin

peginat odenememesinden dolan
zararlanntn kargrlanaca$r vaadinde
bulunmasr r.izerine olaylar yatrgtrrrlabilmigtir.

20 Gmmuz 1910 tarihinde Akcaabath tutrin tireticilerinin diizenledikleri
mitingde ise Reji'nin tutun ilreticileri-

ne kargr keyfi uygulamalar

iginde

bulundugu vurgulanarak girketin kaldrrilmasr istenmigtir. 23 Mart 191i tarihinde de Polathane (Akgaabat) Mitingi duzenlenerek Reji' nin uygulamalarrndan dolan zararlarrn onlenebilmesi iEin meclisinin Reji'l kapatarak yeni drizenlemeye gitmesi istenmiqti.35
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yayn organlan vastas+l13 rertkier:..
dile getiren qiftgiler glrnft lcdarca

kalmrg olmasrn

ragrrr. t*cfs.-

aldrgr kararlar tireticiyi a;'ilr.r4 Rer
tarafindan verilen 10 hin4 ararsin
ureticilerin sorunlanna e0ztrn oetrmedigi, bu nedenle m.rtiuta t*il o"zenleme yaprlmasr gerelcigi beitrdF

ahldksrzhk ve zultm yuvasl oldugu
;i.rrgulanrp, Osmanh Devleti' ne eko:rcliii< olarak gok biiyuk zararlar veril-

mekteydi.36

oep otdugu hatrrlatrlarak, halkrn gekmig oldugu cilelerden dolayr Reji $ir.
keti ne balcgrnr ve hukumetlerinin tutumlan dile getirildilrten sonra "... Hillnimet-i megrutabu hak hukumer
qartname dairesinde tehri etmeli, ka-

17 Tegrinisanr 7324 tarihli bir baska
makalede ise "Reji Anonim SirkeAru
kolcu ve bazr kuqiik memurlan Tebari
Osmaniye'den maaq alanlann
".n"bi
tebaasrndan oldugundan bahisle
en-

va-yr mezalimle milletten qekilen
altunlarr toplayan bu ecnebilerin lasrm-r azami Avusturalyahdrr. Osmanh-

la4 meyanrnda bu einebi memurlar-

dan daha muktedirleri mevcut oldulu halde, Rejiecnebileri tercih ediliyordu... $irket hazinenin hukukunu
da yalma ediyor. Filhakika hazine-i
hazara boyle kanh, irinli varidatlarla
mes'lut (?) olmak igin devam-r mezalime razr degilse hukukunu aramayacak derecede de lakayt durumdavdr.
Vaktiyle fabrikalann bandrol *ru.nu
namrlda temin ettigi varidatlara mukabil Reji hazineye 50 bin lira veriyor..." Makalenin devamrnda ozetle
Osmanh devletinin ekonomik kayrplarr dile getirerek rireticinin sorunlannrn
agilmasr igin Reji dtizenlemesi yaprlmasr gerektif i belirtilmekteydi. 37
Bir diger makalede ise, Reji' nin tarihi
sureci iginde Osmanh Devleti'ne, tuccar ve irreticiye yapmrg oldu$u zararlar ve eziyetler dile getirilmekteydi.
Makalede, Reji ldaresi ihtiyag duyulan
depolarr inga etmedifii, tutunleri rjreticilerin elinde g0rudugti, Reji ambarlarrna indirilen tutunlerin bir bolumu-

niin kaEak muamelesi gordufii ve
0reticilerin afrr cezalara garptrrrldrgr,
a)inca, ureticinin hakkr olan bedelin

II. Meqrutiyet doneminde Reji' nin

tutune odenmediginden

sorgulanmasr ve onunla ilgili sorunlar
Osmanh Devleti' nin ttitun uretiminin
fazla oldugu yerlerde yayrnlanan gazetelerde dile getirilmekteydi. Bu gazetelerden biri de Tiabzon'da yaynlanan Feyz Gazetesi'dir.
Gazetede yer alan bir makalede, Reii'
nin zulm0yle ezilen z0rra (Eiftqiler) hukuki zeminlerde haklarrnr aramak igin
sorunlarrnr Megruti Meclise ileterek
yeni bir duzenleme yaprlmasrnr iste-

mekteydi. Zirraya uygulanan bu zulmu Osmanh memurlarrnrn da sadlanan menfaatlerle hog gordugu Uelirtilen makalelerde halkrn Reji'ye bakrgr,
makalenin son bolumunde goyle ifade edilmekteydi. "... Binlerce telef
olan nufus-r ahaliden sonen ve kapanan ocaklardan ve bu yuzden gekilerek Avrupa' ya gitmig milyonlarca ser-

miglerdir. Makalenin devamrnda,
ozetle, kanun grkanlmasrna taraftar

kaleme ahndrgrnr gormekteyiz. Meseid bir makalede, Reji Eok aflrr ifadeler.e tasvir edildikten sonra, Reji'nin bi:

bahsedil-

vet-i memleketten dolayr duydulu
actlar asrrlar gegmig olsa bile unutulur. vaka-yr elimden de{ildir." sa

Basrnda buna benzer bircok makale

dE

>elirtilmiqtir. Makalede Reji $ir-

ret! run n50 bin nirfusun olirm0ne

se-

nun dairesinde mesul etmek iEin gart-

name hilafinda adrm atrlmasma etk
etmelidir. Hukuk-u Megruasrnr temir
etmeli komiserliklerini, bu katil muhbirlerini teerim etmeli, Megrutiyetir

azametini icraatryla gostermelidir
denilerek Reji $irketi hakkrnda guze

bir portre Eizilmigtir.3e

Osmanh Devleti' nin defigik bolgelerinde yaynlanan gazete ve mecmualarda Reji' nin aleyhinde yayrnlar yaprlarak. yeni duzenleme yaprlmasr igir
hallcn sesi olunmaya gahgrlmrgtrr. Yine Trabzon basnnda ver alan bir va-

ada, Reji uygulamalarive bu ,ygjumalar neticesinde gekilen srkntrlarrr
Meclis tarafrndan hukumete aktarrldrg ve halkrn durumunun duzeltilmeve
qahgrlmasr istenmekteydi. ao
But0n bu grkrqlara ra$men Reji tutu-

munda bir degigiklik yapmamrg ve
kurmug olduju sistem igin uretici.
tuccar ve devlete zarar vermeye devam etmigtir.
Reji idaresi'nin imtiyaz suresinin bitimi, Tiablusgarp ve Balkan Savaglannrn yapilmrg oldulu yllara rastlar

Osmanh Devleti' nin savag giderlerini

kargrlayabileceli mali kaynaklardan
yoksun olmasr, yeni savaglarrn getirmig oldugu mali y0kler, devleti zor du-

ruma diigurmugtiir. Nitekm savaglann ortaya koydugu mali yukun hafifletilmesi ve iktisadl geligmenin gerekli

krldrfi girigimlere ulke kaynaklarnrn
yetmeyecegi gorulijnce yabancr sermayeye bagvurmanrn kagrnilmaz ol-

dulu ortaya qtkmtgh. +r Bu borglanma politikasr srrastnda Reji idaresi'nden de %6 faizle 10 milvon lira
borg ahndr. Uzun siireden beri, basrndave mecliste kaldrnlmasr istenen Reji, bu frrsatr iyi delerlendirmigtir.

Imtiyaz sirresini uzatma Eareleri arayan Reji ldaresi Osmanh Devleti' nden
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Ti,lrk lirasr avans karslhgi sozlesnnenir-l
10 yl daha uzatrldrQr Seklinde bilgi ver-

mektedir.

a3

Reji idaresi' yle ilgili. ),lisan i330
(1914) dan itibaren der-am edecek
olan imtiyaz 2.4.1330 rlg-- :ai-,ri.
bir yasa ve 8.5. 191-i g:r:.- :.: \izarnname ile yururluge kor:=:s:*:. a
Boylece Reji den

likte, Reji' nin

al::a: :-::
i<alc

:

::=s..

arla bira ilgili

umitler ve Sareler ge: : :: : sa :ukenmigtir.
Reji ileyaprlan yeni mJ<e.e
=:=:::.:-

-i:man uE ay oncesinden ral€- .:-:::-:
imtiyazr kaldrrma haklqna
-:-:i. \e
ce, Osmanh Hukumet.

.ste-:.g.

var ki, I. Dunya Savagr nrn :aslamas

ve allnan yenilgiler yuzunden derler
bu haklqnr hiE bir zaman kullanama-
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Devletin en onemli ve. k6rh gelir kaynagna sahip olan Rejildaresi, Anadolu giftEisini somtrmeye devam etmiq,
kolcularla kaEakErlar arasrnda qatrgmalar alabildiline artmrg, igsiz kalan,
terhis edilen askerlerle savag kagaklan, kaEakgthgr kdrh bir meslek olarak
gorup bu alana yonelmiglerdir. Ezilen

meler tutun tiretiminde onemli bir
azalmaya sebep olmuqsa da bolgede-

k

kaEakgrhlr etkilememigtir. Nitekim

t0tun uretiminden pazarlamasrna kadar her agamada ureticinin kargrsrna
Erkan Reji 1923 izmir iktisat Konqresinde ele ahnrp, kalduilmasrnn S;kliligi kabul edilmigtir. Reji inhisarrnrn
kaldrnlmasr karan 7924 yhnda girket

yetkililerine bildirilerek,

4 ltlart 7g25

yhnda da Hukiimet inhisan sekline
donugttrulerek m illilegtirilmigti.
1924 y-itnda Reji girketinin miililestirilmesi haberi bolge halkr iqin seuinq

O.Quataert A.g.e.,s. 1 9

ll.Duhan Reji

idaresinin'Talimidir,

7377,s2
1 2 .Quataert A.g.e.,s.23
13. A.9.e.,s.23

14. a.g.e.,s.23
15. Duhan Reji idaresinin Talimidir,

1317,s24
16. Quataert A.g.e.,*23 -24
17. $evket Rrfat; Acr Hakikatlea Reji!
NasrlMaglup Ederiz. Bursa 1340,s5
1 8. BOA, Dahiliye-irad e, 95-l/ 49
19. Feyz; 29 Eyltil 1908, Tam Metin
Igin Bkz. Krdret Emirollu "Tiabzon'

I

da L

Meqrutiyette Tutun Rejisiyle

ldmeti kargr kargrya getirmex deme(li. Hazinenin menfaali gerekgesir{e
giftginin haklarr busbutun ortadan
<aldrnlabilirdi. Bolge halkr, Reji' nin
-. e:tcj uzerindeki olumsuz uygulama.2. ..a.:-<*:netlerin de kathsrnrn ol-

23. BOA. Mvm.77
24. Q,uataert A. g.e.,s.25

:-a-'z :.a: .:: -!kumet inhisarr
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millilegtirilmig oir-nast:'ta :er-:- l.:.ge giftgiler.inin sorunlan qoz-n-..e-ememiqtir. Ozellikle kagakgrhk i950 ij
yllara kadar devam etmiQ, bu kez kovlu ile jandarma arasrndikan dokuiu
gatrymalar yaganm€tu. Acr hatrralar
gunum0ze kadar tiirku ve menkrber-

25. a.g.e.,s.25
26. a.9.e.,s.27
27, Emiroglu, A.g.m. s34
28, !--lseun Kazrm Kadri. I. Meqruti-.:: ::.. l,-.^ *::r et e Hatrralarrm.
::r- .s-: .:-:::. rs:a::-. 199 _ s.53

29."-J
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8a 2-:1

31. \a$rr;:ie:eLj.

\esi::

Valilikleri . ina:r. Ocak

Tarbzon

-9-: s.3i

32. Feyz: 11 Eriul

1908

lerle yaqatrlmrgtrr.
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KAYNAKgA
1.KTd, Fatih Egitim Fakultesi Ogre-

35. Emiroflu, a.g.m. s43-45
36. Feyz; 1 3 Tegrinisan i 1324
37 . Feyz; 1 7 Tegrinisani 1324

1928. s.359

Metin lgin Bkz. Mesut Qapa " ikinci

34. Yagmurdereli, a.g.e..s .32-33

uretici, tuccar, ekonomik olarak milli
kaynaklarrnr kaybeden devlet olmaya
devam etmigtir.
Reji $irketiyle tr-itun ureticileri arasrndaki sorunlar ve kaEakErlk, girket var
oldugu slirece siinip gitmigtir. Birinci
Dunya Savagr ve sonrasrndaki gelig-

1924,s31
1

Mucadele", Tiabzon 7993, s3 4 -45
20. Feyz; 6 Tegriniewel 1 908
2l . Feyz; 19 Tegriniewel 1908
22. BOA, Dahiliye-irad e, 95 -2/ 4 1

Reji ldaresi 1925 ';,:::.'-=

mlgUr.

Usullerinin Mukayesisi, istanbul

tim Gorevlisi 1 Salih Zeki, Trirkivede
Tutun Ziraati ve llcareti, istanbul

2.Kutiikoglu, Mubahat, Tanzimat
Devrinde Yabancrlarn iktisadi Faaliyetleri, Ankara 1999, s.110

3.Reji Komiserlifinin Raporu, s.63114

4.Lermioflu, Muzaffer Akgaabat Tarihi,lstanbul1949, s.18

38. Ryz; 18 Agustos 1908,

Tam

Megrutiyet Sonrasr Samsun' da Reii

Hakkrnda

Bir Tespit", Akademik

Yorum, Tiabzon, Say.5 s23 -25
39. Feyz; 25 Apustos 1324
4O. Feyz; 5 Kanuniew el 1324

41. Toprak, Zafer; Ttrkiyel de Milli

5.A.g.e.,s.18
6.Quataert, Donald, Osmanh Devle-

lktisat, 1908-1908 istanbut 1955. s83
42. Muderrisoglu, A. g. e. s. 1 34
43. Sevimay. Hayri R: Cumhuriyet e

ti'nde Avrupa iktisadig Yayhm ve Direnig 1881-1908, Ankara 1987, s31
T.Lermiollu,A. g.e.,s. 1 9

44. Ilter, Alufit: Tutun Tarihi . Tekel.

8.Tiabzon Vilayet Salnamesi 1322.
s267-337

f.ibrahim Necmi, inhisar ve Bandrol

:!e:

.

Giderken Ekonomi istanbul 1995.
s329

Say

1

s.2O-21

45, istikbai. 17 \Qustos 1924

-

TUrU^l EKSPERT-ERl
DERNEGI
EOLTEfiI

BAFRA

EKOLOJIK
KOEULLARINDA
J
..TRABZON .

AKCAABAT
.)
aa

TUTUNLERININ''

olup, harman ihtiyaElarrmlza cevap
veremeyecek kadar azalma gostermigtir. $irketimizin oryantal sigara
harmanlan iqin elzem olan ve ylhk 2
milyon kg ihtiyacr bulunan Tiabzon
mengei tutun uretimi 1 milyon kiloya
kadar gerilemiq bulunmaktadrr.

DENFJV1E

URETIMI

Bizleri boyle bir qaLgmaya sevk eden
projenin ifk olugum filrci 16172/2003

H.ibrahim QAKIR
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manlara sertlik ve sagakhhk vermek
uzere kullanrlan iki mengei mevcut

t;

olup bunlar ; Hendekve Tiabzon yore-
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Tiitiin Teknoloji Mtihendisleri
TEKEL Bafra Y.Tigl. Mtidtirltigii
Tekel A.$. sigara fabrikalarrnda har-

lerinde uretilen tirtunlerdir. Ancak
Hendek'te uretim tamamen tukenmigtir. Tiabzon ve Akqaabat yorelerinde tutun uretimi,gerek gegmiqte kota
uygulamasr ve tutirn fiyatlarrndaki artrylann diler tanm urunlerine gore ca-

zibesini kaybetmesi ve gerekse ozellikle Akgaabat bolgesinde tarrm alanlannda yaprlagamaya gidilmesi sonucu buyuk olqude azalma gostermig

641 saylarr izinleri ile Bafra da 3 Ala
Eam da 2 ekicimizle Tiabzon t0tur:deneme trretimi hazrrhk ve gahqma'
larrna baglanrlmrgtrr.

Proje gahgmamz iqin doneler olusturulurken ekibimiz ilk olarak denen:.
uretiminin yaprlacalr tut0n tarlalar.'

tarihinde Tiabzon'da yaprlan teknik

nrn toprak karakterlerinin orijin Tiab-

toplantrda Tiabzon mengei tutun uretiminin girketimiz sigara fabrikalarrn-

zon mengei toprak kriterlerine uy'r-munu goz onune ahnmqtrr.Bu uy,r-mun sallanmasr iqin deneme uret,minin yaprlacagr beg tarladan topranumunesi ahnarak toprak verimlili'

da uretilen sigaralann harman ihtiyaglanmrzr kargrlamayacak oranda
azaldrp1 her turlu tegvike ralmen (Karadeniz ve Ege bolgesi tutiinlerine go-

ff::TT,E;

Muessese Mudurlugumuzun teklifle"

ve TAPDK 'un 78/02/2004 tarih r.

re sozlegme kilo fiyatr 1.300.000 TL.
fazla fiyat uygulanmrgtrr.) uretimin artrnlamadrlr ve dolaysryla onumuzdeki yrllardan itibaren ylhk 1 milyon kg
kadar bir miktara ekstra ihtiyag olaca!r, Tiabzon' da ki bu toplantrda agrklanmasr olmugtur.
Ayrrca Tekel A.$. sigara fabrikalannrn
mevcut koqullarda devamr halinde 1
milyon kg kadar olacajr tahmin edi-

len Tiabzon mengei tirtun

aEr$rnrn

ikamesinin yurt drgrndan Bur ley grubu tutunlerle ikame edilmesi gerekebileceli ve bu durumda ortalama kilo
fiyatr 10 $ civannda olan Bur ley ithalatrnrn 10 milyon $ kadar bir bedel

oluqturmasr ihtimali kargsmda ra-

analizleri yaptrnlmrqilr. Yaprlan topra'
verimliligi tahlilleri sonucu her bir tarl.
igin ayn,ayn olmak uzere Tiabzon tLtunu uretimi iEin gubreleme regetele:
duzenlenerek, ilgili ureticilere uygula'
malan igin verilmigtir.

Qahgmalarrmrzda uzerinde titizlikl.
durdu$umuz en onemli husus, uzu:
yrllardan beri bolgemizde uretilmekt:
olan BafraAlagam mengei ile denem.
uretimini yapmaya gahgtrgrmz Tiabzon menqeinin, mengei dejenerasycnuna imkan vermemek olmuqtur. Zaten Tiabzon mengei ziraatrnr diger tu-

tun mengei ziraatlanndan ayrtan e:
onemli farhhgr, tepe hrma ameliyesrnin uygulanmasr olup, bu ameliyenir

kamlarrn buyuklugu bizleri heyecanlandrarak bu projeye sahip Erkmaya

titizlikle uygulanmasrdrr. Uygulana:
bu ameliye sonucu bitki gigeklenm.
olamamakta ve dolayrsryla dige-

zorlamrstrr.

menqe ileri dolleyememektedir.
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)Ere acr ;arqrna eldttmiz
dm mrrrrrr* r€ deneme
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le

a,mrr.rnir tryadlr beg tarlayr veje-

errri bo5arrca gun agrl her
gpd€rnaeffnigir.
1iabaon dan getirilen tohumlar Bafra
ias.rrr.
gnLrn

i5ietrne Mirdtirlugumuz Qetinkaya

prefabrik depolarr sahasr igerisinde
olugturulan fideliklere, ornek giftEi
Baha Haspolat'm da katkrlarr ile Nisan
ap bagrnda ekilmigtir.
2004 yth Mays ve Haziran aylannda
havalann yalrqh gegmesi sonucu fideliklerde olgunlaqan fidelerin tarlalara gagrrtrlmasr iO-Haziran , 2O-Haziran araslnl bulmuqtur. Fideler tarlaya
17x50 srra tizeri ve slra arasl mesafe
de makine ile dikimleri yaprlmrgtrr.
Ayrrca Projemizin baganya ulagarak,
gerekli riretim izninin ahnmasr durumunda, ihtiyacrmrz olacagr dugunu-

len tohum goz onr-inde bulundurularak Qetinkaya prefabrik depomuz sahasr igerisinde 2,5

doniimluk bir alan-

da tohumluk amaEh Tiabzon fidesi di-

kimi gergeklegmigtir. Tiabzon tohumlu{u amaEh tarlamrzda tepe hnmr yaprlmamlg ve de torbalama yoluyla
(kendileme amaEh) 70 kg kadar Tiabzon mengei tohumluk elde edilmigtir.
Ekibimiz tuttnlerin tarlaya gagrrtrlmasrndan sonra gun agrrr Cumartesi ve
Pazar gunleri

dahil hnm donemlerin-

de ise sabah 5.00 akgam 19.00 saatleri dahilinde s0rekli tarla gozlemlerinde bulunmugtur. Ve hiqbir tarlamzda gige$e kagma durumu hasrl olmamrgtrr. AlaEam Etyemez koyundeki bir
deneme tarlamz haricinde diler tarlalarrmzda her hangi bir hastahk ala-.
meti gozlemlenmemigtir. Sadece Haziran sonu ya$an dolu ile 20 Haziran
civannda meydana gelen sel tahribatlndan dolayr rekoltede krsmi bir azahg
olmugtur.

