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TEKEL [jzerinde oynanan

yok

etme planrnrn son agamast hayata gegiritmig bulunuyor. Ozetlegtirme

maruz
kapsamna alnd$t gunden itibaren gt)n gi)n eskitme, ytpratma ve kugilltme operasyonuna
brraktlan TEKEL, gimdi itahlara kurban edilmeye hazilamyor'
yaprak tutun
intiyag duyduQu yattnmlarr yapmak yerine, Adana ve Malatya Sigara Fabrikalan ile
igletmeleri kapail I ryor.

ilkenin en 6nemli
Binlerce lSErsl Qevre ekonomiye, t0tt)nctitt)Q0mi)ze saQtad$r desfek hiqe sayilrp,
igtetmelerinden, en 6nemti kar sahalartndan biri daha yabanu tekellerin sofrasrna sunuluyor'
TEKEL igqisiyiltardrr kurumunu savunmaktadr. Bu giln de savunmaya devam etmektedir'
iglerini, aglannt, EoluQunun.
Sigara fabrikalart1ztn igqileri, gi)nterden beri igyerterini terketmeyerek,
gocuQunun geteceQini ve iltkesini kurtarmaya qahgmaktadtr'
TEKEL lSEisi

gilcuniln son damlastna kadar direnmeyi siirdiirecektir. Bu, sadece

TEKEL iggisinln

deflil, koca bir illkenin yagam kavgaadr.
Bu noktada, tilm sivit toptum kuruluglannt, demokratik kitte org(itlerini, siyasi partileri ve ulusal
gkarlara inanan, hassasryef gosteren tilm kigi ve kuruluglan TEKEL iggislne destek olmaya
qaQtrtyoruz.

agmak igin
Sadece son bir ytlda yaganan 1zellegtirme 1rnekleri bile arttk gdzlerimizi sonuna kadar
yeterti dersi vermig olmaltdr.

SEM ve s1rwrnanNK igletmeleri bir yana, TELEK)M ,zellegtirmesi bile hala bizleri
ibret
kendimize getirmemiigse, drga baQmtil$n faturasrnr en au bir gekitde yalayan UKRAYNA'dan
yerte

bir

editen

ahnmag igin hala geg deQildir.
geqmesine HAYIR
0tke mati sisteminin, tiltiln tanmrmEtn, toplumsal saQl$mmn yabanu kontrolilne
diyen tilm gilqter TEKELiggrsrnrn yanrnda olmak ve desteQini sunmak zorundadr.
Sta son
TEKEL iggisi tilm gergekterin farkrnda olarak ve yurt bitinciyte m(icadelesini s1rdilrecektir.
katele ri n savu

inanryoruz

nmasna gel mi gti r.

ki, ijlkesiniseyen

herkesin ve

her kesimin yilreQiTEKEL,ggisty/e birlikte atmaktadt'

Kamuoyuna sayg ile duYurulur'
TEKGTDA-i$ SEND/'/(AS/
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GeEtilimiz sr.iregte Tekel A.$. Yonetim kademesinde genb kapsamh degigiklikler

sorunlarrm Eoz0me kavugturacak onlemleri almalarmr umut ediyonrz
Ege tespit Eahgmalarrnrn bittifi, Karadeniz tespit Eahgmalanmn devam ettigi qu

gunlerde

bu

bolgelerde oniim0zdeki

yl igin Tekel

A.Q'nin sozlegme yapp

yapmayacalrnrn belli olmamasr, ozel sektorle sozlegme yapanlar dahil tum ekiciler
irzerinde olumsuz etki yaratmaktadrr.Sektorde yaganan daralma kendini gostermeye
baglamrg ne yazrk ki bazr girketler de gahgan meslektaglarrmz igten Erkanlrrugu. Ozel
girketlerin, Tekel A.Q. pazarlama dalrtrm alrndaki yetigmig eleman ihtiyacru bile
meslektaglanmrzdan kargrlamay dug0nmesini ornek almalannr ve isten Erkarmalan en
son Eare olarak dugunmeleri gerekti$ini ifade etmek isteriz.
Tekel A.$.'nin Adana ve Malatya Sigara Fabrikalarrnr kapatma kararr almasr, buralarda
Eahganlarrn hakh eylemleri basrnda son donemde srkEa yer almrgtrr.Verimsiz oldulu
iddia edilen! bu fabrikalarrn yenilenerek, Tekel A.$.' nin pazar paJinl artrarak kailc
sallamasr yerine kapatrlmasrnr anlamak mtrmk0n degildir.
Basrnda yer alan diler haber de Tekel A.Q.'nin pazarlama dagrtrm alrnda da kuEulerek
revizyona gitme yolunda politika izlenecelidir. Umit ederiz ki bu Eahgmalar olumlu
sonug verir ve kapatllan fabrikalann oldulu bolgelerde ttiketiciye ulagma konusunda
srkrntr yaganmaz.
Tekel A.$. Yaprak Tfitrin iqletmeleri ve Ticareti Mtiessese Mndrirlugn de bir suredir
krigirlme yon0nde politikalar izlemekte ve ekici saysr Eok az olan verimsiz iEletme

mudurliiklerini kapatmaldadrr. Ancak kapatma iglemlerinin daha Eok Ege, Marmara
ve Karadeniz bolgelerinde olmasr aynr gartlarda olan diger bolgelerde olan igletmelere

dokunulmamasr mesleKaglarrmz arasrnda, yetkililere olan guvensizlili artrrmaktadrr.

2006 yrh ile birlikte sigaralarda taklidi zor ve daha guvenli bandrol uygulamasrna

luluklar yazr sahiplerine aittir.

gegilmektedir. KaEak ve sahte sigara konusunda bu sayfalardan defalarca yaptrlrmrz
uyanlarda degindigimiz bu konuda ahlan somut adrm sevindiricidir. Emeli geEen tum
kurum ve kigilere tegekktir ederiz. Ancak gumriiklerdeki denetimler artnlarak devam
edilmelidir. QrinKi ozellikle bagta Dolu ve Guneydogu Anadolu bolgesi olmak uzere
gelir seviyesi d0qtik olan bolgelerde, sahte ve kagak sigaralar ucuz olmasr sebebiyle

Yaynlanan yazrlardan kaynak g6sterilerek

ahcr bulmaktadrr.

.

Gonderilen yazrlar yaynlansrn veya yayrnlan-

.

Yazilardan veya gevirilerden dolacak sorum-

masrn iade edilemeder.

.

ingiltere'de Turkiye gibi kaEak sigara sorunu ile surekli bolugan iilkeler arasrndadrr.
ASH (action on smoking and health) adh ingiliz sivil toplum orgut0 ingiltere'de sigara
kaynakl salhk sorunlanm azaltmay ve sigara hakkrnda bilgilendirmeyi amaghyor.
Kagak oranlarrnrn yiizde 25-3O'lan buldu$u ingiltere'deki kaEak sigara ticareti ASH
raporlarrnda goyle anlahhyor: "Dunyadaki sigara ticaretinin ugte birine yakrn kaEak
olarak gerEeklegir. Bu ticaretten en buy0k kazancr organize suE orgutleri saSlar. Sigara
qirketleri de dolayh olarak fayda gor0r. Kagak giren sigaralar duquk fiyata sahldrlr iEin
normalde sigaray brrakacak insanlar iEmeye devam eder. Pazardaki talep surekli canh
tutulmug olur. KaEak ile mticadele igin devletler vergiyi indirdiginde kanuni fiyat da
dtigmug olur; bu sefer sigaraya talep daha da artar. Sigara girketi her iki gartta da
kazanmrg olur. $irketler kaEalr yeni bir dalrtrm kanah olarak gorup giremedipipazarlarda bulunmak iEin kullamr." Tutun Eksperleri Dernegi olarak tekrar dile getiriyoruz,
gerekli tedbirler almmazsa vergi kaybrmrz devam edecektir. Kaybedilen vergi gelirlerini
tekrar kazanmak iEin tedbirlerden biri olan denetim ve kontrol sistemini saflayacak bir
yapr olugturulmah, daha once de bu konularda gorev almrg ve teknik aErdan uzmanhk
gorevi yapan T0tiin Eksperleri bu konuda dikkate ahnmahdrr.

ahntr yaprlabilir.

.

Reklam fiyatlarr ve gartlarr anlagmalarta belirlenir.

.

Dergimiz tig ayda bir grkar.
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Degerli okuyuculanmn, ne yazrk ki iEinde bulundulumuz gartlar bu sayfalardan
olumlu haberler vermeye frrsat vermiyor. On0mtizdeki surecin t0tun sektorunu
tamaml igin olumlu geligmelere sahne olmastm iimit ediyoruz. Saygrlarrmrzla...
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GqNDEM
TekelA.$.'nin iki sigara fabrikasrnt kapatma karan almasr ve diler tegkilatlannda kriqiilmeye gidiyor olmasl bu kurumda Eahgan meslektaglarrmz arasmda kaygl ve timitsizlile
sebep olmugtur.
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Her geEen gtin yeni yabancl sigara firmalannln yatrnm yaptrgr tilkemizde, kurulu
fabrikalan revize ederek verimli hale getirmek yerine kapatmak, Tekel A.$.'nin
pazardan sessizce gekiliyor izlenimidoiurmugtur.Bu karar ile birlikte, tirtin kalitesinde
standardizasyonu saglayabilmek igin belirli markalarn belirli fabrikalarda uretilmesi
yoniinde politika izleneceli yetkililerce ifade edilmiqtir. Her fabrikamn kendine ait
sigara markasl olmast ile, onceden beri bazr yabancr sigara firmalanmn iste$i olan,

TAR

ki...

TekelA'$.'nin ParEa parga satrlmasr yoniindeki talepleri dolrultusunda traretet eaitaigi
izlenimi oluqmaktadr.dmit ederim ki bizrer yanllirrz ve iekel A.$.'nin puru, puyi,
arhrma yontnde atllan bu adrmlar olumlu sonug verir.
TekelA.$"nin oniimtizdeki yrl iEin trittin ekicileri ile henuz sozleqme yapmamry olmasr
ekicileri pazarhk yapamaz duruma getirmekte ve serbest piyasa kogullannr olumsuz
etkilemektedir.Bu piyasa gartlanndan tum ekicilerin olumsuz etkilenecegi ve olayn
sosyal boyutu da dikkate alnarak alternatifi olamayan bu insanlar igin gerekli admlar
. bir an once atrlmahdr.
Son donemde g0ndeme gelen 4733 sayh yasanrn degigtirilmesi,alkol boltmiinun

ayrrlarak TAPDK'nrn sadece Tutun

ve Tutiin Mamulleri dst Kurulu

haline

dontiqttirulmeye gahgllmas kamuoyu ile hemiz paylagllmayan en onemli belirsizliklerden biridir.Bitindigi gibi bu yasa grkartrldrlr gunden bu yana bizler dahil bir gok
kesim tarafrndan elegtirilmig ve eksik bulunmugtur.Yaprlacak bu
Eahgmamn, sektoriin
ihtiyaglarr yontinde mi olacalr yoksa sadece ust kurulyonetimini aegiqtirmek amaglmr

y-apllacaftm zaman iginde kamuoyu gorecektir.

Umidimiz ,ongonilen degigikliklerin kamuoyunda tartrgrlmas ve sektorun ihtiyaElarrna
cevaP verecek gekilde olmasldr. Eler sektorlerin gortig ve onerileri dikkate ahnmadan
ve kamuoyunda tartrgrlmadan bu degigiklikler yasalagrrsa, bugtin sektorti ilgilendiren
sorunlar degigik gekillerde devam edecektir.
Yasa dedigiklikleri,AB uyum stireci gibi onemli konulardaki belirsizlikler, yaprak t1ttin
ticareti yapmakta olan ozel girketlerinde gelecefi net gorememesine sebep
olmaktadrr.Son donemde bazr girketlerdeki meslektaElarrmrzln igten grkanlmasr vL

sozlegme yenileme konusundaki gecikmeler

Turki.ge

bu belirsizliklerin ilk sonuElaldrr.Ozel

girket temsilcilerinin dile getirdikleri 0lkemizde yetigen tuttnlerin maliyetlerinin
niksek
olmas,gerekli tedbirler ahnmaz ise bizleri oriental trittn ithalatr il" ku.g, i.urg,yu
getirecektir.Ttim bu belirsizliklerin gegimini bu sektorden sa$layan ekicisinden igEisine,
eksperinden ihracatElsna kadar her kesimi huzursuz ettili aglktrr.

Ilk olarak yapllmasr gereken yaprak tuttin selrtoriiniin gelecelini garanti altna alan,
kota ve prim sistemini iEeren dtizenlemeler olmahdr.dkemizin sigara ve ihracat
ihtiyaglanm kargrlayacak,surd0nilebilir bir tut0n politikasmn bir an once hayata
geEirilmesi artrk bir zarurettir.Boyle bir yapilanma tiitrin ekicilerinin, kenditirini
giivende hissederek tutiin ekimine devam etmelerini sallayacafr gibi, ozelqirketlerin
de geleceli daha iyi gorerek iE talebi irlkemizden kargrlamalanrun ve ihracai yapmak
igin yeni pazarlar aramalanrun ontinii aEacaktrr.Tum bu geligmeler sektorde istihdam
artlgmr da beraberinde getirecektir.

halktna,
Turk
mi"lleti

Yaqadrlrmrz bunca olumsuzluklara rafimen, Tekel A.$.'nin yonetim kadrosuna yeni
atamasl yaprlan yoneticileri, bu zorlu ve srhntft donemde tebrik eder bagarrlar dilerim.
Saygrlanmla.

denir.
Yilmaz TEKAY
YONET|M KURULU BAgKANI

M. Kemal ATATURK
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acarirria:

eden insangucu planlamasrdrr.

onleven ve <on';c.le

insan

giicu planlamasm hedeflemig oldugu
verimlilige yaptrgr katkr oranlnda baqanh
olarak nitelendirmek milmkun olacaktrr.
f.
insangiictinde Verimlilik ve
Ycinetim IliEkisi
Verimlilikle milli gelir arasrndaki dolru
oranil nedeniyle, tum dunyadaki sanayi
iligkilerinde "insan giicu kullammrnda
verimlilik" olgusu artrk en onemli
ekonomik etmenler araslnda addedil
lerden daha fazla one

katkrsr

noktada aylran unsur

liaar-a-:.as-.

zamanrnda

fark

::ia

zamanrnda
sapmalarr
mLrdahale

a::a:ta:
edereK

edebilen bir taz sergilel'erek insangucu
planlamasrnrn baqansrna katicda bulun
mahdr. Birtirn bunlar yaprhrken gagdaq

yoneticiligin bir gartr olarak kararlarrn
hrzh, isabetli ve zamanrnda verilmesi,
hedefin gerEeklegmesi bakrmrndan
buyuk oneme haiz bulunmaktadr. Bu

bakrmdan

her

drizeyde yoneticinin

seEimi, bunlarrn yetiqtirilmesi, kigisel
geligmelerinin sistematik olarak surdu
riilmesi ulke insan kaynafrndan azami

bir on
kogulunu olugturmaktadr.
Ekonominin en biiyuk girdisi olan insan
gticunu olugturan, ozellikleri itibariyle
birbirinden oldukga farkh personeli, bir
yonetsel gatr altrnda tek hedef yonrinde
duzeyde istifadenin onemli

Erkmaktadu.

insangucun[ diger ekonomik amillerden

bu

gizilen

:-a:a'i ::..sa:-3-. :::. :.eaefe vonlendiren,

raprian ve bu )'aamlzn konusunu teskil

bakrmrndan diger ekonomik etmen

insanrn

sibernetik yaprsr itibariyle verimlilik
artuma tekniklerine artan katklarla
cevap vermedeki engintigidir. Oysa diger
Girig:

:za-',:: :lanlamasr ile

::,a:-,:-:: ::,:-.-S;: amaclna yOnelik

*C--,--=

melctedir. Hatta verimlilige

0r1[}1llElfA$trnr

gerektiginde
de destekleyerek bu karqrm
=:--*::.=
.,=:.::ii sonucu almaya gahgmak

- - -:::-: :
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etmek yolunda

ekonomik faktorlere yonelik verimlilik

birleqtirip uyumlu gekilde gahqtrrarak

artuma tekniklerinin temin

verimli olmalannr saglamasr gereken kigi
qeklinde tanrmlanabilecek idarecinin,

edecegi

olanaklarrn belli bir srnrrr vardrr.

Gunumuzdeki temel sorunlardan biri de
diinyamrzdaki srnrrh kaynaklarrn alclcr ve
hesaph dagrtrlarak kullanrmr zorun

Wiesner'in "Kullarulmagan maddi

lulugudur. ister kabul edelim ister
etmeyelim ki etmeyenleri zamanla

[rsani kagnaklar daima gok olru LS

t-^,,^^t-t^nagtLaftIat
^^,.,1*^-l-lrurat
>agILt

I-^,,L^t*,,^ltuJ
^,trutL^l.l--1La^Mn
naguuLt
f^1-^+
t-,,,1--,/*^,.-tLu tragat
,
lanaL
t

^urLat

L

demektlr" vecizesi konunun onemini qok

i'uklenmig oldugu kamu kaynaklannrn
en etkin gekilde kullanrlmasr mesuliyeti
dogrultusunda, insangucu planlamasrnr
kagrnrlmaz birincil gare olarak gormesi
gerelrtiginde kugku bulunmadrgrnr da

fonksiyondan drglayacak bu mecburiyet

iyi ifade etmektedir.(*)

kabul etmek gerektir. Zira yoneticinin

buyuken kirEuge, drgtan iqe butun
kurumlan verimlilige zorlayan itici ve

Insanguc[ntin rasyonel olarak planlan
masr gereji ulkeler iEin hayati deger

kendisine verilen gorevi

saw$turulamaz bir unsur . durumun
dadu.
Qirdi ile grktr arasndak iligkiye dayanan
"verimlilik" kawamrmn esas indikatoru
girdinin duragan veya geliqtirilmig
niteliktekiErkhya olan oranrdu. $u halde
bir mal veya hizmetin uretirninde emek,
kapital, bilgi, malzeme gibi girdilerin
miktann arttuuken, elde ettigimiz sonuE

girdi miktanna nispeten daha
artryorsa,

Eok

bu kurulugun verimli oldu$u

soylenebilir. Yahn tammryla verimliligi,
muhtelif mal ve hizmetlerin uretimindeki
kaynaklarin goreceli olarak daha tesirli
geklde kullarumr geklinde ifade edebiliiz.
Ozel sektoriimuzdeki verimlilik gahgma
larr bu konuda gunu yakalayan gayretler

iEinde bulunmaktayken kamu

taqryan gagdag bir

sorundur.

Gunumuzde insangucii planlamasr
iktisadi ve sosyal kalhnmann gerek
sinim duydugu temel bir kaynak olan

il

niyetle

kotarmasrnrn Eegitli drg saikler nedeniyle
baganlmasr zor bir beceriye dontigtiigu
yolunda kamuoyunda genel bir kanaat

bulunsa da; aynr yoneticinin

idaresi

altrndaki personelle igin gerekliliklerini

insangucunu en ahlcr ve verimli olarak

optimal geklde kaynagtrrarak hedefleri

temin etmeyi hedefleyen komplike bir

verimli gekilde

aktMteyi anlatmaktadr. Insangucu plan
lamasrna, ige almadan baglayarak igten

mumkun olmayan

ayrrlmaya kadar personelin egitimi,

2. Kamu Kurum ve KuruluElannda
Verimlilifiin ilh Qartr: insangiicti

gorevde yukselmeleri, gerekli rotasyon
lara uyumu, teknoloji duzeyinde yuksel
me, ig drizeni ve genel durumu konula
nna etki eden amilleri iyileEtirme gibi

gerEekleqtirebilmesi

bir husus

olarak

gorulmemelidir.

Planlamasr:

Bilindigi trzere ulkemiz

kamu

insangucu aktMtesini olumlu yonde

gereklerinin yerine getirilmesi igin
yapilmasr gereken personel istihda

artturcr tedbirlerle donatmak da dahildir.

mrnrn, fiiliyatta ciddi bir planlama

Kamu insangiicunu

planlamanrn

esasrnda; ig iEin uygun insang0cuntn,
uygun zaman ve mahalde kullanrmnr
+Ei

sonucunda belirginlegen bir istemden
kaynaklanmadrlrna dair kanaatler
yaygrn ve baskrnlagmrg bir nitelige
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sahiptir. Hatta tamamen kiqisel
amaElarla istihdama yonelik kimi
iglemler yaprldrgrna iliqkin gikayet ve

szlanmalarrn yahn gegmigte basrn

organlarnda srkga

yer

buldugu

herkesge bilinmektedir.

Genel

ve katma butEeli

dairelerde
kamu hizmetine yonelik personel
istihdamrnda olduju gibi, ulkemiz
deki Kamu iktisadi Kuruluglarrn istih
damlnda da herhangi bir planlamanrn

defil, bagka saiklerin etkili olmasrnr
gelinen noktadan ve iilkece geEirdi
limiz acr donemeglerden anlamq
bulunmalrtayrz. Ortaya grkan soz
konusu durum genel olarak kamu

nitelik drgrnda bir ozellifin aranmasr
yasak bulunmaktadrr. (***)
Bundan bagka bu hususta;
Devlet Memurlarr Kanununda "Devlet
memurlarr, amiri olduklarr kuruluq ve
hizmet birimlerinde kanun, tuztik ve
yonetmeliklerle belirlenen gorevleri
zamanrnda ve eksiksiz olarak yapmak
tan ve yaptrrmaktan, mahiyetindeki
memurlarrnr yetigtirmekten, hal hare
ketlerini takip ve kontrol etmekten

gorevli ve sorumludurlar. " ve "Amir

maiyetindeki memurlara hakkaniyet
davrarur. Amirlik
yetkisini kanun, tuzrik ve yonetme

onemli faktorlerden biri belki de ilki
yaprlacak faaliptlerle ilgili soz konusu

plan ve prograrrrrxn iqin

baglan

glcrndan once hazrlanmrg olmastdr.
Qunku daha onceden ve objektif
olarak hazrrlanmasr gereken ig ana
lizine dayah bu faalVet program
larrnrn kamu hizmetlerinde insangucii
planlamasrnln verimli bir gekilde uygu
lanmasrnda onemi oldukga buyuktur.

Faaliyet programlarr kariyer hari
tasrnrn da temelini olugturarak,
kurum veya kurulugun gorulmesi

ve egitlik iginde

gereken ig amaglannr en if gekilde
yerine getirecek personelin etkinligi

nin kaliteli ig ve

Kamu insangiicii kaynaklarrnrn
verimli kullarulamamasr sonucu

liklerde belirtilen esaslar iEinde kulla
nrr." hirkmu bulunmaktadrr. (xxxx;
Goruldiigu iizere bagta Anayasamz
olmak [zere zikredilen bu diizenle
meler de insangucu planlamasmrn
zorunlululunu ve onemini ortaya
ko;rmaktadrr. Bizatihi hizmetin kendi
ozelliginin bir gereii olarak mevzuahn

kamu butgelerini sarsan sonuqlara

zorlayo huknu geregi olmasa

neden olmasr ve iktisadi agrdan kara

kamu hizmetlerinin etkili bir biEimde
ifa edilmesi yukumlttlitgu irzerinde

bu hizmetlerin uretim
ve bagansr itibariyle ozel sektore
nazaran her gegen gun biraz daha
SUE kaybrna ugramasrna neden
hizmetlerinde

olmaktadrr.

delikler olugturmasr kargrsmda iggucu
insangucii planlamasrnrn arhk

ve

da,

oldufunda hemfikir olunmasr neti

bulunan kamu kurum ve kurulug
larrnca gerekli ig ve insangiicii
planlamasrmn yapilmas gerekmek

cesi bu konuda yasal diizenlemelerle

tedir.

bu igi takip edecek organ da ihdas
edilmigtir. Buna gore olugturulan

Bu

otelenemeyecek

bir hayati

tedbir

"Kadro ue Kamu Goreulileri Dairesi
Bagkanlryt' ozet olarak, kurum ve

yazrmrzda soztnu ettigimiz
planlama rilke ekonomisinin gereksi
nim duydulu insan guciinun kalite ve
kantite agrsrndan tespiti sonucu

kuruluglann personel kadrolarr ile ilgili

amaglanan hedefleri elde etmek iEin

iglemleri ytirtitmek, bunlan takip ve
denetlemek kamuda verimlililin sa!
lanmasr amacryla insangticu planla
masl ve iq analizleri yapmak, ig ve drg
seyahat yevmiyeli ile yurt dqrndaki
memurlann maaglarrna uygulanacak
odenme misillerini tespit etmek, hiz
met icaplanna uygun kadro yaprsmr
teqekkiil ettirmek maksadryla gereken
revizyonlan yapmak, memuriyetlerin

yapilan makro insangucu planlama

gruplandrrrlmasr suretiyle eqit ige egit

ucret prensibini tahakkukuna yardrm
cl olmak gorevlerini yurutmekle (**)
gorevlendirilmigtir.

Kamu hizmetlerinde insangucu plan
lamasr ulkemizde aynr zamanda yasal

dayanala da sahip olan onemli bir

gerekliliktir. Kaynafrnl Anayasamrz
dan alan iqgucu ve insangucu plan

lamasrna dair iilkemizdeki kamu
hizmetine gorevli temin etmede

srndan ziyade, kurum ve kurulugun

maksatlanna

ve

gorevlerine uygun

insanguciine

donuglmunrl igin bagrnda tanrmla
yarak saglamaya yarar.
Dahasr plan yapma agamasmda elde
edilen bilgilerden tegkil edilecek bu

faaliyet programlan rgrlrnda

ilk

ige

almalar ihtiyaca en uygun qekilde ve
saghkh olarak gergeklegtirilebilecegi
gibi uygun departmanr saptama ve
seEme, personel egitimi ve yonetici
kalitesini geliqtirme gibi sahalarda da
kullanrlabilir nitelikte olacalrndan fay
dasr giderek artacaktrr. iqe almada
iilkenin genel menfaatleri dogrul

tusunda liyakat unsuru referans
ahnlp, faaliyet programlna sadrk
kalmada gosterilecek duyarhhfrn,
bilahare personelin elitimi ve
kalitesini yukseltme gabalarrnda da
siirdurulmesi verimlilik ve arzulanan
performansrn temelini oluqturacaktr.