Bu arada Muessese Mudiirliigumw
deneme projesinde gorevli Bageksper
Ozcan NAZLIM ve AIaEam Grup Bagkanr Halil lbrahim QAKR'r Haziran ve
Temmuz aylarrnda olmakuzere 2 defa

teknik incelemede bulunmak uzere
Tiabzon AkEaabat'a gorevlendirilmede bulunmugtur. Mtessesemiz' in galqmalanmzda gosterdifi ilgi ve her
turlii imkanr seferber etmesi bizleri

daha gevkli bir Eahgmaya sevk etmig-

ve sel tahribatlarrna

tir.

deneme tarlamzdan 1,700 kg tutiin

Ayrrca Samsun 19 Mays dniversitesi
Ziraat Fakultesi ve Bornova Ziraat
aragtrrma enstitusu ile iligki kurulmug,
ozellikle de Alagam Etyemez koyundeki deneme tarlamzda hasrl olan
Domates lekeli solgunluk virusu ile

elde edilmigtir.

ralmen 13 dekar

Krnmr tamamlanan Tiabzon mengei
t[tunleri, Ekim ay civanna kadar he-

Tuttrnlerimiln lqnmlan Agustos bagr
ile 20 Aiustos arasrnda tamamlanmrq
olup, AlaEam Etyemez koyu iki nolu
tarlamzda vuku bulan % 30 luk virus

venk halinde muhafaza edilmiglerdir.
Hevenk halinde muhafaza edilen tutiinler, havalarrn nispi rutubetlerinin
doygun oldugu bir donemde ekicilerimiz tarafrndan 8-9 yaprak bir araya
gelirilerek demet halinde ambarda
muhafaza alhna ahnmrqtrr. Bilahare
ambarlama tarihi olan gubatrn ikinci
yansrnda dogal tavlama yontemlerinin.uygulanmasr suretiyle 25-3O Kg'
lik Iskenderiye kari denkleme yaprl-

tahribatr ve diger tarlalanmudaki dolu

mtgttr.

mucadele etmemizde gerek tanr ve
gerekse m0cadele agamasrnda adr
geEen kurumlardan fazlasryla yararlanilmrgtrr.

200s uRrrNu TRABZON ruruNu unnrivri iqiN
MI]HTEMEL TARLA D6NEMI UYGULAMA TAKVIMi
IITGULAMA

MUHTEMEL UYGT]LAMA TARiIil,ERi

l-Fidelerin Tarlaya

Mays

Sasnhftnasr

Tarlaya dikinde can suyu ile birlikte ve 8-10 yaprakh oluncaya
kadar gegen drinemde yalrq durumuna g&e 2 veya 3 kez

2-Sulama

yaAmurlama sulama

3-Birinci Capalama
4-lkinci CmaTama"

Tarlaya dikimden 20 siin soma

5-Dio Srvrrma

lapalama sonrasrnda(fide yapraklan 34 raprak)
Dikimden ortalama 40 grin sonraGitkide tahmini lG12 yaprak

Birinci eapadan l0-15 stin sonra

6-Tepe Kmna

kalacak sekilde tepe krnlacak)

7-Filiz Alma

Tepe krnmndan vaklasrk 7 sun soffa

8-Birinci Krnm

Tepe krnmrndan ortalamr 15 gun smra-(OlSunluk durumuna sdre)

9-ikinciKrm

Birinci krnndan 1Gl2 stn soma.(Olsunluk durumuna sOre)
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DEGERLENDIRME
istetne Mudtirlu$timtiz tiretim sahalannda denemesi yapllan Tiabzon-AkEaabat mengei ttittinlerin birinci ve ikinc
Icnmlan Yaprak Tiitiin fuaEtrrma Enstittisu $ubesi Mudtirl{iltine gonderilrniE rre ilgili mudiirlii pnn27 /7O/2004 tarih ve
2OO4/6 sayilraporu ile kimyasal analiz sonuElarr ig-letme mudurlugumtize gondeilmigtir
Analiz sonuElan gahEmay yurtiten ekibimiz tarafrndan deferlendirildifiinde, agagdaki bulgutar elde edilmigtir.
Analiz sonuglarml tablo uzerinde delerlendirecek olursak

Tablo.

DeEer

ndireen Seker(%)
Gergekleqen
DeEer

Altnay

2-4

4,51

3.5-4.5

Cetinkava
Kusqularl

sa

3,62

s(

KuSqular2

a(

Tarla Adr

Etvemezl
Etvemez2
Tohumluk

Standart

al

Nikotin(7o
Sonug

Standart

Gergeklegen

DeEer

DeEer
3,99

+

3,61

+

+
+
+
+

3.84
2,97
3,67

(a

((

Sonug

2,95

a(

+
+
+

3,48

a(

4,32

6.35

aa

1

3.97
aa

8,25

1,37

-Standart deferlerin+ I - % 70 deger
sapmalannr kabul edecek olursak, to-

hrma bir renk aldrgr tespit edilmiqtir.
-Tepe lcnm ameliesinin yaprhp yaprl-

humluk tarlamzdan ahnan hmyasal

bulunan tarlamz tamamen kil karar'
terinde oldufundan toprak geqirge:

madrfr veya uygtrlamanrn yiiksekten
veya derinden yapilmastnn nikotin
uzerine tesirinin oldulu gozlemlenmiqtir. $oyle ki; tohumluk olarak adlandrrdtltmrz ve hiE tepe krrrmr yap-

ve sijzekli olmayp, topraktaki ele

analiz sonucu hariq,diler deneme tar-

lalarrmrzrn hepsinin kabul gorur so-

nugverdilini gorurtiz.
-Sonuglarr en kuwetli kabul gonirden

agalrya dolru srralayacak olursak
AiaEam Etyemez koyundek 1 nolu
,Kuggular 2 nolu tarla ve Qetinkaya

madrlrmz tarlanrn indirgen qeker
oranr oldukga yuksek(%8,2) ancak nikotin oranr ise duguk grkmrgttr.(% 1 .8)
-Aynr gekilde Qetinkaya ve Etyemez 1

olarak srralayabiliriz.Yaprlan deneme
uretimlerimizdeki orijin Tiabzon-Akgaabat mengeine en yahn fiziksel ve
kimyasal sonuglar Etyemez 1 nolu

nolu deneme tarlalarrmlan tepe hnmlarr difer dort tarlaya daha kuwetli
yani derin yaprlmrg olup,bu iki tarla-

tarlada elde edilmig olup, bundan
sonraki qahgmalarrmruda baz olarak

mrzdan elde edilen tutunlerde nikotin
oranr daha yuksek olarak gergekleg-

kabul edilecektir.
-Yine en iyi sonucu aldrfrmrz tarlalanmzrn denize yakrn mesafede bulunmalan da bagka bir ortak ozellik ola-

migtir.

rak ortaya glkmaktadtr. Muhtemelen
deniz iyodunun renk 0zerine etkisi ol-

dufu tahmin edilmektedir. Keza denize yakrn deneme tarlalarrndan elde

edilen ttrtunlerin renginin daha koyu

mentleri kuwetli oiarak tutmug ve ir.dirgen madde oranr difer tarlalarrmr
za oranla daha y0ksek Erkmrgtrr.Ayn
zamanda toprafrn geEirgenliji olma
dtgrndan toprak rutubetli kalmrg vi
ideal yaprak buyriklngiine olmasr ge
reken zamandan once ulagrlmrq ve ic-

nm nispeten erken yaprldr{rndan
migtir.

-Ayrrca tamamen golgede kurutma
teknigi de uygulanmrq,boylece kurutma sirresini uzatrp rengin krrmlzrya
dontigmesi sallanmaya Eahqrlmrg ise
de denememiz fiziki olarak isteniler

-Vitalite, yani krnm olgunlu$u kimya-

sal yapr uzerinde direkt etkili olup,
gerek tohumluk tarlarun ve gerekse

sonuca ulagamamrstrr.

-Aqagrda ki tabloda da goruldugl
tizere Samsun ile Tiabzon illerindek
meteoroloji istasyonlarm da olEiimleryaprlan mays-afustos donemi ayhk

Etyemez 2. nolu tarlanrn erken krnmr
sonucu indirgen geker oranlarr yiiksek olarak kendini gostermiqtir.
-Toprak yapsmtn kimyasal yaprya tesiri tartrgrlmaz olup, Altrnay koyunde

nt,nem,ya!ry ortalamalannr incelersek

VEJETASYON DONEMI ORTALAMA STCAIOIK (c)
Tablo.2

Yll
2004
2004

lstasyon
Samsun
Trabzon

Mayn
15.0

Haziran
20.0

r5.5

19.8

ii.it,+ll.til,l4idii.ill

..

Temmuz
22.6
22.5

d;:.
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in-

dirgen madde oranl yuksek tegkil el-

,.,-=

AEustos
24.1
23.8
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Tablo.3
Haziran
Rl 4

Temmuz

Agustos

79.0

80.5

77.i

74.7

76,5

Doh-firi onrAteua YAGI$ (mm)

trsanon -Varu

lUO+ Samsun
20O+ Tnabz,.'rn

Tablo.4
Haziran

Temmuz

Azustos

56.2

77,6

37.8

45.1

j4.B

94.7

28.1

30.2

Devlet meteoroloji igleri genel mO-

l':1l5lo{-r-ii€A

durlufitinden ahnan bilgilerden de go-

nurnL,u')e

rtildugu iizere; Samsun ve Tiabzon
irretim noktalan arasmdaki ttttintin
yetigme doneminde ortalama srcaklk
ve nispi nem farkhlagmasr %10 civa_
rnda bir sapma dahilinde bulunmaktadr.Farkhhk 4 nolu tablodan da goruldtigri iizere, yafrg miktarrnda ken-

pertizi yapilrnis l'e si,oa:a
gunlu gu kabul edilrni5u.

dini gostermektedir. Bu farklilagmanrn
da sulama faktorii ile telafisi mumkun
olmaktadrr.

soNUq
Ekibimiz 2004 iir0nu Bafra Ekolojik
Kogullannda Thabzon-AkEaabat Men-

gei Tritunlerin Yetigtirilmesi projesi
esnasrnda Tiabzon bolgesine yapmry

oldugu r)g teknik gezi ile teknik tecr0belerini arttumrq,bolgeler arsndaki

ttitiin yetigtirme farhhfrnr gidermeye
Eahgmrgtrr.igletme muduru Cafer Varh
ile igletme Bageksperi Ozcan Nazhm
2004 kasrm aynda Harman komisyonuna Eahgma ile ilgilisunum yapmak

iizere Muessese M0dtirlugrim0ze
Eafnlmrglardrr. Gergeklegtirmig oldulumuz deneme uretimi ve sonuglan
bir rapor halinde Muessese Mudurft_i-

gum[ze sunulmugtur. Harman ko-

NEM (%)

:e-€-:

: -:_ :..::::Cen
s"ca? -.?: .a-:-. I * i: S_
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Muessese MudurliiE-rmuzun

Ha;:na:
komisyonunun raporumuzu inceiemeleri sonucu; Mtiessese Mud0rlu!0muzun 19.01.2005 tarih ve 9787
sayh talimatlarr dogrultusunda igletme m0durl0gum0z sorumlulufrunda

deneme tiretimi yaprlan

Thabzon

mengei tuttin tiretmek iEin bagvuruda
bulunan ekicilere,analiz raporlarr
Tiabzon mengei ile uyum saglayan
koyler oncelikli olmak kogulu ile
350.000 kg. Thabzon mengei tiitun
uretimine izin verilmigtir.
Bafra ve Alagam'da Tiabzon mengei
t0tiin iiretim izni akabinde, igletme
bageksperi Ozcan Nazhm, AlaEam ig-

ietmesi grup bagkanr Halil ibrahim

Bafra ve Alagam'da 300 ekicide 1.500

dekar arazide

ekici tespiti

yaprlarak,

.:g..: ekicilerin koylerinde slayt egligin-

:: ::-g..e:dirme gahqmalarr yaprlmrq
i: , a:--::ai a der.am edilmektedir.

.i.'.:::a :.e: e<ici:in tarlasrndan toprak
n'.rrTL:es. a-l:a--aK toprak verimtilili
tahlili rap:nimax uzere Samsun Koy
Hizmetleri .\ra5uma Enstitijsu laboratuanna gonderilnniqh:.\'e tahlil sonuglanna gore ekicilere a1n. ain Trabzon tiitirnu igin gtibreleme regetesi
verilecektir.
SonuE olarak; ikamesi Bur ley tut0nu

olan ve drgarrdan 1 milyon kg ithal
edilmesi durumunda $irketimiz TEKEL A$.ye 5 milyon dolar civarrnda
bir ekmaliyet olugturabilecek olan bir
[run, ulkemizde uretilecekve hem
$irketimize hem de r.ilkemiz ekonomisine katma deler yaratacaktrr.

Qahr ve eksper Hasan $igik nezare-

Qahgmalanmrzda

tinde mengei dejenerasyonuna mahal
vermemek gayesiyle,oncelikle taban
ve tabana yakrn koylerde ve ozellikle
1994 oncesi t0tun tarrmr yaprlrrken

teklerini esirgemeyen MuesseseMtduriimuze ve Uretim Planlama ve

bizlere idari des-

Ahm $ubesi , Kalite Kontrol $ubesi,

Enstituler gubesi Mirdijrlijkleri ile

yasaklanan ancak ti:tunc0lirk ktjlturtne agina olan koylerde ekici tespit

kanhklarrna tegeki<ur eder saygrlar

Ealqmalanna baglanmrgtrr.

sunanz.

Bafra ve Alaqam Ziraat odalan Bag-

ninrr ExSPERLERi
mteGi

-

air-reHi
maddelerini ve bu

lanrr lqsnrilan-

nrn birden fazlasrra dt dn-* qah
qanlann emeklilik gardnrl d-rz.rtt-

yen 2829 sayl Hizrnet Biksirne
Kanununu yurtirl0ken kaldr-an w
emeklilik ile genel saghk d0zenlernelerini tek Eail altrna toplayan 'SGJfial
Sigortalar ve Genel Sagbk Sigortd
Kanunu Tasansr" hazrlanmq bulun-

maktadrr. Bunun yamnda -Primsiz

EOEYAL
GUVENLIKTE

TEKEL BalatErk Y.Tiglt. Mud. Yrd.
Bilindigiuzere devlet memuru ve 399
sayrh Kanun Hirkmunde Kararname
hukirmlerine tabi sozlegmeli persone-

lin sosyal guvenliklerini
5434

dtizenleyen

Emekli Sandrfr Kanununun Eo$u maddelerini, ozel sektor ve
kamu sektoriindeki iggilerin ve devlette kapsam drgr personelin sosyal gtsaSnh

venliklerini duzenleyen 506 sayrh Sos-

yal Sigortalar Kanununun dort maddesi drgrndaki tum maddelerini, ba-

llmszve kendi adrna qahganlann sosyal guvenliklerini duzenleyen 747 9 sa-

yrh
L

I

Ba!-kur Kanununun iki maddesi

harig trim maddelerini, tanmda kendi
adrna ve balrmsrz Eahganlar kanunu
olan2926 sayrh Tarrm Ba!-kur Kanununu, 2925 sayh Tarrm iggileri Sigorta Kanununun altr maddesi harig ttim

cak diger kanunlardan da metin b':
anda faydalanrldrfrnr gortiyoruz. A
cakbu metin bazmdayararlanma a1-

zarnanda qeligmeleri de beraberinc*
getirmig bulunmaktadrr. Tasa'

TBlrl/rl'deki ilgili komisyonlarda gorgtrlmekte olup bu suregte gegitli dzeltmelere uframrgtrr. AB'ye 2006 1r
bagrndan itibaren yururl0le konu
masr sozi.r verildifi bilinen ve Hazira2005 ayt iginde Elkanlmast ongorulekanun tasanslnln son durumuna 96:=
Eahganlara getirdili ve goturdugu hsuslan ele almaya gahgacagz.

hizmeti veriyordu.

SOSYAL SIGORTAI-qR VE GENE

TC. Emekli Sandrflr iqtirakgisi

olan

memurlar ise gahgma sureleri boyunca hastalandrklan takdirde gahqtrklan
kurum ve kuruluglann butEelerinden
saghk giderleri odeniyor ama emekli

olduklan takdirde o gune kadar hig

NE OIACAK?

eski metninin yeni kanunun omurgs
$lrl tegkil ettigini, zaman zaman 54:*
-yh Kanun ile yiiriirltikten kaldrn,.

Odemeler Kanunu Tasan TaslaE- da
sosyal guvenlik reformu baEhE altnda yayrnlanmrg bulunmaktadr.
Bilindigi uzere, SSK ve Ba!-l(rr sigortalilarr ve bakmakla ytikumlti olduklarr
kesime hem sigortahhklarr suresince
sallk hizmeti verirken hem de emekli
olduktan sonra emekli ayhgr ile salhk

yardrm almadrklan TC. Emekli Sandrfr'nca kendilerine emekli ayhg bag

SIETEM

Tasart tasla$rnda 506 sayth Kanun:-

lanrp salltk hizmeti veriliyordu.
GeEmig birgok hirkumetlerce kaynaklarrn isabetli kullanllmamasl dahasr

hor kullanrlmasrndan dolayr "Sosyal
Guvenlik Agrklan" adryla haksrz bir
nam salan sakat olgunun giderilmesi,
sosyal giivenlik garkrnrn donmesi iqin
zaman zaman yaprlan maddi destekler de bahse konu yeni duzenlemeyle
yasal vucut bulmaktadlr.

Bu ballamda SosyalGuvenlige Devlet Katkrsr Sosyal Sigortalar ve Genel
Saghk Sigortasr Kanunu Thsansr ile
bugune kadar mer'i kanunlara gore

SAELIK SiGORTASI KANUNL
TASARISI BOGON ETVIEKLi SA]\'
DIGI iQTiRAKqisi oLeN MEIvtuF
VE 399 SAYILI KHKYE TABISOZ
LEgMELiLERE NE cETiRiYOR?
Tasarr ile kaldrnlmasl ongorulen SSI^.
Bag-kur ve Emekli Sandrlr Kanunla:
ve 506 sayh kanunun gegici 2O.macdesinde yer ahp

ikiyl

iEinde devredl-

mesi ongorulen Banka ve borsalan:
ozel sandrklannrn da iki yrl sonra kapatrlmasryla bunlarrn hepsini ihata
ederek iEine alan Sosyal Sigortalar vt
Genel Salhk Sigortasr Kanunu Tasansr sosyal guvenlik alanrndaki farkhhk-

larr duzeltmek ve duzenlemek gib
onemli bir amagla gelmekte ve bugir-

niln, Emekli Sandrgr igtirakgileri

re

emeklileriyle beraber dul ve yetimlerinin de bu kapsamdaki hakve yukiimlul0klerini de duzenlemek amactrtaqrmaktadrr.

defil ama gerektili igin yaprlan "Biit-

Bu durumda da memur, esnaf,

ge Katkrlannm" da yasal dayanala ka-

bankacl, Eiftgi, amele gibi Eahganlanr
ayrr sosyal giivenlik kanunlanna tab.
olmayaca$r ve aralanndaki farkltlklarrn giderilmesi gahgmalarrnda birta-

vuqacafir ongorulmektedir. Tasarrya
gore her ay emeklilik sigortalarma gahgan ve iqverenlerce odenen primlerin
7/20'si kadar devletin de bu oluguma
katkr sallamasr ongorulmektedir.

Bu yazrmzda yamah bohgayr andrran
mevcut durum ile gu an itibariyle
henuz ham buldufumuz yeni tasarry

mukayese edecefiiz. Ki irlkemizin is-

oldulu tasataslafimrn neleri deligtirmeyi hedefledili, neleri getirip neleri gottirmeye
Eahgtrff kolayca kavranabilsin.
tisnasrz her ferdinin ilgili
rr

igqi

hm olumlu haklar verilip bazr hakla
da ahnarak bir denge sallanmaya gahgrlmakta oldulu anlagrlmaktadrr.
1. Analara Evlenme Yardrml Gidiyor, Erkek Qocuklara da Evlenme
Yardlmr Geliyor
Mer'i 5434 sayrh TC. Emekli Sandrg.
Kanununun 90. maddesine gore;
"Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetirn
ayhgr kesilen eg ve hz gocuklarla ana-
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fa l* ffif rrratnus olmak uzere alrndcaddrldan dul veya yetim ayltklarrrn on iki alrk tutan evlenme ikramiyesi olarak odenecefi,
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Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan once bogananlarla
evliligin butlanma veya feshine karar
verilenlere yeniden ayhk baflanmast
halinde, odenmig bulunan evlilik ilcamiyesinin on iki aydan eksik siireye ait
krsmr tahsil edilinceye kadar alrkhn

odenmeyeceli htrkiimleri varit ilce+

yani memurun oltrmir sonrasnda
TC. Emekli Sandr$r'ndan ayhk baglanan lazrna, egine ve ana$rxr Eelyiz parasr verilmesi ongorfrlmektqy'<en yeni
Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kanunu Thsanstna gore, gelir
veya ayhk almakta iken evlenen eg ve
Eocuklara bir ylhk gelir veya ayhklarr

tutannda evlenme yardtml getirileceji, TC. Emekli Sandrlr'ndan ollu

veya km irzerinden ayhk alan analara
verilmekte olan evlilik yardtmlnln kalkaca$r aynca yeni bir uygulama olarak bugune kadar sadece krz Eocuklarna verilen evlenme yardtmmdan tasandan sonra erkek gocuklann da yararlanaca$r ongorulmektedir. Krsacasr, TC. Emekli Sandrfr'nca analara
verilen evlilik parasr kalkmakta ancak
buna kargrn gocuklara verilen evlen-

rne yardtmt krz gocuklara miinhastr
kalmamakta, erkek gocuklara da evlilik parasr gelmektedir.