Kamu kurum ve

kuruluglarrnda

iggucu ve insangucu planlamasrnn

gekilde insangucu istihdamrnr gergek
legtirmek ve personelden diler girdi
kaynaklanna oranla daha verimli

birincil adlmr faaliyet

sonuglar almak amacryla yapilan

arzulanan verimde ve etkili Eahgan bir
kamu yonetiminin oluqturulmasr, bu
faaliyet programlannda oncelikle
fonksiyon ve gorevlerin yerine

mikro insangucti

planlamasrdr.
Mikro agrdan insangucii planlama
srnda belirlenmig gorevleri yerine
getirme aErsrndan gart olan eldeki
insangticu malzemesinin gereken

insangticu malzemesine uygunlugu
nun tespitinin saghkh olarak yaprla
bilmesi gerekmektedir. Bunun iginde
geqitli vadelerde planlar yaptlmah ve
uygunluk bu gekilde test edilmelidir.
Yine bilinecegi uzere kamu

hizmetlerinde de verimliligin arhnl
masr amacryla galdag igletmelerde

mutlaka bulunmast gereken

en

programr

sayesinde gerEekleqtirilmig olur.
Bahse konu amag dogrultusunda

getirilmesine yonelik olarak hangi

iglerin, nasil yaprlacafrnrn detayh
olarak gorev ve gahqma talimatlarryla

tespitini gerektirmektedir. $tiphesiz
ki biitun bu amaglara ulagrlabilmesi,
sorunlarrn ve gozumlerin total bir
yaklagrmla ele ahnmasrna, yonetimi
geligtirme galrymalarmrn kurum
sallagtrrrlmrg bir gekilde devamhhfrrnrn

saflanmasrna ve insan unsurundan
en iyi gekilde faydalanrlmasrna balh

TUTUN EKSPERLEFI
DERNEGI
BOLTEXI

bulunmaktacr"

Soz konusu pianlama kurulugun
amaq ve hilerarqisi igerisinde gorev

maktadr.
Biittn bu yonleriyle, geligtirilmig ofis

tarifi nden baglayrp, koyacagr kuralara

otomasyonu, kurulmak istenen
organizasyonun etkili olmastna

kadar belirleyici yonu olan temel

yaptrfir katkr nedeniy-le krsa zamanda

gorevden baqlayarak, strateji, taktik,
kurallar. program ve prosedur gibi
bolumleri olabilecek bir optimal
aktiviteyi amaElamrq bir kurulu sistem
olmahdr.
Hedefe odaklanmrq koordinasyon ve
mukayeseyi sallayacak insangucu
planlamasr gahgtrrrlanlann iq tatminini
temin ederek aynr zamanda iggi.icii
nden de tasarruf safilayacaktrr.
Kamu personelinin en fazla istihdam

edildigi yerlerden biri de buro ve
ofislerde gorulen igler oldugu iEin
ozellikle bu tip yerlerde yaprlacak ig ve

insangucu planlamasr buyuk onem
arz etmektedir. Uzunca bir s0redir

modern dtinya, bu tur yerlerde
Ealryanlann aktif ve rantabl gekilde
istihdam edilmeleri uzerinde gahg
maldadrr. Bu gahgmalara teknik
donanrmrn da geqitlenerek geliqmesi

derinlik kazandrmakta, verimli qahg
ma beklentileri de irrme kazanmak
tadrr.

Bu

hareketlilik sonucu verimlilik
amacryla burolarda yeni ofis sistem
ve teknolojisinin kullanrlmasrnr ogut
leyen dunya gaprnda bir tantm
geligtirilemese de ofis hizmetlerindeki

verimlilik gahgmalarr

otomasyon
merkezli yaprlmaktadrr. Ofis otomas

yonunda iletigim sahasnda Eagdaq
teknolojik geligmeleri izleyip kullan

manrn; ozellikle iglerin saflrklt ve
zaman gegirmeksizin yerine getiril
mesini temininde buyuk onem ve
kathsr bulunmaktadrr. Bu metot
elektronik bilgi akrgrnr kolay, ucuz ve

hrzh hale getirmek
bilgisayarlar

ile diger ofis

amacryla
teEhizatt

arasrnda en uygun irtibatr saglamayt

amaglar. Ofis dilzeneklerinin ergono
mik ve ekonomik agrdan birlegmesi

ile fertlerin ofis etkinliklerine katkt
srnn idealize edilmesi yantnda insan
aktMtelerini daha muessir kontrol
olanagr da saglanabilmektedir. inter
net de bu noktada rolunu bugunden
daha da btiviitmeve namzet bulun

yaygrnlagmrqtrr. Ornefin SSK,
Balkur gibi kamu kurumlart internet
aracrhlryla sallanan veri aktanmt ve
sunumunu saglayarak buro ig
yukunii hafifletmektedir. Bankalar da
internet bankacrhgr yoluyla gube iq

trafilini hafifletmektedirler. Otomas
yon ile kazanrlan veya kazantlmasr
istenen husus ofiq hizmetlerinin
verimliligi, aktMtesi ve niteliginin
yukseltilmesi oldufundan, bu
yondeki geligmig ve geligmekte olan

teknolojilere eriqmek her gun biraz
daha elzem hale gelmektedir.

3.

insangiici.i Planlamasmda

Organizasyon Ki.iltiirtiniin 6nemi:
dlkemiz kamu yonetiminde yaqanan

verimsizligin

en onemli

neden

lerinden biri "organizasyon ktilti.irti"
bilincinden mahrum ve bu olgunun
kamu yonetiminde ne denli onem

tagrdr!rndan gafil olunugudur. Zira
gunumiizde organizasyon kulturir,
kuruluqlann rekabet avantajr kazan

malannda onemli bir rol
oynamaktadrr. Her ne kadar bu

edilip edilmedigine dair yonetici tara
frndan yaprlmasr gereken takip ve
kontrol olumsuz yonde etkilenmek
tedir.

Kurulugun esas hedefleri dogrultu
sunda bu hedeflere erigimde ara
adrm yeri olarak kullantlacak ara
amaq noktalannrn neler oldugu, bu

ara ve nihai amaglara ulagmada
gerekli dawantq, standart ve
degerlerin neler olmasr gerektifi alt

birimlerin de goruqii ahnarak olugtu
rulmah, ister bagarrh ister baqartsz
olsun gegmigten gelen hangi teamtil
ve geleneklerin devam ettirilmesinde

fayda bulundugu noktast titizlikle
sirzulerek bu konuda ortak akrlla
safl rkh saptamalar yapilmaltdtr.
Kiqilerin gahgtrklan tegkilatrn kimlik ve
kiilturunden etkilendikleri bir gerEek
oldu[u gibi, aynr kigilerin de{erlerinin

tegkilatrn faaliyetlerine etkisi de bir
vakradrr. Sonradan katrlan personel
kendi delerlerini tegkilatlna yansrtlr
ken, organizasyonun yaprsrndan etki
lenerek yavaq yavag bir degigime de
uframaktadrr. Bu sebepten, gahqan
larrn segilmesi. saghkh rotas yonu ve
iqten grkarma agamalartnda yetkili

olan kurul ve hgilerin kurulu qun
igleyiq kurallannt. insaniligi. ahlakiligi

kulturden, tlpta durustluk ve liyakat
kawamlarr gibi kuramsal olarak soz

ve erdemliligi drglamayan

edilse de, uygulamada

Zaten idari mekanizmalartn aktif ve
verimli olarak qahgmasrnda en hayati
konumun tepe yoneticisi konumu
oldulunda kugku bulunmamaktadtr.

insan

kaynaklarrnm igletmelerin en deferli
varhklan oldufu gergeline olan
inancrn ve insangticu yonetimine
verilen degerin yetersiz oldulu
anlagrlmaktadrr. Bu ballamda

kamuda "motivasyon" etmenine de
yeterli onem verildifini iddia etmek
de gok giigtiir. Bu hususlar kamu

yonetiminde istenen

sonuglara
ulagmada onemli engelleri oluqturan

faktorlerdir.

Kamu yonetim departmanlart arast
koordinasyon ve igbirlili zayrflrfr da
kamu hizmetlerinin yonetiminde
verimli, seri ve etkin iglerlife engel

karhhk

merkezli bir dogrultuda koymahdrrlar.

Liyakat esasrna uymadan getiril
mig, iyi yetigmemig ve hatta kamu

sal

yarann onune

kigisel

menfaatlerini gegirmig bir yoneti
cinin gudiimune verilmig iyi igle
yen bir unite de kotu yonetim
nedeniyle bu gizgisini ktsa zamanda
yitirdifinden, organizasyondan bekle
nen yarann idari faaliyet yararl
dolrultusunda olugmast iEin en bagta

olmaktadrr. Bu entegrasyonun
mirmkun olmamast durumunda,

tepe yonetici iyi segilmiq olmahdrr.
Organizasyon kulttirii iEinde perso
nelin uygun konuglandtnlmast anla
mrnda qahganrn, yetki, sorumluluk ve

uygulanmastna karar verilmig insan
gticu yonetim stratejisinde onerilen
davranrg parametrelerinin tatbik

buna balh olarak ucret yon0nden
daha ust seviyedeki bir pozisyona
atanmasr olarak tanrmlanan ve

Z,
-r:
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galryanlann gudtilenmesini safla

tegkil eden beldentiler nelerdir?
. ige girdikten veya gorev aldrktan

geliqtirmenin degil de ozel iligkilerin

bunlan yapmak artrk zorunlu hale
gelmigtir. Qunkii topyekun kalkrnma
igin en bagta gelen etmen olan
yetigmig insan gucunu ulusal hedef
istikametinde deferlendirmek yolun
daki gayretlerin verimlilegtirilmesi,
iglerin daha verimli yani daha etkili,
hzh ve salhkh ytirtittilmesinin sa!
lanmasr yonunde egitimle mumkun

daha geEerli oldulu gortgun0n

olabilecektir.

alabiliyor muyuz?

yaygmlagillr durumlarda motivasyon
bozulmakta ve elbette ig verimi de

B0ttin amme hizmetlerinde verimli

.igyerimde gerek ig arkadaglanm ve
gerekse igletme, giderek de ulke

yarak baganlannr artrran

dogru
uygulanmrg terfinin de buyuk onemi

dofru uygulandllnda
motivasyonu artrrdrlr gibi yanlq
uygulandrlnda da motivasyonu
bozucu etki yapmaktadr. Bilhassa
Ealryma ve kendini olumlu yonde

vardrr. Terfi

)-.

I
I

dugmelrtedir.

Bu

bakrmdan hem

verimlilifii artrrmak hem de kurumsal

bir geregi olarak, her

N

lagmanln

I

kurulugun insangucii planlamasnda

terfi unsurunu adil bir

biEimde

uygulamasr gerekmektedir.

4. Sonug ve Oneriler:
Ulkemiz kurum, kural ve dtizenleme
lerinin AB ile kriterler ve metotlar
baflamrnda benzegtirilmesi uygula

malannrn uzerinde yolun olarak
galryildrg tarihsel surecin gtincel
ytzunde gerek ilkesel, gerekse pratik
olarak insangiicu planlamasnm her

ttirlti

I

I

subjektiviteden uzaklagtrrlarak
gergeklegtirilmesi yani taglarrn yerli
yerine oturtulmasr gerefi giindemde
yer almasr elzem ve yadsrnamaz bir
ihtiyacr igaret etmektedir.
Kamu Kurum ve kuruluglannda insan
gucuniin daha verimli kullanrlmaslna
matuf olarak hiyerargik organizasyon

.Yaptrflm gorevle ilgili verecegim
kararlar ile yapacallm planlarda

bilmem

ve goz

onirne

almam

gereken yasa ve diler diizenlemelerle
ilgili yeterli bilgiye sahip miyim?
.Yonettilim personeli ilgilendiren bir
konuda onlarrn gori.iglerinden yete
rince faydalanryor muyum?

sorumluluk yirklemesinin daha biling
li ve isabetli gerEeklegtirilmesi gerek
mektedir.

amacryla yeterli onlemler aldrk mr?

Objektif hstaslara dayanan krsrtlan
m€ odtllendirme uygulamasr da

.Yonetimim altmda Eahganlar
kendilerini geligtirmek igin yeterli

kamu hizmetlerinde daha gok galryan

motivasyona

ve daha iyi performans gosteren

gerece sahipler mi?

ve

gerekiyorsa araE

kamu Eahqanlarnr tegvikte olumlu rol

.Objektif krstaslar dolrultusunda

oynayacalrtrr.

odul ve ceza metotlannr igletme yarart
dofirultusunda kullanryor muyum?
Bunun yanr srra da gerek ylne
idarecinin ve gerekse personelin
birbirlerine ve kendilerine gu sorulart
sormalan, insangticu planlamastntn

Yeni personel alrrken

kesinlikle
olgulebilir unsurlar bagta olmak uzere
niteliklerine gore personel ahml

L

idarecilerin insang0c0 yonetiminin
salhkh surdurtilmesiamacrfa kendi
lerinden baqlayarak gu delerlendir
meleri yapmalan faydah bulunmak
tadr:

.igyerimizdeki iglemler daha Eabuk
ve daha az maliyetle yaprlabilir mi?
Bu konuda alternatifler geligtirmek
iEin neye ihtiyacm var? Maliyetleri
duguk kalitel yiiksek tutmak

dahilinde gorevlere gore yetki ve

I

lige pozitif katkrh tutumluluk esasr on
plana grkarrlmahdrr. Yoneticilere
sorumluluk olgi.istinde yetki verilmesi
gerektiginden yonetici seEiminde
"kaEnilmaz referans" olarak nesnel
ogelerin ryrlnda tespit edilecek
'liyakat" unsurunun belirleyici olmasr
esas almmahdrr.

yapmaya dikkat gosterilmelidir.
Alnmrg personel de verimlilifin
siirduriilmesi ve geligtirilmesi ama
crla hizmetiyle ilgili optimal skl*ta
hizmet igi efitim gormeli ve verilen

saghgr igin gerekli yiiklemeleri ve
verimlilik yolunda motivasyonu sa!
layacak tekrar ve bellemelere imkan

e$itimlerin bagarrsr yapilacak snav

verecektir:

larla sorgulanmahdr.

.Burada bulunugumuzun amactnt da

Gunumttzde

sonra kendimi kamuya kargr bir
hizmet borcu ile yuklenmig hissediyor

muyum?

.Beklentilerin kargilanmas nokta
srnda ne kadar itimat telkin ediyoruz?

.Beklentileri kargilayp kargrlamadr
ltmtza dair sinyalleri zamantnda

yararlarr dogrultusunda memnuniyet
uyandrrabiliyor muyum? Yapugrm

igten dolay ustlerimin

drgrnda

topluma ve milletime kargr sorum
luluk hissediyor muyum?

.Sahamda nasrl daha iyi ve daha
yararh olmayr bagarabilirim?
Elbette bu soru ve cevaplartn
igtenlikle uygulanmasr yanrnda guni.i
muze uygun teknolojik ve biligim
donanrmlarr gibi faktorlerden fayda
lanma, kamu yoneticilerinin insanilili
drglamayan verimlilik merkezli tutum

lan, ig ve insangucu planlamasmm
olumlu aktorleri olacaktr.
Kamu iletisadi kuruluglannda dengeli
ucret sistemiyle desteklenerek, verim
lilik ilkesi do$rultusunda yaprlandril
mrg ig ve insangucii planlamasr ile

objektif kriterlere dayah liyakat ve
efitim esash bir personel atama ve
gorevlendirme rejimi uygulanmast,
gelmig bulundufiumuz konjonkturel
noktada artrk otelenemez durumda
olan bir zorunluluktur.
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Tobacco Fund
(Ttitiin Fonu - Kurumu)

Bulgaristan'da ulkemizdeh TAPDK
ya ksmen benzer 3 ; t0ttin tiretim
kotalarrnr belirlemek, bu kotalart
dagrtmak, ttitiin ile ilgili primin
odemesini gergeklegtirmek, iireti
cileri ve ahcrlarr bilgilendirmek, tiitiin
-ar-<ndaki geligmeleri ve AB mev
:-:: -: ilgililere anlatmak, gerekli

fl
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ff

:.: -.s_, : :.- ?ea: S;:;::-.,,s-. Johan
..ri'rura Birligi nceh
DEBAVEYE:

T-tun Ureriminin Yeni

Yaprsr".

TUTUN

Sih'erleaf (Qiimiigyaprak) Trading
Ltd. Bagkanr ve Yonetici .Mtdurit

tuahk - 2OO5

Agrlarr", Silverleaf (Gumiigyaprak)
Trading Ltd. Baqkan Yardtmctst ve

'

' I :i{,i;:efidirlglKr' ':

: :.'.,::aa:.a:::at,::::i:l:l::::::::::r:lr::::tt:::::::::::::::::

(Managing Director),

Qevre
siqde Oriental Tutun Uretimine Bakrq

r:t:r:til
i

Manisa Tekel Y.T.iqletme Miidiirti

BULGARIETAN'DA TdTdN

VC

Gustav

STAI\GL: "Balkanlarda ve

EIGARA I

Yonetici Mild0ru (Executive Director),

Franz SZONCSITZ: "Bulgaristan
Oriental Tutun dretimine Bakrq
Agrlan", G.A. Allamanis S.A. Yonetici
Mudtru ve Hellenic Tiltun isleme

Endustrileri Bagkanr,

Nikos
"Yunanistan
Tutun
ALLAMANIS:

Bu makalede ,2007 yrhnda AB uyeligi
gergeklegecek olan Bulgaristan'rn

Tuttrn, T0tiin Mamulleri Ve Alkollu

dretiminin Gelecefi", Turkiye'den de,

.,: : :: :.asvonu kurmak v.b. gorevleri
.-r-r-ir -zere. Tartm Bakanhgl'na
:agii c.a:ar qahsan. Tobacco Fund
rTutun Dairesit bulunmaktadrr.
Tobacco Fund'un kadro sayrsr 80

kgiden oluguyor. Ancak gu an
(Haziran 2005) fiili olarak 60 kigi

gahgmakta ve bu Eahganlann geneli,
sozlegme esaslna gore istihdam
edilmektedir. Tobacco Fund'un
merkezinde (Sofya) 25 kigi, Krrcaali
Bolgesi'nde 11 kigi, geri kalan
personel ise difer 7 Tagra Tegkilatrn
da gahgmaktadrr. Bu gahganlann
onemli bir krsml Tutun Eksperlili
Yuksek Okulu mezunudur

.4

2007'de Bulgaristan iqin 47.000 ton

tiretim kotasr belirlenmig, bunun
igin de ne kadar prim verileceli
belirlenmigtir.

2007'de Tobacco Fund'un kalkacaft
tuttn sektorir hakkrnda genel Igecekler Piyasasr Duzenleme ya
Paying Agencye dahil edilerek,
bir bahq aglsr sunulmugtur. Kurumu (TAPDK)'dan. Grup Bagkanr budaajans
iginde kontrol ve odeme
Bulgaristan'da; Tutun uretimi, Ahmet Hamdi GUM0Q: "Ttrk gorevini yuriitecefi ongorulmektedir.

uretilen tiitunlerin yaplsl, uretici

Tutirn Sektortr Uygulamalan

profili, AB uyeligi v.b. hususlarda,
iilkemiz tutiin sektorii ile sosyal ve
siyasal konjonktur yonuyle benzer

Gelecefi", konulu bildiri sundular.

likler taqrmaktadrr.
Yaztda, once Bulgaristan'da Haziran

2005'te yaprlan konferanstan ozetle
soz edilmiq, daha sonra da hem bu

Antonio ABRUNHOSA ise genel bir
deferlendirme yaparak; dunyada
tutun ve sigarantn gidigatr ile iretici
birliklerinin gereli ve oneminden soz

konferanstan yaprlan grkarsamalar

etti.

hem de gifai gezi ve

inceleme
neticesinde elde edilen bilgilerden
fayda mulahaza edilenler anlaill
mrgur.

'jPoS, Avrupa'daki Tiitiin
Uretimine Bakq
Aglarf'
Sempozyumu

77 Haziran 2OO5

tarihinde,

Bulgaristan'rn bagkenti Sofya'da,
Bulgaristan Tutun Fonu ile Uluslar

Ve

Uluslar fuasr Tutiln Yetigtiricileri
Birligi (ITGA) Yonetici Muduru

\eiice itibarivle: benzer Sorun ve
ozelliklere sahip oldugumuzdan.
DoQu Awupa daki Tutun Uretrmine
Balcq Agrlarr'nrn ele ahndrgr. sektoritn
igleyigi. sorunlan ve gelecege dair
projeksiyonlann tutuldugu Sempozyumun uygun bir qekilde gevirisinin
yapilmasr ve kitaplaqtrnlarak iilkemiz

tuttln sektorunirn

istifadesine

sunulmasrnda fayda gordiigumu
belirtmek isterim.
t::tt,,

Prim Sistemi ve Miktarr
Bulgaristan'da buyuk oranda Orien
tal tutunler 0retiliyor. Ancak bunun
yanrnda, ihracatEr firmalartn
yonlendirmesi ile Virginia ve Burley
tur[ tr-rtunler de uretiliyor. Ortalama

tutun fiyatr yaklagrk 4 Leva/Kg.
civarrndadrr. Ayrrca kalite duru

muna gore deligmekle birlikte Kg.
baqrna 2.2-2.3 Leva prim veriliyor.
Prim, AB'nin Ortak Tarrm Politikasr
Eergevesinde Bulgaristana yaptrlt
genel yardrm fonundan bu alana
aktarmakla saflanryor. Primin 2/3'ti
Kg. bagrna, 1/3'ti de kalite kriterine
bafh olarak odeniyor,

T0tun uretiminin btyuk

bolumu;
Basmas)

. .€,

.::ti

Oriental

tip tutun

bir

(Cebel

olarak, nirfus

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

yodunlugunun Eogunu oluqturan

vardrr. Ancak kooperatifler, Komii

gerEeklegmektedir. Bu tutunirn
1. Smrfr (Clas):6.72 Leva, 2..Sntft
4.26 Leva,3. Srnrfr ise 1.70 Leva (1
Leva:0.93 YTL)'ya satrhyor.

nizm donemindeki Kolhoz Sistemi'ne

Ttitiin dretimi ve Ahm - SiizleEme Kota Sistemi

benzetildifi igin iireticiler tarafindan,
kooperatiflere kargt olumsuz bir on

Bulgaristan'da 2004 yrlnda 60'000

yargr beslenmektedir. Ancak devletin
ekonomik ve orgutlenme Yonundeki
desteli neticesinde, Tutun Uretici

uretici tarafindan, 39.952

Oriental, 14.233 ton Virginia, 626 ton
da Burley olmak uzere toplam 58.811

Primin Diler Kaynaklan (Finansr)

Birlikleri olugmaktadrr ve 1-2 sene
iginde artrk sozleqmelerin tamamen

Bulgaristan'da ithal sigaralardan belli

Kooperatif-Birlikler vasrtasryla gerEek

tutiin verimi ise 150 Kg. civarrndadrr.
10 yl once ti.ttun uretim miktanntn
100 - 150 bin ton arastnda oldufu,

Turkler tarafindan Krrcaali Bolgesinde

oranda fon almryor. Bu fonun, 4
milyon Dolan Tobacco Fund'un
butgesi olarak her yl ayrilrYor.
Aynca ithal edilen tutunden ahnan
verginin % 5'i ve ihrag edilen tttun
tutarrnrn ise direkt % 2'si Tobacco
Fund'un gelirini olugturuyor.
Bununla beraber; yurtiEinde sattlan
sigaradan alman verginin % 30'u

Tobacco Fund'da

leqmesi hedeflenmektedir.

Ayrrca Bulgaristan'da Ziraat Odalart

nrn konumu, Turkiye'deki Odalann
konumundan Eok zaYrftrr. Bu bakm

dan Kooperatiflerin, Ziraat Odalarr ile
bir iligkisi soz konusu degildir.

Odeme Kurumu ve

Yeniden

Yaprlanma

biriktirilerek,

ureticiye verilen primlerin kaynaint
olugturuyor.

AB'de ttitun ureticilerinin

hemen

hemen tamamt birlik uyesidir' AB'de
primin % 50'si direkt ureticiye, % 48'i

Birlik vasrtasl ile ureticiye verilir.
Primin % 2'lik dilimi ise Birlik

Bulgaristan'da Tartm Bakanhgr bunye
sinde Il ve Ilge Tanm Teqkilatr'ndan
bagka direk Bakanhga bagh olarak

gahgan SAPARD

flanm ve

Krrsal

Kallqnma Ozel Kahhm Programt)
bulunmaktadr. Omegin Krcaali'de

ton

ton dizeyinde ttrtiln iiretimi gerqek
legtirilmigtir. Dekar bagrna Oriental

bunun da 80 bin tonunun ihracat, 70
bin tonunun ise iq ve drg piyasa igin
uretilen sigaranrn imalatrnda kullanrl
drgr belirtiliyor.'
Tutun uretimi, qimdilik, tamamen

munferit olarak yaPrlan

sozlegme
esaslna gore gergeklegmektedir.
Ahcrlar, 15 fuahk tarihine kadar hangi

Belediye'den, ne kadar ve hangi
mengei (Qeqit, sort) tutiinu almak
istedigini Tiitun Dairesi'ne bildirir.
dreticiler de hangi bolgede ne kadar

tirtirn uretebileceklerini

Belediye'ye

bildirir. Bolgesinde tutun uretimi olan
Belediyeler en az bir Personeli bu

defigken ktstm ve ozel yardrm olmak

hem Tanm Tegkilatr hem de SAPARD
ayrr birimler olarak faaliyetini sirrdirr
mektedir.
Tanm Bakanhlimn (Haziran 2005'te
basrna yansryan) aEtklamalanna gore;

unsurdan olugmaktadrr.

Yerini

rakama gore uretim kotastnt belirler.

$ecek. Tartm Bakanhlinrn oniindeki
en onemli ve radikal ig olarak odeme
kurumlartntn yaprlandrrrlmasr oldulu
belirtiliyor.
Tanm Bakan Yardtmcsr'ntn beyamna
gore; 30 Haziran 2006 tarihine kadar

(Belediyelere) kaydrrrr. Tiitirn Dairesi'
arz talep durumuna gore ahcr ile
ureticiyi bulugturur. 31 lttart'a kadar
ahcrnrn, iireticiler ile sozlegmeyi
bitirmesi gerekir. Belediye, Tutiin
Dairesi'nin altct talepleri dogrultu

giderlerinin finans kaynalr olarak
birliklere verilmel<tedir.

Ayrrca toplulukta prim; sabit krsrm,

uzere

iig

2006 yhnda SAPARD'n

konuda gorevlendirir.

Tiitun Daire'si, ahm ve

uretim

talebinden (ahcr talebi ve trreticinin

uretim izin talebinden), az

olan

Sabit ktstm iiretim miktarlna, Odeme Kurumu (PaYng AgencY) Ureticinin uretim taleP miktart,
degigken hstm kalite ve menqei alacak ve ttim odemeler QiftEi KaYt ahcrnrn talebinden az olursa altct
kriterlerine gore verilirken, ozel Sistemi (QKS) gerqevesinde gergekle talebini baqka uretim alanlarr
yardtm ise uretici birliklerine veril
mektedir.

Diler taraftan, 1 Ocak 2006 itibarile
bu sistemin tamamen degigtiii ve
2006 tir0n yhnda uygulamanm farklt
olacalrnl da belirtmek gerekir.
AB, bu dolrultuda Bulgaristan'dan
asgari fiyat uygulamasnt ve irretim
miktanna gore prim verilmesini kaldr
rarak, yerine ilretim alantna gore prim
sistemine gegilmesini istiYor.

AB'de 2009 yrhna kadar tiitun
uretimine prim verilmesi kararlag
trrrlmryhr. Difier taraftan primin 2013

vrhna kadar uzattlmast AB'de taraf
iarca gor0gulmektedir.