2. Emekli Ayhfr'nrn Hesabr DegiEti-

I

riliyor
Emekli Sandrlr mevcut uygulama-

I

srnda;

a) Emekli, adi malulltik ve vazife ma-

lulltigii ayltklarmm hesaplanmasnda
657 sayrh Devlet Memurlart Kanununun 43 0ncti maddesinde yer alan
gosterge tablosu ve personel kanunlanndaki ek gostergeler esas almakta,
b) Emekli, adi malulliik ve vazife malulliiflu ayhklan, (a) frkasna gore tespit edilen rakamlartn her yrl Bi.itEe Kanununda tespit edilen katsayr ile garpilmasr sonunda bulunacaktutarrn fiili ve itibari hizmet toplamr 25 yl olanlara % 75'i, 25 yldan az olanlara her
tam yl igin % 1 eksigi, fazla olanlara
da her tam yl igin % 1 fazlas uzerinden ballanaca{rna htikrnetmekteydi.
Uygulamada fiili ve itibari hizmet top-

lamrndaki ay kesirleri tam ay

kesirlerinin her

sqfpyf

ay iEin erncE qf,lt

ballanmasrna esas aYhk urlut
7'inin l/12 si emeldi attgrr ry

t

eklenmekteydi.
Oysa Soqral

ffuor*rcHSqfrF
l(rrru krn t gE&i.
lenenreldalffi:*Sf*,
nytf UaglilE atail at4tntPc.'
hk Sigortas

nrgrfnqi ccFrn gfie TC. Emdd
SanOOmt 5 yf fe etneld olan bir
rrnrrrrnn EAk ba{farna oran %75
ohnana bF gden yeni Tasan b[Urn ryff Uaglilna trilthnru e$tlerne-

hedeniprre e$dernede sadece duglrme arg0nnmru ta'rlanntaF hedefliyon Tasan 2015 ylma kadar TCEmekli Sandrlrndan emekli olanlar
igin aylrk ba$lama oranmr %75 den

yi

hn

esas ahnacafir"hiikmii getirildieski keseneklerinden gok da-

ghfur

ha Ha prim odeyeceklerinden
maa$br-diFceldir.

oH( d*n once 4447 sayilr
l nrla l9!B yh ve oncesinde
ile 2(DO ve sonrasmda
crr:E *
Salrg

€rneli olanh aranda

H( Fi

olugturulan

Tcan aynen kabul edilirse,

ayru fark eskiden emekli olanlar ile ye-

ni emeldi olacaklar arastnda da baglayacak ve vakit geEtikEe emekli olanla-

ra ballanan aytklar oransal olarak
azalacakhr. Tasan aynen kanunlagtrsa

her gegen giin emekli olanlar oncekilerden daha dtgiik emekli ayltg baglanma durumu ile i<argr kargrya kalmaktan }arrtulamayacaklardrr.
3. Dul ve Yetim Ayhir Alma $artlart

%62,5 ve 201 6 yrhndan itibaren ise bu

Defigiyor.

oran buradan da %50'ye dtigurmel

Tasarryla getirilen drizenlemelerden
biri de galryan sigortahnrn ol0mti sonrasrnda geride brraktrlr dul ve yetim-

ongormektedir.
Ortalama kazang kavramt da degigiyor...

Sosyal Sigortalar

ve Genel

Saghk

Sigortast Kanunu Tasarlstntn "Yaglillk
ayhlrnrn hesaplanmasi' baghkh 39.

maddesine gore ortalama

aYhk

leri ile ana-babastna baflanacak ayhklarn gartlannrn defiigtirilmesi olmaktadrr.
3. l.T.C.Emekli Sandrgr'ndan dul ve
yetim ayhlrna hak kazanma aglstn-

kazang agalrdaki gekilde ifade edilmig

dan:

bulunuyor.

TC. Emekli Sandrfr igtirakgisi vefat
ederse 10 yl ve daha fazla sure sosyal

Ortalama ayhk kazang; sigortahmn
her tal<vim yrhna ait prime esas kazancr, kazancln ait oldu$u talwim yhndan itibaren ayhk talep tarihine kadar geEen takvim yrllart igin, her yl
gerEeklegen ortalama prime esas kazanEta degigim oranlntn % 50'si ve
arahk ayrna gore Devlet istatistik Enstittisii tarafrndan agtklanan en son temel yrlh kentsel yerler tiiketici fiyat
indeksindeki degigim oramnln % 50'si
toplanarak bulunacak oran kadar artr-

nlarak, bulunan kazanqlar toplamrnrn, toplam prim odeme gun saysma

boltrnmesi suretiyle bulunacak ortalama g0nliik kazancrn 30 kattdu.
Maaqlarduqecek.

Bugune kadar olantn aksine olarak
yeni tasarrda;
"Prime esas kazanctn hesabtnda;

Ayhk, 0cret veya odenek almak suretiyle gahganlann; ay igin hak ettikleri
ircretlerle, ucret drgrnda kalan her
ttlrlti odeme ile prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her qegit istihkaktan sigortahlara yapllan odemelerin brut top

guvencesi var ise geride kalanlanna
ayhk ba$lanmaktadrr. $ayet 1 0 yh yok
ama 5 yldan fazla siiresi var ise bu kere egine bakrma muhtaE olmasr halinde ayhk verildili gibi Eocuklarrna da
elitim sureleri boyunca ayhk verilmektedir.
Tasarr ile getirilecek olan yeni diizenleme ise 1800 gunii olmayanlara ayhk
baflanmasrna cevaz vermemelrtedir.
$u halde Ba!-Kur'lular iEin degigmeyen, SSK'hlann aleyhte geligen bu
durumda TC. Emekli Sandrgr igtirakgilerinin menfaatine bir durum geligmektedir.

3.2.Birden fazla evlenenlerin "Dul
Ay-hklan" aElsmdan:
H6lihazrr durumda dullar dul ayhlt
ahrken Eahgmalan ya da emekli olma-

larr dul ayhklanru engellemezken ancak evlenmeleri halinde dul ayltklart
kesilmekedir. Eler ikinci eqleri de vefat ederse ve her iki egi de farkh sosyal

guvenlik kurumuna balh ise her iki
eginden de dul ayhfir alabilmektedir.
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Hatta omefin SSK, Ba!-kur

ve

Emeldi Sandrlfna mensup iig ayrr kocadan dul kalan kadmm her tig kocasrndan dolayr ayrr ayn iig lmrumdan
dulayhfi almasr m0mk0n bulunmaktaydr.

3.3.Yetimlerin gartlan aIrrlagtr.
Mevcut durumda, SSK'hlarrn ve Ba!-

kurlularm aksine olarak TC. Emekli
Sandllr igtirakgisinin krz gocugu, evli
defilse, TC. Emekli Sandrlr igtirakgisi
veya emeklisi degil ise ana-babasndan yetim ayhlr alabilmekte, Eahqmasr veya TC. Emekli Sandrfi drgrndaki
bir kurumdan emekli olmasr yetim
ayhgl almasrna mani olmamaktadrr.
Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Safhk
Sigortasr Kanunu Tasansryla aynr ku-

ral krz ve erkek Eocuklarr igin surerek
"Krz gocuklanna" yaglan ne olursa olsun evli olmayan, gahgmayan veya
kendi Eahgmalan nedeniyle gelir veya
ayhk almayanlanna ana-babasrndan
yetim ayhgr verilecekti r.
Erkek qocuklanna, 18 yagn, orta ogrenim yapmasr halinde 20 yagrnr, yuksek ogrenim yapmasl halinde 25 yagnr doldurmamak ve Eahqmamak qar-

tryla yetim ayhgr verilmesi uygulamasrna devam edilecelctir.
Emekli Sandrgr igtirakginin kznrn ye-

tim ayh$r ancak Emekli Sandrfir igtirakgisi, Emekli Sandrfir emeklisi oldu-

gunda veya evlendiginde kesildiginden dolay SSK veya Ba!-kur sigortahsr kocaslndan dolayr dul ayhgr ahrken
aynr zamanda babasrndan dolayr yetim ayhlr alabilmekte kocasl da baba-

sr gibi Emekli Sandrlr igtirakgisi ise
dul veya yetim ayhklanndan hangisi
fazla ise onu tercih edebilmektedir.
Yeni tasarr ile bu ug kurum tek kuruma

donugecefrinden

hem

kocastndan

dul ayhfi alrrken hem de babasrndan

il
i
)

(

Ayhk Verilmeyecek Halen selece
TC. Emekli Sandrfr Kanunu kap6amlnda uygulanan, emekliyi ve sitrortahyr kasten oldtiren, yaralayan vela
mal0l hale getiren, gocuklar ile anababaya sosyal guvenlik kururnlanndan adeta yaptrfr fiil goz onrine almmayarak oldurdrilri veya olumtine
sebep oldugu ana babasmdan, eginden veya goculundan dul-yetim ayh$ veya ana-babaya aylk verilmemesi
uygulamasl surdiirulecektir.
Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk
Sigortasl Kanunu Tasarrsryla bu konu-

da getirilen drizenlemeye gore Kendisinden ayhk ballanacak sigortahyr veya gelir ya da ayhk alan sigortahy, kasten oldiiren veya oldurmeye teqebbus

edenlere veya bu Kanun gerelince
snrekli ig goremez hale veya mal0ldu-

ruma getirenlere, ayhk verilmeyecektir. Tasarrnrn "Mirastan mahrumiyet"
benzeri duzenlemesiyle bu kapsamdaki yeni bir uygulama oiarak ana ba-

balan tarafrndan mirastan mahrum
edilen gocuklar da bunlardan dolayr
dul-yetim ayilgr da alamayacaklardr.
Keza tasanyla, kendisinden ayhk baglanacak sigortahya veya gelir ya da ayhk alan sigortahya veya ailesine karqr
agrr bir sug iglemesi veya bunlara kargr aile hukukundan dolan yuktiml0-

Itiklerini onemli olgride yerine getirmemesi nedeniyle ol0me balh bir tasarrufla mirastan grkarilanlara da ayhk
verilmeyecektir.

3.5.Ana-babaya Ayhk Ba{lanmasr
Agsmdan:
TC. Emekli Sandrlr olen igtirakEinin
ana ve babasrnr da gocuklanyla bera-

ber "yetim" olarak adlandrnlmakta
olup muhtaE olmalarr koguluyla dul
egine ve kanunda belirtilen gartlarr taqryan gocuklanna, anne ve babasrna

o aglanmasr bakmrndan deligiklik bu
xapsamdaki ana babalann da SSK ve
Bag-kur'lu ana balan gibi dul eS ve goci;<iara baglanacak ayh$ln emekli ay@run =" i00 untrn altrnda kalmasl hatinl beideme zorunda kalacak olmalandr. .{ncak mevcut uygulamaya gore

sadece Ernekli Sandrlr igtirakEi

sanyla ongortilmektedir.

3.6.Muhtaghfm Thnrmr Torba Yasa

Ile Geldi MuhtaEhlrn tanrmr da kamu-oyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 5335 sayh Yasanrn 3/e maddesi
ile yaprlmrg ve" 4857 sayh ig Kanununun 39 uncu maddesi uyannca 16 yagrndan buyuk iggiler igin tespit edilen
asgari 0cretin net tutanndan daha az
ayhk geliri olup, kendisinive TurkMedeni Kanunu huk0mlerine gore bakmaya mecbur oldulu ailesi fertlerini
geEindirmeye yetecek kadar mah da
(paraveya o mahiyetteki hymetler dahil) olmayanlar bu Kanunun uygulanmasnda muhtaE sayrlular" olgtisu

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayilt
Resmi Gazetede yayrmlanarak yrirur-

liifekonmugtur.
3.7.Cenaze Yardrmr Arhyor. $u anki
uygulamaya goreTC. Emekli Sandrgr
iqtirakEisi vefat ederse ailesine veya
cenazeyi kaldran kimselere 767,90
YTL para verilmektedir. Tasarr ile cenaze yardrml parasl asgari ucretin iig
katr oluyor. Ktsacasr yeni tasanyla gu
anda asgari 0cret 488,7 YTL olduguna gore cenaze yardrml bu rakamn

ug katrna balig bir de{er

dolayr yetim ayhSr alamayacaktrr.

ayhk baflanmaktadrr.

3.8. Emeklilik Agsrndan:

Yani olen igtirakEinin anasrna ayhk

Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel

F

rilmeye gahgrlmaktadrr

a

3.4.Ana-Babasrnr Kasten dldiirene
Ayltk Vermemeye Devam ve Mirastan Mahrum Edilen (ocuklara da

gerekmektedir. Olen igtirakEinin babasrna ayhk baSlanabilmesi iEin Sandrga bagh olmamasr yanrnda olum tarihinde muhtag ve 65 yagrn [zerinde
olmasr gerekir. Gegimini surduremeyecek kadar mal0l babalar igin ise yag
kaydr aranmamaktadrr.
Emekli Sandrfir'ndan ana babaya ayhk
sr

olarak

1,466.1 YTL. olacaktrr.

Sonug olarak bu kapsamda bilhassa
yetim ayhklarr konusunda, mevcut
durumda SSK'L yetimler aleyhine igleyen durumda egitlik sallanmasr
TC. Emekli Sandrfr yetimlerinden gahgan veya emeklilerine verilen yetirn
ayhklan sona erdirilerek gerEeklegti-

ballanabilmesi igin; Sandrga bagh olmamaslyanlnda dulve muhtag olma-

ve

emeidilerinin ana babalan igin aranan
muhtaghk olgusunun sosyal g0venlikten mahrum kalmantn yanrnda aranacak bir unsur olarak SSK ve Bagkur gibi diger kurumlarn sigortahlarrnrn ana babalannr da kapsayacall ta-

Salhk
Sigortasr Kanunu Tasarrsma gore,

4447 ve 4759 Sayrh Kanunlar ile SSK,
Ba!-Kur ve TC. EmekliSandrlr sigor-

talilarr veya igtirakgileri iEin getirilen
emeklilikte yag ve kademeli gegiqler

ve 08.09.1999 tarihinden sonra

ige

girenler igin kadrn ise 58 ve erkek ise
60 yagrndan sonra emekli olma h0kmu de gegerliolacaktr. Tasanyla getirilmesi dtrgunulen yeni emeklilik siste-
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lcin gereKli oian minimum ya:
3 yag daha eklenmek ve
5400 giin prim odemek suretiyle de
=r;rgr

hizmetler)

hacilerine

.SeEim kanunlarr nedeniyle istifa

eskiden 3600 gun ile emekli olma gar-

edenlerin agrkta geEen streleri.
.Trpta uzmanhk sureleri, Doktora

irna benzer qekilde yaglilrk ayirlrna
irak kazanabileceklerdir.

4. Borglanma Hakkrnda Geniqleme
Bugunun Emekli sandrfrr igtirakgileri
igin:
Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanunu Tasansr ile getirilen
yeni duzentemelerden biri de bugune
l<adar borgianma imkAnr olmayan sureierin borglanrlmasr uygulamasrdrr.
Bundan boyle,

,Tutukluluk

ve gozaltr surelerini

o!-

reniminde geqen sureler,
.Yevmiyeli, gegici kadrolu, sozlegmeli, saat ucretli hizmetleri borglanma
hakla SSK'hlara da birleqtirme yoluyla
getirilmig olunacaktrr.

5. EmekliSandrlr'nda Istege Ba$h
SigortaLhgrn $artlarr DegiEiyor
Emekli Sandrfir'nrn yururlukte olan
uyguiamasrna gore Emeidi Sandrfr'
na istege bagh prim odemeye baqla-

.En az 10

.vrlhk Sandrk igtirakgisi

olmak.
. Kendi isteQi ile ar'ltimt5 ol:nax.

gegen sureieri borcianabiime,

.Avrrldrklan tarihien rtibaien airr av
iqinde mriracaat etmek
.Herhangi bir sosyai guvenlik kurumuna zorunlu olarak prim odemeleri
gereken gorevlerde qahgmamak,
qartlarryla istefe bafh kesenek odeme haklan bulunmaktadr.
Mevcut durumda 5434 sayh TC.
Emekli Sandrfr Kanununun 12. rnaddesine gore 657 sayh Devlet Memurlarr Kanununa ve diger personel kanunlan ile kendi kurulug kanuniarrna
gore Emekii Sandrgr iqtirakgisi olarak
en az l0 yi gahstrkan sonra gorevin-

Bundan baqka borglanma hususunda halen yururlukte oian 3201 Sayrh
Kanun gerefince qahganlar yurtdrqrncia gegen s0relerini beiirli gartlarla
gunlug0 5 dolardan sosyal guvenlik
kurumlanna borqlanarak hizmetlerini
artlrrna yoiuna gidebilmekte iken, geiiriien tasanyla bugune kadar yurtdrgr
borgianmasr igin gunlugu 5 dolar kargrhgr Turk Lirasr ahnmasr uygulamasrna yani yurtdrgr borclanmasrnda do-

- : : .: -..r r-ats bulunmaktadrr.
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EeEhg tarini tai,rjp ecen aybagrndan
itibaren istege bagh sandrk igtirakgisi

olarak Emekli Sandrgr ile ilgileri i<urulmal<tadr.
Sosyal Sigortalar ve Genel Saglk Sigortasr Kanunu Tasarrsr ile Emeklilik
Sigortalarr Kurumuna gore isiele
bagh sigortah olabilmek amacrfa istege bagh sigorta talep dilekqesiyle
Kuruma baqvuruda bulunmadan
once:

"Zorunlu sigortah olmayr gerektirecek qekilde Eahgmamak veya kendi
gahgmalanndan dolayr ayhk baflanmamrgolmak.
. 1B yagrnr doldurmug bulunmak,

yabiimek igin:

borgianabilme,

.Seqim icin istifa edenlerin bogta

gorevinden aynlmrg olanlartn kanunun yururliik tarihi olan 21..09.2004
:a:ihinden itibaren tiE ayiEinde 21.12.
veri= -,04 tarihine dek bagvuranlara
stege
bagh
igtirakgisi
olma
sandrk
=-:"--;. kanunun yururluk tarihinden
-': gorevlerinden ayrrianlara ise
'::-=, e:lnden ayrrldrklarr tarihten iti- 'r.'icindp hasvurmalan ha-

Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Si-

gortasr Kanunu Tasansryla geien
,stege bagh sigorta isteminin primi de
gerer< odeme gekli gerekse miktar
DaKmrndan ciegigim arz ediyor. Tasan
atnen kabui edilirse istege bagh pri-

irri, SPEK (sigorta primine esas kazanq) alt slnlnnrn %20'si olarak uygulanacaktrr. Bunun yanr srra iste!e

balh sigortahlar, bakmakla yukumlu
olunan kiqi durumunda bulunsalar
dahi %72 oranrnda genel safl rk sigortasr primi odemek zorundadrrlar.