Birlik Veya KooperatifleEme
Bulgaristan'da Kooperatifler (Birlikler)
in igleyiqi, bir Bakanlar Kurulu Karart
ile d0zenlenmiq durumdadrr.
Buna gore; kooperatifin varhlt igin en
az 30 uye ve bu tiyelerce ylhk en az 80
0retim koqulu getirilmigtir.

ton

Krrcaali'deki kooperatifin 142 uyesi

Payng Agency'nin Santrali (Merkez)
Sofya'da kurulacak. 11 tane de Bolge

(Tagra) Tegkilatr olugturulacak ve
Tobacco Fund'un bunYesinde Yer
alacak. Yeni yaPrlanmada Tanm ll
Mudtirliikleri oldugu gibi kalacak.

Krrcaali'de bu baflamda Tarim Il
Mudurlfigu, Odeme Ajansr (SaPard)

ve Tutun Dairesi ortak

Eahgmalar

yapryorlar. Ajans, Yeni YaPrlanma
neticesinde QKS'ni gergeklegtirecek

ve odemeleti bu dogrultuda yapacak.
Difier taraftan TurkiYe'den farkh
olarak; belediyelerin de kendilerine ait

tarrmsal alanlarrn kiralanmasr, iqletil
mesi ve deferlendirilmesi igini takip

etme fonksiyonunu Yuruten (3-5
personelden olugan) Tanm $ube
Mudurlukleri bulunuYor.

sunda tespit edip kendisine bildirdigi
tiretim kotastnt, muhtarlar vasrtast ile

ureticilere dafrtryor. Kotay alan
irretici, bu kota dahilinde ahcr ile
sozlegme yapryor. Daire, altcilar
tarafindan kendisine teslim edilen
sozlegmelere bakrp, bunlann miktar
ve gegit yonti ile dalrtrlan kotaya
uygunlufunu ewak trzerinde kontrol
ediyor. Burada altctntn talebi,

iireticinin ise kotast miktar ve gegit

yonuyle denetleniyor.

da 31 Mart tarihine
kadar bitirilmektedir. Tanm Bakanltlt
bu sureyi en fazla 1 aY daha uzata
biliyor.

Ayrrca tutiin ahmr

Bulgaristan'da

9 adet Ttitirn Ahct

Firma faaliyetini surdiiruyor. Bunlann

bagnda, Bulgar Tabac, Socotab,

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Mihailidis (Yunan Firmasr), Misirian,
Mehanika, Vekamlados ve Promium
gelmektedir.

Tarrm Bakanhgr; tutiin nevi

ve

sortlarrna gore degiqmekle birlikte

asgari fiyatlarr belirlemektedir. Ancak

doviz fiyatlarr dugunce; ahcr zarar
etmesin, satrctnrn gelirinde ::
gerileme olmasln diye aradah :':aftcr vasrtasryla veya dire< -.2.2^
ureticiye verilmektedir. {:::?. : :
Bulgaristan'daki asga:: ' , :: ,_,= -

lamasrnrn

kaldrrrl:ras

:

'"=

-:-- --.= t- t --=:=-:.,att edilmekle birlikte, reklam yasafrna
olan 32"- -:1 .:- *:e::rcen tam olarak uyuldugu soylenemez.
Ame:i-:t .= : :'.-'.-- -..-:: Birli$i Toplum olarak sigaranrn zararlarr ve
:-:. .\tsrr'a sigara aleyhtan bilinE hakkrnda,
ulkel::.:= -:-:(i.r:;- - : -'='--='
ulkemiz kadar duyarh olmadrklan
daki bu

Sjsa:a J:e:.ni. Tuketimi

ve

E* ca: T:rac

tiiketimi iilkemizde yrlda 1.5

Kg.
civarrnda iken, bu rakam Bulgaristan
da yaklagrk 2.5 kg. civarrndadrr.
1 Eylul2004 tarihi itibarile Eignenen

..

etmektedir,

tutunlerin. katran. nikotin ve karbon
monoksit degerleri uygun olmayan

Ti.itijn ithalatr Ve ihracatr

sigaralarn, marka ve drg gorunug
kurallarrna uygun olmayan tuketici

'

Bulgaristan'da ylhk 10 ile 12 bin ton
arasrnda tiltun ithal edilmektedir.
Ithalatrn asrl onemli hsmrnr, genig

yaprakh tutunler olugturur. Ulke
iEinde de benzer veya daha yuksek
kalitede ve daha dugtik fiyata,
dumanda kurutulmug Bulgar tutiin
leri uretilmektedir.

2004'iin ilk on ayrnda Bulgaristan
Grimruk Dairesi'nden ahnan veriye

paketlerinin, hiEbir metin, isim, ticari

," : :.:e ozel sigara
fabl.ias :. -* I ., : s.::. :.atdtnlabilir.
Bulga: 1.=z- - --.= :enelinde 6
sigara z=- , =: :*-:nmaktadrr
(Bunla:: S:', = 3,agoevgrad,
Hasco''a. =."- l=-- ?.t';en-Plevne,
Flibe-Plc',:', := i -- ::rr ikisi gu an

Zimbabwe ve Hindistan'dan olmak

gahqmrrc: l=- -.:.-: 4 sigara
fabrikasrr.:a: -,s -.- ::<rolojisi de
gok eskic.:. S-:--- : -::<: iki sigara

ithal

olarak

gore; buyuk oranda Brezilya,

uzere 10.709 ton titiin

edilmigtir. Ithal edilen bu tutiinlerin
gegitlerine gore dalrhmr gu qekildedir:

Virginia: 4.667 ton, Burley: 1.667
ton, Oriental: 2.460 ton, Diger:
1.915 ton.

Bulgaristan, eski bir Oriental tiitun
ihracatgrsrdrr ve buna dayah olarak da

dtinya tutun piyasalarrnda iyi yerler
edinmigtir. Bulgar tiretimi ihracata
yoneliktir. Bu itibarla, Bulgar Oriental

tutununiin %7O'inden fazlasrnn ihrag

fabrikasi l€:rr r-. ,=
iyi durumoa:.:

Bulgar Taba:

:

,::irlilik

belirtiliyor. .:- .:'?

oldugu

Jzelleqtirme
amactyla ila.-', = :r:'.a:rlan Bulgar
Tabac'a sor. :,a:a.. ,r,:
dolar
verildigi \e l- :=:=:.:"lilyon
de yeterli
bulunmadrgr rc.: sa-.",nadrgr ifade
edilmektedir.
Bulgar Tabac -:. ::t;n uretiminin
yogun oldugu',e:le:de. 5 igleme

atolyesi vardrr. B-riardan biri de
Krrcaali'dedir. B,:adaki atolyede

cezbedecek daha pek qok ozelliklere
sahip bir tutunduL.

yaprldrlrndan

Bulgaristan'rn 2004 yrhndaki ihracat
miktarr ise 28.981 tondur. Genel
olarak yrlhk tutiin ihracatr 13.000 ile

28.000 ton arasrnda

degigir.
arasrnda Oriental,

igleme, yaklagrk 3'lr '..-irk makinelerle

old:lca eski

dadrr.

Bulgaristan'da
pahah sigaralar

marka igermeyen ve bazr uriinlerin
daha az zararh oldu{una dair bir
grafik ya da igaret iEeren sigara paket
lerinin satrgr yasaklanmrqhr.
i Ocak 2005 tarihi itibariyle, yasada
belirtilen yerler drqrndaki yerlerde,
kreglerde, anaokullarrnda, okullarda,

ogrenci yurtlannda, trbbi kurumlarda
ve gocuklarla olrenciler igin duzenle
nen spor ve halk etkinliklerinde tutun

urirnlerinin satrgr yasaklanmrEtrr . 7

,....:: {annln 150

milyon c: z- : ,=- ^la

edilmesi planlanrr. Q0nku bu tutun;

ekolojik temizlik, diiguk fiyat,
elastikiyet gibi sigara imalatgilarrnr

1996-2002 yllan

gorulmektedir. Bundan dolayrdrr ki, 7
Milyon 800 bin ntrfusa kargn sigara
tuketimi 23-24 milyon Kg. oldugu
belirtiliyor. Fert bagna dugen sigara

durum

us: segmentteki
i.5 Le.,.a civarrnda

satilryor.

MYNAKEA
1- Bu makale; Bulgaristan Tobacco Fund Yoneticisi
(BaEkan) sagtn Oktag Ahmedou, Bulgar Tabac
getktlileri, Krcaalt'de Tobacco Fund getktltlert, tiltiln
tirettctlert ue tAil)n iirettm kooperatift getktltleri ile
gorrqme, miilakat oe [nceleme ile sempozgumda
sunulan bildtrtlerden g ararlanarak hutrlanmryttr.
2- Sempozyum, Bulgaistan Tobacco Fund ue
Bulgartstan Tiltiln lqlegicilert Btrltgt taraftndan finanse
edilmiqtir.
3- Onemlt fark olarak, TAPDK'run ozerk olmast,
'igarag ue alkolil de kaptgor alm6t. tatra
tegkilatrrun ue tirettci[ere prim ueme ue genel olarak
gardrmct destek alma gibi bir mtsgonunun olmamxt
gaste.lLebilir.

1- BulgarLstanc)a Tiltun EksperliEi Yiksek Okulu
t'arcitr. Bu okui Ziraat Fakiiltesi'ne balh olarak
egitim.iil remekfer 5 gL[ oLan egitim silresinin iLk ilq
uttL. aad: aerslerden oLu;makta, 4. ue 5. gillarda tse
rz:q ie.sien ile bolilmler aAn a!fl eEitimleint
' --

^--.e-.Iedl.

Bu

brarylar.

TUIUn.

=

e-:auasgon-Magalama, Alkol-$arap DeglstasAanu

-

.:.

seklindedir.

Sigara igme Ve Reklam Yasagr

i-

ortalama ihracat miktarlarr vaklasrk
"Utkeie

olarak 21.000 tondur.
uretilen Oriental tittunun 213'den
fazlasr ihraE edilir ve onde gelen

Bulgaristan'da da ulkernizoe oldugu
gibi, toplu tagrma araglan. kari-iuya ve
ozel sektore ait eglence 1'erleri dahil
tum iqyerlerinde, sigara icme yasaQr

sigara imalatgilannrn harmanlarrnda

mevcuttur. Buna mukabil. sigara

kullanrhr.

igenlere yer gosterilmesi veya sigara

Cumhurlgett'nde TUtiin Sektoril'ndeki Ulusal
Polittkalar, 1 7I 061 2005, Sofga, Bulgaistan.
TAtAn Aretimi, 1976 gilrnda 140 000 ton mahsul tle en
ust seotgege ulaSh. 1960-1989 gilLan ararnda gilk
tiltiln ilrettmt Aaklaprk otarak 1 5 000 tondu. Bu oran,
1980-1989 gillan arxtnda, grt baStm,78 ila 140 000
ton arutnda degtEmiEtir. Uretim silrekltltgi direkt
olarak gapilan lhracatlarla ue tE tikettm ile
sagLanmrytlr. Bu donemlerde Bulgaristan dingantn
ijnde g elen tilttin ihracatglanndandt.
6- Ahmedou Oktag, a.g.e.
7- Ahmedou Oktag, a.g.e.

Virginia ve Burley

tutirnlerinin

ihracatrn %85'inden fazlasrnr "havada

- kurutulmug tutun" yani Oriental tip
tut0n olugturur. Qok buyuk miktar

iEme odasr tahsisi

zorunlululu

getirilmigtir.
Sigara igme yasafrna, genelde riayet

.ltl'

\hmedou, Oktag, "Doiu ADrupa'da Tilttin
J-etimindekt Bakry Aqtlan Sempozgumu" Bulgartstan

1

TUrUN EKSPERLERI

oennEGi

e0lreNi

qi 'de

teghizatrn eski olmasr ve yeterince
verim ahnamamasr nedeniyle, gok
az saytda da olsa yabancr tutun
girketlerinin ulkeye yatrnm yapma

lanna izin verildi ve verimliligi artrr
mak amacryla sigara fabrikalarrnrn
saysnda onemli bir duguge gidildi.

neler'

oluyor?

Yabancr girketler, tutun fabrikala
rrndaki teEhizatr yenilemelerinin
karglh$rnda, illkede uretilen tutunleri
daha ucuza alabildiler .2 Boylece,
son 20 yrl iginde Qin, tutun sekto

runde kullanrlan en yuksek teknolo

Asg a' da

ttitiin sektoriiniin
gidiqafi iizertne bir iSrnek.

Qin'deki tutiin tekelinin en buyuk
problemi ulkede gerektifrinden fazla
tirttn uretimi yaprlmasr ve onii
ahnamayan sahte sigara uretimi.
tutun analisti David Adelman, China
National Tobacco'yu dtinyanln en

Houston,USA

karh qirketi olarak tanrmhyor.3
2005 yrhmn son gtinlerinde China
National Tobacco Corporation ve
Philip Morris International, Qin'de
Marlboro sigarasrnln uretiminin
yapilmasm ongoren bir anlagma
imzaladr. Bu anlaqmaya gore,
Marlboro sigarasrnln, China National

Tobacco Corporationin

fabrikala
nnda iiretilmesine ve da$rtrmrnrn da
yine aym girket tarafrndan yaprlmasr
na karar verildi. Ayrrca, iki girket

arasrnda, Lozan'da % 50 hisseli bir
ortakhk kurularak, Qin'de uretilecek

olan sigaralarrn uluslararasr pazarda
sahlmasr kararlagtrrrldl .1

$u anda, China National Tobacco
dunyadaki en buyuk tirtun mamulleri
satlcrsl olarak biliniyor. D0nya sigara

tiiketiminin %3O'unun gerEeklegtili
Qin'de 350 milyon sigara tiryakisi
bulunuyor ve yrlda 1,7 trilyon sigara

tuketiliyor. Tekelin tiitun

sekto

h0kr.lnreti. y'abancr sigara ithalatl,
paTarlarnasl ve dalrtrmr 0zerine
gok kab hsrtlamalar getirdiginden,

yabancr girketlerin Qin'deki pazar
paylan azu ettiklerinden gok daha az
rakamlarda sel.rediyor. Fakat her yrl
1,7 trilyon sigara tiiketilen bir ulkede
yabancr girketlerin %3'lijk payr hig de
azlmsanamayacak bir kazanca teka

bulediyor.
Yabancr sigara girketlerinin Qin'e
sonlarrna

rastltyor. Sherman Cochran'rn yaz
dtgt "Big Business in China" kitabrna
gore, British American Tobacco'nun
kurucularrndan biri olan James B.
Duke, 1881 yrhnda ilk sigara sarma
makinesinin yaprlmasryla birlikte,

sigaralarrnr satacak yeni pazarlar
aramaya baglar.6 Bir gun gahgan
lanndan kendisine bir atlas bulma
larrnr ister. Qevirdigi sayfalarda, hari

talardan'Eok ulkelerin nirfuslarrna
dikkat eden Duke, Qin'e gelince
durur ve burada sigaralarnr satacak
lannr soyler. O zaman 430 milyon

nufusa sahip olan Qin, dofru

runden sa$ladrfr kazang milli gelirin
%72'si. China National Tobacco

bundan sonra hrzh

900'ti agkrn tutiin mamulu 0retiyor.a

Qin'de sigaralarrnr satmaya baglar.

Ancak bu sigaralann birqogunun
kalitesinin dugiik oldulu da biliniyor.
Qin'de sigara iEenlerin iiEte birinden

Eo{unu krrsal alanda
ekonomik durumu iyi

yagayan,

olmayan

China National Tobacco Corporation
ashnda Qn devletinin tirtiin tekeline

giftgiler olugturuyor. Maddi neden
lerden dolayr krrsal alanda yaqayan
lar, kalitesinden ziyade fiyat olarak

balh olarak gahgan bir girket. Devlet

daha uygun olan sigaralarr tuketmeyi

Tutiin Tekeli Yonetimi

(State

tercih ediyorlar. Ote yandan, ekono

Tobacco Monopoly Administration)

mik olarak daha iyi halli olanlar, daha

7982 yhnda China

National

Tobacco Corporation'r

Eok orta kalitedeki sigaralan igiyorlar.

kurarak,

Zira en iyi kalite diye bilinen sigara

tiitiin tirtinlerinin pazarlama, iiretim,
dalrtrm ve satrg sorumlulu$unu bu
girkete verdi. $irketin en biiyuk
amacl, tiitun selrtortindeki modern

larrn EoSunlu$unun sahtesinin yaprl
drfi halk arasrnda bilinen bir gerEek.
2005 yhnda Qin'de 7.3 milyar sahte

Iegmeyi saflamaktr. 1980'lerde
sigara fabrikalannda kullanrlan

ilgisini cekrneye baglad. Ancak, Qin

girmeleri 19. yuzyhn

jiye sahip olmug oldu.

Ancak bu tur sorunlara rafimen,
Rice dniversitesi

lerden itibaren yabancr girketlerin

sigara ele geEirilmesi, sahtecililin ne
kadar yaygrn oldugunu kanrthyor.s

Qin'deki karh sigara pazail, 1970

adrestir. British American Tobacco

bir

stratejiyle

"Qin'de girilmedik yer brrakmayan"
British American Tobacco, yonetim

degigip, tutun sektoru devletleg
tirilince yaklagrk 380 milyon dolar
karla irlkeden (birgln yeniden geri
donmek uzere) ayrrlmak zorunda
kalrr

.7

1979 yhnda Qin kaprlarrnr yabancr
girketlere " araladrlrnda ", birEok
yabancr girket bu yeni politikadan
faydalanarak Qin'in olalanust0 kdrh
pazannda yer almaya Eahgtr. Ancak
daha onceden de belirtildigi gibi, Qin
hukumetinin bu politikasrnrn ardrn

daki esas amag fabrikalarrndaki
teknolojinin yenilenmesiydi. Bu
yuzden, tutun selctoril Tekelin

srlq

kontrolu altlnda yoluna devam
ederken, yabancr girketler afzu
ettikleri kazancr tam olarak salla

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

eULreNi

yamadrlar.

2001 yh Qin'deki tutun sektor0 igin
ayrr bir anlam tagryor. Dunya Ticaret
Orgutune giren Qin, tekelin kalkma

srna dair bashlara direnig goster

mesine ragmen, eski katr politikasrnr
biraz olsun esnetmek zorunda kaldr.

British American Tobacco, 2004
ylnn yaanda Qin hukiimetiyle bir
anlagma imzalayarak iilkede bii
sigara fabrikasr aqacagrnr ve s!ga

ralannln dagrbmr icin bir aQ olugtura
cafnr agrkladi. .\nca< aniagma Qin

de tiitiln te<e i-'- acrr elestirilerine
maruz kaicr ie gercJHegtiri'lemedi.8
Philip llo:ris lrtemational ise tutun
tekeline batli oian China National
Tobacco Corporation ile anlaqarak
son:acian qrkabilecek herhangi bir
sorrirru ergellemig oldu.
?e< :undan sonra Qin'de ne olacak?
Qun gegtikge kaprlarrnr yabancl
2- ,-.-..: 3.-!ett. Btggct in the World:

KAYNAKQA

yatlrrma daha fazla aqan bu sigara

iilkesindeki son geligmeler, tirm
diinyadaki ttitun sektorunu etkile
yecege benziyor. Muazzam sigara
uretimi ve tuketimi, ucuz iggucuyle

ve uqsuz bucaksz topraklarryla Qin'in

tutun sektori.rndeki potansiyeli aEtk.
Ancak bu potansiyeli nasrl ve kiminle
kullanacafrnr zaman gosterecek.

6- Nlnillan?lr Aer,

An Oueruteu

:'-:::::c
:-.e S'i.\l,A and the Chinese Ctgarette IndBtrA,"
Reporler on Chire's Tobacco Indbtrg,
: ).1999.

7- Belinda O'SuIIiuan, Simon Chapman,

Trarenatiorel Tobacco Compantes in Chire

1 :tp : en.w ikipedia.orgl wikilchina _National _Tobacco _Co.
5- 7.3 b illion CtqarettT setzed in Chim in 2005,"

1

(

1 997."Tobacco
Control. 2000 : 9 :292-302
Sonbahar ).

976-

8- "BAT uriles oll t50m China OutlaA. Times Online.

Peopte s Dailq-. 0 I. I 2.2006.

,r
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"Vut China Market Keg to Srcking

Walshington Post. 20. I I .1996.
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.2Oo3.2005TekelA.$.GenelMi]durYardrmctsr

Sn. Fahri ARIKA|{
TEKEL A.g. Genel Miidiiri.i

.
.
.
,
.
.
.
.

Atako!'Marina ve Yai igietmeleri A$.'nde Denetim Kurulu uyeligi
20O2-2003 Bas Hesap Uzmanlrgr.
2A01-2002 Hesap Uzmanhgr.
2000-2001 1 Yrl Yurtdrgr Gecici G6rev (lngiltere),
7999-2000 Bogazigi Kurumlar V.D. Bagkanhfr,
1997-1999 Nuruosmani-r'e \D. Bagkanhgr (Detage olarak),
1993-1997 Hesap UzmanJrg.
1990-1993 Hesap Uzman Yardtmcrlrgr.
Halen, TEKEL A.$. Genel Mudi-rr gorerinin vanr srra: Reytek Tutiin San. ve Tic. A$. Yonetim
Kurulu Bagkanh!r C6revlerini de siirdiirmekedir.
''r':,t:t:illlillill:iiill:iil

:,1963

ylnda

02.01.1e6? "tiiiii!(4q;1

::Kiitahya'da dogdu.

Ankaa'da dogdu. 1988:i
ldnda Istanbul Universi

i::lli<:,;ve,

orta

6greni
,li!'-tiifi::.:r, srrast ile

nemdpaqa ( rzmrr
,

I

Siyasal Bilgiler
Fakilt$i Kmu Yoneti

mi Bolitrni:nden meun

),

oldu. 1990

t<iltairya
:.:r:{amamladl.

!r1$inlrl:

:. dA:li1,1,

tsi

:'v,9

IEigleri Bakanhk

;

run

oan rulun teKnoloJr
'Lluhdndidi,,,'olarak
TEKEL,A.$;
Qenel Miidtir Yrd.

DAHA 6NCE BUL(-IYDOCU GoREVLER

.

28.17.2005 TEKEL

:

AQ. Genel Miidiir

YardlmcrL!r,

.
.

49. Bagmiifettigi.
l9.l 1.2004 TEKEL A.$. Destek

2'1..06.2005 TEKEL

Hizmetleri

ve Bagh

igletmeler Dairesi

Bagkanhgr,

.
.

17.01.2003 TEKELA.q. Bagmiifettigi.

72.07.1,994 TEKEL Genel }ludurlugu

MufettiEi,

.

05.11.1990 TEKEL Qenel Miidtrrluqt

mgzurr

r oU!1,

i.0.

rlzerine biiimsel kitap ve makaleleri
bulunmakiadrr. Evli ve 3 gocuk babasrdrr.
Ingilizce bilmektedir.
DAFI,A ONCE BULqNDUEU GOREVLER :

.

28.17.2005 TEKEL A.q. Genel Miidiir

Yardrmcrhgr,

Halen Tekel A.$. Genel l{iidur Yardrm

TEKELA.g.

,

31.72.2003

Genel Miidiir Yrd.

rev yapan lgiqleri. Bakan
ldarelei

hgr Mahalli

Kontrolorliigii

kadro
sunda memudyete bag
ladr. Evli ve 1 kz goculu

babasrdu.

DAHA ONCE BULUNDOE(I GOREVLER

.

28.11.2005 TEKEL

:

'A.S. Cenel

Miidiir

Yardrmcrhfr,

. 01.04.2004 Maltepe Belediye Bagkanhgr
Bagkan Yardmcrhlr,
.- 2003 Atakoy Otelcilik A.$. Denetim Kurulu
Uyelioi,
. 2003 Kolt0r ve Tuiizm Bakanlrgr Seyahat

Acenteleri Daire Baqkanh$r.

.

1990 lEigleri Bakanhdr Mahalli

ldareler

Kontrok!rliilii,

-

27.71.2005 Yaprak Ti.rtiin

Igletmeleri ve Ticareti Muessese Mirdrjri:.

Mtrfetiig Yardlmclsl,
crhgr gorevini siirdtirmektedir.

Sn. Ahmet ETayATAY

il{isat F€iktiltesi nde
master , elitimini
tamamladr. Tarrm Kimyasallan, Kimyasal
Pestisitler ve T0trin Endiistrisinde Istihdam

yerel yonetimler

izerindek, idari veraset
yetkisine dayanarak go

:,,!,d'O'F,ll, l,,,iiE.Y.o.
Sn. Mecit KOQALi
TEKEL A"E.
Genel M0diir Yrd,

yrlnda
Makaml

Halen Tekel A.S. Genel
Yardrmcrhgr gorevini siirdurmektedir.

t3

Mnd0r

Halen Tekel A.Q. Qenel Mudtir Yardrmcilrgi gorevinin
yanl slra;

. Tekel Spor KulirbLi Merkez Yonetim Kurulu
. Tekel Pazarlama.ve Daortrm Cenel Miidurliigii
A.$. Denetim Kurulu Uyeligi,
. Maltepe Yah Spor Yonetim Kurulu Oyelili,
Bagkam,

Qorevlerini de surdirrmekledir.

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BOLTENi

bolgeden olmasrnr istiyordu. Biz [E ay

Eksperli$in

}h$ama

tanahna
D'6ntigtrigti

iginde evlendik. Qocuklanmr kendim
biiyutmek iEin igten ayrrldrm. Eviili
gimizin ikinci yhnda Zeynep adrnda
bir krzrmrz oldu.
Evliligimizin ilk yllarrnda Bucak, Kula,
Egme, Saruhanh egimin goreve gittigi

bolgelerdi. On yh Bucak tuttinlerile
Bucak bolgesinde geqti. Bazen eve
gece yansr geliyor bazen de sabaha
kargr gorev yerine gidiyordu. Bunca
yrlhk gorev suresince egimin goreve
giderken bir gun olsun brkkrnhk ifade
eden bir gey soyledigini duymadrm.
Bavulu her zaman hazrr ve yolculuk
emrini beklerdi. Yne bir tiitiin tespiti

doneminde egimin emri Bucak'a
Erkmrg ve gitmigti. Ertesi akgam kapr

zili Ealdr. Attila bavulu ile geri
donmtgtu. Hem gagrrmrg hem de
sevinmigtim. Nigin dondtig0nii sordu

iumda bolgedeki lasrr siyasi qekig
melerden dolayr kadrosuna iade
edildigini soyledi. On yrlhk Bucak

Adile SUCU
(Tiitun Eksperi Atilla Sucu'nun Egi)

da boylece noktalanmrg
oldu. Her bolgede oldulu gibi bu
bolgede de egimi gok seven koylu
amcalarrmrz, alabeylerimiz oldu.
Bunlardan birkagr da bizi hig
macerasr

kuru fasulyeyi, krymah ve pirinEli ayva
dolmasrnr bana sevdirirken ben de

ona bol kekikli zeytinyagnn

iqine

hzarmrg ekmek bandrrmay sevdir
dim.

Dogum tarihlerimiz ve evlilik yl
don0mlerimiz hep tespit donemine
denk geldigi igin bu ozel gunlerimizi
telefonda hatrrlatarak kutlamrgzdrr.
Zaten ozel gunlerden ve ozel
hediyelerden hig hoglanmam. Egim
de bana hiEbir zaman pahah ambalaj
hediye
iEinde paketlenmiq
almamrgtrr. Zaten'hiEbir zaman beni
prrlantanrn, altrmn ve miicevherlerin
rgrltrsr ; prrrl prrrl parlayan bir guneq,
bembeyaz rgrldayan bir ayrn parlakhgr
kadar heyecanlandlramaz. Egimin
bana en guzel hediyesi gittigi bolgeye
ait olan koy pazarrndan antikact
srndan, kalaycrsmdan ya da gomlek
qisinden getirecegi objelerdir. Evliligi
mizin ilk yrllannda gelirinin onemli bir
lqsmrm kilim ve el dokumasr hahlara

bir

yatumlgtl. Daha sonra

da

bahr

ibrikler, arr korugii, delirmen tagr vb

objelerle evimiz

tam bir

antika

pazanna dondu.

Vrmi beq yrl Tekel'de Ttitun Eksperi
olarak hizmet vermig olan Attila
Sucu'nun on sekiz ylhk egi olarak

unutmayan Bucak'tan Kerim, Mustafa
Murat, Egme' den de Nasuh Amca

Eqimin bir ozelligi de son on yldan
beri gittigi koylerin fotolraflarrnr ve
insan manzaralannr gekmektir.

mrzdrr.

Evimizde iki bine yahn fotograf vardr.

birlikte gegirdilimiz zaman dilimindeki
bazt giizellikleri sizlerle paylamak
istedim.

Bilindigi gibi Eksper aileleri eqlerinin
gorev yaphgr bolgenin ne 0rettigini,
nelerinin meghur oldufiunu Sok ryl

katmaktadrr. Egim meslegini Eok

Bilindigi gibi Eksper ve Eksper egi
olmak ozverili, sabrrh, sofukkanh ve

bilirler ve gorevden donerken Bursa

bir sinir sistemine sahip

Bahkesir ise peynir ve hogmerim gibi
ozel urunler eve donen Eksperlerin
ailelerine getirdikleri en gtzel hedi

Degerli Tekel Ailesi,

saglam

olmay gerektirir. Bu

ozellikler

olmaynca yagamn yukri Eok agrr
gelir.

Egimle 1987 yhnda onun Eksper
agabel sayn Yalgrn DinE ve benim
liseden edebiyat olretmenim olan
sayln Emel ve Erdo$an Karaca
aracrhfryla tanrqtrk.

Bu dostlanmza

sonsuz saygl ve sevgilerimizi sunanz..

Dogma b0yume bir izmir'li olarak
egimle tanrgma esnasrnda izmir
drgrnda bagka bir ilde yagaya
mayacafrmr o da Nevgehir'li olarak
evlenece$i kiginin ttituncu bir

ise kestane gekeri, inegol koftesi,

yeleridir. Egimin eve geliginin en
mutluluk ve heyecan veren anl
getirdiklerini aEmak ve degigik yoresel

lezzetleri kegfetmektir. Milas paza
nndan gelen hrmn hawE, prrasa ve

taze sebzeler bunlara en

Bu da mesleline ayn bir kelf
severek, zevk alarak ve gurur duyarak
yapar. Onun oldugu ortamda nege ve

huzur vardrr. Higbir geyi dert etmez.
Kendisini birlikte galryan arkadaglarr
gok iyi tanrlar. Tespit donemi nege,

hoqgor0 paylagrm iqinde

geger.

Dedikoduyu hiq serrmez gimdiye kadar
da higbir arkadagr hakkrnda olumsuz
bir gey soyledigini duymadrm. Higbir
zaman ig sorununu eve tagrmaz zaten
iqle ilgili bir sorunu da olmamtgtrr.

dogalhk katar. Ben Girit'li oldugum
igin benim zeytinya$r kriltrirtim,

Egimin mesleli ile gurur duydulum
ve topluma ornek olacak en btyuk
dayanrgma kaynagr onun mesleki
orgutu T[tun Eksperleri Dernegi'dir.
Her donemde birbirlerine destek

egimin de koyuntin mis gibi kokan

olmug

guzel

ornektir. Egimin de koykokenli olmasr
mutfafrmrza ayrr bir sa$hk, zindelik ve

tereyagr vardrr.

O gomlelrte tereyalh

ve hep

etmislerdir.

birlikte

hareket

T0TUN EKSPERLERi
DERNEGi

aULreHt

Egim bazr kcr'.-.a:ca .li ia:attlr ve
higbir gey ke:;l:: :e: e:nez. Saati

.s

yoktur. Ke:cis.:. zalanrn akgtna

gormek .iest='.-=' :'-.:=-

brrahr. Her :ia.''ca

ginin

soQukkanh

davranrr. E',..,. jir,:zin ilk aynda
Bucakta g:ie', iaparken evimize
hrrsrz ci'- s- :-z cecelli bi: s=.
alamamrsl. C-a,,. :i:e:..::t := =::..
da gulerer< se: .i-. :: s.: :.',a s-:--:
gerisi ore:... :== ::-.s'- : : . =
rahat bir :e:.; .=:r---.=s.:.: tl:.

\'ah vah oerip izrnir e
gelecegini zannetmigtim. Oysaki

gagrrmrghm.

tespitin en yogun oldugu bir
donemde izmir'e gelmesi bekle
nemezdi tabiiki.
Aile iginde iligkilerimiz ise bir arkadag,
gergek bir dost gibidir. Dostlar
birbirlerine kargr durust ve hoggortlti
olurlar, birbirlerine yalan soylemezler.

Aile iliqkileri hep seviyeli ve saygr
iqindedir. Qahgmayan bir eq olarak
benim evimize ekonomik bir kathm
olmamrqtrr. Ancak yetigme ve aldt
lrmrz aile ktltiiri.r gere$i tutumlu

davranarak, ltlksten uzak basit ve
ekonomik davranarak geng yagta ev
sahibi olabildik. 88 Model Renault
arabamrzla t0tun bolgelerinin her
yanrnr gezdik. Doga, tarih, guzellikler,

temiz qevre. yeqil olan her yer ve
daglar hep hayallerimizi susledi,
2000 yhnda i-rye olduQumuz bir
dagcrhk kulubu ile lzmir'in qewe
sindeki tum daglan keqfettik. Eqim
tespitten gelince yorgunlugunu atar,
Pazar gunleri de daglara gtkanz. Bir

bagka ozelligi de acrya

dayanrkh

olmasrdrr. Bir dag yuruyttgil strastnda
ayafirnrn krnldrlrnr fark etmemiq hrrk
ayakla altr-yedi km yurumugtur. Agrt
gegmeyince hastanede gekilen film

sonucunda ayafnm iig yerinden
krnldrgrnr qagrrarak ogrenmigtik.
Dola sevgisi yanrnda tiyatro da ayrr
bir yer tutar yagamtmtzda. izmir'de
oldugu donemlerde her Qargamba
akqamr Devlet Tiyatrosuna gideriz.
Di.inyadaki, irlkemizdeki olaylarr olum
suzluklarr birlikte tartrgrrrz. Ama tek
farkrmz ben dunyay kitaplardan
ofreniyorum, egim yaqayarak. Ben

evimizin penceresinden

bir

qeyler

ir--.: ','e kendisi gu anda Sucu
:=. : : miidurltigunu yaptYor.
- -- - -:+an vonetim kadrosunda
-=, .,=:rak arzusu du;rmamrgttr.
=:
:-::=- :. -:a her zaman zindelik ve

:-.:- uzaydan gor-', :- | :,i:*:'
kegfetmeve :-
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:: e:. !': i = . C-g. .. €l--€ri :'-lfasu\e. bairx. rspana"ar. Bir .ie:ap
lokantasrna gidip de kebaP yerine
kuru fasulye yryen nadir insan
lardandrr. Tespit doni.ig gunu ona
mutlaka kuru fasulye piqiririm. Bir
bagka ortak ozelligimiz de luks
restoranlarda, luks otellerde bulun
mak yerine srt Eantamrza koYdu
lumuz kumanyalanmzt dalrn tepe
sinde dokiile sagtla yemekten hatta
yere diigen domatesleri elmalarr
ustumiize silip parlatarak yemektir.
Doga kogullarrnda bu gekilde yaga
maktan bupk keyif alrz.
Y0riryuEii qok sevdigi iqin izmir
Cazipaqa Deposunda gorevli iken

uygun havalarda

Cazipaga'dan

Mimkent'e yuruyerek gelmek ona
buyuk bir keyif verir. O yuruyuqten
sonra ailece bir yere gitmek istesek
hemen haarlanrn der. higbir gezme
istegimizi geri gevirmez.
Yazhgrmz olmadrgr igin son altr yldrr,
iki haftamzt Ayvahk Dinlenme Tesis
lerinde gegirdik. Okullar kapanrr

kapanmaz emeklilerin doneminde
Ayvahk'ta olmak bize buyuk bir zevk
vermektedir. Orada yrllartnt Tekel'e
adamrq onurlu, namuslu hoggortlu
ve yaqam dolu insanlarla sohbet
etmek, anllannl paylagmak bize ayn
bir haz verir. Defierli alabeylerimiz
Kemal Balaban ve Halit Deringor ile
birlikte tatil yapmak bir ayrrcahktrr.
Buradan onlara selam ve sevgile
rimizi sunuyorum. Gegtigimiz donem
de Istanbul'da yonetim kadrosuna
geEmek isteyenler igin bir seminer

vardr sanlrtm. O seminer tarihi tam
kamp donemine rastladrfr igin egim
bize seminere mi gideyim yoksa tatile
mi gidelim demigti. Biz de tatilitercih
':R
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UYUDUM BiR RUYA CORDUM
HAYAT NE CUZELJV1IS
UYANDM GERqEGE DoNDUm
HAYAT BiR GOREVMIS

Hagafi bir g6reu bilip gaEaganlara
ne mutlu,

Sagtn Adile SUCU Hantm'a
samimi duggularmt bizlerle

pagLaEtrjt iqin

teEekkilr

eder, Sucu Ailesi'ne 6mur
bogu mutluluklar dileri.z.

EMEKLI OIAN
MESLEKTAEIMIZ

amir 6Gtit'e
Turk Tutunculugtine

ve

mesleklerine katkrlarrndan dolayt

tegekkur eder, bundan sonraki
donemde de salhk ve mutluluk
dolu bir yaqam dileriz.

r::tt:.:iG
:r::::t:::::tt:::::::::::r.r'
l::: Ain:tleaiye YILIvIAZ Eiftinin
,::,ci$ullan Onur, Izmir Yuksek
Teknoloji Enstitusu
Biyoloji

Molekuler

ve Cenetik Bolumu'nu

kazanmrgttr. Onur'u tebrik eder,
basartlartntn devamtnt dileriz.

Yucel-Semiha SANDIKQI Eiftinin
lazlarr Ecem, Kadir Has Anadolu
Lisesi'ni kazanmrgttr. Ecem'i tebrik
eder, basarilannln devamnr dileriz.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

qartlarla bu sure en Eok 12 aya kadar

rmlvtilRvE$ffirE$pHn
pER$OIIEIII{AruIt$tZ
ll

uzatilabilmektedir. Sure kogulu bir
yahn igindir. Bagka kigiden dolayr
aynr memura ikinci defa ayhksz izin
verilip aynr gerekge ile ikinci defa 12
aya kadar uzatrlabilir. Burada onemli
refakat
etmedili takdirde yakrnrnrn hayati bir
tehlikeye dugeceginin de raporda
belirtilmesi gerekmektedir. Ayhksz
izin ahnmasrna neden olan hasta

bir diger husus da memur

kurum ve kuruluglanndan

2. On Yllhk

olmasr

Memurlara Verilen

On yhnr doldurmug memurlara

istekleri halinde bir defada kullan
mak ilzere en fazla altr aya kadar
ayhksz izin de idarenin tasarrufuna

:rr,,,'

Tekel Balatgrk Y.T. iglt. Mi.id. Yrd.

bagh olarak verilebilir. Bu

sonradan tekar talepte bulunamaz.

3. Dofum Nedeniyle Verilen
sozlegmeli
personelin yaygn olarak askerlik
gorevleri esnasrnda bagvurduklan ve

Do$um yapan memurlara istekleri
halinde dofium sonrasl kullandrklarr
dolum iznini muteakiben geEecek
bir yf iginde 72 aya kadar ayhksrz izin
verilebilir. Bu surede hastahk izni
(rapor) veya yllk izin de alan
memura verilecek azami 1 ylhk
ayhksrz iznin kullanma suresi bu izin
ve raporlarrn bitiminden itibaren

larr bir izin turu olan ayhkslz
I
t

:
l

Ayhksrz

Izin:

sonraki donemlerde ihtiyag duyduk
izin

uygulamasnr duzenlemigtir.

399 Sayh KHK'ye gore Eahgan

sozlegmeli personel

de bu

haktan

yararlanma hakkrna sahip bulun
maktadr. Erkek memur ve sozleg
meli personelin yaygrn olarak askerlik
hizmetleri esnasrnda kullandrklarr
ayhksrz izin uygularnasr askerlik
hizmeti drgrnda agafirdaki hallerde de
verilebilmektedir.

1. Hasta Yakrn Sebebiyle Verilen
Ayhksrz izin:

Ayhksrz

izin askerlik drgrnda da

memurun bakmakla yukiimlu oldulu
yahnlarrnn yani ana, baba, eg, gocuk
ve kardeglerinden birinin ajrr bir
kazaya ulramasr veya onemli bir

hastahla tutuldu$unun

raporla
belgelenmesi halinde altr aya kadar

ayhksrz

izin verilebilmektedir.

Aynr

bitiginden itibaren

baglayacaktrr.

Yaprlan son diizenlemeyle idarenin

bu izni

vermedeki takdir yetkisi

hsrtlanarak zorunlu hale getirildifi

gibi

ayhksrz izin baglangrg tarihinin
baqlanglE tarihi de dofum sonrasl
kullanrlan dogum izninin bitiginden
sonra ahnacak izin veya rapor kadar

da otelenme imkanr

2004 Yrhnda 657 sayh

Yasaya

verilebilecelini ongormektedir. Belir
tilen mevzuat gerEevesinde qahsen
ozel burs saglayan devlet memur
larrna bu kapsamda idarenin takdiri
gergevesi iginde 2 yrla kadar ayhksrz
izin verilebilme ve bu siirenin de bir

katrna kadar artrrrlabilme imkanr
bulunmaktadtr.

sure

defaten kullantlmak zorundadrr. Par
Ea parga kullanrlamaz. Yani bir me
mur bu tur ayhksz izin talebini iiq ay
iEin yapmrysa kalan uE ay igin de
ayhksrz izin kullanmak amacrfa

657 Sayrh Kanun memurlann ve 399

sayh KHK'ye tabi

kereye

eklenen bir ek frkra ile gahsen ozel
burs sallayanlara ayhksrz izin

Ayhksrz izin:

(IY.0ilIJ,ilAtl E$A$U\R|

kapsamda verilen ayhksrz izin memu

riyet yaqamr boyunca bir
mahsustur.

qartr yoktur.

DAIRBORCTMA
J

aytrksz izin verilmektedir. Ogrenim

suresinin bir yrldan az olmasr halinde
ise 1 ydhk alt srnrr aranmamaktadrr.
llemura yurtdrgrnda ozel bir firmada
gahgan eq gerekge gosterilerek bu
kapsamda aftksrz izin verilmez. Bu

yahnn tedavisinin hastanede

veya
evde olmasrnrn onemi yoktur. Aynr
gekilde ahnacak raporun resmi sagLk

llll{wB(JI{A

gorevle atanan memurlarrn memur
eqlerine ogrenim stiresini geEmemek
trzere en az bir, en Eok dort yrla kadar

onoorirlmus

5. Ayhksz izne Dair Diler Hususlar:

Aylksz izin stresinin

bitiminden

ewel ayhksrz izin almaya

mazeret
tegkil eden sebebin ortadan kalkmasr
halinde memur derhal gorevine

donmek zorunda olup donmeyenler
memuriyetten qekilmig sayrhrlar. Ay
hksrz izinin bitiminden sonraya sar

kacak gekilde almmrg

raporlarda

maaga hak kazanrlan tarih ayhksrz
iznin bitim tarihi degil, goreve fiilen
baglama tarihi olacaktrr. Ayhksrz izin
verilmesinde bu izni alacak memurun

aday memur olmasrnrn onemi
yolrtur. ldarenin takdir hakkr gerge
vesinde aday memura da bu tur izin
vermek miimkiindur. Ayhksz izindeki
memurun bu sfail devam ettilinden
izindeyken bagka bir yere naklen
atama istemesi ve atanmasr milm
kundur. izni m0teakiben yeni yerinde
gorevine baqlamak durumundadr.

6.

Ayhksz izinde Saghk Yardrmr:

SayEtay'ln 4620/l nolu karanna
grire;

bulunmaktadrr.

4. Yurt

iEinde ve Drgrnda Gorev
lendirilenlerin Memur Esleri Icin
Ayhksrz izin:

Yetiqtirilmek irzere yurt drgrna
gonderilen ogrenci ve memurlarla
yurt igine ve yurt drgna surekli
iae

1. Ayhksrz izin kullanan memurun;

kendisinin, eginin, bakmakla
yukiimlu oldugu ana, baba ve
gocuklarrnrn tedavi giderlerinin kuru

munca kargilanmasr
Eolunlukla,

gerektifine

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Surekli g:::'.:
gonderilen : .- --,- -'

2. a)

gonderilmesi ve bagvuru tarihindeki
katsayrlar ve emekli keseneline esas
ayhgrn hesabrna ait diler unsurlar
esas ahnmak suretiyle Emekli Sandr

bulunan:

.

z

.: .a
a---_
==
,'-::
....:€ca.
lurt
j:i-.ira:;
gbrerle
drqrnda strekli
Avlrks

eginin

lrnca

crsr

defada odemeleri halinde ayhkslz
izinde gegen sureleri fiili hizmet

memurun kurumunun yurt drgrnda re

doviz olarak odenmesinde

yasaya

aykrrrhk bulunmadrgrna,

sirrelerine eklenir.

.

Ayhksrz izinli memur eginin
bakmakla yuktimln oldugu ana,
babasrnrn yurt drgr tedavi giderinin

Hagvh olsun...

yurt igi emsali kadarrnrn ayhksrz izinli
memurun kurumunca Tiirkiye'de ve
Turk parasr olarak karqrlanmasr ge

arnrlrlrlzl:r'

rekti!ine,

hac2nlanar:

.

hesaplanacak kesenek ve

kargrhk tutarlarrnr defaten yani bir

Emekli eginin ana babasrna iligkin

sorunun, bagh oldugu emeklilik
statusir ile ilgili mevzuat esaslan
gergevesinde gozulmesinin uygun
olaca$rna,

b)

Eqi yurt iginde memur olarak
gorevli bulunan kendisi surekli
gorevle yurt drgrna gonderilen kadrn
memurun yanrnda bulunan aile yar
drmr odenegine mustahak gocuk
larrnrn yurt drqrnda yaprlan tedavi
giderlerinin, kadrn memurun kuru
munca, yurt drgrnda doviz olarak
odenmesinde yasal salcnca bulun
madrlrna,

3. Egi ayhksrz izinli memur ya

da

emekli olan, kendisi surekli gorevle

yurt drgrna gonderilen kadn memu
run yanrndaki gocuklarrnrn yurt drgr
tedavi giderlerinin, kadrn memurun
kurumunca, yurt drqrnda ve doviz

Tekel Yaprak Tutirn igletme veTicareti
Miessesesi MudurlOgiine atanan

Sayn Enbiya

{

-- -r: ':t:- -*=:
I.:r=: ::-":- -:=.39620 no'lu hesa::: ,::- -:: .:
makbuzun bir :-:-:: - - :-=-Sandrft'na gonde:1::-,=s :--::. - -:ay yatrrabilme imki: -= i=- : I - -maktadrrlar. Bu pe:s:-= - i.."-.:
izin siiresi iqerisir.c= ::-- : -- =:
halinde terfi edilen dere:=,: " :::-:
den izleyen ai,:.
Sandrgrnrn T.C.

ile artrg farkr da goz onu:.: a, :

-: -- ..--' -'lirge girdigi 01.07.2003 :a::,-::once kurumlarrnca herha:g, : - -:
denle ayhksrz izinli sayrlan -.:.'.
yasal suresi igerisinde emel'. :.: j.:-:
!i ve kurum kargrhgrnr vat::---.:::-.s
olanlar da bu imkdna sahiptir.

Kanunun yururlugunden son:- -.::
olduklarr personel mevzuatlr'.a g::.
ayhksrz

izinli saylan ve e rr,erl '

4. Egi yurt iEinde Devlet memuru
olarak gorevli bulunan, kendisi

lerin;

a'.

iqerisinde yabrmayanlardan. iste'.t:

surekli gorevle yurt drgrna gonderilen

.

kadrn memurun Wrt drgr

olanlann istek tarihinden en az ah ar

De!erlendirilmesi:
Ayhksrz izin alanlarm sosyal guvenlik

aglslndan bogta gorunen

bu

istekleri

ile emekliye ar niaca-

.l

Sn. Enbiya SANCAK
Tekel {S. Yaprak Tiitiin lEletme
ie Ticareti Mi.ressesesi Mirdtirii

2. Halen Emekli Sa:.:.: ::-:'qilerinden 4905 saylr Kar

kesenegi ve karglhklarmt ait oldug-

emsalinin, iki gocugu gegmemek
uzere, yanrnda bulunan ve aile
yardrmr 6denegine mirstahak olan
her gocuk iEin yuzde 2,5 oranrnda
artrrrlarak uygulanmasrnrn yerinde
olacalr saptanmrg bulunmaktadrr.
7. Ayhksrz iznin Emeldilik Agrsrndan

*

-

olarak odenmesi gerektigine,

ayhk

SANCAK'a yeni

gorevinde baqanlar dileriz.

l: :i -lai

S--:::

:arihinde Trabzon'un
..:=s,:de dogdu. istanbul

.-:.:,e::.:es- O::::ar. Fakultesi Tutun

1s-:.:: \'-,*ei Okulu ndan Tutun
Ter:i:-i ii:rnendisi olarak mezun
:.c:. .:Eil;-zce bilmekte olup, evli ve
I ::.c-:: :abasrcitr.
DAHA ONCE

BOLUNDUGU

GOREVLER:

.

26.12.2005 Tekel

Trtun igletme

Yaprak

ve Ticareti Muessesesi

.rludurir,

. 24.09.1997 Tekel Yaprak
Tutun lqletmeleri ve Ticareti

Muesses.esi Mudurlugu, Yaprak

Tutiln Uretim Planlama ve

Altm

once,

Qube M0duru,

Kurumlannca re'sen (malulluk.
yag haddi ddhil) emekliye ayrrlacak

Yaprak Tutun iqletme Mridurlugu

.

olanlarla, olenlerin gorevleri

ile

.

04.01.1994 Trabzon

Tekel

Baqeksperi,

.

28.09.1984 Trabzon

Tekel

ilgilerinin kesildigi tarihten itibaren en

Yaprak Tutun iqletme Mudlrlugt

geg altr ay iginde,

Bakrm * Igleme Amiri,

. Kendileri veya dul ve yeilmleri
tarafrndan matbu "Ayhksrz izin
Baqvurusu ve Bilgi Formu'nun
doldurularak, Emekli Sandrgr'na
,t7

Halen Tekel Yaprak Tutun
Igletme ve Ticareti Muessesesinde
Muessese Muduru olarak qorevini
surdurmektedir.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

gu goE etmek, ttitun

gahgana gegim kaynalr olmug, iilke
.ekonomisine gok btiyuk katkr salla

irretiminden
kalmrglardr.

vazgeEmek zorunda
Uygulanan trretim kotalarr yannda

T{JRKIYE-DE

Ta ki Eok uluslu girketlerin
kendi [lkelerinde YaPacak igleri
mrgtrr.

yeni qrkan yasaya dayanarak tek tarafll
sozleEmeler imzalamak zorunda kalan
lreticilerin durumu iEler acstdr.
Turkiye'de varolan goE olayrn uygu

kalmayp kar edemez duruma gelin
ceye ve Ttirkiye'Yi hedef alncaYa

kadar. 1986'da 3297 saYh Yasa ( Bu
donemde iktidar gece yarrsr golti attrk

lanan Tanm politikalanndan, hayvan
cilrktan, tabi ki hitun politikalanndan

T('TUI{ URETIII{I

ayn driqlnmek mtimkun

diyebilmigtir.) ile tiittin tekeli kaldrrmtg

Eok uluslu girketlerin onti

degildir.

Diger lrunler bir yana son on yrlda,
sadece tirtirn freticisi 315 bin aile

iiretimden vazgeEmek zorunda
brralclmrgtrr.

Emek yogun bir iiretim biEimi olan
tirtilnctiliik gerEekten en zot nrai
iirtndtir. Bir yh a$an bir tiretim
strrecini kapsayan, geceli gtindtizlu

stirekli gahgmay gerektiren zahmetli

I
I

,|

!

haline geldigine tantk oluyoruz' Daha

etmek

sigaralarrn
kaynak
iilke
baglandrgrnr,
ttketilmeye
qirket
sahiplerinin
gok
uluslu
bu
lartntn

gog

sozlegmeli uretime gegilerek ttrccar
insafina brrakrlmrglardrr. Soz

larn

Genel

konusu 315 bin tiretici bu tek yanh, tek
taraflr sozlegmeler ve kotalarla yalnz,
sahipsiz brrakrlmrg ve yerlerinden,

Durumu

Turk Ttitunciiltigiinii TEKEL' den ,
TEKEL'i T0rk Ttitiinciiltiliinden ayrt
dugunmek mtimkun defilken , son
yllarda grkanlan yeni dtizenlemeler ve
en son grkartrlan 4733 sa5nlt yasa ile
birlikte bu baff kopanlmrgtrr. Tiirk
Ttittincul0gii sahipsiz kalmq, yeni

yurtlanndan, tarlalanndan

ve aynl zorlamayla kargt
kargryadrr. Son yllarda uygulanan fiyat
politikalarr ve varolan kogullar aynen
kogullarla

devam ederse yakrn bir zamanda bu
ureticilerin yarst yine Buyiikgehirlerin
yolunu tutacak, varoglann o bilinen
olumsuz kogullarr4a katlanmak zorun

10yrl once (i994) 600 bin tiretici,
aileleriyle birlikte 3 milyon insan ttrttin
iiretiminden geEimini sallamakta iken

da kalacaklardr.

Ti.itiinciiliikte astl sorun son yllarda

bugtin bu rakam 285 bine gerilemigtir.
bin tona gerilemigtir.
Bilindigi gibi yerli ttittinlerimiz verimsiz
krraE tarlalarrn iiriintidtir. Buralarda
yetigtirilen difier iirtinlerde kann

doyurmayacalr igin, ikame tirtin
yetigtirme mirmktin degildir. Uretici
lerde aym bu topraklar gibi fakir,
topraksiz veya gok az toPrafr olan
gariban insanlardr. Uygulanan politi
kalarla bu insanlarn btiyuk gogunlu

koParil

mrglardu. Kalan 285 bin tireticide aynt

yasa ile birlikte tek taraflr sozlegmelerle
tticcarlarm insaftna brrakrlmrgtrr.