Mevcut uygulamadaki her ayda asgari
30 gunltik prim tutannr odeme zo-

den aynlanlarrn istege bagh Sandrk iq-

runlulufiu yeni tasarryla kalkryor ve
sigortalnrn belirleyecegi gun saysr
uzerinden prim tutannrn muteakip

tlrakqisi olabilmeleri imkAnr bulun-

ayln sonuna kadar odenmesi yetiyor.

istenmektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Si-

maktadrr.
Buna gore:

Bununla beraber uygulamadaki bir
ayn priminin muteakip ayln sonuna

gortasl Kanunu Tasarrsr ile getirilen

Kanunun ruriirluk tarihinden once

kadar odenebilmesi kolayhfl silniyor.

larla borElanma uygulamaslna son
verilerek, her gun iqin en az guniuk
asgari ucretin%32 si nispetinde odeme yaprlmasr uygulamasrna gegilmek
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sektor[ 30 yl dtzenlemigtir. o9 Ocart
2002 tarih ve24635 Sayt Resrni Gazetede yaymlanarak yurtlrluie giren
4733 sayfi Ti.ltun Kanunu halen yuri.irlukte olan kanundur. Bu kanun-la
birlikte destekleme ahmr kaldrnlrrug
sozlegmeli tiltun ahmrna geEilmigtir.
Sozlegme esaslna dayah ahm ve desteklemenin kaldrrrlmasl ile piyasada
TEKEL'in daha zayrf durumda brralolmasr Turk tutiinctiliigu ve ekicisi igin
iyiolmamrgtrr.
1177 Sayh Kanun tiitun uretim ve ti-

YENI DONEMDE

TEKEL
:::

:r r:
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Tiitiin Teknoloji Miihendisi
Degigen ve geligen pryae kogullannda TEKEL'in durumu ve gelecekteki
konumu ne olmahdrr T0rk ttrtuncultigune bugirne kadar ve bundan sonra
katkrlan ne olacakhr?
Tiltun Anadolu'da uretilmeye baglandrgr 17.W.' dan itibaren 0retiminden
vazgeEilmeyen bir tarrmsal urtin olmug, ancak iiretim hemen her zaman
kontrol altrnda ger-geklegtirilmig ve izine tabi olmugtur. Ozellikle 1884 yhn-

da kurulan Reji idaresi doneminde

tin

verilmesi gibi her turlu duzenleme inhisarlar idaresinin kontrol ve yetkisine
brrakrlmrgtrr. Bu amaca hizmet etmek

izere 1924, 1930 ve 1938 yllannda
yaprlan yasal ve kurumsal dirzenleme-

Resmi Gazetede yaymlanarak yururliige konulan 3437 sayrh "Tutiin ve
Tiitun inhisarr Kanunu"'nun yerine
getirilen ve 4733 Sayh Kanunun yapmrna kadar yururlulrte kalan 1 777 iayh Ti.rt0n ve Tuttrn Gkeli Kanunu

dir. Bizde de devlet fon olugturarak tiiureticisini ve Tiirk tutuncululunu

desteklemelidir.
Biitun bu geligmelere ragmenTEKEL

dolabilecek her tirrlu anlagmazhlrn

halen Turk tutunctliigunu, ttitun pi-

qozumu iqin ayrrntrl duzenlemeler getirmigtir. Ozellikle iirelicinin tahkim istegiile ilgili duzenleme oldukqa dikkat

yasaslnl dirzenleyen bir kurumdur. Tekel yllarrn verdigi ahcr-satrcr iligkisi ve
her geyden onemlisi kamu kurulugu

Eekcidir.4733 sayh kanunda ise tutun ijretim ve pazall6rylasrm diizenlemeye yonelik yalnzca 1 madde bu-

kimligi ile tutun ekicisi nezdinde en
guvenilir kuruluqtur. TEKEL onceleri

destekleme ahmlan, gimdi ise yine

lunmalrtadrr.

kendi ihtiyacr igin yaptrlr ahmlarla, bir

sozlegme esaslna dayah ahm sistemi tutunctilujumtizun geligimi agr-

anlamda dunyadaki benzerleri gibi
mudahil kurum vazifesi gormekte ve
piyasay tanzim etmektedir. Sozleg-

Yazrh

srndan iyi bir sistem delildir, aynca

ureticinin yaranna da olmamryhr.
Qtinkii eski sistemde piyasada bir rekabet ortamr vardr. Uretici tiltunleri
(tuccarrn piyasaya girdigi bolgelerde)
TEKEL'le birlikte butrin ahcrlar tara-

runda oldulu iEin rekabet ortaml

sine son verilmesiyle (1924) tutun
uretiminin izlenmesi gerekli izinlerin

Destekleme ahmrmn kalkmasryla dev-

kate ahnlrsa ne kadar detayh duzenlemeler yaptrgr ortaya Erkacaktrr. 1177
sayrh kanun iiretici ile ahcr arasrnda

30 Mayrs 1969 tarih ve 13210 Sayh

Cumhuriyetin ilk yrllarrnda Reji idare-

kendi ihtiyacr olan tutunii fabrikalarrnda kullanabilecegi kadar almaktadrr.

let Turk ti.rtuncirsunu sahipsiz brrakmrgtrr. H6lbuki tirm dunyada tutun
trreticisi bir gekilde desteklenmekte-

ler dikkat gekmektedir.

rulmektedir.

leqmeli ahma geqildifiinden ve destekleme alrmr kalktrgrndan TEKEL de

careti aErsrndan Eok ayrrntrh hukumler iEermekteydi. Kanunun 50'si cezalara iligkin, 2'si geEici olmak uzere
toplam 722 maddeden olugtugu dik-

findan tespit yaprhyordu. Uretici t0tun
ekim c0zdanrnr cebinde tutun piyasasr agildrfrnda en uygun
fiyatr veren
ahcrya teslim ediyordu. Ekici tutunleri
tutunun hem muayenesi daha salhkh
yaprhyor hem de piyasada bir rekabet
ortamr yaratrhyordu.
Sozlegmeli ahmda ise; tutunler sadece sozlegme yapilan firma veya TEKEL bksperleri tarafindan muavenesi
yaprlmaktadrr. dretici tutirn0nr,r sadece o firmaya veya Tekel 'e satmak zo-

kontrollerin daha da yofunlaqtrlr go-

ureticisi garesiz kalmakta, itiraz etmek
istese de itiraz miressesesi igleme::.ekte iiretici nereye itiraz edecefiini
'r'e"e iliraza hakh olup olmadrflnr dahi
btL:remektedir.
TEKEL de 2002 yrhna kadar tutunde
desteiderne ahmr yapmrgtrr.2O02 ytIrndan sonra 4733 sayilr yasa ile soz-

il

ortadan kalkmtgttr. Tuccar tarafindan
sozlegmeler tirtun ahmrndan once imzalathrrldrfr igin 0retici o girketle soz-

legme imzalamak zorunda brakrlmakta, imzalamadrgr takdirde fiyatr
dugiirulmektedir. Bu durumda tutun

meli uretim sistemi buyuk sermaye ile
ekici (sanki gergekten egitlermig gibi)
bag baga brrakrlmrqtrr.

TEKEL urun fiyat olugumunda ekici
aErsrndan hayati bir fonksiyon ifa etmektedir. TEKEL, halen ulke pazannrn yaklagrk yuzde ellisini elinde tutmaktadr. TEKEL bu talebi kargrlamak
iEin ortalama her yrl 40 bin ton civarm-

da tttiin satn almaktadrr. TEKEL,
ayakta kaldrfl ve Pazar paynr muhafaza ettifri surece o olqride tutunun irretimi de sallanacaktrr.

TEKEL ozellegtirme kapsamrnda olmasr sebebife teknolojik olarak yenilenememekte (hard box sigara paketi)

sahte ve kagak sigarann onlenmemesinden dolay da her geEen gun
pazar pa1irr d0qmektedir. TEKEL' in
ozelleqtirme kapsammdan Erkanlarak
teknolojik yeniliklerini yaprp daha rantabl hale gelerek piyasadaki rakipleri
ile daha rekabet edebilir duruma getirilmesi gerekmektedir.
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mektedir.
TEKEL'in kendi bunyesinde qahgtrrdr-

gr personelin yanrnda tutunculirkten
gelir elde eden irreticiler de TEKEL'in
sagladrgr istihdamdrr. Ulke ekonomisine yaklagrk 6 katrilyon lira civarrnda
kaynak saglayan, ylhk 3,5 milyar dolar civarrnda artr deler yaratan bir
kurumdur. 2003 Yrhnda Hazine'ye 3.3
katrilyon TL. kaynak aktarmrg ve 308
trilyon kar etmiqtir.

TEKEL gahgtrrdrgr personele ulke
standartlannda r:cretlendirerek insanlarrn yagam standardrnr yukselterek iq talep yaratmaktadrr. Bu da
ekonomimize canhhk sa!lamaktadrr.
TEKEL tutun piyasasrnda rekabet
kogullarrnr salladrgrndan tutun ureticisinin tirtun0 degerinde satarak gelir
artrgr safilamaktadrr. (Dogu ve C.do!u'da tek ahcr olmasrna ralmen ka-

mu kurumu olmasr sebebiyle fiyatlandrrmada tutun ureticisini korumaktadrr.) TEKEL in olmadrgr bir pivasada
ne Turk tutunculiigunden ne de tttun
ureticisinden bahsedilebilecektir. Tirtun sektorunden ekmek fiyen, istihdam edilen insanlar TEKEL olmazsa

TEKEL in piyasadaki imajrnr ve saygrnhgrnr artrrmahyz. Bunun igin TEKEL' in deposunda tiretiminde gahgan igEinin, personelin cebinde yabancr firmalann sigara paketleri olmamahdrr.

Tiilyonlar harcanarak uretilen sigaralanmrz tiiketiciye ulagtrgr son nokta

bakkallar ve ahgverig merkezlerinde
halkrn goremeyecegi ilgisini Eekmeyen yerlere konulmaktadrr. Bakkallar
diger firmalardan promosyon amagh

raf ahyorlar. Firma yetkilileri sadece
kendi sigaralarrnr raflara koymay qart
koqmaktadrr. Bakkallara ve alrsveriq
merkezlerine raf ve camekanlar yaptLnlarak sigaralarrmrz on plana halkn

gorebileceli ilgisini gekecek

1'eriere

konulmaltdrr.
Diger firmalar dagrttmr bizzat kendileri
yapmakta market ve bakkallara kadar

goturmektedirler. TEKEL de daQrtrm
isini yeniden duzenlemeli. promos\/on ve reklama onem vermelidir. TEKEL alrrca kagak ve sahtecilikle etkin

iqsizligin en onemli sorun oldulu, is-

mucadele etmelidir.
Butun bu veriler rgrlrnda TEKEL hak
ettiQi yere pazardaki lider konumuna
gergek pazar payna ulagmahdrr. Bunun iEin TEKEL'in elinde her turlu imkdn teknik donanrma, yllarrn vermig
oldugu tecrubeye, geniq tegkilat yapr-

tihdam yaratmak igin geqitli teqvikle-

srna ve

igsiz kalacaktrr.

elitim seviyesiytksek birikimli

rin verildigi, yasalann grkanldrfr bir or-

personele sahiptir.

tamda 3,5 milyar dolar artr deger yaratan, istihdam saglayan, birgok bolgemizin, ilimizin. iigemizin tek gegim
kaynagr tutunu degerlendiren bir ku-

Tum qahganlar, ureticiler, yoneticiler,
devletimiz, dalrtrm girketleri hep bir-

rumu yrlda yarattrgr artr deger katkrnrn
iigte bir bedelle satmaya ugrasmayl
anlamak mumkln degildir.

TEKELneyapmah?

likte el ele verip uyuyan devi uyandrrmahyz.
Kaynak ; 1 -www.tutuneksper. org.tr
2-Tirtun Sektorunun Dunu, Bugunu,
Yannr ve Beklentileri Sempozwmu
(TAPDK)

27

Mehmet ivlehdi EKER
Tanm ve Koy igleri Bdkanr

Tanm ve Koy igleri Bakanhfrrna
atanmanrzdan dolau sizi kutlar,
yapacadrnrz gahqmalann ulkemizin geligmesine katkrlar sallayaca-
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TIJTUN EKSPERLERi
DERHEGi
BULTENi
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.'r farkndahsrnr yakalamak. Haki.: .:arrnda murekkep kokularrndan
. : - e athlar oluqturmak, asrl olanr
. :. _ :rdan srzan gergekleri bul_
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.:tsanilK sanatlna dogru kulaE

atmak.

Okumak Knut Hamsun'dan ,Aqhk"'r
okurken aEhgr hissetmek, ama Go_

gol'un eserlerinde gokEa yaptrfr sofra

OKUMAK

ve yemek betimlemelerinden

farkh

gekilde. Donemi itibariyle faqizmi des_

tekleyen yazrlanna ralmen Knut
Hamsun'a Nobel'in neden verildisini

anlamak bu yolla. Okumak Hermann
Hesse'den Siddhartha'yr okurken ge_
Eici zevk ve egosantrik labirentlerden
kurtulmanrn taktrfr kanatlan gormek_
$evket TEZEL

tir.

TEKEL BalatErk yTigtt. Mud. yrd.

Okumak, Yunus'umuzun dedigi gibi;

Ilim, ilim bilmektir; ilim kendin

bit_

mektir.

Okumak ilk emri dofru anlamak.

Sen kendini bilmezsin, va nice
okumaktrr!..dizelerinde anlamrnr
bulan fiil. Okumak sayfalarrn iginde
kendine ait ozu aramak, yunus,un
daQda duzgun odun bulma qabasr

Okumak, kelimelerden imgeler doku_
mak, gergeklere uzanan ipin ucuna
dokunmak. Okumak dogru diigr-inme
sanatlntn grdasr, dimagrn suyu, idrak
lokomotifinin komtirt.

gibi.

Yerini almadan zihni hayahn, onu
uyandrrmah once okumak. Sonra
mantrfa haber salmah, dofru dugrin_
ce sanahna gajrrmah, boyle oldu_
gunda ancak geliqmiglik katsaysrnr

Okumak liberal ve maddeci olmadan
da Qehovla ahlaki Eoktnttiyle hesaplagma baglamrnda omuz omuza ol_
r_nanln m0mkirn oldulunu gorme, ya

rrgalamah.

da Irvin Yalom'dan "Nietzsche Adladr_

Kimi igin zahmet ve fuzulilik okumak.

drnda"'yr okurken yagamdan imidi
Kesme agamaslna gelmeden kisinin

kimi igin yagamtn olmazsa

olmazr.
Yazmanrn halefi okumak, ilerlemenin

kendisiyle yrizlegme frrsatr bulmasrdrr.

"Denize atrlan bir gige her kitap; asrrlar, kumsalda oynayan birer gocuk,
iEine gonlunu bogalttr{rn gigeyi belk
agarlar, belki agmazlar" diyen, edebi_
yailmrzln yerden dojan gunegi olarak
nitelenen dugunce dunyamzrn bu$k

de onceli. Bilmedilimizi ofrenme

okumak, akla gelmeyeni zihinde can_

landrrmak, ozge hulyalarla seyran
etmek.

Etimolojik kok olarak nasrl yaydan
gelmigse yazmak, ok'tan gelmig oku_
mak. Kultur0mtize ayrr bir deler ola_

ustalarrndan Cemil Meris'in endise_
lerini gidermektir okumak.
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TUTUN EKSPERLE'
DERNEGi
BULTENi
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bir tekstteki imaj i e ar.a

anlayamayz ashnda. lrrra;,arca:. : :r-

mesajlara yogunlagrlmahdrr bilhas-.
Qtinkr) anlam iEin, okunmak igin rar-

drr kitaplar. Anlam peginde olunmadrkqa gekilden ibaret imgeler ag olur
bizi anlamdan uzaklagilran. Oysa ki-

taplar salt sozcuk ve tiimcelerden
olugmamaktadrrlar. Anlamlan Eagrrgtrran birer iqaret olarak deferlidir kelime ve cumleler zira.
Gorulen bilgi olan metnin kendisin-

den gok onun otesini rani gorunme-

yen bilgil teghis etmek ge:er.: - : <,
ken. Gegmig denelimlerle gec::.s :

*azalcr

--

KURESET

gi ve kultiir birikimiciir goruirmere:,
bilgil tanrlamanln temel aracr. iste.

t{

okurken taglan yerli yerine gabuk koy-

xusATftDt

tlnirArl

ve okumay hzlandtran
temel etmendir onceki bilgi birikimle-

may saglayan

"&k"*ird*bir

gokatanda oldufu gibi fiitfin konusurdada bir cyun oynanryon

OpnuyazanlarUlusotesi, okyanus 6tesi sigara
tekeltreri.

rimiz.

Sahneye krryranlar onla-

Okumak okunanl hazmetmek demektir, hazmedileni yagamak, yaga-

nn yerli i gbirlikEileri.

Oyundan etkilenenler,

nanr yansrtmak, yansrtilanla qevrede

;.

olumlu sinerji olugturmakhr. Okuyup
hazmetmemek ise tohum ekmekten
vazgeqilmig tarlada gift siirmek de-

geEimini t0tunden sagla-

*-j*';ffiffi;

mektir. Oysa okumak, hayran oluna-

cak bir etkinlik olmaktan ziyade so-

ugtebirini
tir-

nuglan itibariyle bir ust seviyeye tagryan asansor olarak yararlantlmast gereken bir faaliyet olarak bilinmelidir.
Uygarhga kaynak bile olsa bilginin ta-

haelnesi kr-

glnmasr degil kullanrlmast daha

in-

onemlidir. Zira okumak. ancak o zaman bir bagka boyutu yagamaya got0ren ilk basamak olur.

::-$
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l]rLal
lardan birisiyah srrur Eizgileri harig olytrzde oranlarrndaki alanlarr kaplaya-

ncr, vs. gibi) ve tum katkrlan a),1-:::.
olarak;
a) drun bileqenlerinin miktarlannr n=-

cak gekilde yer almahdrr.

lirten ve alrrhlrnrn azalan slrasi::

mak uzere Yonetmelikte belirtilen

T.C.
Resmi Gazete

2 - Genel uyarrlarda bulunan

ibaresi de diler tuttrn mamullerinde

gore hazrrlanmrg verileri,
b) Bu bileqenlerin mamulun igerisine
dahil edilmesinin nedenlerini ifade
eden iglevini ve kategorisini,
c) Urun bilegenlerinin mevcut olan;

"Tutun" olarak yazrlmahdrr.

Yakrlarak t0ketilen

"Siga-

ra/Tritun" ibaresi sigaralarda "sigara",

diger tutun mamullerinde "Tlitun"
olarak, ek uyarrlarda bulunan "Sigara"

3 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren

Ikrar No: 1763
lkrar Tarihi: 25.05.2005

Ttitun, Ttittin Mamulleri
ve Alkollu lqkjler Piyasasr

Duzenleme Kurumundan:

Tutun r\rlamullerinin Zararlanndan
Korumaya Yrinelik Uretim Qekline,
Etiketlenmesine ve Denetlenme-

sine itigtin Usul ve

Esaslar

Hakknda Yonetmelikte Belirtilen
Teknik Detaylarrn Uygulanmasl
Hakkrnda Kurul Karan
Tutun. Tutun Mamullerive Alkollu igkiler Piyasasr D0zenleme Kurulu 6. 1.
2005 tarihli 25692 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Tuttn Mamullerinin
Zara rlarrndan Korumaya Yonelik Ure-

tim $ekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine iligkin Usul ve Esaslar
Hakkrnda Yonetmelilin uygulanmasrna iligkin agalrdaki hususlarr karar
altrna almtgtrr.

\'onetmeligin "Etiket Bilgileri" bag7 nci maddesinde belirtilen hus;siara uygun olarak, 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek i;tun rnamuilerinin ek geffaf ambarajra:l hai:c olnak uzere, birim pa-

piyasaya arz edilecek tutun mamullerinin ek geffaf ambalajlarr harig olmak
uzere birim paketleri ilzerinde, tanlmlama ve izlenebilirlifi sallamak amacryla, tiretim yeri ile asgari ay ve yrl
olarak iiretim zamantnt belirleyecek
kodlama veya benzeri bir igaretleme
yaprlmahdrr.

4 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
ri1 asara arz eCiiecek tutun mamul:e:::.: e< -.e::af air:alajlar-i haric o1'->{
-=_= ^j:r
n:tr
-uael ie c:u)man
a::.::.a.3:. Jenrce \eI ajacak genel
'

iligkin verileri ve salhk uzerindeki oze
etkilerini,
Yakrlarak tuketilmeyen tutun mamul-

lerinde ise yanmamrg hallerine iligkin
verileri ve saflrk 0zerindeki ozel etkilerini,
Bilegenin velveya sozkonusu bileqe-

nin difer bilegenlerden herhangi biri
ile etkilegiminin salhkuzerindeki ozel
etkileri, bafrmhhk yaprcr ozellikleri ve
toksikolojik verileri, listelemelidir.
7 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
piy'asaya arz edilecek tutrin mamulle-

i e e< uvaniarcjan. her 14 ayltk donem

rinin ambalajlarr uzerinde, belirli bir

icerisinde rirunlerin her bir gegidinde

tutiln mamuluntin digerlerine gore
daha az zararh oldulunu ima eden

aln ayn uygulanmak uzere;
'Sigara/Tiltun iEmek oldurur" ve

a)

'Sigara/Tutun igmek size ve gevrenizdekilere ciddi zararlar verir" geklindeki
genel uyarrlarrn her birinin bu donem
igerisinde % 47,5 ile % 52,5 oranlarr

arasnda gorunmesi,
b) Ek uyanlarrn her birinin bu donem
igerisinde %5ile% 9 oranlan arasrnda
gorunmesi, saglanacak gekilde fi rmalarca tiretim programlan planlanrp
uygulanmahdrr.
5 - Tutun mamulleri uzerinde yer alacak ek uyarilardan 10 uncu srradaki
uyarr "Sigaray brrakmak igin doktorunuzdan ve size en yakrn saghk ocafrndan yardrm isteyin" geklinde yazrlmahdrr.

6 - Uretici firmalar, marka ve gegit bazrnda tutun mamulleri uretiminde kul-

1-

lanrlan tum girdilerive bunlann mikta-

ir<h

nnr gosterir bir listel ylhk olarak, ilk
bildirimi ise en geg 31.12.2005 tarihine kadar Kuruma vermek zorundadrrlar.

Firmalar, t0tun mamulunun uretimin-

g:-::: :: ambalajlarr uzerinde
sigaraiarca :;i-nan brrakrm miktar-

harig olmak uzere sarf malzemeleri

lari. iki genei ;r andan biri ve ek uyarr-

(sigara kafrdr, ug ka$rdr, filtre, yaprgtr-

ket re

t[itiln mamullerin-

deki yanmrg ve yanmamrg hallerine

de kullanrlan urunlerin drg ambalajlarr

ffi'
:'1.,,*i'

hafif, yumugak, diiguk katranh, hog
igimli gibiibareler ile bunlarrn yabancr
dillerdeki kargrhklan ve diger metin,
isim, ticari marka, mecaz veya igaretler kullanrlamaz.
B - Tutun mamullerinin ek geffaf ambalajlan hariE olmak uzere, birim paket ve grupman ambalajlarr ilzerinde
yer alacak mevcut brrahm miktarlan,
genel ve ek uyarrlarrn firma tarafrndan

hangi srrayla uygulamaya konulacafr
ve bu karar uyannca paket ve grupmanlar uzerinde yer alacak brrahm
miktarlarr, genel ve ek uyarrlar ile kodlamaya iligkin ttim ornek numuneler
en geg 1 Agustos 2005 tarihinden
once Kuruma gonderilerek, 1 Ocak
2006'da piyasaya arz edilecek tutun
mamullerinde uygulanmak amacryla
Kurum onayna sunulur.
9 - 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
piyasaya arz edilecek tutun mamullerinin geffaf ambalajlarr harig olmak
irzere birim paketinin herhangi bir yuzelnde "TAPDK izniyle uretilmigtir"
ibaresi yer almahdrr.
10 - Bu karar Resmi Gazete'de yaylmlandrgr tarihte ytirurluQe girer.
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Boceklerle mucadelederl

-
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2 ::t**

Yol;

7) Zararlt boceklerin sayst haklcnoa
bilgitoplama
2) Planlama ve sistematik urun idaresi

HAITALII(LARIYLA

yonteminin uygulanmast.
En son amaE, ewendeki zararhlarr defigtirmeden, yok etmeden karh ur0n

elde etme. Boceklerle mucadelede
bagarrh olmak igin birbiriyle iliqkili ge-

lvl(lCADELEDE

YAI(LA$ilILAR

MUSTAFA G. GURDAL

Tiittin Eksperleri Yiiksek Okulu
6!rencileri
ZararltBiiceklerle Dogru Mucadele
Bu konu 1950'li yllarrn son;:.ca: gunumuze kadar gelen, bilinen Pc:;ler
bir tarrm konusudur. Konunun .9t0 li
yrllann sonundan itibaren bilinirc: :i-

masr, biltiin boceklerle mucacele
tekniklerinin bilindigi anlamtna gei:-,yor. Boceklerle m0cadelede yararianrlan teknikler yenidir. Qergekte. mu-

::-=":: :

rmali duruma gore) Tu-

:-- :: -..:a..<la mucadelede stk rast:-,a- - '- . ' : -: -::.iardan biri, 2yada

:a-Z ::J -::i:: ; - =.,:l anda Ve aynt
tarlaca .:::, a :.:'l: .as.:::. Boyle bir
durumda tarla c:ga. :.a::x caha gok
zarar gorecektir. fl0cadelede her hastahk etkeni iEin etkili mucadelede kullanrlan ilaglarrn dozajr farkh olabilir.

Zararlt boceklerle mucadele, gogu
hastahk durumunda uygulanmast zor

qitli yontemlerin iligkilendirilmesinin
ve uygulamaslntn ayn bir onemi vardrr. Hastahklarla mtcadele, zararlt boceklerle mircadelede ( IPM ) yalntzca
bir aqamadrr. Tutun uretiminde sa!hkl ve karlt urun iqin hastahkla mucacere onemlidir. Tutun hastalrklarr ile
zararhlarryla mucadeleye karar verilmigse, ekonomik kaybr en aza indirecek taktiklerin ve yontemlerin kullanrlmasr uygundur. Qiftgi sormah : " Ben
zamanrml, paraml harcryorum ama
bu zararlt bu kadar Eabaya degecek
buyuklukte tarlama zarar verir mi? ve
ben bunun ustesinden gelebilirmi-

bir mucadeledir. ideal olarak, giivenli
bir m0cadele gu anlama gelir. Tarladaki istilanrn derecesini gormek buna
gore hareket etmek. Bu bagarrh mucadelede kesin bilinmesi gereken temel aqamadrr. Bitki parazitleriyle mucadele haricindeki golu hastahk durumunda bu bilgiden yoksun hareket
ediliyor. Bocelderle miicadelede entomolojistler, bitki pataloglartndan
daha baganhdrrlar. Bunun nedeni bo-

ylm?"

bu konuyla ilgili diger
yaklagrmlara sonraki paragraflarda

ceklerin beslenme altqkanltklandtr.

Boceklerle mucadele ureticilere
onemli faydalar sunar. Uzun vadeli
mucadele daha etkili olur. Kulturelga-

hgmalara ve

Bilgisayar teknolojisindeki hrzh gelig-

ADIL ALPHAN

ayrrca bitki genetigini koruyan, kimyasal zaran olmayan en tatmin edici
sonucu veren yaklagrm olma ozelligine sahiptir. 6te yandan ktiltiirel gahg:-:alann tek bagrna gozemeYeceli
:astahk problemleri de vardrr. Tiitun
,.:-stiricileri topragr iglerken, en azlrl-:- ^astaltlr kesin yok edici koruyu- - :- :elli olgude kullanmahdrrlar.
: -- -- ..anrnda kimyasal yardrmda

meler ile ileride bocekle mttcadelede
daha uygun fiyatta ilaglann uretilmesi
ve daha faydah yontem ve taktiklerin
kullanrlmast olastdrr. Her gegen yrl
tarrm konusunda elde edilen bilgilerde artrg kaydediliyor. Ozellikle zararlr
boceklerle mucadelede gabuk kazan-

de(inilecek.

ma modern tartmda onemli bir Yer
edinmiqtir. Tutun hastahklannda boceklerle dogru m[cadeleyi, kitlturel
cahgmalar safhyor. Bunun yanl slra
:opraga deler vermeyecek derecede
rcnlasal uygulamalar da yaprhyor.
(-:lturel galtgmalar zararltlarr kontrol
ait:r-:cia tutmadaki en ucuz yaklagtm,

Tutun k0lturunde. uygun bilyuklukte

KULTUREL qALIQMALAR

Bitkinin BaEka Yere Dikimi
(QaErrtma)

ve saghkh fidelerin zamanrnda soki.iltp tarlaya ekimi en gegerli operas-

yonlardan biridir, gunku hastahkh
fidelerin kullantmr uygun ve salhl<ir
uriin yetigtirme ganslnt azaltrr. Tutun
ureticileri tohum yataklarrndaki Eok
hrzh Eolalan hastalk etkenlerinden

g
3l

I

TTMJ}I ETGPENLER|

HEii

srrrexi
qikalBtEiler: Bu ytizden gok sayrda
sagtkl fideyi kaybediyorlar. Bir tarla-

bir iglemdir. Yani zamandan kazarx€
vardr. Fakat elle dikime gore daha

da yrlacr hastahklar bag gosterdiginde

masraflr bir yontemdir.

bunlan onlemek te tohum uretimin-

Baa giftgiler fideleri diler gehirlerden
almayr tercih ediyor. Genelde bu fide.
ler virtislerden etkilenmig oluyor. Bu

deki prensipleri dolru uygulamalarrn
onemi bir kez daha anlagrhr. Bu konu
her gegen giin daha bir mekanize olarakagama kaydediyor.
Tohum yatalr seEilirken gok titiz davranilmahdr. Efier m[mkiinse, derin,
verimli, geEirgen bir toprak seEilmeli.
% 5 Guneye egimli, suya yakrn, 2 m.
Boyunda riizgar engelleyicilerle Eevrili, kolay erigilebilir bir arazi uygundur.
Tohum yataklannda egim iyi ayarlanmahdrr ki erozyondan etkilenmesin.
Drqandaki suyun tohum yatagrna girmesini engellemek iEin yatak merkezden kogelere dogru egimli olacak gekilde ayarlanmah.
Tohumlan el<rneden once. toprak hazrr hale getirilmeli. Ezilme[. d0zlegtirilmeli, uygun bir biqimde gubrelenmeli

ve metil bromitle tutsulenmeli ki: zararh bocekler hastahk etkenleri olsun.
2 m. Geniqligindeh yataklara metil
bromit uygulandrktan. plastik ortri ortuldukten. tohum toprakla kangtrrrhp
dogru gekilde ekildikten sonra, uygun
bir plastik ortii ile kaplanrr ki

soluktan

etkilenmesin. Tohumlar qimlendikten
ve 3 cm uzunlufa erigtikten sonra,
plastik ortu, hava ve suyu gegiren,
bocekleri uzak tutan bir ortu ile deligtirilir. Gunltlk yaprlan ziyaretlerde
tohum yatalrndaki nem durumuna,
boceklere, hastahk etkenlerine ve bitkinin genel buyumesine dikkat edilir.
Tohumlar gimlenip, gaqrtma igin uygun uzunlufia erigtiginde sokul0rler.
Bu iglem 2 veya 3 seferde olabilir.
$aqrrtma doneminde ekimden once,
yeni ekim alanrnda 8 - 10 cm derinlilinde delikler aErhr.( fideler igin ) Bu
iglem topralr gevgetir ve ekimde kolayhksallar.
1985' ten bu yana Amerika' daki giftgiler her gegen yrl artan oranda seraya

yoneliyorlar. Buralarda, srcakhk, nem
ve qrk kontrol altrnda tutuluyor.
Saghkh fideler, eler makineyle dikime

uygunsa makineyle ekim yaprlabilir.
Bu iglem elle dikime gore daha hrzh'

cured ttitunler igin tavsiye edilen rirun
dongusu tablo - 6 da verilmigtir.
Bir hastahktan etkilenen dongtsel bir
urJn. ashnda diger bir hastahlrn Eare-

st olabilir. Bu yuzden hastahk probIernierinin goziimunde bilgi esastrr.
Dongusel urijnler, olugan herhangi
bir hastafuk etkeninin olugumunu en-

fideler uygun urun iiretme Sansrnl
azaltryor. Bu noktada sadece hastalksrz oldufu belgeli bitkiler alnmah.

gellemek igin. periyodik olarak degig-

rintin DoNcdsd

hrilmelidir.
ld-zey Karolina' daki Flue-cured tirtun

Birgok onemli tirtun hastahlrrun sebebi, topraktan vazgeqmeyen inatgr
organizmalardrr. Kirlturel bir gahgma
olan urtin dongusii hastahkla mucadelede goz onrinde bulundurulmasr
gereken bir konudur. Urun dongusu

hastahklarr

igin onerilen

Hastahk
Baku halkalan

Eoktur. Fakat yetiqtiricileri planlamada ve dongii Eahgmalannda zorlu yollar bekler. Tutunde hastahla yolaqan
baa organizmalar aynt zamanda dijer
urunleri de etkiler. Bunun tersi de gegerlidir. Bu urunler iyi bilinen yerli
urunlerdir. Yabancr un-inler bu bilgiye
gore seEilebilir.

Hastahkla mucadelede gerekli olan
uygun topralrn yoklu$u urun dongusunirn temel prensibidir. Uzun dongii-

ler genel olarak daha faydahdrr. Yani
bir dortylhk dongu( tutunun arastnda
0g alternatif iirun ) iki - uE yrlhk dongnlerden daha etkilidir. Bununla birlikte
2 ylhk bir dongu ( tutun arasrnda bir
alternatif irrtin ) hastahklarda onemli
bir azalma saglar. Mevcut ktlt0r igin
Eok yuksek kalite saflar.
Uriin dongusunun amacl hastahk etkenlerini azaltmadrr. Uretim ardrgrk
sisteminde, alternatif urun segimiyle
ilgifidir. Zararhetkenlerden etkilenme-

yen yabancr urunlerin kullanrlmasr
dolal olarak en il kontrol0 saflar.
Urun dongusu baa durumlarda yaprlabilir. Ornelin sert bir mozaik virusu
istilasrna uframrq tarlalar iEin giftgi,

bu virtisle miicadelede alternatif bir
tirun segerek bagarrh olabilir. Kuzey
Karolina' da yetigen Burley ve Flue-

dnerilen Diinqti driinii
Sadece ttitun baku halkalan

etkenine yakalanabilir.
Alternatif urun yok.

giftgiye birqok avantaj sunar. Bu avan-

tajlardan bazrlarr ergonomiktir. Bu
avantajh gahqmalar giftgiler tarafrndan. ziraat tarihinin baglangcrndan
bu lana lullanrlmakta. Dikkatli planlama ve hesaplamamn avantajlarr

dongu

urunleri

Bakteriyei

Solgunluk

Soya fasiilyesi,Icrmrzr bagh ot

l'hsu
Kok Uru

Mozaik

Kiiqiik rsrgan, sudan otu
Bhgok urun kullamlabilir.
Qogunlukla domates ve bibei

Kok

Q0rtmesi

Kugtik rsugan, mrsu

(Siyah Kok Uru)

SAP VE KOK YIKUVII
Onceki yrhn mahsulunden kalan saplarrn ve koklerin imhasr, hastahk etkeninin bulunup bulunmamasrna bakrlmakslzln, yaprlmasr gereken kultiirel
bir uygulamadrr.Bu iglem hasattan
mumkiln oldulunca az bir zaman
sonra tamamlanmasr: bakrr halkalarr.
bakteriyel solgunluk, kok uru, mozaik, kahverengi leke, damar trkayan
hastahk etkenleri ile zararh bocekler
ve yabancr otlann oranlnt azalhr. Yoksa bitki hucrelerindeki bozulmalar bitkinin hrzla olumiine yol agar. Duzenli
olarak yaprhrsa sap ve koklerin imhasr
etkili olur. Qunku tutundeki hastahk
etmenleri tutun dokularrnda yagamaya ahgmrglardrr. Toprakta kalanlarrn
buyuk bir krsmr olecektir. SonuEta,
eski dokularrn yok edilmesi topraktaki
her trirfu bocegi gevreyle ylizyize bt-

rahr. Qo$u virus tiitun dokusundan
aynldrktan sonra bulagrkhlrnr yitirir.
Buna ralmen gofu tiretici kok ve sap
imhasrnr yapmayarak zararhlarrn varh-

grnr bitki dokularrnda surdurerek bir
sonraki doneme kadar canh kalmasrna izin verirler.
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TUTUN EKSPERLERI
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TOPRAK D|RENCi
Toprak direnci hastahkla

f:q

muc::: - :'

temeldir. Boceklerle dogr, - - :,
lenin onemli bir parga= -tiittn hastahklarrnc. ,
-

-

vardrr.

Tutirn ureticile: en onemli '!:-:' -. - karar, ,:-- -'-.-'.
-

::

_.

---.- - --- - -: -: : -: 'i :. : - :
r]a:-:-.:-:
si gere.-:: - - "--' :1, T^-i

rt .il.Zi:--

-:.:-:

2) lstiianrr

. :- :-

?\ Tarlan:n

a -='-

Bu konularca

-.1S.=..'

:

.i ,I1 "?Y'i;:*e 53:e:e dOgrU Uy'dl i$;,i :,1S.'-:-,:nalt. TOprak
,, ;-'drrrdx',.8-:r::. ::l:ak iy dUfUmda
-Te ::.1 1*i-- .ela gok nemli ol-dTrdx. --rrfr'3:. =.cakJtgt normal ol-

r,& *.-'?s-. <ullanrmda bagan,
:'i;r-- -=:=r'allere ve bu mater2

n--

^^-L^,
dolagma-=- =-:-a seruestge
r'-E i,3-Lr,-.: Bu nedenle fakir, mine-

-'.

-.

r-:€,- a:.iml!

topraklarda bagart

I:,-:-:i :,::-:. Toprak durumu ve iklima:: " .,:!-. a: uygun olmadrEnda tiitun
: :":: -.:- zarar gorme ganst da artryor.

isnmxn

:;.:

rranrl:n fnnr:; <: - J-r"-"
Her zaman c.::- : :

! l*f

-

hk etkenleri::r-

belirtir. Krsaca yarah kok orantndaki
artrg istila derecesini yukseltir. Kok
yaralarrnrn oranrndan daha bir qok
bilgiye ulagrlabilinir.Bu bilgiler topragrn mucadeleye ihtiyacr olup olmadrgrnrn bilinmesinde faydalanrlacak bilgilerdir. Devlet Universitelerinin Ziraat

bolumleri zararhlarla ilgili bilgi vermektedir. Bu konuda tanm firmalartndan da yardrm ahnabilir. Uygun altnan
toprakve doku ornekleri mevcut hastahklarrn gegitleri ve dereceleri hak-

krnda bilgi verir.(guvenilir) Diigunceli
insanlar boceklerle dolru mucadelenin gerelini belirler.

DEREcESi

=::rpeler gosteriyor ki, Yetigme do-=-:inde ya zararh boceklerin saldtn-

:

:.a ugruyor yada hastahklarrn bulug-

-:-.asrna maruz kahyor.

Tiitun tireticile-

:

KLU\"{SAJ* VJC{EIFI F
Tutunce :a-'-- :': -:--: --::r1'asal
mudahe = ' :a'- , -::- --:aren dramatik -r;'. -= -.';- ::.::an1a. Qogu
kimy'as. :-:-:-:=-.. :eratoClan
kontrc. ='-':= -r--.-r.3i: .: r ..* a::..:.
Bu <- =- - :---- aa:z' ' -: -: :: _- :: : ' i
tlld\
: :
:_
since :: =l ='-.2- - r'.=' .. = = -.. = -

acilen hastahk problemlerini dikkate
almah ve boceklerle dofru miicadele
planlannr o ylki urun iqin yapmaltdtrlar. Her tarla igin butiin hastahklartn
haritasr gok buyuk fayda saglar. Genelde guvenilir bilgiler hasat mevsimi-

nin sonunda guruyen, olmekte olan
veya olen bitkilerin oranlna bakrlarak
elde edilir, Bu harita tutun geligtikqe

yeterliyse kimyasala liizum yoktur. En
yuksek fayda igin problem hakkrnda

bilgi sahibi olmak gerekir. Bununla
birlikte kullanrlan kimyasaltn uygunIulu da onemlidir. Bir hastahk etmeni
igin kullanrlmasr uygun degildir.
Yanhq kullanrmlarda kimyasallar tehli-

keli ve pahah olabilir. Tanmda kimyasallann kullanrlmasrnda en buyuk so-

1968 yrlrnda .Qanakkale'nin Biga

1990 yhnda mezun oldu.

taiarna r -zces;

-.: :
I I:t.3J3:- -=.

: -:

hastalrQrn derecesi nac<:.ca g-'e: ..:
sonuqlar verir. Direnqli bir tarlaoa hicbir hastahk etkenine rastlanmryorsa o
tarlada istila derecesi Eok dugilk veya
.

4,.

istila yok denir. Ote yandan, bitkilerden az bir krsmr hastahk etkenlerini tagryor fakat % f in altrda bir hsrm hastahkhysa istila degeri dugiik hastahkh
bitkilerin or am 7" l ile % 6 arastndaysa

orta halde bir istila, % 6'nrn iistundeki

run bunu kimin uygulayacalr konu-

oranlarda yuksek istila soz konusudur.

uygulayan tanmcl, yanhq karrqrm,
yanhq aletler ve ilacrn etkilerini oku-

Kok topraktaki incelemeler istila olgu
sunu belirlemede ve kok uru metodla-

mamaya dayah sorunlar yagamaktadrr. Bagarrh sonuqlar igin hastahk dikkatlice ele ahnmah ve dofru kimya-

nnrn derecelerinin belirlenmesinde
faydalanrlan 2 onemli metodtur.
0-10% arasr kok yaralanmasr Eok duguk istilay, 26-50 % arast orta istilay
51-100 7o arast oranlar yuksek istilavt

1) Dogru zamanda

f ?il:#f,m" Baskan,

Sr A.U. Siyasal Bilgiler Fak0ltesi'nden

sunda ortaya qrkryor. Qogu bocek ilacr

sallar kullanrlmahdrr.