Tiitun iiretimi ise 270 bin tondan 140

fazlastntn irretimden vazgegerek Bii

bileceli bir igtir. Bu sebeple uretimden

6nce (1996) 200 kg'hk kotalarla iyice

I
I

uluslu qirketlerin insafina brrakil
drgrna, 600 bin iireticinin yartdan
ytikgehir varoqlannt besledigine ve

slkrgan, buyiik gelir kaYrPlarrna
ufrayan tiittrn irreticileri daha sonra
4733 sayh yasamn Erkmasryla

I

ve

ozellikle TEKEL'in zayflatrldrgrna, imn
politikalarrna alet edildigine ve yavag
yavaq 15 milyar dolarhk piyasanrn gok

iirtrndtrr. Bagka iqi, imkant
ofamayan, fazla topralr olmayan,
galrykan, fedakar insanlartn yaPa
zorundadtr.

!

nen suregte siirekli sektorun

bir

vazgegtigi zaman

I. Tiirk Ttti.inctliifiintin

agrlmrg,

amacrna ulagma konusunda cesaret
lendirilmiqlerdir. Bundan sonra geli

,

uygulanan politikalardrr, daha dolrusu
politikaszhktr. Ne tirtin politikasr , ne
fiyat politikast, ne uretim planlamast
ne de sektorii ayakta tutacak, ureticiyi
bilinglendirip yonlendirecek Eail orgut,

hiq biri mevcut degildir.

7925'1e

Cumhuriyet'in ilanndan sonra devlet
legtirilen Reji idaresi daha sonra lqsa
adryla TEKEL olarak hizmet vermig

ve her

zaman irreticinin Yanmda
olmugtur. 600 bin trreticiye, 45.000

(

ozellikle Dogu ve
sigara cenneti
kaEak
Guneydogu)

Turkiye'nin

gok Amerikan blend

ceplerini doldurdugunu ve Virginia,
Burley tiiketiminin tegvik edilmesiyle

yabancr tutun irreticilerinin tegvik
pirimleri almalan sallanmry, tilke
mizde 285 bin ureticinin durumu,
geleceli hiE goz onunde bulun
durulmamtgttr.

Diger yandan Amerikan Blend
sigaralarn daha Eok kanserojen
madde iEerdigi ve insan salltgna
daha gok zarar verdigi hesaP
Bu

politikasrzhk, ongo
rusuzluk ashnda Eok uluslu girketlerin

edilmemiqtir.

politikalarrdrr. Once var olan politi
kalardan vazgegilecek, ongorustizliik
ve karmaqa hakim olacak ki kendi
politikalanm biraz zorlamayla, birazda
sinsice empoze edebilsinler. Bu
anlamda saldracaklarl tek kurumda

TEKEL olacakttr. Bir gatr orgut
' olarak TEKEL'in bitirilmek isten
mesinin ne anlama geldigini gok
uluslu girketler Eok ryt biliyorlar.

yok edilmesi ; 285 bine
dugiiriilmtig ureticiden, 1'5 milyar

TEKEL'|n

dolarhk sigara piyasastndan ve Genel

Saghk politikalarrndan

balrmsz

dtisiiniilemez.

,::::::riiii:i:*XiiiX*iiiiiiiilitiiiiilli:,iil ,
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TEKEL'iN DURUIVIq

TEKEL, Atattirk'tin

devlegtir@i"

Cumhuriyetle yagt, onemli bir

kaynafir,

gef

45 bin Eahqaru, 600 tir

ureticisi ile dev bir kurum iken 285

bin tireticisi, 22 bin Ea\an re
ozellegtirilmek istenen \.e dufqe
kiigiilen, gozden gkanlmtr degEr:ia

onemsiz bir yaPl hafne &ntlE
turiilmtigtiir. Hatta 6zele$iitredne

gerek kalmadan lcnf$nnaen
erimesi,' yok olrnas saghnrnak
istenen, kaltn duyarlar ardna
hapsedilrnig bto h{sak duru
mundadr.

TEKEL, Til*iyle ggam

Pifsmtrt

tamamrna hakim ften h4!trt
%4}'larn atwra gierilemi$ir. f986
dan itibaren 20 ylltk bir rtregte
iiretici 285 bine, ttrtirn Oretimi 300
bin tondan 140 bin tona gerilemig,
15 milyar dolarhk sigara piyasasr
Amerikan Blend sigaralara terk

edilmiqtir. Teknolojisini yenileye
memig, yeni istihdam alanlart
yaratamamq, uygulanan politikalarla
Eok uluslu girketlerle rekabet edemez

duruma getirilmigtir. Siyasilerin
arpahk olarak gormeleri, siYasi
kadrolaqmalar ve yonetici kadrolara
tecrubeli, baganll birikimli insanlarn

haiE

borcu iEin TEKEL faiz

Oaernilg- Durum budur ve aE*trr'
Ne pimak istendili ortadadrr' O
yaarda Gerd Miidiir olan Mehmet
A|{BAY 7

Elul

1998'de HurriYette de

yayrnlarnn demecinde "TEKEL'in
toplam 656 trilYon alacafr, 760
tilyon borcu vardr. 104 trilyon agrk
anlamrna gelir. GerEekte TEKEL
batrmq durumdadr." diyebilmigtir.
Aym doneme ait borElarrndan dolayr
139 trilyon gecikrne zammt oden
difinden, daha onceki yllara ait faiz

odemelerinden ve hazinenin borg
lanndan dolay faiz'alrnmadrfindan
batrsetrnemigtir. Bu gatus da o
ylLarda TEKEL Genel Mirdirrldir-

Sadece bu 6rnek bile

Ylatdu

TEKEL'in rnst Pnetildigini, kamu
oyuna nasl mesajlar verilmek isten
digini aEIkEa ortaya koYiYor.
Bu yok olma stireci tam da TEKEL'in

getirilmek istendili noktadr. Qok
uluslu girketler planlannt yapmtglar,
sinsice uygulamaYa koYmuqlar ve
bagarmrqlardr. Gerek IMF politika
lanyla, gerek siyasi kirlenmiglifi
kullanarak gerekse, bizzat Uluslar
arasr siyasi iligkileri kullanarak bunu
bagarmrglardr.

TEKEL'e zarar olarak

YazrlmaYa

baglanmrgtrr. Srrf vergi tabant uygu

lamasrfa TEKEL daha fazla zarar
ediyor gor0necek ve kamuoYuna bu

dofrultuda beyanatlar

verilecel<tir'

Bu uygulamayla yerli harmanlardan
elde edilen sigaralarla ikinci srmf
Blended sigara fiyatlart arastndaki
fark iyice daralacak ve Blended

sigaralann satrglarr daha gok
artacaktr. Qtinki.r yerli harmanlarla

elde edilen sigara fiyatlannda gok

ciddi

(%22'ye varan)

zamlar

yaprlmrqtrr. Bunun sonucunda ne
olacak? Piyasada TEKEL iir0nlerinin
pay dugecek, yerli sigara satqlart

ryrce azalacak, TEKEL'in

zararr

katlanarak'devem edecek ve sigara
fabrikalan iiretim yaPamaz durumda
bralalacah en sonunda da birer birer
kapatrlmaya baglanacaktr.
"TEKEL'de yeni yatrnmlar yapacaQv,
yeni duzenlemelerle TEKEL'i daha
cazip hale getirecefiiz, daha yiiksek
fiyatlara sataca[t2." diyenler bunlart
bilmiyorlar mt?ortada satacak bir gey
kalmayacak ki. Qok uluslu girketler

milyarlarca dolar Yatlrlm YaPIP
TEKEL'i almak Yerine, gerekli
duzenlemeler ve uzun vadeli planlarla

Bu haliyle TEKEL gittikge eriyerek, TEKEL'i almadan da istediklerini
Gittikge zayf
getirilmemesi de bu stjreci hrzlan kendililinden yok olacaktrr. Ozelleg yapm$ olacaklardr.
ve Yok
giine
eriYen
gtinden
tayan,
drmryhr. Beq ayn mtiessese ve ug tirme kapsamtnda bulunan ve g0Ya
kuruma
bir
kalan
ramak
olmasrna
deleri az bulunarak sablmaYan
ayrr sektore hakim dev bir kurum iken
TEKEL sigara fabrikalan tek tek neden milyarlarca dolar Yatrtm
ozellegtirme politikalan ile , yok olrna
kapanacah o dev kurumun bitigini yapsmlar ki, istediklerini zaten yap
surecine brrakrlmrg durumdadr.
milyar dolarhk sigara ptya
Ayrrca TEKEL'in ttttincilluk aEsm pek yatsnda trcP birlilde seYrede hrmrE, 15
hakim olmug, kendi i.iretici
dan ikinci bir fonksiyonu da destelde cegiz Saytn MaliYe Bakan sigara sasrna
istedikleri fiyatlarla
tiittinlerini
sinin
glcnaymca;'yeni
talip
Fabrikalanrn
altmlan yapmaktr.'4733 sayh fasa ile
olacaklardr.
destekleme altmlarlndan vazgegilrniE )ratnmlarla yapp Vttksek fiyatlara satmtg
AB siirecife ozdegleg
stireci
Bu
aqtldamasn
satac@YaPmEtr.
baga
ba!
iiretici kendi kaderiYle
gibi
brahlmrytrr. Destekleme ahmlanrun Fakat o gunden itjbaren TEKEL' de tirmek, AB strecinin bir gerefi
bilindigi gibi hazineden karylanmast bir tek EM bile Ealclmamrqtrr. Tek anlatmaya gahqmak gerEek drytdr.
AB uygulamalartnln veYa mtktese
gerekiyordu. TEKEL bir Yandan yaprlan OTV'de yeni diizenlemedir.
siyasilerin kadrolagma gabalan ile 28.O7.2OO5 tarihinde Resmi Gazete batmm higbir Yerinde TEKEL'in
ozelleqtirilmesini, yok edilmesini
bolugurken bir Yandan da destek de yaynlanan Yeni diizenlemede,
Paket baErra 1,2 YTL vergi tabam gerektiren bir madde Yoktur. Hele
leme allmlarrnt kendi kaynaklanndan
kargrlamak zorunda brralclmrgtr- gettuilrnigtir. Frltresiz iiretim yaPan ve irretimin kontrolsuz kendi haline
Bunun neticesinde nakit srlcgrkltft 0,5 YTLIe sigara satan tek kurum brrakrlmast, planszca devam etmesi
TEKEL'dir. Bu sigaialan arhk veya tek
yagamry, hazineye olan vergi borcunu
Yanh sozlegmelerle
i.retrnesin denmek mi istenmigtir? Bu
vergi
odeyemez durumda brrahlarak
insaflna bra
tiiccarlann
[reticilerin
yiizsuzti ilan edilmigtir. Diigtiniin ki; sigaralan altm giicii gok dngtik krlmasr soz konusu degildir. Bu sureg
bir kigiyg borcunuzdan Eok alacafnz Iqrsalda yaqayan gariban vatandaqlar AB ile degil iMF politikalarryla, gok
var, o kigi bir de sizi topluma gikayet tiiketrnektedir. Onlarda sigara
uluslu girketlerin daYatmasrYla
ediyor, "borcunu odemiyor" diye ilan igmesinler mi denmek istenmiqtir?
ilgilidir. Qok uluslu girketler ozellikle
ediyor. Boyle bir Yaklagrm kabul Hayr... Qunk[ bu sigaralann
ABD ve Awupa'da sigara tiiketiminin
edilebilir mi? Kaldr ki, bir de vergi tretiminin devem etmesi igin
gittikEe azaldtltnt, milyarlarca dolar
fark
aradaki
ve
verilmig
borcunun otelenmesi igin TEKEL faiz talimatlar
.:;,ti,]:iilx*iirinrr:i
'l:r::t
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tazminat odemek zorunda kaldtk
lannr ve arbk ytiksek karlar elde
edemeyeceklerini gormiigler ve ken
dilerine yeni pazarlar aramrglar, geng
bir nirfusa sahip, biiyuk bir pazar olan
Tiirkiye'yi hedef almrglardr. Sonrada

buna uygun politikalar, entrikalar
planlamrglar ve bagarryla uygulamaya
baglamrqlardrr.

Butun geligmig ulkelerde ve ozellikle

ABD'de sigara trlketimi 1985'ten

Turkiye'de 04.09.1997'de Philsa
Genel Mudtiru Marco Terribili'ni
"Tiirkiye buyuk bir potansiyele sahip,

Eunkii niifusunun %78'i 45 yagn

uzerindedir. TEKEL

topyekun
ozellegtirilmelidir. Ozeilegtirilme tek
tek de yaprlsa , topyekunde yaprlsa

Philip Morris ozelleqtirmede her
gartta rol alacaktu." diye aErklamrgtrr.
AB ve ABD'nin tutun politikalarr
arasrnda onemli farklar vardu. En

sonra gerilemeye baglamrg, onemli fark yukarda belirtilen
guniimuzde artrk 50 yl onceki orneklerde de belirtildigi gibi, ABD'de

seviyelerine dugmugtrir. Tuketim
gerilemesine sebep olan hukuksal ve
bilimsel gergekler kargrsrnda geri

lemesinin hzla devam edecelini
anlamrg olmahlar ki yeni pazarlara ve
bu arada T0rkiye'ye yonelmiglerdir.
Kendi ulkelerinde yapamayacaklarrnr
buralarda rahathkla yapacaklar,
ceplerini doldurmaya devam edecek
lerdir. Qok uluslu girketlerin ozellikle
ABD'de 7947' den itibaren milyarlarca
dolar tazminat odemek zorunda
kaldrklannr biliyoruz. Bu soz konusu

sigaralann harmanlann da %85
oranrnda fluecuret (Virginia) ve

I
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girketler tarafindan kargrlanmasrna
Eahqrlmrqtrr. AB'de heniiz bu yak
lagrmrn tam olarak olugmadtlrnr
goruyoruz.

AB Tanm Bakanlarr konseyinin
22 Nisan 2004 tarihli uzlagma
metinlerinden tttun uretiminin
2013 'e kadar planlandrfrnr ve
projelendirildigini goruyoruz. Bu
metinde 2073'e kadar tiitun priminin

verileceginden

vermek yerinde olacaktr; 1996'da
12. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde

Turkiye'de ise destekleme ahmla
rrndan vazgegiliyor. AB muktese

Braunword:

batma uyum igin Erkarrlan 4733 sayilt
yasa ile AB uygulamalarr arasrnda

(kardiyolojinin babasr sayrhg "ABD

I
!

azaltacak projelerin maliyetinin bu

Burley ttit|nlerinden (Amerikan
mengeyli tutiinler) olugtulunu
biliyoruz. Bu anlamda gu ornefi

Prof. Dr. Eugene

I

sigaranrn salhk 0zerindeki olumsuz
etkilerinin bag sorumlusu olarak
sigara ureten girkeiler gorulmtig. Bu
etkileri azaltmaya ve sigara igimini

sigarayr brrakil ama satmaya devam

ediyor, Turkiye'ye zehir satar gibi
sigara satryor. Bu bir utangtr."
demigtir.

Ayrrca gunu da belirtmek gerekir;
ABD 1996'da yeni yasalar koyarak
tttunti uyugturucu maddeler araslna
sokmug ve bir Eok krsrtlamalar
getirmig, uymayanlann afrr hapis

ve bu primin ne
qekilde dagrtrlmasr gerektiginden
bahsediliyor. AB siireci yaEayan

higbir paralellik yol(ur. Bu yasanrn
daha gok IMF politikalarr ve qok
uluslu girketlerin zorlamasryla Erkarrl

drgrnl soylemek daha

dogru

gibi

olacaktu.
1986'da 3291 sayrh yasa ile baglayan
stireg, 4733 sayrh yasa ile devam
etmektedir. Bu sureg i.ilke ihtiyaqlarr
goz onune almarak ml devam
ettiriliyor? Bir an varsayahm ; TEKEL

cezalara Earptrrrlacafr ongortlmiig
tur. (H0rriyet 21.08.1996) Aynr yrl
ABD 'de sigara ureticisi girketler 40

gekilde erimeye brrakrldr ve piyasadan
gekildi. $u an var olan 285 bin irretici

cezasl, igyeri kapatma

eyaletin bagsavcrlan ile

kongre

tarafrndan onaylandrfrnda yururlule
girmek koguluyla 25 yrl iginde 368,5
milyar dolar tazminat odemeyi kabul
etmiglerdir. Aynca anlagmaya gore

ABD'de sigara igen

genglerin

sayrsrnrn 10yl iginde %60 azalaca}r

ongorulmiigtur.

satildr, veya gimdiki gibi bilinEli bir

ne olacak? 22 bin TEKEL Eahganrnr
hangi koqullar bekliyor? 25 milyon

girketler genglerin sigara tirketi
minden vazgegmesi igin (ABD'de
oldulu gibi) Tiirkiye'ye destek
verecek mi? Cenel halk saflrgr ve
genglerin sigaraya ozendirilmemesi

konularmda ne gibi onlemler

ahnacak? Bu anlamda ahnacak
onlemlere destek olacaklar mr?
Yoksa lne iMF anlagmalarr veya
siyasi entrikalarla bu konularrn
gundemden Erkanlmasrnr mr safla
maya qahgacaklardrr? Aynr geweler
ve siyasiler bu sorulannda cevaplannl

Bu suregle Erkar
tian 4733 sayh yasa ile ureticinin ve
de tilketicinin korunmasr mumkun

verebilmelidirler.

degildir. tsu yasa Erkartrlrrken
muhalefette olan iktidar partisi

kursuden bu yasaya kargr oldufunu
haykrrmrg, bu yasa T0rk tutun
ciiluftrne, ureticiye buyuk darbedir
demiglerdir. Yasanrn gorugtiLlmesi
esnasrnda biitun agamalarda muha
lefet etmiglerdir. $imdi ne deligmigtir
de tavizsiz uygulamaya girigmiglerdir?

Ozellikle uretici lehine olabilecek
diizenlemeleri goz ardr etmiglerdir.
Yasada yer alan agrk arttrrma
merkezleri kurarak tuttniin agrk
arltrrma ile satrlmasrnr saglayacak bir
uygulama tercih edilmemig, tek
taraflr sozleqmelerle uretim yapma

imkaru verilen tuccarda, tabi ki
sozlegmeli uretimi tercih etmigtir.
TEKEL'e 200 kg'hk kota ile sozlegme
yaptrnlarak uretici tirccarrn kucalrna
itilmigtir. Bu anlamda TEKEL riretici

kargrsrnda

da guvenini yitirmig,

gozden dugurulm0gtiir. TEKEL
butirn bu sriregte topluma bir kara
delik, satrlmasr, kapatilmas gerekli
bir kurum olara tanrhlmaya gahgrlmtg

ve bupk oranda da bagarrh
olunmugtur. ilin politikalarr ve
ozellegtirme yandaglarrna gu istatistiki
bilgiyi sunmak isterim. dlkelere gore

ekonomide kamunun pay ABD'de
%32,3, Nmanya'da %49, Avustral

ya'da 7o57,7, Fransa'da %54,2,
ingiltere'de %41, isveE'te%62,3

sigara tuketicisinin salhksz ve
kontrolsuz veya kagak sigaralar
kargrsmda durumu ne olacak?
TEKEL'in satrlmasrnr veya yok

Japonya'da %35, Kanada'da %42,3,

edilmesini isteyenler
cevabrnr vermelidir.

Tiirkiye'de ise sadece 7o26,6'dtr.
(1998 OECD Analytical Databank)
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bu sorularrn
Qok uluslu

isvigre'de %48,8, italya'da

7o50,2,
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Bu ulkelerde kamunun payr hr kadar
yuksekken neden onhr edlegirme
yapmryorlar? Trf*i)re'de kamunun
payr sadece %26,6 iken hala srarla
ozellegtirme dayablryor? Siz neden
yapmryorsunuz? Bu kadar gerekli ve
iyi bir uygulama ise oncelikle siz kendi
kamunuzu kugiilttn, bizim seviyemize

gelin sonra konugahm demiyorsunuz.
Bu iilkenin yoneticileri, siyasetgileri
mi bu kadar salak, yoksa bizim
siyasetEiler mi gok uyanrk? Bu kadar
uyanrk, ileri goruglii siyasetgilerin

i"
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aralarnda, gargrda, pazarda kaEak
sigaralar pazarlanmaktadr. Bi.itiln
buyuk ulkeler uyuqturucuyla muca
delede ve genqlerin sigaraya ozen
dirilmemesi konularnda buyuk bir
seferberlik yag6rken Turkiye bu
konuda bu kadar duyarsz ve vurdum
dqrmaz davranamaz. ABD sigaray

uyugturucu madde olarak niteleyip,
birEok onlemler ahrken, Turkiye' de
hem de denetimsiz, kontrolsuz kaEak
sigaralann serbestqe PaTarlarda saul
maslna gdz !,umarnaz S$ararun

yonettili bir ulke olarak once igsizlik,
eQitim ve saghk gibi problemlerimiz
halledilmis. sonra i,tiSi basr miili
gelirimiz 3040 bin dolariara girrut
olmahyd oyte de@ mP
TEKEL ve hitirnculuE)mirzle ilgili
olarak oncelikle 4733 sayh yasarun
degigtirilmesi, gerEekten konunun

veya dizi filmlerle sigara tuketiminin

butun taraflannrn

genElere ozendirilmesi

uzmanlanyla
konugarak, tartryarak daha kapsamh
hem tireticiyi, hem tuketiciyi koruyan
nitelikli yeni bir yasal duzenleme
yaprlmahdrr. Siyasi il<tidar bu
konunun onemini kavramahdr. Hem
istihdam agrsrndan, hem ekonomik
agrdan hem de halk saghgr aErsrndan
onemli ve oncelikli bir konu olarak
gerekli hassasiyet gosterilmelidir.
igsizligin birinci derecede bir sorun

I

dolu illerinin hepsinde 6-7 yagrn
da Eocuklar gahgirrrlarak mahalle

oldulu bir irlkede istihdam goz ardr
edilemez. Bu ulkede dirn 600 bin
insan tutun uretiminden gegimini
sallamakta iken bugun bu rakam
285 bine duqmugt0r. Yalqn bir
gelecekte de 100 binlere kadar
dtgecektir. iE ve drg borElarr gittikge

tutun

tagrdrgr da bilinmelidir. Aynca reklam

onemini kawamalryz. Gerek sigara
ureten firmalarrn ozendirici gekilde
reklam ve sponsorluklar yapmasl
konusunda, gerekse insan saghfrna
olan olumsuz etkilerinin azaltilmasr
konusunda gerekli yasal drizen
lemeler yapmahyrz. Bu konuda etkin
denetim mekanizmalarr olugturmah,

larla, sponsorluklarla, sinema filmi

96z

ardr

edilecek bir konu degildir. Bu ahlam
da yasal bogluklar giderilmeli, gerekli
duzenlemeler yaprlmahdrr.

Iil. Tiirk
TEKEL'de

Tiittinctiltigi.inde

ve

TAPDK'nrn

yaptrlr

gostermelik

denetimlerle yetinmemeliyiz. Sigara

QrkrE Yollan

bir saghk fonu
olugturarak, tamamen bu konularda

sanayine donuk
Girnumi.rz kogullarrnda artrk gu ayrrmr

yapmahyz. Tutun tanmr ve tutun
piyasasr, sigara sanayi ve sigara
piyasasr ve TEKEL. Bunlar birbirle
riyle iligkili ( geEigli bir konu) olsa da
gelinen gu noktada bu tiE konu ayrr
ayn ele ahnmah ve deferlendirilmesi

yaprlmahdr. Sonra iligkilerini ve
etkilerini goz oniinde bulundurarak
genel politikalanmzr belirlemeliyiz.

melerine ayran bir ulkede 15 milyar
dofarhk sigara piyasasr goz ardr
edilemez. Qunku bu pazarda birde

ciddi oranda kagaklar vardr.

istihdam boyutuyla bakmamlz gere
kir. 10 yrl once 600 bin ttit0n iireticisi
varken, bugiin 285 bine dtigmugtur.
Bunlann gok az bir ktsmrnrn ikame

Istediginiz kadar yasal degiqiklikler
yapn, uygulamada ciddiyetsizlik ve

urun yetigtirme projeleriyle diger
urunlere kaydtft, btiyuk Eolunlu

degildir. Goz oniinde yaprlan, alenen
bir fiildir. Butun brlytik
gehirlerde ozellikle Dolu ve Giiney

tdugu bir yana. 1986'da

tekelinin kaldnlmas ve ozel sigara
fubrikalanmn lretime baglamasndan
gunumuze kadar bu konuda hig bir
gey yaprlmamqtr. Arhk bu konunun

a- Tutun tanmlna oncellikle

yaprlan

yatrrrmlara ihtiyag duyuldufunu daha
iyi anlarrz. Diger taraftan zorluklar
kargsnda, ekmek parasl igin
Buyukgehir varoglarrna gog eden bu
insanlarrn sosyoekonomik ve killturel
sorunlarr ayrrca ele ahmp incelenmesi
gereken onemli bir konudur.
b- Turkiye'de sigara sanayi bu gekilde
kontrolsuz ve sorumsuz brralclamaz.
Cegmig yrllarda sigara- run insan
saghEna olunisuz etkileri balqmmdan
TEKEL in (dolayrsryla devletin) sorum

bu l€qak \re
satlan
halk
saglg agsrrdan b'r4^rk bir risk
zaran yarunda.

denetimsiz

artan, btitgenin 7o40'tnt borE ode

denetimsizlik oldulu siirece bu
kagaklar gittikge artacaktrr. Bu da
Turkiye biitgesine milyarlarca dolar
vergi kaybr olarak yansryacakhr. Bu
kaEaklarda gergek anlamda kaEak

kiginin istihdamr igin ne kadar b0yuk

faaliyet gosteren kurumlara

ve

projelere kaynak yaratmahyz.
Ozeilikle kaEak sigaralarla ilgili etkin
denetim mekanizmalannl olugtur
mak, gerekirse kolluk guqlerinin

yardrmryla bu tehlikeli gidigi durdur

mak zorundayz. Bu hem devletin
vergi kaybrndan do[an ekonomik
sebepler, hem de insan saghgr
aEsrndan oldukga onemli bir
konudur. Kagak onlendili zaman,
Devlet TEKEL'i satmak istedi$i kadar
ek bir vergi toplayabilecektir, hem de

yl.

insan saflrfl agrsrndan da
oldukEa onem verilmesi gereken bir

her

{unun uygulanan yanlry politikalarla

konudur, Kagak satilan sigaralarn bir
Eo$u nerde, hangi kogullarda uretil
digi belli olmayan sigaralardrr. Bir

tigi bilinen bir gerEektir.
Bunun daha da gerileyeceli gimdiden

krsmr da kullanrm suresi dolmug,
harmanlara kahlan sos ve koku
maddeleri bozulmug insan saghgr
aErsrndan Eok riskli durumdaki

tutiin uretiminden vazgegerek goE
ettigi, buyi.ik gehir varoglarna yerleq
bilinmektedir. Bir kiginin istihdamr
igin gerekli yatlnmln ne oldulunu goz

onunde bulundurursak.

g

3I5

bin

sigaralardr.
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c- TEKEL'in tuhln

yeni drizenlemeleri zaman

ureticisinden ve

sigara piyasasrrdan balrmsz ele
almak zor gorunse de gelinen nokta
da 2003 'de A.g durumuna getirilen
TEKEL hem tiltirn r-ireticisinden hem
de sigara piyasasrndan koparrlmak
istenmigtir. Ama en azrndan bir
:
;
I
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boyutuyla, ozellikle Dogu

12-

TEKEL

var olmak zorundadrr.