^
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bir ha, a,.:.
Zarart DoceKierre ;'nJcace;ece :.er za-

man kimyasal mudahale gerekli degildir. Eger diler kultiirel gahgmalar
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Bir srire Maliye Bakanhgr Gelirler Cenel
Vrudurlugu'nde memur olarak gahgtrk:an scnra.1991 de Hesap Uzman YarcrFrcisi olarak intisap ettiii Hesap Uzrnanian f(r"rrulunda.l994 yrhnda Hesap
tla-nam.20o2 lrhnda da Baq Hesap Uzmaru unranru aldr.
2001-2003 doneminde ABD'Ceki Boston Universityde Finansal Ekonomi alamnda master e$itimini tamarnladtktan
sonra Celirler Qenel Mudiirlugu'nde
Daire Bagkanh$r gorevine atandr. Bu
oorevinin son vedi aunda avnr zamanda

Bakanr danrqmanirgr gorevini

ilrl'ma
:'Rirk

S"r-uyesi Kurumu ve Dunya Uygulamalah" konulu master tezi bulunan
Kazrm Qahgkan'rn bug0ne kadar de$igik
gazete ve dergilerde pek qok makalesi

tf#il:Til,:l'ku,,-

sar,Ekun evri ve oE

qoiuk babasrdrr.
TEKEL A.$. Yonetim Kurulu Bagkanhgrna atanan Sayn Kazrm QALI$MNI
kutlar, gorevinde bagarrlar dileriz.

YONETiM KURqLU

TI-rNfi EI(SPERI-ER|
DERICGi

er,ltrExi

Sigaray Brakma poliklinigi Bagl€n,

rapdan gahgmalar sonucunda elde
edihn verilere gore, Dohuk ve Sulev_
rrEnile rentlerinde bulunan iki sigaia
fabrii<asnda uretilen sigaralar gJgitti

93-ul Dr. Ftisun Soysal ai
hlr agrklamada,

arin lrap
salhgr tehdit eden en
tehlikeli ahgkanhklann bagrnda sigara_
nrn geldilini vurguladr.

yonternlerte Trlrkiye piyasasrna s0rii_
Inyor. Bu iglemden bolgede bulunan

Sigaraya bafh riltimler

l.oy:gl, T[rkiye'de yrtda yaklagrk 100
bin kiginin sigaraya balh hasiahklar_

asiret reisleri yamnda PKK da ciddi
miktarda gelir etde ediyor. Sektorde

dan oldtifirinu soyledi.

"Trirkiye'de

konugulan bu gerEek son olarak

mi rapodara da yansrdr.
P,aravan Eirketlerle 'yatay satry' Gtim_

krzlara oranla daha erken yagta siga_
raya bagladrklarrnr ve sayrlirrnrn da"ha

finda.n hazrlanp iEiqleri bakanhfr'na
gonderilen 'gizli' ibareli ,uporu g:o.",

igenlerin oranr yuzde 1O_ 1 1 olarakie_
lirlenmigtir" diyen Soysal, erkeklerin

fazla oldu$unun gozlendigini de be_
lirtti.
Sigaranrn iginde 3 bin gg5 adet toksik
madde bulundulunu da dile getiren
Soysal, bu maddelerin neden 6taug.,
bagta akci{er ve kalp olmak tizere
6er organlardaki hastahklarrn oltm_

ji

lere yolagtrfrna da

delindi.

KAq{I( sic{rADA BARZAni

kluk

TE_

sigarada rota l{rzey lrak'a kay_

d. Ttitun

Butirn dr-inyada 31 mayrs, 'Dtinya Si_
garasrz G0n0' olarak kutlaruvor.

!.ldokqmayrs dniversit""i tp fu_
kijltesi Cogiis Hastalrklan AniUifim
Dah Ogretim dyesi Dog. Dr. Meftun
Unsal, sigararun ttjm kanser turlerinin
ort?ya Erkmasrnda etkili oldufunu
soyledi. Hacettepe Halk Saghgriakfi
tarafrndan olretmen, sporcu, sanat_

qr, gazeteci,
.doktor gibi meslekgrup_
ran uzerrnde bir araghrma da yaprldr.

fuagtrrmaya gore en
Eok sigaia iEen
meslek gruplannrn bagrnda gazeteci_
ler yer aldr.

Toplam 2 bin 503 kigiyle gortigulerek
yapilan arag-hrmanrn sonuElarrna
dik_

kat geken dnsal, gazeteciieri, ofret_

men, sanat-cr ve doktorlarrn takip etti_
gini soyledi.
Unsal. sigaranrn kadrn ve gocuklarda
bagrmhlrk yaptrgrna da

Ttl-it::

qecnndl.

rirk M0fettigi Mehmet Errrrlmaz tara_

Mersin Serbest Bolgesi'nie falUyei

gosteren baz girketlerin Dohuk'ta
bulunan Kany Company adrna sigara
kagrdr, filtre ve karton yoltadrklarior_
taya gil<tr. Vne aynl rapora gore Mer_

sin Serbest Bolgesi'nde kurutu

dahil hrm yardrmcr malze_
meleri T0rkiye uzerinden temin eden
birtalam suE orgutleri Dohuk ve Sr.i_
leynaniye'de kurduklarr fabrikalarda
iirettikleri sigaralan Eegitli yollarta Tiir_
$V9'Ve sokuyor. KaEak yuziinden Te_
kel'in pazar l<aybt y;izde 40 azallrken.
suE orgiitleri konteyner basrna 1 mil_
yon dolar para kazanryor. lurkiye'de
kaEakErhgr neredeyse yanm
"igurl.

yrizyldrr bilinen, Eegitli tarihlerde yapr_
lan operasyonlarla bazr
Eeteleri
EOf,,ur_

tilen, ancak tam olarak bitirilemeyen
-do_
bir vakra. Qolunlukla kontrolij zor
gu strurlarndan ya da Akdeniz sa_

hillerinden yaprlan bu ticaret, son ul_
larda giderek daha organize ve daia
briyiik gaplara ulagtr. Hatta uyugtu_
rucu ticaretinden daha btiyuk partla.
elde eden uluslararasr orgtitler bile si_
gara kaEakgrhlrndaki'temiz para'y
kegfettikten sonra sektor degigtirdi.
Sigara kaEakgrhlr bugun
Qin'Jen Rv_
rupa rilkelerine kadar uzanan genig bir
aga sahip. Bu uluslararast organizasLonrl Ttirkiye ayafln$a ise itging ge_
yaganryor. dnceteri qin;ae
ljsm-ete1
uretilip Ttirkiye'ye kaEak yollardun ro_

kulan sahte sigaralar artrk komguda,
Irak'ta r.iretiliyor. G0venlik birimleiince

Fahir lbrahim Muhammed firmasr'na
gonderiiiyor. Bolgede iiretilen kagak
T1" sigaralar degiqik yontemlerte
I urls)'e pazanna sunuluvor.
.'+lersin Emniyet Mudu;Lifri tarafrn_

:

dan hazrlanan 2004 rapJruna gore
ise suE orgutlerinin en
Eo-ktercih e-tti$i

yontem paravan girketler kurulara-k
ryatay'srdtrg'

yaptlmasr. Aynr rapora go_
Turkiye'ye deniz yoluyla gelen fa_
Eak ve sahte sigaralar Mersin Serbest
Bolgesi'nde ya farkh beyan ediliyor ya
da
.kurdurduklarr paravan girketteie
sattlmry gosteriliyor. Depolarda olma_
sr gereken sigaralar da bu siiregte pi_
sunjlmug oluyor. Mersin poiisi
I1.^uyg
2-00-4 iEerisinde bu geklde piyasaya
surulmeye haztr 34 bin karton-sigara
ele gegirdi. Ayrrca 'yatay sahg'
Vo"nr"_
miyle hem tiitiln hem de sigiri yapr_
re,.

mrnda kullanilan malzemeier (uiev
Irak'a yollanryor. Burada kullanrl#

yontem ise Dubai'deki bir girkete gon_
derilmek [zere faturalandrrilan tuirin_
lerin uluslararasr sularda el degigtir_
mesi. Irak irzerinden Turkiye'ye ioku_
lan kagak sigaralardan haiinlnin ud_
radrfrr zarar ytlda2,5 milyar dolar. Ki_
Eak sigaranrn buyuk miktarlarda qir_
digi yer ise serbest bolgeler; ozellii<le
de Mersin Serbest Bolgesi. Tutun
eksperlerinin verilerine gore bir kon_
teyner kagak sigararun tiretim ve tasr_
masr dahil 80-90 bin dolarhk bir mL_
liyeti var. Yani srnrra gelig maliyeti bu

[g
,

f rrt.,,li';:',$i {ffi

1,,,,*:iririiiii,rfi

l

bir_

takrm girketler aracrhjr ile sigara ureti_
minde kullanrlan teknik malzemeler

Dohuk kentindeki bir bagka girkete,

KEU
Say:543 | fhkan G&ven-AI(SiyON

I lvlays 2O05 GSD CNNTURK

res_

6 yag araslnda sigara

1 1- 1

ii,:',l,

rjr:ii;iir,rliiii;ari'l

tliiilirliiiirii,..'.i

j ],.

TUrUN EKSPERT-ERi
oenrueGi
eULreNi

n4r Hf bErnr 15 YTLIG
d nbqp-nTfd$rcdeaynLf>
ruOt.[l.fqnglnsdla. hriF
tlrr*-n]l1|rreGtrr.l*rr
konteynerde 1 milyon dolar net parra
kazanabiliyor sug orgutleri. Parar
l#lilda
tnllaq* 5() rffl
buyuk riskin az olmasr sebeb+'n- m- Fifst
*p 1iU!irrf
celeri uyugturucu igi dal'rllgESil *
fl.
torlerde Eahgan orgrrder sr rlturtri!-*daafirfr
de kaEak sigara piymn Ftrrfi.frlqr*fuF*Fr+
Riskin az olmasnn rnffii:br
ti- tsC*Cgrilrffiffitcthof
ri mevcut karurfa. KaFk si(Fa fe d4u tdrrir efi!,c, kf bu ytnternkadar. Fakat Turkiye'ye sokulup piya-.
saya dalrtrldrlr zaman 1 milyon 60O
bin dolar ediyor. Bagka bir ifadeyle her

yakalanan saruldar rneaurt kanunlara
gore rrnli zuE kapsarrunda de$erlendirilip hapis cezasrna Earphnlmryor.
Ttitiin Piyasasr Dairesi uzmanlarrndan
Birlent Sanh'nrn Mart 2005 tarihli bir
raporuna gore, soz konusu kagak sigara giriqleri sebebiyle Tekel pazar paynr ufke genelinde ynzde 40 kaybederken, dolu illerinde bu oran yuzde
70'e kadar grkryor. Yani sahte Tekel
2000 sigaralarr yuziinden Tekel, doju
illerinde pazar payrnr yirzdeTO orantnda kaybetmig durumda.

Bavulla sigara ticareti
Gerek sektor gerekse gilvenlik birimlerinin hemfikir oldufu nokta Turkiye'de kaEak sigara iiretiminin yapil-

madrfr. Bugune kadar Ttrkiye'de
uretim yapildtiura d?ir herhangi bir
ipucu bulunamadr- Ulkeye giriglerde
ise her gey gizli kapakh degil. Qrinku
her gun resmi y'ollardan ulkeye soku-

lan binlerce paket sigara var. Birlent
Sanh'nrn raporunda da vurgu fdpildl-

!r uzere Habur ve Grirbulak

srrur kapr-

le T[rkiytele sokulan sigara miktan
ylda 500 milyon paketi buluyor. Bu
rakam da satrlan sigara miktannrn
yuzde 10'u demek. Ulkeye sokulan sigaralar ozellikle polis ve jandarma denetiminin seyrek oldufu hrsal alanda
satrya sunuluyor. T0tun Piyasasr Kurulu uzmanlanndan B0lent Sanh tarafindan hazrrlanan rapora gore, sigara

kagakgrhlrnrn onlenmesi iEin limanlardan girig yapan konteynerlerin XRay cihazlarrndan geqirilmesi, ti.rtun
kagakgrhlrmn mali suglar kapsammdan grkartrlarak afirr ceza kapsamrna
dahil edilmesi, bir bagka ifadeyle hapis cezasrnrn uygulanmasr gerekiyor.

Sahte ve kaEak sigaralar ytzunden
buyuk kayba ulrayan Tekel, 2006 itibariyle taklit edilemeyen bandrol uygulamasrnr yiirurluge koyacak. Qahg-

malan gizlilikle ytirutiilen bu bandroller yeni ylm ilk afanndan itibaren
Oretjlen sigaralarda larllamlacak ve
sahte sigaralardan kolaytkla ayrt edilebilecek

lanndan yapilan giiniibirlik seyahatlerde ylda 50 milyon paket sigara ulkeye sokuluyor. Bakanlar Kurulu'nun
13 Ocak 2000 tarihli GiimrukVergilerinden Muafiyet ve istisna Tanmacak
Haller Hakkrndaki Karar'rn 35. maddesine gore yolcu beraberindeki 200

adet sigara (1 karton) gumrtik vergisinden muaf tutuluyor. Fakat pratikte
bu iig karton olarak uygulantyor. Yani
her yolcu beraberinde 3 karton sigaray ulkeye gumruksuz olarak sokabiliyor.

Bu durumdan istifade etmek isteyen
bolge insanl Eocuk Eoluk minibtrslerle

her gun lran ve lrak'a 'srnr ticareti'

kapsamnda giriE Srlsg yapryor. Sadece Gtirbulak snu kapsmdan her giin
2 bin kiqi lran'a gidip gelipr- Gimubirlik seyahat oldufu iqin 70 YTLlik
harcr da odemeyen bu 2 bin kiEi bera-

berinde

6 bin karton

sigara ile dG

Egihh )€r*ten di:zenlenmesine
l# pGf gok *ernatif irzerinde dunfrp.
fudr s* 'hiitF.lren bir r.ergi sistemi

ioprgaii bel6r tt

ti

0S duzey Mali-

Fyffii"
FhSrna yaphk
tri isEn gdfrfeHfr olacak stk
dt tt$ifrqncdt S€taor de, karcGriS

mrda,6riirii

g0recek ButEe hedefkri de riskalhnda kalmayacak Son il-

kemiz ise salhkh ve adil bir sistem. Altematifleri ele ahyoruz" dedi.
Teklif gelmemigti
Tekel Sigara igin 2003'te blok satry
yontemiyle aErlan ilk ihaleye Japan
Tobacco 1.15 milyar dolar tutannda
teklif vermig, ancak teklif yetersiz bulunarak ihale iptal edilmigti. Nisandaki
son ihaleye ise teklif veren olmadr.
Sigarada halen hem maktu hem de
nisbi vergi ahnryor. Nisbi vergi orant
ynzde2S - 50 arasrnda deligirken, aynca adet baglna maktu vergi almryor..
Maktu vergi oranlan y0zde 7.4ilaynzde 35 arasrnda artrilmrgtr.

dreticiler de anlaqamadr
Sigara firmalarrnrn Maliye'ye iletti$i
oneri paketlerinde de farkh goriigler
ortaya glktr. Bazr firmalar, qu anda uygulanan iiglu dilim yerine ikili bir dilim
onerirken, ilk dilimdeki yerli tutirn oranrnrn daytzde 80'e gekilmesini istiyor.
Baz firmalar ise yuzde 40'lar civannda

nispi bir vergilendirme, paket bagna
da 300 - 350 bin lira gibi duguk bir
maktu vergileme yoluna gidilmesini
ve vergilemede yerli - yabancr tutun
aynmrrun kaldmlmasrm talep ediyor.

300 bin ton tiitiin yakrlacak mr?
MelihaOkur
Goriinen koy krlavuz istemez... Bu

2oNisan200SMILLIYET
Tekel Sigara'nln cizelleEtirilmesine,
'srk slk deliEen vergilerin engel
oldu!u' defrerlendirmesi tizerine
Maliye harekete gegti. Firmalardan

gririig alan bakanhk, 'kahct vergi
diizeni' igin EahEma baElath.
Tekel Sigara'nln son ihalesine'yuksek
ve surekli deligen vergilerden' dolayr
teklif gelmemesi nedeniyle, sigarada
yeni bir vergilendirme stratejisi iizerinde gahgmalar baglatrldr.'Kqltct' bir ver-

gi sistemi getirmek isteyen Maliye, sigara girketleri ve DPT'den goruq istedi. Qahqmada, vergilemedeki grup sayrslnln aziiltrlmasrndan, ilk kademedeh yerli tutun oranrnrn yiizde 75'lere
kadar grkanlmaslna ve maktu - nispi

.,=:..:t:..::.::.::....:l.ii

haliyle Tekel Sigara'nrn satrgr zor. Pazat pa1y'yiizde 47'lere dtigen Gkel niye bu hale geldi? Tablo acrkh, agrklamasr basit. Japonya'nrn devlet girketi
JTl, urunleriyle glqbal bir marka olurken, ABD'nin guElii girketi Philip Morris, dunyanrn en iyi gark tutunune sahip bu irlkede sigarada pazar paylnl
yuzde 31'lere Erkarryor? 1987 ylmda
Turkiye'ye gelen Philip Morris, Tekel'in
sigara bblumu igin geri saymrn adresi. Tekel, 1990'dan bu yana pazarrn is-

tedifi sert kutulu urun yerine yumugak kutulu irrun yapmaya rsrarla devam ediyor. Yatrnm planlamasr hatasr,
10 yrlhk bir sure sonunda pazann kaybedilmesine yol aEryor. 2002 bagrnda

g

-J:-{JX EKSPERLERI
DERHEGi
BULTENi

ozelleqtirme kapsamna giren Tekel'e
ciri bile gaklmryor. 2002 yrhnda kurulan Tritun Ust Kurulu, Tekel'in denetim yetkisini elinden ahyor. Kurulla bir-

likte destekleme ahmlarr da bitiyor.
Ama gelin gorun ki, ortada buyuk bir

sorun var. 2002 yrhnda, 2001 yrh
urunlerini Hazine adrna alan Tekel,
300 bin ton tutUn stokuyla bag baga
brrakrhyor. 2001 yh ahmlanyla birlikte

Bagbakanhk olmak uzere.
'\laL,""r =.=kanhlr, Jandarma Genel Komu:':--,;
ve Emniyet Genel Mudurlugu ne g::-

derdi. Raporda, maddeler hali:ce
goyle denildi:
Kuzey lrak'ta TEKEL urunleri Samsun

216, Maltepe, Samsun, Tekel 2000.

Tekel'in 1980'den bu yana depolarrnda bekleyen stok 300 bin tona ulagryor. Degeri 280 milyon dolar. Bakrm
ister, ilag ister, depo ister. Hazine adrna yaprlmrg ahmlar, devlet mah. Yaksan bir dert. Yakmasan bir dert. Maliyetleri gigiriyor. 300 bin ton tutuniin
bakrmr igin her yl 120 trilyon harca-

Uzun Sqmsun ve Tekel 2001 sigaralarrnr ureten iki kagak sigara fabrikasr
ile gok sayrda atolye bulunmaktadrr.
TEKEL'e ait sigaralar, Kuzey lrak'ta
merketlerden veya Habur Snrr Kaprsr'nrn ilerisindeki peqmerge gumrugu
tabir edilen sahadan temin edilip, yolcu beraberinde, TlR'larla ve kamyonlarla yurda sokulmaktadrr.
TEKEL Sigara Pazarlama ve Dalrtrm
A.$. GenelMudtrlugu ile yaprlan go-

TYor'

rugmelerde, Giineydogu

Ug - alh

yl

arasr elde tutulan tutirn kul-

lanrlabiliyor. Peki ondan sonrasr? 10
yldan sonra elde tutulan tutun imhahk. Imhasr igin kilo bagrna 15 ile 20
cent arasrnda para odenmesi laam.

Turkiye tutun rekoltesi 150 bin ton.
Sigarasryla alkoluyle 11 - 12 katrilyonluk pazardan Maliye bu yrl 8.5 katrilyon vergi bekliyor. Agagr yukan 2.5

katrilyonu da Tekel odeyecek. Hal
boyle olunca Tekel'in sigara bolumunun ozellegtirilmesi de, Tutun dst Ku-

ve

Dogu

Anadolu bolgesindeki satrglarda, son
donemlerde gok ciddi bir azahg go-

ruldt!il

tespit olunmugtur.
Kuzey lrak'ta sigaranrn paketine 5 Yeni
Kurug - 25 Yeni Kurug arasrnda odendigi tespit edilmigtir. Soz konusu siga-

ralarrn

ig

piyasadaki satrq fiyatlarr,

Maltepe igin 1 YTL 25 Yeni Kurug, TEKEL 2000 igin yaklagrk 3 YTL'dir. Dolaysryla, Kuzey lrak'ta tiretip satrlan
sahte sigaralarrn birim fiyatlarr ig piya-

sanrn 1/30'u kadar ucuz bulunmak-

rulu da. Tekel'de ozel bir biEimde mer-

tadrr.

gerektiriyor.
Kurumlar kavgah.. Yatrrrm konusunda

Durum, TEKEL Sigara Pazarlama .:
Dagrtrm A.$ Genel Mudurlugl ac s - dan diiqunuldufunde. kuru::: -. .'.:=

cek altrna ahnmayr

yargrya gidilmig. OTV artrglarryla Tekel

ihalesine kimse girmiyor. 1 milyar 150
milyon dolara Tekel'i satmayan Ozel-

legtirme ldaresi, ozellegtirme konusunda modelin ne olacalmr kamuoyuna aErklayacak. Tekel'e nefes aldrrmakgart gorunilyor.

i'nnponu
01 Haziran 2005
AK$AMGAZETESI
Ufuk TURI{fl LMAZ / ANKARA

goturebilecek kadar onen.

:

=

^ stay'da

gorulur' denildi. Boylece
ile bolge idare
*.--:emelerinde ihale ilanr, Ozel: :-- -^- : Yuksek Kurulu (OYK) ve ihale
": - :., -:.: kararlarrna karqr iptal da-

:':e

. -: :.
Davalar dogrudan
l=- s:r_,=-avacak.
-:l :rcu Dairesi'nde goriile:." ':s: ,--:*:luge girmeden once
a:,.>-' :a.:.:: s: mevcut mahkeme-..acak. Petrol-iq adr.=-:= =,:- -:
='=
ra i-:. as .:r- a:--:i. davay kazanarak
l:a.e:..: -:ia, ecii:t"lesini sallayan

a'r -:,.: C;qf ar. CandoQan. duzenler::e:.: iogai hakim ilkesi ile idare

n:a:.:ienele!-i diizenlemelerine ayhrr

o,c-c-ru.
krnhK

itAt}

KEMEYOLU KISTTTANTYOR
02 Hazir an 2 005 HURRiYET
Yelda.ATAC .AitK{RA

Hukumet ozellestirrnelerin surekli
mahkemelik olmasrnr onlemek igin
yasa qkarryor. Tasan lasalasrrsa iptal basrurusu sadece Danrgtay'a
yaprlabilecek.

\a-s. :.:a cegisiklik yapan tasan ..e ..:. ^:il :zellegtirmeye
kargr mahxe:ie,,e gi.rne Volu srnrrlan-

Cumruk Musteqarhgr Teftig Kurulu
Bagkanlr[r, MIT TEKEL Sigara Pazarlama ve Dafrtrm A.$., Philip Morris ve

Ozellestirn:e

Japon Tcbacco yetkilileriyle ortak

dr. Tasarr r asalas

yaorlan calgmada, Turkiye'ye kaEak
ve sahte siqaralarrn bir krsmrnn Kuzey
irak ta kuruian 2 sigara fabrikasrndan
getirildigi onar a crktr. QumrukMtiste-

lelerine kars: ida:e mahkemelerinde
dava agrlama)'acaK. ter ipial bagvurusu DanrEtav a rapriacax.
Tasanya Bagbakanhk takr goruq sure-

s,arlinr
j-...r., ti ai <r'iran ^air<
_--..gma SOnUCUfida. Kaqafi ve sahie sigaralarla ilgili
Earpr:r D,i raDCr nazrriayarak. bagta

cinde eklenen hukumde.'Ozelieqtirme uygulamalarrna iliskin idari davalar, ilk derece mahkemesi olarak Da-

:=.

czelleEtirme iha-

bu yonuyle Anayasa'ya ayteskil edebilece!ini soyledi.

BEDELSIZDEGERIADIM:
BIR kerede satrlamayan kuruluglar
iqin deger-tespitsiz ve fiyat gartr
aramaksrzrn ihale yaprlmasrnr iEeren
taslak ise yasal engelle kargrlagacagr
endigesiyle Bagbakanirk ta rotuglandr.
ra onceki akgam
sunulan tasanda. :as,aQrn belirli istekliler arasrnda ihaie .:s*lu maddesinde
bulunan. 'Bu *s-, i.= ,,apriacak uygulamalar 1c:: : ::..:s'*i-t.ecex kuruluglar
ile iig. :=::- ::s: L raprlmaz. Ahna-

TBMM Bagkanhgr

ca.: :a- .--.:::=

ji'at unsuru ve diler

r: -,:-..:..::e iliskin sartlar aranmaz'
j:: - =- - - crkarrldlgr dikkat gekti.

;'-_= :e*iit-lerinin ahnacafr

ihalede

-::::: re

teknolojiye iligkin hangi
- -:::rerin uygulanacagr OiB'nin insl.

ozELLEqnRmEYE KAR$|

mahkemeleri

kaldr.
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OYKMADDESIDE IPIET:
Taslakta bulunan, yasadan, 'OVtt uye-

lerin tamamryla toplanrr' ifadesinin qrkanlmasr maddesi de tamamen kaldr-

rrldr. OYK uyelerinin yasaya aykrn
olmasrna kargrn biraraya gelmeksizin,

tek tek imzalayarak karar

almasrnr

megrulaqtrracak duzenleme, yaprlanrn itirafr olarak iptal davalannda gerekEe olmasrn duguncesiyle Erkarrldr.
Toplanmaksrzrn ahnan OYK kararlarr
Petrol-ig Sendikasr tarafrndan dava

konusu edilmigti. Tasanya sonradan
ekienen bir bagka d0zenleme ile de

Turk Telekom ihalesi yaprhp kurulug
ozel sektore gegtikten sonra, iletigirrr
hizmetlerinin aksamamasr igin personelin devletten 180 g0n ayhksrz izinli

saylarak, ozel girkete gegen Telekom'da qahqmast hukmtl getirildi"
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Sigarada b0yuyen rekabet ortan: -:deniyle firmalar bir bir yeni r:-- :- .- "e-r
pryasaya strrerken, TEKE:0r0nle bu kervana katrlr.::

::

Tekel, sigaradakj

iera:€::

rF:

rsr

tirtinle katrhyor.
TEKEL. 'Karir.e: ie F:,.: *4 lu, -rtmr
urunu pit'a-\? s;.rr:qr€ .rlqmqm.
Fors.

TEKEL: e:

-,rs

fuagr-or,rm

yer alan ururu.. qaw- Hiarbcrc e
Camel Ebi ust frrec rrrrngu":src 1cr

alan sigaralarla remfrct cdecdr

ForS'da Amerita.l r-'rrr-;n 661 f(a.iyer'e gore daln ll.Iil(sie( JtraG

KariyerWinston a rdrir
Kariyer ise orta fuac gr"l.umda )€r
alan Winston re Lr,1 Etr {pr.alarla

ayn kategoride \er ala(ak
Hem Fors. hem de i(afler'de 6ncelikle uzun soft gurnuqakt paket piyasaya
surtrlecek TEKELin hard box (sert
kutu paket) l€pditesini arhracak yail-

nmlan tamamlamasrnln ardrndan
hard box paketler de piyasaya verileceK.

Piyasaya gloEr gecikti.
Ote yandan, TEKEL'in yeni sigaralan
igin deneme trretimleri surerken, bunlarrn afar oncesinde sert kutulu paket
olarak piyasaya suriilmesi planlanryordu.
Ancak, TEKEL'in ispanyolMTS firmaslndan aldrgr 7 adet hard box makinasr igin Tutiin Kurumu'ndan iiretim izni
alamamasl ve sonugta bunlann iade

kararr, Fors ve Kariyer'in tuketicinin
oniine grkmaslnr geciktirdi.
Bunun igin daha fazla beklemek istemeyen TEKEL de oncelikle bunlann
soft paketlerinin piyasaya surulmesini, ardrndan da gerekli yatlnmtn tamamlanmasrnrn ardrndan sert kutu
paketlerin piyasaya verilmesi karanna
vardr. Soz konusu sigaralann krsa surede piyasaya verilmesi ongoruluyor.

30 Mayrs 2005 Star Gazetesi
Tekel'in hard box paketleme makine-

leri davaslnda yurutmeyi durdurma
kararr Erkh. Ancak Tutun ltlrumu'nun

=iriffijlllm.*.
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h'b lilan sonrasrnda,
"ffittntro lanelc i*ixi mund Tekel'in
q@ nmrumpnrc

mu ffii

IEm

fhd eltigi makinelere

ll"lo.rr ltrumu'nun yeni olma-

ogl g:nlqE:it/te mengeine iade kara-

:lrgr sra

Tekel'in Ankara l. idare
riedknesi ve Bolge idare Mahkeme5 nedinde yaptr$ yurutmeyi durdur-

rrn y6nrlndeki itirazlan kabul gormezken. bu kez Ankara 7. ldare Mahkemesi Tekel'in yurutmeyi durdurma
baEvurusunu kabul etti.

l

25Mayrs 20O5 ReferansGazetesi
Tiirkiye'yi us olarak belirleyen sigara
devlerinin, Amerikan tipi ttitun kullanlmlnl yaygmlaghrmasr, ttrtun ureticilerini sektorden uzaklagtrrryor. Philip

Morris, JTI, BAT lmperial Tobacco
gibi girketlerin Turkiye'deki milyonlarca dolarhk yatrrrmlanna kargrn, t0tiin
ureticileri, tutiin yerine alternatif trrunlere yoneliyor. Son olarak, Tekel de ra-

kip urtinlerle rekabet edebilmek igin
Amerikan tipi tutun oranlntn fazla ol-

dulu

Kariyer ve Fors sigaralarrnr piya-

saya sunma karan aldr.

Tutun Eksperleri Derneli Baqkanr Yrl-

ITIRAZEDECEKLER
7. idare Mahkemesi'nin verdili karar
ile makinelerin ne olacalr belirsiz du-

ttk 280.000 ureticinin faaliyet goster-

Kurumu bir ust mahkeme olan Bolge

diline dikkat Eekerek, "1997 yhnda
300.000 ton olan tiitun uretimi

ruma gelirken, bu kez de Tutun
idare Mahkemesi'ne itiraz etmeye hazrrlanryor. Konuyla ilgili bilgiveren Tritun Kurumu Bagkanr Niyazi Adah,

karann kendilerine gegen sah tebli!
edildigini, 7 giinluk surede bir ust
mahkeme olan Bolge idare Mahkemesi'nde itiraz haklarrnr kullanacaklannr aqrkladr. Tekel yetkilileri ise 7. ida-

re Mahkemesi'nin karan ile Gkel'in
hakhhgrnrn tescil edildigini savunurken, makinelerin gelecegi konusunda
henuz bir karara vanlmadrlrnl vurguluvorlar.

MAKiNE DAVASINDA BUGdNE

maz Tekay, 90'h yllarda 600.000'e yakrn ilreticinin bulundulu sektorde ar-

100.000 tonlara dugtu. Dunya oryan-

tal uretiminde soz sahibi olan Turkiye'deki tjretici kitlesi ne yazrk ki erilp
gidiyor" diye konugtu.
Tutun lretiminin bu noktaya gelmesinin baghca nedeninin IMF politikalanndan kaynaklandrlrnr aktaran Tekay,
2002 yrhnda uretici destelinin kaldrnlmasryla birlikte EiftEi igin zor gunlerin bagladrftnr ifade etti. Tekay, tuttn

sektor0nu serbestlegtiren, tutunde
destekleme ahmlarml ortadan kaldrran ve Tekel'in varhklarrntn satryrna izin

NAS|LGELINDi?
TEKEL'iN ispanya'dan ithal ederek,
Tokat Sigara Fabrikasr'na monte ettifi
makineler iEin Tiitun Kurumu, yeni

veren 4733 sayrh Tiitrin Yasasr'nrn 3
Ocak 2002'de kabul edildigini anrmsatarak, "Turkiye'deki tutiin ureticilerinin yag ortalamasr 47. E$er tedbir
ahnmazsa tirtiin tiretimi bir sonraki

olmadrklan gerekgesi ile 60 gun igin-

nesle aktarrlamayacak" uyarrsrnda

de mengeine iade karan vermigti.
ISO'dan makinelerin yeni oldufiu yonunde rapor da alan Tekel, ardrndan
Ankara 1. Idare Mahkemesi'nde Ttrtun Kurumu aleyhine dava aEmry ve
yurutmenin durdurulmasrnr talep etmigti. Bu talebin reddedilmesinin ardrndan Tekel Bolge ldare Mahkemesi'ne giderken, burada da yurutmeyi
durdurma istemi kabul gormemigti.
Bunun iizerine makinelerden dordu
Ispanya'ya gonderilmek uzere Erenkoy, iiE0 de KKTC'ye gonderilmek

iizere Mersin Taqucu g0mrufiiine
qonderildi.

bulundu.
Dunyanrn oryantal tuttrn iiretiminde
soz sahibi olan Trirkiye'de irretici kitlelerinin kaybedildigine igaret eden Te-

kay, acilen ciddi onlemler ahnmasr
gerektilini soyledi. Avrupa Birligi ulkelerinde ve ozellikle Yunanistan'da
tuttrn ureticilerinin prim ile desteklendifini aktaran Tekay, gu bilgileriverdi:
"Yunanistan'rn uretimi 115 bin ton ve
ureticiye 4 Euro'ya kadar prim veriliyor. Bizim ureticimize gerekli destek
verilmezse koyden kente gogler hzlanacaktlr. Bu da igsiz nufusun artmast
anlamrna gelir. Igsiz nufusun artmasr
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altfapr maliyeti sorununa.neden olacaktlr."
Yabanct sigara qirketlerinin trettikleri
sigaralarda yiizde 10-15 oranlartnda
oryantal tirt0n kullanmayr taahh{rt et-

tiklerini belirten Tekay, oryantal tiitunti markalartnda en fazla kullanan Te-

talff Frgri{ecEAdah, zfrb bryrr'

Bandrolun daha zor
oini vurqulayan

itiUur"ni sigaray alacak rrittd

o"ic-

cinin direkt olarak sahtesini erylrabae-

cegi bir bandrol sistemine gegrrefi
hedeflediklerini agrkladt.

bagladrgrna igaret etti.

Tekel dreticiyi KaYbediYor
Turkiye dunyanrn 5. buyuk tutiin ilreticisi. 1985'te Tekel'in piyasaya sun-

dugu 68 bin ton sigarantn Yalnzca
6.000 tonunu yabancr ithal markah sigaralar olugturuyordu. Yabanct mar-

kah sigaralann Payr 1995'te ytrzde

18'e, 1999'da yiizde 30'a yiikseldi.
$u anda piyasada igilen sigaralann
yuzde 65'i Amerikan, ydzde 35'iTtirk
tutunlerden oluguYor. Tekel

ilpi

S5.OOO

ton Tiirk tutilntr, 60'000 ton

da yabancr mengeli tutiin ahyor. Tekel'in tirettigi markalann yuzde 58'i
yerli, yuzde 42'si Amerikan harmanlt
iigaralardan oluguyor. Tekel'in cazibesini arttran en onemli unsur da

$arktipi tuti.indeki hakimiyeti. Ttirkiye ve
dodusunda bu urunler daha gok tercih-ediliyor, dolayrsrla Tekel'i almak
isteyen qirketler de bu hedef kitleye
ulagmayr ve garktipi t0ttnirn tuketildigi ulkelere ihracatyapmay istiyor. G0-

numiizde Turkiye'de igilen her on sigaradan alttstnt Amerikan harmanh
iigaralar olugturuyor. Giderek talebi
arian bu sigaralann trretiminde gerekli olan Virginia ve burley ti.it0n uretimi
ise yaklagrk 6.000 tona ulagil' Pazardaki. payr yiizde 40'a dugen Tekel,
ozellegtirme stirecinde satrldrgr taktirde gark tipi tuttn talebinin karqrlanamaz hale gelecefi ifade ediliYor.

I'#fiiffiHU$ erilg
etmeYe

bagladr.
Tekel GenelM{ldtrru Sezai Ensari, vasfrnr kaybetmig toPlam 8 bin 500 ton

tutarrndaki tirttinlerin usulune uygun
olarak miifettig gozetiminde imhastna

baglandrlrnr agrkladt'
Tekel'in sigara.harmanlannda AB ve
Dunya Saghk Orgutu normlartna uyoun kalitede ttrtiin kullandlflmt vurgu-

iavan Ensari, bu dogrultuda kurulugun, ihtiyacr olan t0tunleri dogrudan
autun t.lreticisinden sahn aldr$rnr, kali-

teli tutttnlerin ozenle segilerek kullanrldrgnr bildirdi.
Sezai Ensari. vasfrm kaybetmig. sigara
tiiketicisinin azu ettigi ve istedigi si-

garalann YaPrmrnda kullarulama;"a
-kerigli
olmayan. ihracat kabiliyeti de
bulunmayan, ekonomik degerini yitirmiq olan eski yrllara ait 8 bin 500 ton

lerde iireticiyi korumaya yonelik Mudahale l(rrumu olduiunu, bizde de
aynl yapmln olugturulacagrnl belirtti'

31.05.2005 TRT
Diinya'da

dunyada 1.3 milyar kiginin sigara igti-

!ini, sigara tiiketimi nedeniyle dunya
genelinde 1 yrlda 4.9 milyon, Tiirkiye'de ise 100 bin kiginin oldugtinti
bildirdi.
Komiteden yaprla-n agrklamada, kitlelerin saghgrnr tehdit eden sigara tuketiminin. mucadele edilmesi gereken
en dnemli sorunlardan biri oldulu bildirildi.

.\grklamada, bugune kadar sigarayla
m0cadelede onemli adtmlar attlmastna ragmen dunYa genelinde sigara
igenlerin saylslnln arttrgr ifade edile-,Lk, ton verilere gore dtinYada 1'3
milyar kiqinin sigara iEtigi, d0nyada 1
yrlda sigara ttiketimi nedenife olenlerin saytstntn ise 4'9 milyon olarak saptandrlr kaydedildi.
Sigara igicilerinin sadece %15'inin
zengin ulkelerde, %85'inin ise geligmekte olan irlkelerde yagadrklan vurgulanan agklamada, bu nedenle geigmekte olan trlkelerin, tutun salgnt

latil.
Ensari, bu masraflardan tasarruf saglamak ve Hazine'yi de her yrl oluqan
y0zlerce trilyon lirahk zararlardan kurtarmak amactYla, konusunda uzrlan

teknik elemanlardan olugan teknik
heyetlerce tespit edilen tirtirnlerin
usuliine uygun olarak mtrfettig gozeU-

2005 VakitGazetesi
15 Haziran 2005MYnet Haber

bandrol sistemine gegmeye hazulantyor. Tiiti.in Kurumu Bagkanr Niyazi
Adah, kagakve sahte sigarann engellenmesi igin bazr firmalar tarahndan
hologram gibi qoz0mlerin giindeme
getirildigini kaydederken, ancak bun.
lannda taklit edilebilkeceline dikkat

ANKARA (lHA) - MaliYe Bakanr Kemal
Unakttan, ulusal program qerqevesin-

cekti.

tehlikesiyle kargr kargrya oldulu belir-

tildi.

Ti.irkiye'de Durum Turkiye'de yetiqkin nufusun yaklagrk yarlslnln sigara
igtigi bildirilen agrklamada, gunlar

de, 0lke tut0n uretim Planlamas Yapacak, ureticiye kota dafrtacak. piyasada olugan fiyatlann istenen fiyatrn
altrna dugmesi halinde mudahale altmr yapabilecek bir Mudahale

yrlda 4.9 milyon, Ttirki-

TdMHABERLER
Sigara ve Saghk Ulusal Komitesi,

tuttrntrn bakrm, dePolama, igqilik
nakliye, zararlilarla mucadele ve sigorta gibi masraflart oldugunu haur-

Tutun Kurumu, sahte ve kagak sigaraya kargr yrlbagrndan itibaren yeni

l

ye'de ise 100 bin kiEi iiliiYor...

minde imhasrna baqlandrgrru agrkladr

6 Haziran

*a:unun, 2003 yrhnda Resmi Ga-

zet a" -n.t.il'landrfrna dikkat gekerek,
Ortak Prasa Dtjzeni gergevesinde tti-

ve nzerinde tuhrn Oretimi yapan tilke-

Tekel, ttittin stoklanndan 8 bin 500

tonluk btiltimiinti imha

iloriinir

tun uretic6ini koruyacak destek mekanizmaLanrun olugturulacalrru s6yledi. AB mozuatina gore, 45 bin ton

kel'in de daha fazla pazar payrna sahip

olabilmek igin ithal tuttin oram fazla
olan markalann uretimine yonelmeye

:lugturulacalrnr aqrkladt.
\',ali)'e Bakanr Kekmal Unaktan, Ha-)ergisi'ne
yaptrfr agrldamada, AB
-:
$L-cesebati qergevesinde haarlanan

kay?edildi: "Ulkemizde sigara igen 17
milyon kigi giinde 40 milyon dolart,
yrlda ise 15 milyar dolan sigarayaver-

Ktrumu
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mektedir. Bu 17 milyon kiginin 4 m:yonu hayatrndan 7 yl, 4 milyor - ..
22 yil kaybederek olecektir. UIL::* _,
de her yrl yaklaqrk 100 bin lcs ,. :

:

t t' i '*':' - -'-: - :a DunYa
--- - ::',:.:.S-tia Ankara
- ' :::-_,: -=StaneSi tOpi. ' -.- :": :,:-i. :UZenlendi.
,. l,: ..: - -i:- ?ekcan, Dunya
,,i * --;-r---: luylkiSigarasrz

,

ya bagh hastahklar neden'.

nyitirmektedir.
Sigaranrn yol agtr-t '
mize verdioi rnll:r - -

2.72milyar..
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:a,tqanlaftntn, haStala-

:.:aflTlastnr Saflamalarr-

dan kaynaklandrlr ofrenildi. TOBB,
ikiz kulelerin geEtilimiz ylki ihalesinde 70 milyon dolarhk fiyat teklifiyle tek
ahcr olmuq ancak yasa geregi saiiqrn
tek teklife yaprlamayacak olmasr nedeniyle ihale iptaledilmigti. gimdi idare, TOBB'un yanrna ikinci bir teklif bularak ihalenin iptalini onlemeye ve ikiz

kuleleri TOBB'a satmaya Eahgacak.
Aksihalde bu ihalenin de iptaledilmesi grindeme gelecek. Ancak 4046 sayrh yasa

gereji, idare tek teklif de olsa

uEtincu ihalede ikiz kuleleri satabile-s :.rn sigara nedeniyle hayatlnr

.:.:e:--gini soyleyen Pekcan, sigara

:-=

ciddi onle:* .-

ulusal tu:--

= ;enelinde f inci srrada oldulunu
'=:e etti.
S.garaya baglama yagmn d0qmesi
:edeniyle ozellikle genElere yonelik
onlem ahnmasr gerektilini vurgula.,

nnlifiLac - =-- =

Ulusal Turur
,-

Drnnr:m

i .

a: ,-:
aktiviteie: - :
dan bir
bunun

"Milli

=

l--.-.=

Ec.:* !.:'.-

- - :,:-: (ont=

rn-:::::: : -:: -,t: almast da
::.- : :)i- :1-rn artmaslnl
kolay,:s. -:::" :- ::,ernli unsurdur.
Ancat, : - - * .. ::.- :tucadelede Maliye ::-":-:
Dtsigleri Bakanhgt.
rolu

mUCaat.:

:-

Adale: : = -=r--,.!:. iciqleri Bakanhgr.
Gln:-t. -ar.a:iigr Ca tutu: kcrt:cr
prcc:a:r.3: :.: :.: :a:::s . : a- a.. a_-

rurn-:i:a:.: Dunladaki diger

masr ve TEKEL'in rizellegtirilmesi
bu konudaki tiim <inleyici ve koruyucu faaliyetlerin gtictinii azaltacak
ve denetimini zorlaEtracaktlr. "
Dunya Saghk Orgiitti'nun, salhk gahganlarrnrn sigara tiiketiminin ve bunun olumsuz etkilerinin azalmaslna

yardrm etmesini istedigi belirtilen
agrklamada. saghkla iliqkili tum meslek gruplannta sigaia salgrnryla sava$ta yer almasr gere{iiEi kaydedildi.