TEKEL'in varhlr hem milletin hem

t

Devletin Elkarmadr. (Bu durumlarda
sadece milletin Elkarr yeter sebeptir.

Ozellikle son yrllarda tuccar
manhlryla devletin karr one
grkanlmak istendili iEin Devletin k6n
vurgulanmrgtrr.) TEKEL ozellegtirme

kapsamndan Erkanhp,

siyasiler

TEKEL'den elini Eelrtigi noktada
22.000 Ealrganr ile verimli ve karh bir
gekilde piyasada denge unsuru

olarak kalacak, tireticinin
tuketicinin grivenini tekrar

ve

kaza

nacaktrr. Kendi olanaklarryla tekno
lojisini yenileyecek, gerekli yatrrrmlarr

yapacak buyukltikte
TEKEf

ve

guEtedir.

i yok etmek, gok uluslu

girketlerin ozel sektor tekelini oluqtur
masrndan bagka higbir geye hizmet

etmeye- cektir.

Gegmigte

yagadrlrmrz Reji donemini daima

hatlnmzda tutmahyz. Var

olan

yasalar ve gidigat devam ederse, hem

ureticinin buyuk kayplarr olacak,
hem TEKEL kendilisinden eriyecek,
yok olma noktasrna gelecek, hem de
insan salhlr agrsndan ileride telafisi

mrimkun olmayan sorunlarla kargr
karglya kalrnacaktr.

M. Sonug
Sonug olarak yaprlmast gerekenler

bellidir. Her gey bitmig degildir.

Heni.iz yolun sonu

gelmeden

gergekleri gormeliyiz. Qok .uluslu

girketlerin sinsi politikalanna, entrika
larrna dur demeliyiz. Ulusal Elkarla

rrmzl ve halk

salhfn one grkaran

r'i':liilrlt

4733 sayilryasa degigmelidir.

dretici birliklerinin kurulmasr ve

giiglenmesi

ve

i

I

Bunun igin Yapllmasl Gerekenleri
$riyle Srralayabiliriz ;

denge unsuru olarak hala piyasa da
var olma savagl vermektedir. Bu iki

Guneydolu ureticisi igin ve sigara
piyasasrnda bir denge oldulu igin

gegiril

meden gerEekleEtirmeliyiz.

iEin gerekli

destek

sa$lanmahdrr.

donilk olarak kullandrrrlmahdrr.

10-

Tek yanh sozleqmelerle ureti
cilerin tuccara karqr qaresizligini
do{uran sozlegmeli uretimden vazge
gerek aErk atbrma merkezleri kurul
mah ve bunun dgrnda tritun
ahm-sabmma engel olunmahdr.
4- T0tun ofisi olugturulmah ve ya
bu nitelikte Eahgacak TAPDK fiuttin,
Ttltun Mamulleri ve A,lkollu iqecekier
Piyasasr Dirzenleme ve Denetleme
Kurumu)ya bagh bir birim olugturu

larak agrk artbrma merkezleri bu
kuruma bafh olarak Eahgtrnlmahdrr.
( Boyle bir birim, uretici birliklerinin
ortakhlr ile de oluqturulabilir.)

5- Bu

kurumun uzmanlannca
tespit edilen fiyat uzerinden aErk
arttrrma yapilmah ve uzerinde fiyat
olugmazsa bu birim kendisi tutijnu
almahdrr.

Genel anlamda uretim plan

lanmah, tilke ihtiyaglarr ve ihracat

olanaklan dikkate ahnarak rilke,
bolge ve men€ey kotalarr olugturul
malrdrr. Bu kotalar her yrl guncel

legtirilmelidir. Bu kotalar 0retici
iizerinden degil, arazi tizerinden
yaprlmahdrr.

7-

Sigarayr ozendirecek reklam ve

sponsorluklar engellenmelidir.
Sigara markalanmn sinema, gosteri
Srbi lzulturel etkinliklerle

ozen direcek gekilde

genEleri

reklam

yapmalanrun onirne geEilmelidir.

f
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9- . Sigara saUqmda saghk fonu
olugturulmalr ve sadece bu amaca

l-

TEKEL ozelleqtirme kapsamrn

dan qrkartrlmahdrr. Atrl durumdaki
arsa ve binalar piyasa kogullarmda
degerlendirilmeli ve bu gelirleriyle

kurum olarak

teknolojisini

yenilemeli, yeni istihdam alanlarr

yaratacak dolrultuda

faaliyet

gostermelidir.

12- TEKEL'in Yaprak ttjttin ve
sigara sanayi aynt gatl altrnda
birleqtirilmeli ve ayrr bafirmsz ve
ozerk bir kurum olarak faaliyet
gostermelidir. Boylece sigara ve
tutrin sektorinde ozel sektor
tekelinin olugmasr engellenmig,
bunlarla rekabet edecek diizeyde
gtqlu ve teknolojisi yeni bir kurum
meydana getirilmig olacakfi r.
13- TEKEL'de siyasi kadrolagmaya

son verilmeli, ehliyetli, tecrubeli
kadrolar bagarr ve krdem gibi esaslar
goz onrinde bulundurularak igbagtna
getirilmelidir.
14- TEKEL'de sonu

gelmeyen

yolsuzluk iddialarrnrn bntine gegmek
igin ahmsatrm komisyonlarmda
(yaprak trittin dahit) sendika temsilci
lerinin ve uzman meslek mensup
Iarrnrn olugturdulu kurum temsilci

AB uygulamalarr dikkate ahna
rak tohum, ilag, mazot desteli

lerinin

sallanmahdrr. Qapa ve krnmda faizsiz

15- TEKEL'de yonetsel ve teknik
konularda uzman kigilerden oluqacak
danrgma komisyonlan kurulmah ve

avans kullandrrrlmahdrr.
Virginia ve Burley tuttinij

Ozeilikle
uretecek

EiftEilere ve kurumlara uzun vadeli
igletme kredisi temin edilmelidir.
8- Sigararun insan salhlrna olum
suz etkilerini azaltacak projeler iEin

de

bulundurulmasl

Qartl

getirilmelidir.

komisyonlarm aktif bir gekilde
Eahgmalarr sa$lanmah, ihracat
gubesi genigletilmeli ve gergek

anlamda ihracat

seferberlifii

destek sallanmah ve bu amagla
galgan gonullii kuruluqlar desteklen

yaratacak gekilde donanrmlt, ehliyetli

melidir.

burosu olugturulmahdrr.

:a.::l*ii:t:ir:tll

€

kigilerden olugacak

,:i:::?:gliltair,:r::,i:

bir

ihracat

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

T.C.
Resmi Gazete

:*a1.Jr Hulnnunde Kararname de
)€tie$d[k Yaprlmasrna Dair Kanun
ili€ 2962001 tarihli ve 4703 savrh
rirunlere iligkin Teknik Mevzuairn
Haarlanmasr ve Uygulanmasrna
Dair Kanun hukiimlerine dayantlarak hazrrlanmrgtrr.
Tanlmlar

Kurul: Tutun, Tirttn Mamul-

duzenlemek amacryla Erkanlmrgtrr.

Kapsam

Sarmahk kryrlmrg tiitun

ekspertiz yaprlmak kaydryla uygunluk belgesi verir. Bu belge ekspertiz
belgesiyle.mutabrk olmasr halinde
gegerlilik kazanrr.
Bu maddeye gore Kurumdan
uygunluk belgesi ve/veya izin
ahnmasr, ithalata iligkin mewuatta

ya da deligtirilmesin tiit0n yapragrnrn tamamen veya ksmen hammadde olarak kullanrlmasr ile
kyrlarak hazrrlanan tiitiiniin yanr
srra, makaron ya da sigara kafirdrnr
da iEeren ambalaj iginde piyasaya
arz edilen igme amaqh irrunu,

tutun:

Genetik olarak defigtirilsin ya da
degigtirilmesin tutiin yapragrnrn
tamamen veya krsmen hammadde
olarak kullanrlmasr ile krylarak
hazrrlanan tiltunti,
Makaron: Sarmahk kryrlmrg
tutun mamulunde kullanrlan bog
filtreli sigara tupiinu,
Yaprak sigara kafird:
Sarmahk krylmrg tutun mamulunde
kullanilan yaprak halindeki sigara
kagrdrnr,ifade eder.

Madde2-BuYonetmelik
sarmahk krylmrg ttrtun mamulun0n

uretilmesi, ambalajlanmasr

ve

piyasaya arzlna iligkin uretici ve
dalrtrcrlar tarafrndan alnacak
onlemlere iligkin usul ve esaslan
kapsar.

Dayanak

Madde3-BuYonetmelik,
3/1/2002 tarihli ve 4733 sayrh
Tutirn, Tutun Mamulleri, Tuz ve

belgesi talebinde bulunurlar. Kurum

gerekli gorecefi ek bilgi ve
belgelerle birlikte inceleyerek

Sarmahk krylmrg

piyasaya arzlna iligkin 0reUci
dafrrhcrlar tarafindan alnacak
onlemlere iliqkin usul ve esaslan

ihracatEr ulkede grkg iglemleri tama-

Piyasasr

mamulu: Genetik olarak defigtirilsin

ve
ve

Makaron veya yaprak sigara

mlanmadan once bu malzemelerle

lar Hakkrnda Yonetmeiik

ilretilmesi, ambalajlanmasr

drgrna Erkanlmasr Kurum iznine

ilgili belgeleri vererek uygunluk

Duzenleme Kurumunu,

Madde 1 - Bu Yonetrnelik.
sarmahk krylmrq tuhrn marnuh-rnun

iE

veya drg piyasadan temin edilebilir.
Bu makinelerin nakli, devri ve ulke

leme Kurulunu,

Kurum: Tutun, Tutun Mam-

Genel Hiikiimler
Amag

Makaron ureten makineler
Kurumdan izin ahnmak kaydryla

leri ve Alkollu lgkiler Piyasasr Duzen-

ulleri ve Alkollu iqkiler

einixci BOLU ,I

da

kalrdr ithal etmek isteyen firmalar

geEen;

Tiittin,Tiitiin Mamulleri ve
Alkollti iEkiler Piyasasr Diizenleme
Kurumundan:
Sarmahk Kryrlmrg Ttltun rhrnullerinin dreilmi. Ambalajlanmasl !'e
Piyasaya Arana iligkin Usui re Esas-

drg piyasadan

tabidir.

Madde 4 - Bu Yonetmelikte

Y6netmelik

gerEevesinde

tedarik edebilirler.

ininci

BoLdM
dtetim ve ithalat, Ambalajlama ve
Piyasaya Arz

dretim ve ithalat

Madde5-Sarmahkkylmrg
ttlun mamulii, Kurumdan fabrika
kurma. uretim ve satlg izni alan

Sarmahk kryrlmrg tuttn
mamulu ureticileri, Kurumdan izin
almak kaydryla sarmahk kylmrg

tutun

Tutun ve Tirtun Mamullerinin dretimine, ig ve Drg Ahm ve Satrmrna,
4046 Sayh Kanunda ve 233 Sayrh

bu

mamultrnde

kullanrlacak
yaprak sigara kalldr veya makaronu
kendileri uretebilecekleri gibi ig veya

maddede belirtilen

kaldrrmaz.

Gumruk idarelerince, ithal
edilecek makaron imal makinesi,
makaron veya yaprak sigara kalrdr
iEin Kurumdan ahnmrg uygunluk
belgesi ve/veya izin aranrr.

Sarmahk kryrlmrg

esaslar

t0ti.in

mamulir iEerisindeki yaprak sigara
kalrdr veya makaronlarda kullanrlan
ka$rt, ilgili mevzuatmda belirtilen
standartlara uygun olmak
zorundadlr. Makaronlarda kullanrlan filtreler, seluloz asetat (tow)
drgrnda baqka bir maddeden imal
edilemez. Yaprak sigara kafirdr veya
makaron uretiminde kullanrlan boya
maddeleri; grda mevzuatlna uygun
grda boyasl cinsinden olmahdrr.
Sarmahk kryrlmrg tiitiin iqine
glikoz gurubu, invert geker geklinde
tatlandrrrcrlar ile naturel ve sentetik

meyve esanslarr ve

firmalarca iiretilir.

Alkol igletmeleri Genel Miidurlugii
nun Yeniden Yaprlandrrrlmast ile

ongoriilen difer gartlann yerine
getirilmesi zorunlulufunu ortadan

benzeri

geklindeki aromatik koku maddeleri
katrlamaz.

Ambalajlama ve piyasaya arz
Madde 6 - Sarmahk krylmrg
tutun mamulunirn birim ambalajl
iqerisinde, tut0n miktan ile oranhh
mil<tarda yaprak sigara l.<a[rdr veya

i::',:::,:',,i,t:::iilii,i:li:::,ii:',i:i:,,::i:!::a:.i,:r:i::::::i:,.i::::::r:::lfi:ltirii:i:::ilii:iil,
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TUTUN EKSPERI.ERi
DERNEGi
BOLTENi
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makaron bulunmasl zorunludur' 4207
saSnlt Kanunun ve 4g26 sayh
tarihli ve 4g26 sayilr Kanunun 3
Her 1 gram tiitiin igin en fazla 2
Kanunun bu Yonetmelikle ilgili
adet yaprak sigara kafirdr veya 2 hukijmlerinin
uyarrnca,
'nc, maddesi
ihlal
hatinde
Ad[
mercilere
adet makaron bulunabilir
suq duyuru_
aga{rdaki idari ve "Jil_u"i
cezai hukrimler sunda b.ulunulur.
Sarmahk kryrlmrg tutun uygulanr.
mamulu birim ambalajr iEerisinde
a) Bu Yonetmelik hiikiimlerbulunan tutun miktarr 50 jramdan
n6r-tirvl
ine uyulmadan uretilen velveya DoRDuNcti
__
_ve
son
az 125 gramdan fazla olamaz.
QeEitli
Htikiimler
piy asaya anedilen sarmalk kryrlmrg Hi.ikiibulunmayan
Diler qartlar
haller
lutirn.mamullerinin piyasaya arzrnrn
Madde l0 _ Bu yonetmelikte
Madde 7 - Bu Yonetmelik
Yasaklanmastna, piyuruyu aru htikum burunmayan
htikumlerine gore sarmahk krylmrg
olan ,..r,.inrui., piyasadan mevzuat hukumreri hailerde, ilgiri

tnttin mamullerini tiretmek u" toplanmasrna,
"ait-ig
tu_u_"n veya

iTf;E;rl'r;"il;i:'XS#11i11; f"",:?ff|"*r ";;;ine

Resmi Gazete'de vavmlanan

ciqcixcri

I

Kururca yonetmerilin

Tutun

| _

Bu

yayrmrandrgr tarihten

b) Bu yonetmerik r*ikumrer- lirTrut"
#r1$" T'-':""J:H:
sarmahk kryrrmrg aynlmaz pargasr
Kurulmastna' Bu Mamullerin dretioran sarmarrk
tutun,mamutlerini pfasaya,arz.eden
kryrrmrq ttrt0n, makaron veya yaprak
mine' iE ve Drg Ticareti ve Denetlenu,:!:] uelu"yu augrtr",ru, i,.kkrnda ,iguru iug,ar
rjreten firmarar, bir ay
mesine iligtin usul ve Esaslar 29/6/2001
iarihri ve 47g3 sayrh igerisinde Kuruma
Hakkrnda Yonetmelik ve 6/1/2005 drtinlere
muracaat etmek
Iligkin Tekiik
Mevzuairn uL irln-ur-ur. zorundadrr. Firmarar,
-uygrtunmasrna
tarihli ve 25692 sayrh Resmi Hazrrlanmast
toptan ve perakende satrcrlar ile
Gazete'de yaytmlanan Tritiin Dair Kanunun u"
12 nci-maadeslnae tiri<eticilere arz
Mamullerinin Zararlanndan Koru_ belirtilen
edecekleri.bu yonetidari puru cezalarrnrn melikte tanrmlanan
maya Yonelik dretim $ekline, uygulanmasrna
r-ir0n dtizenle_
Kurulca karar verilir. meleri ile
uretim tesisine iligkin
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine
Yukandaki iaariyaptrnmlann degigiklikleri
Iligkin usut ve Esasrar Hakkrnda yanr
30/6/2006 tarihine
srra;
kadar yapmak zorundadrr.
Yonetmelik ile getirilen gartlara
a) Kurumdan izin almada n 30/6/2006 tarihinden
uymak zorundadtr'
Mamulleri

ile itgiti Fabrikala.n ine uyulmadan

BoLdM

Yasaklar' idari ve cezai
I

uyguranrr.

GeEici Madde

sarmaltk kryrlmrg tutiin mamulti

:i1,,il:r_,:hiil]il;1'[:l!fi:]

Hiiktimler -uku'on

Yasaklar
Madde 8 - Toptan' perak-

itibaren

veya yaprak sigara kasrdr, makaron ve

;*llgT:#:*"rht

kalrdrnr perakendeci
tiretmek tirzere iabrikal tesis ueya iatrramaz. sailcrrarra, tijketicilere
driin duzenremererini ve
imalathanekrrun;;;;;tenter, igyeri
uretim iesisine iligkin deligiklikterini
veya yaprak sigara

ende sattctlar ite ttiketicileie arz veya
ikametgahla.rniu sorkonusu yup-uy*
makaron veya yaprak
amagh yaprak sigara kagrdr ve maddeteri
u[tente.,- satig bergesi sigara kajrdr
ureticileri bu tarihten
makaron iiretim tesisi kurulamaz' almadan
bu maddeieri satanlar ile so-nra ancak

sadece yasal sarmaltk tutun
mamulu ureticilerine satmak veya
ihraE maksadryla bu tesisleri kurmak

bu suElan 4tey-entere-yard,"dunler halkrndi izss
g
r<^nunun

"uvrl,
inci maddesi uyannca,
isteyenler Kuruma bildirimde bulun_
p Sarmahk t,y,tm,g
mak ve izin almak zorundadtr'

sarmahk kryrlmrg tuttintin,

makaron igerisine doldurulmak

mamulu ambalajlarrnrn

ureticilerine satmak
veya ihrag, maksadryra uretim yapa-

bilirler.

GeEici Madde 2

koyrnayaJar- ire

_

Kurumdan

satrg belgesi aran toptan ve perak-

,u.e.inae
"Yasal uyan:saghgl ra.a.hd,r"
ibu.e- ende sahcrla

veya sini

yaprak sigara kalrdrna sarilmak

ttrttin

yasar sarmarrk krytmrg

t.itii, -u-ulu

r

3o/6/2oo6tarihinden

bu urunrerin itibaren Du yonetmerife

isim, marka veya alametler of_uyun gekilde
suretiyle sigara benzeri qekilde kullanrlarak
sarmahk kryrlmrg
her ne suretre olursa tritun mamurti
piyasaya arz edilmesi yasaktrr.
sailgr yapamazrar.
olsun reklam ve tanttlmtnr yapanlar
ytiriirliik
Yaprak sigara,
kalrdt, veya bunlann kullantlmasrnr tegvik
. kryimrg
Madde 1l _ Bu yonetmelik,
makaron veya sarmaltk
ve ozendiricikampanyal* auru.ri"yyuy,-,iur,r,tnde
yurdLrlule girer.
tuttin ayrr ambalajlarda veya bohi_ enler
aa Z)titggliarihli ve
yi.iriitme
nerek toptan ve perakende 420T hakkrn
sayiltKanunun 7 nci maddesi
Madde 12 _ Bu yonetmetik
sattctlarla' tuketicilere s.attlamaz'
uyatnca,
hukumrerini riitun, Tritrln Mamuileri
idari ve cezai hiikiimler
c) Kurumdan
Madde 9 - 4703 sayrh makaron veya yaprak izin armadan ve ail.oiru lEkirer piyasasr Dtizensigara kalrdr leme Kurumu Bagkanr yurtitur.
Kanunun, 4733 sayh Kanunun, ithal
edenler hakhnda
10/7/2003

uygun

rUrUru erspeRmni
oenrueGi
eULreNi

Allol pfasasmm dtzenleme ve Teftiq Kurulu'na gelen 24.09.1996
den#ne gerevi Tanm Bakanhlt'na tarihli imzasz ihbar mektubunda,
bmlsbpr- Bu fni dtizenleme ile, ihraE amagh uretilen mavi bandrollii
sahte :ngam ve iEki ureten, ve 'Tekel 2000' sigaralannm, yurtdrgma
pi)rasaJ,a arz edenlere hapis cezasr
ihrag edilmig gibi gosterilip
gelilor. Sahte ve kagak sigara yurtiginde satrldrlr, satrg fiyatlan

uretenlere 1-3 yl, sahte ve kaEak iEk
uretenlere ise 3 yldan 5 yrla kadar
hapis cezasr geliyor.

BA$I|\|DAII

$E,W

Esh yasada netlik olmamasr ile
kangrkhga neden olan, eski-yeni
telmoloji belirsizli{i bu yasada net
olarak yer ahyor. Yeni diizenlemeye
gdre yeni kurulacak sigara fabrikalarr
ile teknoloji defigiminde yeni makine
garb getiriliyor.
Yeni yasada Kurumda qahgan uzman

nitelilindeki personelin her turlu
haklan sakh tutuluyor, ancak, birileri
Anayasa Mahkemesi'ndeki yakrn
lannr devreye sokmazsa, Kurul
Bagkan ve iiyelerine uzun ince bir yol
goztikuyor.

TARAR:

YENiDEN DdzENLENiion..
22.11.2005 . SABAH . Avdrn AyAyDIN

nnMANe$rmlM,tl6s6i,'

22.11.2005. HdRRiyET . Mutlu

KOSER

Bagbakanhk Cumruk Miistegarhlr'na

Sahte rakr ve iEkilerle giindeme
gelen Tiitun, Tutun Mamulleri ve
Alkotlu iEkiler Piyasasr Duzenleme
Kurulu'nu (TAPDK) ortadan kaldrran
yasa tasarrsr TBMM'ye sevk edildi.

4733 Sayrh Kanun'la

t

kurulan

TAPDK, geEen siire zarfrnda iglevini
tam anlamryla yerine getirmedi. Bu

kurumun oluqumundan

sonra

TriLrkiye kagak iEki ve sigara cenneti

oldu. Kurumun yasaslna sahip
dolay denetisiz

grkmamasrndan

kalan sigara ve iEki piyasasrnda sahte
igkilerden onlarca kigi oldii. Sigara

Baronlan'nrn

ise tek hedefi

olan

'haksrz kazang'la Maliye Bakanhgr bile
bag edemedi ve onlara boyun efmek
zorunda kaldr.

Bu manzara kargrsrnda h{iktmet,
qareyi yeni yasa Etkarmakta buldu.

Yeniden haarlanan yasa ile olug
turulacak yeni kurul 'Tutun ve Tiitun
Mamulleri Diizenleme Kurulu' geklin
de olacak. Alkol piyasast bu kurulun
gorev alanr kapsamnda olmayacak.
::::iXx:::::lr::iti:*:r::::X:::l:::::rrr:::rr,:::

9 yl once gelen isimsiz bir ihbar

mektubu. Tekel'in. 'Tekel 20OO'
sigaralanmn iluacnda devtetin 52
milyon dolar zaraftt ugratt@ru.
srugturrnann h zarnan a$unt

stresi dohna kadar snrnernlu
edildigini orta),a glffd. Ba$bd€nhk

Gumruk Mristegarh$ mrfrefrigbrinin
hazrrladrlr 96 sayfalk mpor 0zerine,
lstanbul Kambiyo Mudtrt0g0. Tekel
GenelMudiirliigu haklcnda tam 9 yrl
sonra sug duyurusunda bulundu.
lstanbul Cumhuriyet Savcrhg, suqun
ihbar tarihi itibarile zaman aEunna
ugradrfir gerekgesiyle takipsizlik
kararr verirken, Soruqturma rapo
runun Bagsavcrhja intikal ettirildili

arasmdakr farkrn bazr kiqilerin cebine
anlatrldr. Tum bu olaylarrn,

gittili

'Tekel 2000'in ihraq fiyatrnrn gok
dugrik, yurtigi fiyairnrn Eok yuksek

olmasrndan kaynaklandrff vurgu

lanan mektupta, Tekel'in btyuk
zarara ugrahldrfl one surirldu.
Iddialarr araghran gumruk mufettig
leri Umit Kaya, Ramazan Metin ve

Hayrettin Cogkun, 24.6.2003 tarihli
96 sayfahk rapor hazrrladr. Raporda,

yurtigi fiyah yuksek olan 'Tekel
2000'in zaranna ihrag edildigi,
Turkiye'deki giimriiksuz satrg firma

da ihraE edilmig gibi
gosterilen sigarayr yurt iEinde sattrlt
tespit edildi. ihracatm, 52 milyon
dolarhk zarara yol aEtrjr vurgulanan
lannrn

raporda, gu tespitlere yer verildi:
'GerEek drgr kage ve muhurlerle qrlcg
beyannamesi tanzim edilen sigaralar
hig giimruk muamelesine tabi
tutulmadan. ihraE edilmis gibi

gosterilerek

-b\ror.

ilke

iginde doirudan

GerEek gumriik

Erkrg

beyannamesi drizenlenmig, sigara
Fildu konteyner, gece muhrij
lqnlarak aqrlryor. iEindeki sigaralar.
bogatthp, pa-cawa, tuvalet kalrdr

dolduruluyor yada bog brrahlan
konteyner, muhur taklit edilerek
kapahlryor. Bu gekilde sigara yiiklu
sanlan konteyner ihraE ediliyor.
Diger yontem ise yurtdrgtna usuliine
uygun gonderilen sigaralar, giimnik
muamelesine tabi tutulmadan arrnr
konteynerlerle Tirkiye'ye donuyor.

BAKAN DAIIISMANI
DA
Nisan 2005 tarihine kadar suEun SUeIINDI:
zaman aglmtna ugramastna sebep
olan gorevliler hakkrnda sug duyu Raporda, aralannda donemin
rusunda bulundu. Kambiyo Miidur Tekel'den sorumlu Devlet Bakanr'nrn
lugu, takipsizlik karanna itiraz etti.
danrymam sarh Babaflgit'in de
bulundugu yolsuzluk zanhst firma

tiq mtirerrig

HnznLeot:

yetkititeri haktanda

kaEakErhk

suEundan dava aqilmasr istendi.

Bagbakanhk Gumruk Mustegarhlr Donemin

Tekel Genel

Mudirru

TUTUN EKSPERLERi

oenueGi
eULreHi

Mehmet Akbay, yardrmcsr Hiiseyin

Qetin, yonetim kurulu

uyeleri
Huseyin Niyazi Adal, Sadullah
Aygiin, Fuat qlingiroglu, Avni

Akkan, Gtrkan Suner, dnal Krhnc,

ismet Qalgkan, Htiniyettin

Yai,

Mustafa Sartk haklcnda, altnan
kararlar, yaprlan yonlendirme ve
uygulamalarla, 'Tekel idaresince
gerEege aylcrr beyanda bulunul
maslnl organize edip, firmalarla
tegekktil olugturup kagakgrhk fiilini
iglemig olmalan' nedeniyle takibat
yapilmasr istendi.

su r'E

;*;

Ozeilegtirme kapsamrnda yer alan
ancak eski teknoloji ve yatrrrm
yaprlmamasr gibi Eegitli nedenlerle
riretim yapamayan veya iiretimin
durma noktasrna geldigi kurulug
farda 14 bin 222 oersonel bulu
nuyor.^ Ozellegtirme idaresi Bagkan

h$ (OlB) verilerine gore bu Eergeve
de bazr kuruluglarda iiretim
yaprlmazken, bazrlarrnda da ayda bir

hafta veya uE ayda 15 gun uretim
oluyor, geri kalan zamanda personel
gahgamryor. Bu tur igletmelerde

istihdam edilen personel saysr 14
bin 222 kigiyi buluyor. Boylelikle
devlet herhangi bir uretim olmadrft
halde, bu kuruluglarda Eahgan
personele ayhk 17 trilyon 120 milyar
liraya varan bir rakamr odemek
zorunda kahyor. Bu istihdam maliye
tinin yantnda personelin yemek,
rslnma, elektrik gibi maliyetleri de
katrldrjrnda bu rakamrn daha da
yukan gkabilecegi ifade ediliyor.

Eski teknoloji, yatrnm

verdi.

Dava konusu ihalenin ilgili kanun
hukumleri EerEevesinde ve usulune

de bulunuyor.

yaprlama

masr, finansman srkrntrsr ve uretilen

iirunun piyasada rekabet Sansl
olmamasl gibi nedenlerle uretim

uygun yaprldrlrnr ifade eden
mahkeme heyeti, kiralanarak

Tekel yiineticilerine beraat
10.

11.2005.

HURRiYET

Tekel eski Genel Muduru Sezai Afif
Ensari'nin de aralarmda bulundulu
B Tekel yoneticisinin, bazt makine
lerin ahmr srrastnda usulsuzluk
yaprldrfir iddiasryla yargrlandrklarr
davada beraatlerine karar verildi.

istanbul

;;a;;r it:ffi;f.;liffi
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toplam 11 bin 206 kigi ile TEKEL
Tutun igleme ve Ticareti Muessesin

4.

AQrc

Ceza Mahkemesin

deki durugmaya, tutuksuz

sanrk

lardan Tekin Kaymako$lu, Fahri
Ankan, Mine Batova, Reyhan AlmaE,
Musa Eroflu ve Kazrm Tekeli katrldr.

Davanrn

difer tutuksuz

sanrklarr

Sezai Afif Ensari ve Mehmet Haldun

Salrn ise durugmaya gelmedi.

Mahkeme Heyeti Baqkanr Hasan
Barut, sanrklardan Sezai Afif
Ensari'nin celse arasrnda ifadesinin
airndrlrm tutanala yazdrrdl.
Esas haklqndaki gorirgtinii aErklayan
Cumhuriyet Savcrsr ilker Yagar,
sanrklar hakkrnda kuruma ahnan

sert kutu makinelerine iligkin
"ihaleye fesat kangttrmak" suEundan
dava agrldrlrnr hatrrlath.

Deliller ve bilirkigi raporlan defer
lendirildi$inde ihalenin ilgili kanuna

uygun gekilde yaprldrlrnr belirten
Savcr Yagar, yaprlan incelemelerde
devfetin bir zarara uSramadrgrnrn
tespit edildigini bildirdi. Yagar, bu
nedenle sanrklarrn uzerlerine atrlr
sugtan beraatlerine karar verilmesini
istedi.
Esas hakkrndaki savunmast sorulan
sanlk avukatlarndan Burhan Ateg
de, davanrn 3 adet imzasrz mektuba
istinaden agtldrlrnl soyleyerek,

Cumhuriyet Savcrsr'nrn goriigu
dolrultusunda sanrklarrn beraat

yapamadr$r halde personel istihdam
eden kuruluglar arasnda, Karadeniz

lerine karar verilmesini talep etti.
Son sozleri sorulan sanrklar da,

Bakrr lgletmeleri, Sumer Holding,
TEKEL Tirtiin igleme Muessesesi,
Turkiye Demir Qelik igletmeleri ve
Turkiye Denizcilik iqletmeleri A.$.

beraatlerini istediler.
Davayr karara baflayan mahkeme
heyeti, sanrklardan Tekin Kaymak

yer ahyor.

En fazla iggi 9 bin 284'[ daimi,
2 bin 22'si de gegici olmak irzere

oflu'nun ihale komisyonu uyeleri
arasrnda yer almadrllnr belirterek,
olayla ilgisi bulunmadrdr gerekEe
siyle bu sanr$m beraatine karar
TF

T0rkiye'ye getirilen ve iade edilirken
istanbul Teknik Universitesi'nden
bilirkigilerce incelenen makinelerin

kullanrlmamrg oldugunun bildirildi
kaydetti.
Hazinenin soz konusu iglemden bir

lini

zarar gormedigini, sanrklarm suE
igleme kastryla hareket etmedilini
befirten mahkeme heyeti, diger 7
sanr{m da unsurlarr olugmayan
sugtan beraatlerine karar verdi.
iooiexnMeoeN
istanbul
Cumhuriyet Baqsavcthlr'nca hazlrla
nan iddianamede, ihale tarihinde

:

Sezai Afif Ensari'nin Tekel Genel
Muduru, Fahri Ankan ile Tekin
Kaymakollu'nun Genel Mud0r
Yardrmcrlan, Mine Batova'nrn
Hukuk Mtgaviri, Reyhan AlmaE'rn
Sigara Sanayi igletme Genel Miidur
Yardrmcrsr, Musa Eroflu'nun Ticaret
Dairesi Bagkanr, Kazrm Tekeli'nin
Ar-Ge $ube Muduru, Mehmet
Haldun Sa$tn'rn da Sigara Fabrikasl

Genel Mudur Yardrmcrst oldulu
belirtiliyordu.
Sanrklarrn, ozellegtirilmesi gundem
de olan Tekel Genel Mudurlufu'ne
sert kutu makinesi ahmr yapilmasr

igin olugturulan ihale.Komisyonun
da gorev yaptrklan belirtilen iddiana
mede, ihalede rekabet gartlarlrun
yeterince olugturulmadtft, tek bir
firmayla pazarhk yaprlarak allmln
gerEeklegtirildifi, makine ve donanr
mm yeni olmasr gerekirken kullantl
mlg olduklannrn anlaglldr$r one
siiruhiyordu.

Ingiltere'de bulunan bagka 'bir
firmanrn benzeri makinelere iligkin
yaphlr satrytaki rakamlar ile dava
konusu ihaledeki rakamlarrn kargr
laghnlmasr sonucunda arada 9
milyon 240 bin Avro fark ortaya
Erktrlr belirtilen iddianamede, devlet

hazinesinin

bu kadar zarara ulra

hldrgr iddia ediliyordu.

Ttrm sanrklarrn "kamu kurum ve
kuruluglarr ihalesine fesat karrg
trrmak" suEundan 5 ile 12'ger yrl
:il::ll::r::i:i:trill:rirtiii:::ll::it,l:i:r:X::'i:r:XX::i::::i:li::'

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

araslnda hapis cezaslna garptrnl
malarr istenen iddianamede, yargl
lama srrasrnda eski TCK'da aynr
eylemi dtzenleyen maddenin de goz

onunde bulundurulmast ongorii
luyordu.

ALKOLDE''BAGIMSIZLIK''
BITIYOR
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maddeyi iptal etrniq olmastnt firsat
bilinerek trazrlandr. Mahkeme, ku

yirzde 7O'ine yalcnt alkollu igkiler
piyasasr d0zenlemeleri alanlnda

Bakanlar

iEi

rum lodro ihdasrnrn

Kurulunca onaylanacak yonet
me[kle yaprlmasr hirkmunu, bu

bogaltrlacak.

yonde bir duzenlemenin yonetmelik
ile h[],umet yetkisinde defiil, yasa ile
TB,$t yetkisinde yaptlabilecefi
gerekqesiyle ilgili maddeyi iptal etti.

ALKOLE

TA/VI DENETIM:

Taslagrn

46. maddesinde

PATRON $ENER: Bunun uzerine

Yelda ATAQ

Huki.rmet, alkollu igkiyle ilgili
duzenleme yetkisini Tutiin, Tiltun

gahgtrklarr igin kurumun

T.WDK. kadro atamastnt mahkeme
nin istedigi gekilde duzenleyen krsa

bir yasa taslafi hazrrlayarak Eylul
20o4'te Bagbakanhk'a gonderdi.
Bagbakanhk ise bu taslagr igleme

ispirtolu

igkiler Kanunu'nda yaprlan diizen

leme ile alkollu iqkiler Tartm
Bakanhfr'na bafilanryor. Maddede,
'Kamu kurum ve kuruluglartna meri
mevzuatla denetim, kontrol ve difer

koymadr. Ardrndan bu alandaki yasal
boqluk frrsat bilinerek Baqbakan

hususlarda verilen yetkiler saklt
kalmak kaydryla; alkol ve alkollu
igkilerin 0retimi, iglemesi, ithalatt,
ihracatr, dafrtrmr, pryasaya arzr,

igkilerin kontrolu, bagrmsu otorite

Yardrmcrsr Abdullatif $ener'in

kullanrm amairyla elde

bulun

den ahnrp; Bakanhk merkez Korurna

kontrolu altrnda TAPDK'y kaldrnP

Kontrol Cenel Mudurlugu. Tanm il
ve ilge Mtidurl0kleri. Il GeneMeclis
lerine kadar uzanan burok rasinin

alkol dtzenlemesini Tarrm Bakanhlr

durulmasr, ambalajlanmast, taqln
masr, depolanmasr, gozetim ve
denetimi Tartm ve Koyiqleri Bakan

Mamulleri ve Alkollti Igkiler Piya-st

Duzenleme Kurumu'ndan alarak

Tarrm

Bakanhgr'na

r

eriror-

Hazrrlanan taslak yasalagrrsa alkollu

eline gegecek.
HCiRRiVEt in gunden-re getirdigi,

belediyelerdeki iqxi lasagryla bagla

yan AKP'nin alkol0 kontrolir altrna
alma sureci ulu-l duzeye taqlnlyor.
Hirkumet. alkollu ighlere iligkin
duzenleme yetkisini baEmsz otorite
den ahp, burolsatik hiyerargi
zincirindeki kumluglara aktanyor.
Bafirmsrz kurullardan birini oluqturan
Tutun, Tutun l"tamulleri ve Alkolltt
igkler Piyasasr D0zenleme Kurumu

nu (TAPDK) kapatacak olan
hukirmet, alkollti iEkiler

duzenle

melerini Tarrm BakanltE'rta devret
mek iqin hazrrladrlr taslaE gdruqe
agtr. Taslak yasalagrsa alkollu
igkilerin kontrolu, balrmsu otorite

na veren taslak hazrlandr. $ener,
TAPDK'nrn taslafa iligkin Eekince
lerini dinledi ve gorug agamastnda

ele aLnacafr yantttnr

vermekle

yetindi. Gelinen agamada taslak, soz
konusu halile goruge agrldr. Taslak

ile TAPDK yasasl 'Tutun ve Tutun
Mamulleri Piyasasr Kanunu' haline
getiriliyor. Yasa, yeni bir Tutun ve
Tutun Mamulleri Piyasasr D0zenleme
Kurumu olugturulmastnt ongori.tyor.
Mevcut kurulun gorevi sona erecek.
Boylece iktidara geldifinden beri ust
kurullarr hedef alan hukumet, ilk kez
bir kurum kurulu toptan ortadan
kalduarak, bafilmsz dtizenleyici otori

hfr'nrn teklifi uzerine
Kurulu'nca Erkarrlacak

Bakanlar

yonetme
likteki usul ve esaslara gore Tanm ve
Kolqleri Bakanhfr'nca yerine getirilir'

deniliyor. Boylece mevcut d0zenle

mede yalnzca grda

denetimi

kapsamrnda alkollu igkilere kart
gabilen Tanm Bakanhfr, alkollu
igkilere iligkin tum duzenlemelerde
tek patron oluyor.

igki iiretmek isteyen Maliye'ye
gidecek

DdzENLEIvlE, alkollu igkilerin

telere en afrr darbeyi vuracak.

kontrolunun yalntzca Tartm Bakan
hfr'na gegmesi anlamlna gelmiyor.

qKARILAMAYAN YASAYLA

den ahnrp; Bakanhk merkez. Koruma
Kontrol Genel Mtldurltrgii, Tanm il
ve ilge Mtdurlukleri dolayrsryla raliler
in bagkanhgrnr yaptrlr il Genel Meclis

ikl yrl once ust kurullara tek qatr yasa
d0zenlemesi hazrrlayan huktimet,
hem ig kamuoyu hem de AB'den

Bakanhk yoluyla alkollu iEecek
duzenlemeleri, balrmslz otoriteden
ahnrp; Bakanhk merkezi, Koruma
Kontrol Genel Mudurlufiu, Tarrm Il
ve itge Mudurlukleri dolaYrsrYla
Valilerin bagkanh{rm yaptr$ Il Genel

lerine uzanan burokratik hierarqi

gelen tepkiler nedeniyle bu YasaY

Meclislerine uzanan burokratik hiye

eline geEecek. il Ozel idareler kontrol
de one gkanlrken, Belediyelere de

hala Erkaramamtqh. Yeni taslakta,

yetki kaybettirilmeyecek. Hiikumetin

uymalan tabi kurallar, yeminle ige
baglamalan, toplantr esaslart,.maag,
yaprlacak diizenlemelerin hiikumet

alkol politikasrnr ele

geEirmeye
dontrk operasyonu, Anayasa Mahke
mesinin, Tansu Qiller'in DYP Genel
Bagkam oldugu donemde, Ana

Muhalefet partisi olarak agtrlr iptal

davasrnda, Bakanlar Kurulu'nun
kurumdaki atama yetkisine iligkin

PARALEL.

iiyelerin gorev sirreleri,

programrna uymasl

gibi

saylsl,

birgok

hiiktimde iist kurullar yasa tasarrsl ile
paralellik olmast da ayrtca dikkat
Eekti. Yeni diizenleme ile, toplam 244

kigiden olugan TAPDK kadrosunun

rarqi eline geElyor. Aym madde;
gozetim-denetimde iqigleri, satrg
rakamr bildirimi-tesis kurma izinle

rinde Maliye'yi yetkili lchnarak
hirkiimete ballt sistem tamam
laruyor. Alkolltr iEkilerin toptan,
perakende ve aEtk satrgrna iligkin
ruhsatlarda gidilen yeni duzenleme il
ozel idarelerini one Erkarrrken, beledi

yelerde onemli bir yetki yitirimine
:
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

OYK'NIN YETKISI YOT(

vermektedir.
- Programdakikuruluglartarafrndan

Genel ihale uygularnalannda, verilen

yaprlan varhk satqlannln bir bolumii
delerinin altrnda gergeklegtirilmig,
ihale sonuElarr idare tarafrndan
yeterince incelenmeksizin onaylan

teklifler yeterli goruldugiinde "satlg",

yetersiz goruld[gtinde

"ihalenin

iptali" kararlanrun ihale

komis
yonlannca verildiline dikkat gekilen
raporda soz konusu ihalelerde komis
vurgulandr.

mqtr.
- Damqmanhk ihalelerinin pek
gofiunda, Yasada ve ihaleye gafrr
mektuplannda ongoriildiigti halde,

komisyonlarmln yerine satrg veya

birinci segilen firma ile fiyat pazarhlr
yaprlmamrgtrr.
Danrqmanlann iq tarumr; aErk ve

yonlann bu genel ilkeden ayrrldrfr

'4046 sayh Yasa ve ilgili
duzenlemelere gore OYK'nin ihale

-

TEKEL

-

Ozellegtirilen Alkollti iEkiler
Sanayii ve Ticaret A.$. ile TEKEL
arasndaki cari hesap iligkisinin 31
Ekm 2003 tarihinde son bulacalr
kararlag trrrlmasrna ra$men, bu
tarihten sonra da cari hesap iliqkisine

devam edilmig, devir tarihinde ise
qirketin, TEKEL ve bagh ortak
hklanna olan ttim cari hesap borcu
silinmigtir. Bu uygulama sonucunda

devredilen girkete

aktarrlmlqtrr.

mrdrr?" sorusu yoneltilen raporda

gereksinmelere uygun belirlen
memig; sonradan yaprlan degigik

goyle denildi:'"Bu kurallara gore satry

liklerle ek maliyetler ortaya grkmrgtrr.

vADELi SATIS VE BORq

veya ihalenin iptali kararmm ihale
komisyonlannca verilmesi gerekir.
Yasanrn 18. (C) maddesinin (b)

EEKA OZeU-egrinMesi

iptal karan verme yetkisi

tanrmrg

kaynak

ERTELETVIELERi

- Vadeli satrglarda, satrg bedellerinin
tahsilinde bagarft olunamamqtr.

bendinde'ihale komisyonu uyelerinin

-

kararlannda Eekimser kalamaya
caklannrn belirtilmig olmasr ihale

de$er tespitinde; a$rrhkh ortalama

- 1 A$ustos 2003 tarihine kadar

sermaye maliyeti gergek drgr bigimde
yuksek belirlenerek igletmenin deleri

erteleme kararlarr vermiqtir.

dtiguk gosterilmigtir.

- Borglann

komisyonlannrn sahg veya ihalenin

iptali drgrnda bir karar

alama

yacaklannr gostermektedir. OYK'nin
yetkisi ihale komisyonlarrnrn verdi{i

SEKA'run Kastamonu igletmesinin

- Bahkesir igletmesinin

satrg

igleminin iptal edilmesi uzerine idare,

nihai kararlarr 'onaylamak' ile

Mahkeme Kararrnrn gerelini zama

srnrrlrdrr. 4971 sayfi Yasanrn yiirur
luge girdigi 15.8.2003 tarihinden

once, idare tarafindan

nrnda yerine getirmemig; igletmenin
geri alnmasrna iligkin iglemleri baqlat
makta gecilmfgtir.

onayrna sunulacakken, 15.8.2003

LiMAN oZELLE$TiRMELERi

tarihinden sonra'ihale komisyonla
nnca verilen nihai kararlar' sunula

-

gerEek
legtirilen 'nihai devir iglemleri' OYK

caktrr."

DIGER UYGOLAMAI.AR

Raporda, ozellegtirme uygulama
lanna iligkin olarak gu elegtiri ve
suglamalar yoneltildi:
- Ozellegtirilen bazr kuruluq, iqletme
ve varhklar; degerinin altrnda
satilmrghr.
- Degerin altrnda satrgrn gerekEesi
ni olugturan; ekonomiye katkr
saflanmasr, ig olanalrnrn artrnlmasr,

teknolojik yenilik ve yatrnmlann
yaprlmasr gibi gerekEeler, devir
sozlegmelerinde guvence altrna

OYK, yasal yetkisi olmaksran borE

ertelenmesine iligkin

hukuksal alt yapr yetersizdir.
- Borg erteleme istemlerinin
gereklilili yeterince sorgulanma

maktadr.

- Vadeli satrglarda, alacaklann tah
silinde ve ertelenmesinde uygulama
birligi yoktur.
- Gecilmre faizi ve cezai gartlar bazr
ahcrlara uygulanmamrgtrr.

- Pek Eok uygulamada

Kugadasr Limam ozellegtirme
sinde ihale Komisyonu tarafrndan

teminat mektuplarmrn

s-rralamaya almmayan bir teklif sahibi

Eevrilmesi istemlerini yantslz brak

OYK tarafrndan srralamaya ahnarak,
Deler Tespit Komisyonunca belir
lenen satrq delerinin 5 milyon dolar
daha altrnda teklif veren bu firmaya
satrg yapilmasna ortam haarlan

mE ya da teminat mektuplarr iizerine
ahcrlar tarafrndan ihtiyati tedbir
konulmuqtur.

bankalar
paraya

mrgtlr.

-

Qegme Limanr da Defer Tespit
Komisyonunca belirlenen de$erin
2.1 milyon dolar daha altrnda fiyatla
satrlmrgtr.

rdcsAs Ozelmgrinmesi

iZMin - Doviz kurlannln artmamasr
nedeniyle Ttirk tiittnunun ihracat

fiyah, tarihinin

en yuksek fiyat

lanndan biri olan

7

dolarrn uzerine

Erldr.

T{itunir ureticiden Turk

Lirast
uluslararast

almmamrytr.

Danryman firma deger tespitlerinde

- Teklif sahiplerinin peqin veya
vadeli odeme tercihlerini ihale

hatah uygulamalar yapmq; Deler
Tespit Komisyonu darugmanm rapo

ihracatgrlarr, en yuksek kaliteli tutun

slrasrnda belirtmemeleri ihalede
agrkhk ilkesine aykrrr sonuElar

rundaki hatah rakam ve varsaymlarr
yeterince incelememigtir.

ihracat fiyatrmn 7 dolan gegmesinin

li:i:i::i:i:t*t:'ii::::li i:iiiiii:iiiri:iri:li:tirii:::r',,,,

baanda alan, ancak

allcilara doviz baanda satan tutun

olan

A

Grad ttituniin kilogramnm

,;irf,f I t; fr"i-i

-,
t..
I

@#i#-fl"'en-eRi
Inracatta

pratabilecegini, (iretici de srkrnhl

il.h"o ,.
ahcilarm rakip
ulkelere i,on"teiite
\Lvu,t,crue
cegini ifade eqlyonar.
ediyorlar.

Fg" Tutun ve Tttun Mamuteri

Ihracatgrran Birliqi yone,rxrruru
Bagkanr Mahmut- ozgener,
A c;

tuttjnun ihracat fiyatrnm 7 dolar
seviyelerine kadal yrikseldigini

,
belirterek, "Trittin sekto.-inde
faariyet
gosterdigimiz 1gg6'dan
u, yunu niq

lann elemanlan [reticiye

n+a
Ote ,,^^r^_
yandan yaz yallglarrnrn fazla

olmu",.,dun dorayr tuirinde yaganan
guu,5u,. riieticir de srkrntrya
sozregmeri uretim siste
"Jr.u"ur,.
mine
gore tut0nde fiyatlan drrmanln

sanmlyorum" dedi. Sozlegmeli
tireti

min

baglamaslndan ,onru bazt
r-ireticilerin farkl urunlere yoneldi$ini
ifade eden Geze, ancak bu

r.uiit" uu, ut,nurutr--i',Lua" yup,l
Jf,n,, t,", nevi igin fiyatrn gegen

rirunte-rde

de umdulunu bulamayan tjretici
lerin yeniden tuttjn dilmeye bagla

kurunun artmamas nedeniyle
leri, yapllan sozlegmeye gore
Ege
Tutun'rin e-itge"i,nau en yriksek
kariteli

drklarmr soyledi.

trittn
Grad trituntrn k'ogrammn

go* l.*
i'n;
baanda vuzde "r'onu
10
i"i,e
^ 800-6 miryon rira civarnda
i'ilt,uon
fiyatlarrnrn bu seviveye".,i,'
yukselmesi olmas, gerektilini,
ancak kalite
olumsuz sonuqlar.
srrasrnda'nuuinin au dtgme
._ .dojurabilir.
Getinen nokta ivi a"sir.
E;-"G ;;;5;"
"rpn, doravr rirrnrer,"i'i"r," dilguk
clevam ederse alcilann yunanistanl
Bulgaristan gibi rakip ijikil;; Rfaia satmak zorunda kalacak larrnr
,,lllnr,ruonur. (ireticiler, ztaat
yonelmesi

Yrllara gOre ttitUn ihracat
fiyailan (kglABD Dofarr)

YIL

gundeme

magdur olacagrnr ifade ediyorlar.

driErivor

{#:"1'r *:il",

l:,,1

Notj A Grad tUtrinde en iist fiyat
seviyesi

Kaynak Ege ihracatgr Birlikleri

,r,"1lll,l

ihracat nvatra'nrn
vriksermesinin'?lll;,rxJL :1;::'fj'#"tJ:]T3T
birEok ta'm r-irtnu igin
orumru odalarmrn maldur ettigini soyledi.
oldulunu belirten 6zgener, fakat
bu Eren, ,,Bu sezon Eiftgi belgesi
kurahn tritunde tam tersi gekirde olmayan gok sayda irretici tiitrin
igledigini wrguladr. 6zgener, irutu., dikti
ama sozregme yapamadr. Bazr
fivatla.nrn vriksermesiyte cebimize rireticirerin;;;i;s-""i;#edldi.Bu
daha fazla para girmiyor. tiretici
lte nedenre zoos .ir.rm il,iuna" gor,
sozlegmelerimizi TL baztnda
u; srkrnh yaganacak,' a"ai. dretim
enflasyon artrgrnr ekleyerek
miktannrn geEen sezona- gore
fazla
yoruz. Ancak r-iriinlerimizi UuO, oldulunuanJatanEren,,,ihracatErnrn
iai:bannda satmak zorundayu.
B; sozlegme fazrasr ttitiinl"riui-uyu"ug,

nedenle maliyetler yukseldikEe
marjlanmrz diiguyor. Trirk

Yapabilecegimiz bir gey yok.
oncesinde ureticiye verilen avanslar
El#iz geEen
kolumuz bagh. En bliylik
bayramda verilmedi. Tr-iccarrn
endisemiz
dovi_zdeki durgunluga
jarak insaftna kaldrk. dreticiler en

bagh

2005 iirunrinde de fiyatlairn
meye devam etmesi" diye

kuEtik

*r.r"i

firsatta tutiincttugu brrakrp zeytin,
glbi bagka tirunlere yone

konustu.
3t"",' Efer
5._. llyorlar.
orgritlenip birtikte
sezonu tuttinu , -

2005
ozgener, tiretim ruru,,l,"li.llndjren hareket
-etmezsek malduriyetimiz
devam edecek,,
dedi.
ancak kalitede
katire
^^-^^,nt^^o_,luo,gl.n,,
s;1ola
sesen.,

sore ffi;ffii"lif'i".,u Kooperatifi
^^
o'ge-ne'' itiloii,u rsmair
Geze, yagrsrardan
'fft.t":lT";::ilisovledi' sezona
dolay tuttiniin kalitesinJe srhntr
gore biraz dtgtik,,
d"d,9"gun
,

:.:,:,.:::L.:t:tlllllLLi::

Brilgelere g6re tUtUn Uretimi
2004 2005
Bcifgeler

Ege

oldufunu belirterek, ,,ihracatq
firma

,

*l,,rrrrrrrrrrrrrr,,,:,,,,,

1

Ekici

Allnan

Adedi

Tiiti.in

1s.6oo

81.782

Karadeniz 99.910

16.271

Marmara

4B7S
1.741
20.950
5.306
Gi.ineydofiu 97.550
21.468
TOPLAM 218.285 126.570

Dogu

kar fiY"9-" bilgiler geliyor. Zaten bolge
mizde ttitiincrittikien-kaErg

tutrintinun
var. Tuttin
pahal hale gelmesi ise ihracat fiyatla' Eok di)giik. "yrilararr
bir
igin istenen bir durum a"sil. gelenek. haline gelen bayram