Sigaraya Baqlama Yasr 13 e indi

Ote yandan. Hace::.:= r:irersitesi
Trp Fakultesi Halk S:: -l:
:. i.rabilim
Dah Ogretim Uyesi i::-'
- -::et

:=- - - s
gara igtifini, sigaraya bas.a:- , : _i . -.
=
da 13'e indilini soyledi.
Saghk Bakanhlr Temei Sa; : j:"ls

yan Hikmet Pekcan, sigara salgmrnrn
onune geEmek igin sigara fiyatlarrnrn
artrrrlmast, reklamlann tamamen yasaklanmasr gerektilini kaydetti.

Formula'ya EleEtiri
Turkiye'de yaprlacak Formula 1 yang-

lannr da elegtiren Pekcan, yarrglarrn
bir sigara firmasrnca organize edildigini belirterek, Turkiye'deki yanqlarda
sigara reklamtnrn olmamasrnr istedi.
Pekcan. sigaranrn cesitli kanserlerin
. a: r sira erkekierde ksr.lrk. iktidarsrz:,.:..
r.?C-i..atCa se ctii,,e hormon bo-

or.

neklerinde goruldugu gibi tutun endirstrisinde devlet tekelinin kaldrnl-

Pekcan, Turkye de 2

:ranlarr iEinde Tiirkiye'nin dun-

-

* sozleri. -: ::.- - L-,

.

TEXEL KQLEI.ERIFIE TALiP
qIKMADI, SdRE UZATTLDI
'1,7

Haziran2OO5

Giiliimhan GdLTEN
Bugune kadar yaklagrk 140 milyon
dolar harcanan Tekel'in ikiz kuleleri
igin tek ahcr yine.70 milyon dolar veren TOBB oldu. Ihaleye ikinci bir ahcr
gelmefnce stirenin bir ay uzahlmasrna karar verildi. Bagbakan Erdolan
TOBB'dan en az 100 milvon dolar
vermesini istiyor.
GeEtilimiz yrl ihaleye Erkarrlan ancak

satrlamayan Tekel

ikiz

kulelerinin

ikinci satrg ihalesinde de son teklif verrle suresi bir ay uzatrldr. Sure uzatlmt- - rkiz kuielerin TOBB'a satryrnr sa!:

-

?:i {cr-lusundaki formul arausln-

cek.

Ozellegtirme idaresi Bagkanhgr, 18
Mays 2005 tarihinde satrg ilanrna grktrgr ikiz kuleler iEin TOBB drgrnda hiEbir teklif gelmemesi nedeniyle srhnhya girdi. Yasal olarak idare'nin kuleleri
satabilmesi igin en az iki teklif almasr
gerekiyor. Ancak ihaleye son teklif ver-

me tarihi bugun mesai saati.bitiminde

sona eriyordu. Bu durumda sadece
TOBB'un teklifi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi kaEmilmaz olacakh.

BaEbakan TOBB'un almaslnr istiyor TOBB kayraklanndan edinilen
bilgiye gore, bir sire once Bagbakan
Erdogan, TOBB'a 'ikiz kuleleri satrn
almasrnrn dolru olaca{r' yonunde
gorug bildirdi. AB stirecinde yeni bir
yaprlanmaya giderek gahgma komisyonlarrnr arttrmay ve ek binalarryla
birlikte tum birimlerini genel merkez
olarak kullanaca!r ikiz kulelerde
toplamay planlayan TOBB da Bagbakan Ln bu telkinini dikkate aldr. Gecen rrl ikiz kulelere iligkin bir deger
tespilivaptrran ve 140 bin m2lik kullanrm alanr oian ikiz kuleler igin m2'sine 500 dolar deger bigen TOBB, fiyat
teklifini de 70 milyon dolar olarak yonetim kurulunda onayladr.
Ancak Bagbakan Erdofian'rn, 'soz konusu fiyailn duguk oldufiu, kulelerin
100 milyon dolar fiyatr hakettifi'yonunde gorug belirtmesi sonucunda
kuleler iEin de yeni bir fiyat pazarhgr
bagladr. TOBB'un, fiyati Bagbakan'l
ikna edecek duzeye gekmenin yollar.rnr aradrgr iddia ediliyor. ikiz kulelerin
yaprmr iEin gu ana kadar 130-140 milyon dolarhk harcama yaprldt$r belirtiliyor. Emlakgrlar da soz konusu binalann rayicinin en az 98 milyon dolar
olmasr gerektifi konusunda birleqiyor.
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TLMJN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

q

T.C.
Resmi Gazete

AK$ITflH
.Nisan aunln son haftasrnda Dernek
Baskant Yrlmaz TEKAY Genel Sekreier babahattin BATUR ve Yonetim Kurulu Uyesi Kemal ETsoYSOZER Dogu
ve Guneydogu Bolge gezisi yapmiglar'
meslektiglanmrzla goruq altqverinde

Tijltin, Tutun Mamulleri
Alkollu I
Dtuenleme Kurumundan:

bulunmuglardrr'

.30 Mayrs 2005 tarihinde Yunanisian

ft<icitei Birligi Temsilcisi'fi'dl1
6tqenoGlu iiL Dernek Baqkam \'il-

gelmaz TEKAY istanbul' da bir aray'a

migler ve gortg ahn'eriginde bulunmuglardrr.

Kataloga DaYah Agrk Artrrma Yon-

lemi ile Pazarlanacak
bOOa tirtinU dretici Tiittinlerine
iliEkinAgkArttrma

.

0d Haziran 2005 tarihinde TekelYon"ti- lfu*l..,.uyesi Ayhan SARISU ile

BaElangiq Riyatlan Hakkrnda Teblig

A"ka;"'a" Ozellegtlime idaresinde

vaptlan gorilEmede Tekel'in bundan
'tohtum itit"-.i" ozellikle sigara fabrikalartna ve ambalaj fabrikastna yent

Tirti.in, Tuttin Mamulleri ve Alkolltt Ig-

kiler Piyasasr Di.izenleme

makineler altnarak reorganizasyona
gidilecegini ifade etmigtir'

. ffVO

mezunu meslektaglanmztn
istihdamrna yosektorlerde
mevcut
nelik faaliyet ve duyurular yapllmrg v-e
Oi"ffif.f" Socotab Tiltiin ve Sunel Tutun de geng meslektaglanmz iqe baqlamrglardrr.

Haziran 2005 tarihinde TEYO 27'
gecesine Yonetim
Donem mezuniyet
-Akhisar'daki
meslekve
krrulum.rt
taslartmtz katrlmrglardrr' Yeni mezun
mlslektaglanmrzr lebrik eder, bundan
sonraki gahgma haYatlannda da

'

B

baqanlar dileriz.

.Derneiimiz tarafindan; baa sigara
fabrikalinnda sigara harmanlanyla iloili olarak badtmstz kontrol ve deneiimlerde bulundugunu belirledigimiz
bir firmaYa, 4733 saYh Yasa- geregi
Tuttin Ekiperi istihdam etmesi gerg.ktiQi konusun da

yatile uyanlmrqtrr',Ya-

oiian bu qirisim neticesinde meslek-

m-efrmet CEYLAN bu firmada
oor"u Vup-uya baElamrgur' Kendisine
dileriz'
[ahq-mala nnda baqanlar

lutt.o

Orhan

6zer

1924-2001

Kurulu'

4733 siythKanunun 1/e ve 9/B mad-

deleri ile bu madde huktimleri gerEevesinde grkarrlarak 411'2l2OO2 tarihli
ve 24956 saYh Resmi Gazete'de Ya-

umlanarak yuriirliifie giren Tutiin
Uretimi, Uretici Tuttinlerinin Pazarlan-

mast, ig ve Drg Ticareti, Denetimi ve
Ttrtun Eksperlifii ite itgili Usulve Esaslar Hakkrnda Yonetmelilin 13 0ncil
maddesi uyarlnca 2004 yrhnda sozlegmeye ballanmakszrn 0retilen tirtiinler ile sozleqme yapilmastna rag-

men sozlegmeden fada iiretilmiq ve
sattn altnmayan tirtiinlerin agtk arttuma yontemiyle pazarlanmaslna esas

tegkil edecek agk artttrma baqlangtg
firratlanm bolgeler ve neviler itibariyle
aqagrdaki gekilde tespit etmigtir'

Akqiin ARSLANTAE
- 1961-2001

TUruH

EKSPEFI..ERT

DERIIBG|

BOLTEI

YqKARIDANAgAGTYA:
1. Kristof Kolomb'un yerlilerle temas

kursun diye Kiiba'ya gonderdili ve
birkag yrl sonra iilkesine Avrupa'h ilk

titiin

tiryakisi olarak donen Ispanyol

yahudisi maceracr.

2. Hristiyan

. Celinin oturmasr igin

hazrrlanmrg kiigtik sedir.

3. Dolaysryla anlatma . Akcilerleri
dinlerken grkan patolojik ses . Eski
Yunan felsefesinde bolunmez birlik.
4. Fiyaka . Fiil, Aksiyon . Bir onaylamasozu.

5.

Meggul etmek

Zoolojide

.

Botanik ve

tiiy gibi, kug0k ve ince

uzantr veya uzantllara verilen ad.

.

Bir hayvan . Kumagla
astar arasrna konularak giysinin dik
durmasrnr sallayan kolah bez . Krl,

6. Bir nota
tuv.

7. Yansrma . Kara Kuwetleri Komutanhfir'mn krsayaalqr.
8. Tritirnti mege ktiluyle ezerek yaprlan mahalli bir tutiin urunii . Merkezden uzak, kryrda kogede kalmlg.
9. Kansrzhk . Ytik gekmekte kullanrlan halattan yaprlmrg sapan.
10. Ekmek . Kultepe kitabeleri adryla
Anadolu'da bulunan en eski yazrh ki-

fenel

BalatgkY.Tiglt. Mud. Yrd.

8. Kuzey Buz Denizinde yagayan bir
marh turu . Plutonyumun sembolu
. Merkiir.

SOLDAN SAGA:

1. 1565'de Tijtunun oksuruk, astrm
ve baq alnsr gibi rahatszhklarda faydah oldufunu ileri siirup qifah oldu{u-

nu iddia ederek Vatikan bahEesinde
bile yetigtirilmeye baglanmaslna neden olan Sevilla'h profesor.
2. Vishnu'nun Hintlilerin baqrna gegi-.

gini anlatan antik Hint destam

Uyuyan Guzel masahndaki prenses.

3. Japonya'da bir gehir . Nispet .
Gorevden alma.

4. Ksaca doktor

.

Savascr bir Roma
Germen karrmi . it<i etemlnh mermer,
granit ve tag yaprgtrncrsr.
5. Akira Kurosawa'nrn konusu derebeylikJaponya'srnda gegen bir filmi .
Elgilikte uzman . Prens ve prenseslere verilen geref unvanr.

6. Kiigiik malara

.

ilaq

.

Gumi,rgha-

ne'de turistik bir yayla.

7. Fitness'da kullanrlan kulplu demir
gulle . Asansoriin mucidi . Su.

r,itlr.li1i;;i;,li.'ti i!:,i:rl{.iql--rj'.;rj;i- '::,:

9. Bahklarda srrt yiizgeci . Bir cetvel
. Birturtzum.
10. Rutbesiz asker . Makine Kimya
Endirstrisinin

krsa yazrhgr .

Dayanrg-

ma ve yardlmlagma duygularrnr gelig-

tirmek,ruhEa ve bedence giiglendirilmek igin kamplarda ve okullarda
elitilen genq . Birlegik fuap Emirliklerinin trafik igareti.
1 1. Moritanya'nrn trafik igareti . Birinci olarak, en bagta . Baryumun sem-

bolir .

Bir

qegit susamsz, kahnca,

yagh Eorek.
12. Bagkasrmn

yaptg hareket ve davramglan anlamsz olarak tekarlama.
yansrca . Afiaqhkhyol.
13. Yaprak 'ayaslnl sapa birlegtiren
yaprak krsmr . Tiitunde bir hastalrk
14. Krsrr, verimsiz . Ttitun yaprak dokusunun gozeneklilifi.
15. Tutun yaprajrnda epidermis hiicrelerini orten ince deri tabakasr . Karadeniz'de yetigen bir tiltun mengei.

tabelerinyaalmrg oldu$u dil . Fasrla.
11. Unix'de hangi dizinin ne kadar yer
kapladr$rnr gosteren komut . Isvigre'de bir nehir . Eurovision 20O4'de
Estonya'y temsil eden miizik pargasrnrn adr

. Mercan ada.

12. Argoda Ealmak, agrrmak .

Dokillen tohumlarda ertesi yl kendili-

linden biten tahrl, so$an.
13. Kapr kolunun altrna monte edilen

metal parga

.

Roma mimarhlrnda

iizerinde kurban kesilen sunak

. Bir

yagrndaki kegi yavrusu.

14. Katr cismin lsr etkisiyle

srvl

duruma gelmesi . Ad kavmi hu}<umdan $eddat tarafindan cennete benzetilerek yaphnlan efsanevi bahge .
Cet.

15.

Uguncu

.

Tedavi. Rutubet.

MesleldaErmrz

$evket

TEZEL'e

hdrnaca koturstrda katldanndan
dolaytt€{ddstre&ft"
nr sryrnsa*A h-drnacayr dogru Eoztrd(3l Agus*ffi 2ffi5 tarihine kadar

Derrdr@.
c*
ekiligte

TEKEL Adryaman Yaprak Tuttin lEletrne

Mirdiir Yardrmcrsr meslektagtmz Hasan
rinyru<ioGlu ile Htilya hammrn ollu
Yavuz Selim 28.04.2005 tarihinde

TEKEL Balatgrk Yaprak T0tiin igletme
meslektaqtmtz
M0diirliigunde gallgan
-gurcu
OZtUnK hamm
Cevdet U'lA$ ile
18.06.2005 tarihinde niganlanmrglardrr'
boyu mutluluklar
Qiftleri tebrik eder, omirr
dileriz.

Jtinvuvu gelmigtir. riRvRt<ioGt-t't Eittini
bir
kutlar,- Yavuz Selim'e salhkh uzun
yagam dileriz.

TEKEL izmir Yaprak Tutun igletme M0drirliigi.inde gahgan meslektaglmrz Tirran

ERGiil ile Hanife hantmn oglu

Yusuf

Ti..rnahan 30.04.2005 tarihinde dtnyaya

qelmi$tir. ERGiN Eiftini kutlar, Yusuf
Tu.,ahan'a saghkh uzun bir yagam dileriz'

OZeCe Totiin San. 1ic. A.$''de Eahgan
meslektagrmrz Muhammed HIZLI ile
Emine $ENTURK hamm 30'04'2005 tarihinde evlenmiglerdir- Qiftleri kutlar omiit
boyu mutluluklar dileriz.

TEKEL Yaprak Ttittin iglt. ve Tic' Miies'

Mudiirltgdnde Eahgan meslektaqrmrz Siilerrman ALICI ile Sonay KIDIK harum

tarihinde evlenmiglerdir' Qift leri kutlar 6mOr boyu mutluluklar dileriz'
Z2.OS.ZOOS

SPIERER Tiitun ihr. San' Tic' A'$' 'de
.uf t*n mesleKaqtmtz Hakan DEJVIiRTAS

izmir-llre ilge Tarrm M0dtirltigtnde galt-

ile Nilay
fan meslektagrmz $erif GUMU$

hutttttn oglu

lgrk Qagan 19'05'2005 tari-

fri"a" a"riyuyu gelrnigtir' CUtutUg qiftini

-

yagam
lartlar, lglk Qagan'a saghkh uzun bir

dileriz

____________1__

TEKEL AkEaabat Yaprak T0tirn iqlerne
Mtid0rliiginde gahgan mesleKagtmz

Fuat SiMgEK'ile Hiilya barrlrrun ogltr

Osman Kagan 31.05'2005 tarihinde

diinyaya gelmigtir. SiMSEK giftini kutlar'
Osman Kafan'a salhkh uzun bir yagam

ii" mugu DOGANER hanrm 02'07'2005
tarihinle evlenmiglerdir. Qiftleri kutlar

dileriz.

omur boyu mutluluklar dileriz'

TEKEL Samsun YaPrak T0tun igletme
M0d0rliigunde Eahgan meslektaqtmn
Dursun tlf-tq ite Emine hanrmrn ollu
Alperen 05.06.2005 tarihinde dtnyaya
gelmigtir. KILIQ giftini kutlar, Alperen'e

---'1-

salhkh uzun birYagam dileriz'

TEKEL BalatErk Yaprak Tutirn lgletme
Mtidiidngunde gahgan meslektagrmrz Hti-

seyln $lRtAK ile Nilg0n hammrn ollu
Mustafa Batuhan 21'.04.2005 tarihinde
dtinyaya gelmigtir. SIRLAK giftini kutlar'
Mustafa Batuhan'a salhkh uzun bir yagam
dileriz.

TEKEL BalatErk Yaprak Tutun Igletme

MiidOrl0gOnde Eahgan meslektagtmz
Ufuk KAiALAR ile $enay hammrn ollu
Ozan Goktu! 14.06.2005 tarihinde diln-

yaya gelmigtir. MYALAR qiftini kutlar'

bian G6ktu6'a

saghkh uzun bir yaEam

dileriz.

izmir-Odemig ilge Tanm Miidiirlug0nde
gahqan meslektagrmu Yusuf YUMUQ ile
Ozlem AdviYe hantmtn ollu Mehmet

Goktug 26.04-2005 tarihinde d0nyaya

gelmigtir YUfvlUS Eiftini kutlar, Mehmet
COt<tug'a saghkh uzun

biryagam dileriz'

TEKEL Milas YaPrak Tutun Igletme
M0d0rltgiinde gahgan meslektagrmrz

Muzaffer AKCUN ile Naide hanrmrn oglu

Havrettin Can 14.06.2005 tarihinde dunyaya gelmigtir. AKGUN giftini kutlar, Hay,"itin-Cun' u tufhkh uzun bir yagam dileriz'

rtrnrx exspeRueRi
oenxeci
BrJtrEri

NOSTALJi
.6. DE,I/RE Prof. Dr. HAYRi BAYRAIfiAROGUT

nr.rnr

hilT.AP TARiHi DRSIIDE 1982"

Soldan Sa!a: Mustafa ALACAN, M.YaEar iSpiR, Fikret UYSAL, Qetin GENQAL! Fuat BMKLIOGLU,
Nadir I$lK, $erif UQAR, Z.Abidin AYDIN, Necmettin YILMAZ, Haydar POLAT, $enol HAYMAN,
Enbiya SAI\CAK, Cemal IRHAYYIM, Fazh AF$iN, Hi.iseyin GdNER, Nedim 6ZKAN, Sabahattin BArUR,.

Htiseyin MSARAQ, Mehmet QAL.

.TEKEL

sirris

yApRAK

rtirrin ipnrun mtiorinr0c0
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