F|YAT

2001 6.6
2002 6.26
2003 6.2
2004 6.9
2005 7.05

geiebitir. Trirk oluiunnaun
giftEi betgesi armayan,
tutunun karitesi, ozeillkreri
iJ-'nua".,t"
-,iqt"ri
tuttrn urettigi harde
lerimiz iEin gok onemri' Ancak
fiyltrn inru.u,E, iL ;;;u;"""i,'.,ruruyu
ne oldulu da gok onemri"
gur,tnJ" ;;
gok sayrda tireticinin ise
konugtu.
ihras rivatr arrrvor, kdr

kalitesi

dtigtik tutrinleri olumsuz etkiler.
Kaliteli tutijnde sorun olacajrm

i"rtr"

bu kadar yriksek fiyat gormedim. ,"ionrn fiyatrna enflasyon ekrenerek
ii,irnargunu berirten tiitun r-iretici
Doviz
Turk tutunri gok paharanar.
ihracat fiyah gegen

sozlegme

fazlasl tutrinu almayacaklannr
ifade
ediyorlar. Bu durum ozellikle

Bdlgeler

Ekici ScizleSmeli
Adedi T1ttin*

(ton)

Ege

(ton)

95.900

90.1s0

Marmara 9.691

1.765

Karadeniz gg.7SO 22.546

Dolu

Gi.ineydogu

22.650

TOPLAM 24g.gg1

*

6.6g9
19.846
140.948

89.000

Henliz tUccann teslim

almadrgl tUtUnler

TUTUN EKSPERLER|

DERNE6i
BOLTENi

rrnr hCd- Ozelegtirme idaresi

Badnnlgt (inde sigara makine
lerilt ofnadfi fabrikann 7'ye bolti
nedr sahnaslm onerdi. Konuvla

- TEKEL Genet Mndnr0
Fahri Ankan, pazarda tiderli$
tekrar ele gegirmek iEin Eah$
malar yaptrklarrnr betirterelq bu
ANKARA

nun iEin oncelikle meycut marka

fgil gah$nralarda buyuk yol ahndrgrm
bebten Akhisar Belediye Bagkan
Vdrili Hfiseyin Eryriksel, 4 bin kieinin
gah$acafr buyukltige sahip tesisierin
bdlgede yatrlm yapmayr planlayan

firmalar igin gok

uygun oldu$unu,
larrn 0rr.in kalitesini artlrmaya tesislerin bir an
once Akhisar
gahgtrklannr bildirdi- TEKEL in ekonomisine
kazandrilmasr gerek

pazarda birinci durumdan ikinci
duruma dr)gtrlf0nrJ hatrrlatan

Fahri Ankan, 6ncelikle

mevcut

markalann rlrun kalitesini arhrmaya

tiginisoyledi.
MHiSAR-Yaprm gahqrnalanna 1975
te baElanan ve 1977'de temeli atilan.
gok sayrda hiiKimet degigikliline ve

Ealrytrklanm ve paket dizaynlan baEta

340 trilyon lirarun uzerinde

gerEevede, mevcut fabrikalann kapa

maya raimen bir tirrlti bitirilemeyen
Tekel'in Akhisar Sigara Fabrilrasr run
liretime gegmesinden umut kesildi.

olmak tzere kutulu pakete geEiE
Eahgmalarr yaptlklannr antatt,. Au

site, performans ve verimlilifini artr
rrcr tedbirler aldrklannl, bunun yanrn

da pazarn talebi olan yeni tirunler
uzerinde galryacaklarmr aErklayan
Fahri Arrkan, ylbagrndan itibaren

yeni urunlerin gundeme gelecelini

ve bunlann iEinde gark tipi t0iun

harca

Ozellegtirme idaresi BaEkanhfr,

fabrikamn 7'ye boltnerek yeni yatrn
mcllara saillmast onerisinde bulun
du. Oneriye srcak bakan Akhisarhlar
ise fabrikanrn yeni yatrrrmolara
satilmasr halinde ilEede 4 bin kigiye
istihdam olana{r dolacalrnr belirti
yorlar. Belediye olarak projelerini
tamamladrklarm, Ozeilegtirme iaa

kullanrlan sigaralar da olacalrnr
soyledi. Bu amaEla, 10'a yakrn yeni
marka tescili yaptrrdrklanru anlatan resi Bagkanhsr'ndan
onay bekle
Fahri Ankan, aynca, Samsun ve diklerini belirten
Akhisar Belediye
Maltepe harmaru tlzerinde de galry BaSlGn
Vekili Hiiseyrn Erlniksel,
malarrn surdriftimi, sonugta Tfrrk fabdkanm
Oze[egtirilmesi Ea\ma
tutuntinden yapilmq :{prahr uze
bqdk
)lol atnd$m soyledi.
rindeki kotrl imajr rileceHsini _lnnaa
Yaldagk bin 5O0 d6nflmden oirga.,
bildirdi. Yeni donemde TEKEL'in fabrika alarun
150 dontimtiniin
iirunlerinin bir Eolunun !rer,i marka yeniden
dtizenleme alam olarak; 50
olacafrm, ancak mevcut rnarkalan donrimiiniin
hibe olarak Akhisar
da gegitlendirmeyi dirgUndilderini Belediyesi'neisedewedildigi
bilgisini
TEKEL Genel Mudririi, .Bunlarda veren Eryriksel,
"istihdama agrk olan
yonlendirici, tuketicinin tatebi fabrikanrn acilen
ilge ekonomisine
olacak" diye konugtu.
kazandrdrllmasmr istiyoruz. Alan
olarak 4 bin kigilik istihdam kapasi
tesine sahip olan tesislerin aqllma
sryla Akhisar ekonomisinde blvuk
canlrlrk olur. Tesisler, dofialgaz ve
son teknoloji klima sistemine sahip
olmann avantajlyla briyuk yatrtmlar

Qalrgmalara 7975,te baqlanan ve
aradan gegen 30 ylda gaO nityon

lirarun tizerinde harcama

)rapil

mastna ragmen tek bir sigara dahi
riretilemeyen Tekel'in Akhisar Sigara
Fabrikasr'nm iiretime gegmesinden

iEin gok elverigli. Ancak

hava

kirtililine sebep olabilecek yatnmlan

kesinlikle istemiyoruz.

En baqta

tekstil sanayisi olmak iizere bacasrz

sanayinin farkh dallarrnda yatrnmlar
gerEeklegtirilebilir" diye konuEtu.
1975'te
fizibilite gahgmalanna

ilk

baglanan, 7977,de temeli atrlan
Akhisar Sigara Fabrikasr'run 19g4'te

ihale agamasna gelen birinci

ve

ikinci krsrmlanmn 1993'e kadar Tekel
tarafindan ttttin deposu olarak
kullanrldrlrm belirten Erytiksel,,' 1 993

te

fabrikanrn yenilenmesi ihalesini
alan Umak ingaat Sanayi veTicaret
A.$. uzun srire Eahgmalan ustlendi.
Fabrikanrn tesisleri her yl aynlan
odenekl.erle teknolojik olarak yeni

lendi. Ulkemiz ve Akhisar iEin
Eok
onemli olan bu deleri bir an once

aktif hale getirmeliyiz" geklinde
konugtu.

iEgiler EahEmadan emekli oldu
3O yrlda trilyonlarca lira harcanan bu

tesislere kuruldulu gtin bagvuran
iggilerin bir saat dahi
Eahgmadan

emekli olduklarn one stiren Akhisar
Ticaret Borsasr yonetim Kurulu
Bagkam Onder yamanel, "Tek bir
sigara iiretilemeyen fabrikamn
bahmna her yt milyarlarca lira

harcaruyor. Bu tesisler ilEe igin
ekonomiye kazandrrilacak bir u".

olarak gorulmeli. ilEenin istihdamrna

katlqda bulunacak qekilde

6zel

legtirilmeli. Akhisar Belediyesi'nin bu

konudaki gahgmalarrnr da yakrndan
takip ediyoruz. Akhisarln ve T0rkive
nin her geEen g0n kaybrnrn daha ia

arttrfi bu tesisler igin galrymalar
acilen bitirilmeli" diye konugtu.

Bir zamanlar en kaliteli ttitunun
Akhisar'da uretildigini ama sigara
fabrikasrnrn aErlmamaslyla uretici

lerin bagka tjrunlere yoneldigini
kaydeden Akhisar Ticaret ve Sanavi
Odast Yonetim Kurulu

Baskanl

Mehmet Ali Erdayoglu, "1ggg'd; 30
bin olan tutrin 0retici aile 2001'de 20
binlere, tutrin [retimi ise 14.5 milyon
kilodan 10 milyon kiloya indi. euiun

ise tutirn riretimi yok olmak uzere.
Sadece ban da! koylerinde t0tun

ekiliyor. Akhisarh ureticiler arhk
zeytinq yoneldi ve ilgenin yeni
gozdesi zeytincilik oldu" dedi.

Yrlda 10 bin ton sigara iiretecekti

7975'te programa alnan, 19g4'e

TUTUN EKsPERLERi

oenrueGi

eULreNi

kadar birinci ve ikinci kesimlerinin
ingaah tamamlanan, 1993'e kadar

Devlet Planlama

Tegkilah'nca

yavaglatrlan

463 trilyon lirahk proje
olan Akhisar Sigara Fabrikasr'nrn
ingaat qahgmalarr 1996'da tamam
landr. Ylda 10 bin ton sigara uretim
kapasitesine sahip tesis, 7 blok
lojman, idari bina, yaprak ttitiin
binasr, uretim bolumu, sosyal binasr,

toz unitesi, kazan dairesi, 3 depo,
mamul malzeme amban, laeg, lokal,

trafo binasr, su antma tesisi. vaht
tanklarr, kule pompa birimi, sogutma
kuleleri ve su deposu boh_imlerinden
oluguyor. 2003 sonu itibariyle 339
trilyon 158 milyar lira harcama
yaprlan tesisler igin 2004'te de 3g5
milyar lira odenek ayrrldr.

04. 12.2005

. HdRRiyET (Ankara)

Cumhurbagkanhgr Devlet Denet
leme Kurulu, KlT'lerin ozellegtirme
iglemlerini yuriiten "uzmanlar,' ara
smda, Ingiliz ve Alman dili ve Ede
biyatr, Prehistorya ve On Asva
Arkeolojisi, anaokulu ofretmenliii,
sekreterlik gibi dallardan mezun
olanlann bile butundulunu belirledi.
Cumhurbagkanhlrna

bagh

Devlet

Denetleme Kurulu'nun Ozellegtirme

idaresi'nin 2OO1 ylndan sonraki
faaliyetleriyle ilgili olarak haarladrlr

raporda, Ozellegtirme idaresi, uL
malarda keyfi davranmakla suclandr.
Raporda, OIB'de 135 uzman ve 35

uzman yardrmcrs; kadrosu
bulundugu ve uzman kadrolannn
117'sinin, uzman yardrmcsr kadro
lartrun ise 28'inin dolu oldulu
belirtildi.

6xcn isrisxei

siyasal bilgiler, igletme, iktisadi ve

idari bilimler boltmleri

mrihendislik fakr-iltelerinin gerek

duyulan bolumlerinden mezun
olmalarrnrn ve yaprlacak gorevde
ytikselme srnavrnda basanlr

olmalarrnrn zorunlu oldugu haUr
latrlan raporda, uygulamada srnav
zorunlulufrunun gegitli yontemlerle
agrldr{r belirtildi. Bagka kurumlardan

gelenlere Yonetmelilin 25. mad
desine dayanrlarak srnav uygulan

madrfr; ilk kez kamu hizmetine
girenlerin ise once smav gerektir
meyen istisnai memurluklara; bir
.sure sonra da uzman yardlmcrh{rna

veya uzmanh$a atandrklan bildirildi,

2001 ve sonrasrnda atanan uzman ve
uzman yardrmcrlarrnrn higbirinin de
srnavdan gegmedigi belirtildi. Uzman

yardrmcrhjrndan uzmanhla gegig
lerin de hizmet suresiliyakat ya da
srnav gibi nesnel bir degerlendirmeye

baQh olmadrgr vurgulanan raporda.

dogrudan uznan olarak atanmrs
olanlar yanrnda, 8 yrldan beri uzman
yardrmcrsr olarak Eahgan personelin
de bulunduju bildirildi.

on nSynARKEOLOJiSi
MEZUNUNDAN oZeu_egrinme
UZMANI

Ozelegtirme idaresi Bagkanhfir
Personeli Atama ve Gorevde
Yukselme Yonetmeligine gore,
uzman ve uzman yardrmcrlannrn en
az 4 yilltk elitim veren riniversite ve

yuksek okullann hukuk,

iktisat,

larrntn, memuriyet srnavlarrndan
geEmemig ve gerekli hizmet suresine
sahip olmayan kigileri Olg'in sr-irekli

kadrolarrna atayabilmek

veya

gorevden ahnan personele kadro
yaratmak igin srkhkla kullanrldrlr
belirtildi. Denetim donemi iEinde
yaptlan atamalarrn bu durumu ortaya
koydulu ifade edilen raporda 1 Ocak
2001-Ekim 2004 tarihleri arasrnda
bu kadrolara yaprlan atamalarla ilgili
gu bilgiler verildi

:

"Bagkanhk mugavirlifi kadrolarma

agrktan

ve naklen 14

atama

yaprlmrqtr. Bunlardan 7'si bir s0re

sonra "uzman" kadrosuna. 2,si
bagkan yardrmcrhgr kadrosuna
geEmig, 4'u emekli olmug, f i bagka
kurumda gorev almrgtrr. Basrn ve
halkla iligkler miigavirlili kadrolarrna
ise agrktan 6, Bagbakanhktan 1
olmak iizere 7 atama yaprlmrgtrr.
Bunlardan 3'u krsa bir sure sonra
Kurum iginde bagka bir goreve
geqmis. i iistifa etmigtir."
Raporda, bu kadrolara yaprlan atama

iglemlerinde saptanan keyfilikler ve
uzman yardrmcrlarrnrn uzun ullar

boyunca aynl kadroda bei<letil
melerinin hognutsuzluklara neden
oldufiu, gahgma ortamrntn. da
bundan olumsuz etkilendiji bildirildi.

DDK'nrn raporunda proje grup
larmda gorevlendirilen ve KlT'lerin
ozellegtirme iqlemlerini gergekleg
tiren uzman ve uzman yardrmcrlarr
arasrnda; iktisat, igletme, maliye,
muhendislik gibi dallarda efitim
almrg olmalan gerekirken; "Grafik-Ta
sanm, Ingiliz dili ve edebiyatr, Alman
Dili ve edebiyatr, Prehistorya ve On
Asya fukeolojisi, siyaset yonetimi,
anaokulu olretmenti!i, sekreterlik

Ttirkiye uniuE,yo,
02. 01.2006 . SABAH
Sinan Cem SAHiN

Kaqak sigaradan girketleri sorumlu
tutan AB, dava aEtr. Philip Morris
davanrn dugmesi igin 1.2 milyar
dolar odemel kabul etti.
Tiirkiye ise aynr girketlerle kagafr

gibi dallardan mezun olanlarrn"
bulundulu bildirildi.

Tiirkiye'de kaEak sigarayr onlemek

MUgAVIR KADROLARI KADRO
YARATMAK iqin xulmNrlDr

girketlerinin Awupa Birlifi'ne aynr
konuda (AB) 1.2 milyar dolar para

MEMUR

SONRA qZMAN

ile

Raporda, Devlet memurlarr yasasr
nrn 59'uncu maddesi kapsamndaki

istisnai memurluklardan
Bagkanhk mugavirlili

ile

olan

basrn ve

halkla iligkiler mugavirligi

kadro

onleme protokolu yaptr.

igin protokol imzalayan

sigara

odemel kabul ettikleri ortaya grkh.
KaEak sigarayr onlemeye Eahgan AB

yetkilileri sigara baronlarrna ABD
mahkemelerinde dava aEmrgtr.

Davalann ana noktasrnr "qirketlerin

vergilerin duguk oldugu ulkelere

TUTON

E'GPER.Eni

DERilEGi
BULTEili

talepten daha

ffi rrd silnas rrc Dunya Ticaret Orgutti

bu sigarabnn ydsd( lergi
ulkere solathncrra
olugturuyorPHTLTP

n#l

ahnan
olunmasr"

tr(xRrsi-AB ANLASTT

Philip Monis, AB'nin dava aEtr$r
girkeder arasrnda yer ahyor. Uzun
srire devam eden davada gegtilimiz
yrl AB ile anlagan Philip Morris, i2
yfa paylagtrrrlmak izere 1,.2 milyar
dolar odemeyi. kabul etmigti. Bu
sonug Philip Morris yetkililerince

"Kesinlikle bir ceza delil" diye
agrklansa da anlagmanm gartlarr
konuyu net olarak ortaya koyuyor.
Anlagmaya gore qirket satttgl urun
lerin takibini kolaylaqtrrmak igin adrm

atacak. Defigik ulkelere satrlan mal
miktan takip edilerek talepten fazla

mal girigi onlenmeye gahgrlacak.
Ayrrca kagak ve sahte sigaray
onlemek iEin atrlan adrmlan mali
yonden desteklemek igin girket
anlagmayr imzalayan 10 tilkeye 1.2
milyar dolar odeyecek.

FATURAMALiYEYE
Turkiye'de sigaradaki sahte ve kagak
oram yuzde 10-15 arasrnda degigi
yor. Bu nedenle ya€anan vergi kaybl
ise 750 milyon dolan buluyor.
Turkiye'de ise Sahte ve Kagak Sigara

ile Mticadele igbirligi

Protokolii'ne,

G0mruk MiisteEarhfr, ilgili devlet
kuruluglan ve sigara firmalan imza
koydu. Protokohin arnacl sahte ve

(DTO)
miizakerelerinde elde edilen onemli
sonuglardan birinin ulkelere belli
sayrda tarrm urununde herhangi bir
gumruk vergisi indirimine gitme
meleri imkannt getiren "ozel tirunler"

belirlemesi oldufunu

soytedi.

Bolgesel kalkrnmada etkili olan ve

rilkelerin kendilerinin belirleyeceli
belli sayda iiri.ine iligkin olarak
gidilecek bu uygulamanm uzerinde

durduklarm soyleyen Tuzmen,
"Bizim igin Eay, tutiin, findk ve
pamuk bu kategoride. Delerlen
dirmemizde bolgesel bir rirun olmasr

ve difer hassasiyetler

belirlenecek.

Bizim belirledigimiz matriksle diler
ulkelerin matriksleri kargrlagtrrrlacak.
Dunya ticareti serbestleqirken kendi

hassas iirunlerimizle ilgili, ozel
urunlerimizle ilgili boyle bir aghm
kazanmamz onemli" diye konugtu.
Tuzmen, tanm sektorune ithalat
bashsrna kargr belli kogullarda ilave
koruma saliayacak "ozel korunma
mekanizmasl" nln da olugturulmalcta

oldulunu belirtti.
Duzenlenen bir basrn toplantrslyla
13-18 fuahk tarihleri arasmda Hong
Kong'da gerEeklegtirilen DTO 6.
Bakanlar Konferanst'nda alnan
kararlara iliEkin deferlendirmelerde
bulunan T0zmen, 10 trilyon dolar
olan diinya ticaretinin 8 trilyon
dolannn dunya mal ticareti, 2 trilyon
dolarnm ise hizmet ticareti oldufiunu
belirterek, mal ticareti iginde tarrm

lir{inlerinin aluhlrmn yiizde
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oranrna bile denk gelmedifinive 780
soyledi.

kagak sigaray onlemek.

Devlet
agsndan sahte ve kaEak aym gekilde

milyar dolar oldulunu

vergi kaybrna neden oluyor. Ancak
sigara baronlan iEin durum farkh.
Sahte .olmayan ve srurdan kaEak
olarak giren sigaralann treticisinin
herhangi bir mali kaybr bulunmuyor.
Kagak sadece vergi kaybryta devleti
etkilerken, sahte hem devlefte hem
de sigara girketlerinde zarara neden

destek giinluk 1 milyar dolar iken,

oluvor.

Geligmig ulkelerin tanma verdili
geligmekte olan ulkelerde bir igginin
dolarrn ,altrnda

aldrfi ucretin 1

oldulunu belirten

Tuzmen,

"Dolaysryla boylesine bir Earprkhlrn
zeminini
sallamak zor oluyor. Dunya nufusu

ytiksek pazar paylna

ulagtrracak

Eahqmalarr yapmamz lazrm" diye
konu$tu.

Da5arqilal -..15. 12.2005. MiLLi

GAZETE

MUSTAFA YIL/YAZ / ANKARA

BOYLE SATIYORLAR

Turkiye'nin en k6rh kuruluglarrndan
olan ve 3 yl oncesine kadar sigara
pazarmda yuzde 70 payr buluna.n

TEKEL, AKP iktidarrmn
politikalarr

ile

yanhg

pazar payrm hzla

kaybederken, piyasa, yabancr
firmalarm eline geEti. Bagbakanhk

Devlet Denetleme

Kurulu
Raporu'nda, 2003 yrhnda 252 trilyon
lira kAr eden TEKEL'\n2004'te 43.6
trilyon lira zarara gegtigi belirtildi.
Rapora gore bu zarar yl sonunda
200 trilyon liray bulacak.
T0rkiye'nin en karh kuruluglanndan
biri olan ve.sigara pazanndaki pay
daha uE yrl oncesine kadar yuzde 70'i
bulan Tekel, AKP iktidanmn birbiri
ardma yapilan yanhg uygulamalan ile
pazar payru hzla kaybederken tam
tersine yabancr sigara firmalan
pryasyr ele gegirmeyi bagardr.

252 TRiLYON KARDAN
2OO TRiLYON ZARARA

Bu aq gergek Bagbakanhk Devlet
Denetleme Kurulu raporlarma da
yansrdr. Sigara satrglannda 2OO3
ylmda 252 trilyon lira kar eden
Tekel, birbiri arkasna gelen buyuk
hatalar sonucu 2004 5nlnda 43.6
trilyon lira zarara gegti. Mtifettiglerin
hazrrladr$r rapora gore, bu ytlm
sonunda Tekel'in faaliyet zaran,
180 / 200 trilyon lira dtizeyinde

oldufiu yerde, uzlagma

gergeklegecek.

nun yuzde 7O'i tanmla ulragan
kesim. Ama Turkiye'nin onemli

SiGARA

tiRerecex

MAKiNE

BOLUNAMTYOR

kazanlmlarr oldu.

. Referans-Ankara/Haber
Devlet Bakanr Kiirgad Ttrzmen,
20.'12. 2005

Xii,railril*,}*xl}Xi:ir1Xi::il1
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Bu igi iyi takip etmemiz lazrm. Her
gun yeni bir mevzuat, yonetmelik
Erkryor d0nyada. Onlan iyi takip edip,
kendi ticaretimizi o ulkelerde daha

Yuksek Denetleme Kurulu rapor
larma gore yanhg uygulamalar sonu
cu 1999 yhnda yuzde 69.8 olan

Tekel'in pazar payr 2003 ylnda
,'*:'-1 -..;*r***xxx&x&K*it$&*Kw

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

yuzde 56.5'e 2004 yhnda ise
Wzde

ettirilece!. i -:-l^.3 raglandr. Ancak
kararna:::.: : -. ::addesinde, soz

27.l'e diigtu. yine 2OOl yrhnja 76
bin ton olan satrg ZCiO+ yhna
gelindiginde 5l bin tona g"rit"ai.

konusu . =:;.:.: asgafl tutannln
1mihc:2_- :- ..:adan az olama

Buna kargrn 8 milyar dolarhk pazarda

yabancr firmalar pazar paylarrnr
yizde 52'ye, karlannr da yr-izde 63'e

Bagmudurluklerin kapatrlmasr,

g1

ilde bagmiidijrlilgij, bunlara

grkarmayr bagardr.

bagh
911 sabit ve gezici toptan satrcrsr ile

HAKSIZ REKABETE qGMDI

180 bin civannda perakende bayisi
bulunan Tekel'in kugultnlme kara
rmrn ilk adrmr olacak. Teket Sioara
Pazarlama ve Dafrtrm b0nyesinleki
42 bagmtidurlilgun kapatrlmasrnrn
ardrndan halen istanbul, Tokat.
Balhca. Adana, Malatya ve Bitlis
olmak uzere toplam altr adet olan

Tekel'i, ytzlerce trilyon lirahk kdrdan
yuzlerce trilyon lirahk zarara
Vonelten
diger bir uygulama ise 2004 yhnda
gegilen OTV otau.

Tekel, sigara uretici firmala:kargrsrnda, grkarhlan Orv u\ c*
lamasr ile haksrz rekabete .-,_.

kaldr. Paket bagrna 465 bi:-. .,:2.,.
daha az vergi odenmesine ,..: ::: uygulamalann kendjle-ir:e s:: :: :
daha uygun maiiy,et re ;ji,at ,......n...

yaratmasrndan kaygr duydugu iEin
karan gizli tutan Ozeilegtirme idaresi
Baqkanhg (OIB) tartrgmaya zaman
brrakmadan uygulamaya gegmeyi
planhyor.

sigara fabrikaslnln sa)nsl azalhlacak.

Bu

kapsamda uretimi durdurulan
\dana Sigara Fabrikasr tamamen

.

i:-i.

.-.

l=-=: =r,,', - -

'-.

::-

,--:::

:1adan kalkacak. Ardrndan da dider
:a::.<alarrn kapatrlmasr konusu teler

:=t=: ele ahnacak.
ile satl5 ve pazat parlar: Tekei
aleyhine daha da buludu. OTV nirle. Tekei tr siga;a sals lai-.ica.t
uygulamasrna gore, tahakkukta faaliyet zarannln. )tl sonun da HANG] QEHiRLERDEN qIKIYOR?
firmalann yerli tutun harman 180-200 trilyon lira duzelrnde
Tekel Baqmudurh_rkierinin kapatr
oranlarrnrn artrrldrjrna iliskin tahakkuk edecegi hesaplandr.
J-.--=

beyanlarr. "Oriental Homoienize

T0tun" ve "Oriental $igirilmig futun"

biEimine dayandrrrldr. Oysa

bu
ttitunlerin imalinden sonraki mensei

tespiti imkdnsrzdr. yani firma
beyanlarr ile yetinildi. Bovlece
tamamen Teket aleyhine iELyen
durum haline gelen bu uygulama,
Eylul 2004 tarihinden bu Vana

Tekel'in sigara pazar

kavbtnrn

buytimesinde etkin oldu.

Bu uygulama nedeniyle

buyuk oranda

Hazine'de
vergi kaybrna

ujramrqtrr.

SON KARARNAME, SON DARBE

Tekel'i zarara ulratan batr$rn
oykusunde son darbe, Temmuz
2005 tarihinde yururluge giren

2005/9145 sayh Kararname oldu.
Sigaradaki tiitun harmanl oranlna
gore vergi tahakkuku sistemini
kaldrran kararnameyle, tum siqa
ralara paket bagma satrg fiyatrnln
y[zde 5B'i oranrnda OTV tahakkuk

'

_,:._.

l_

--,;_.::*=

iixiioix'+i'iir' vnil,
14.01.2005.
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Batman, Barun. Bayburt, Bilecik,

VATAN

Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, eanhn,

Tekel'in daha kolay cizellegtirilmesi

igin 81 baEmiidiirli.iftin

42,si

kapatlhyor.dlB'in karan onaylama
sryla 610 personel iEsiz kalacak
Bu yrl sonuna kadar ozellestirilmesi
hedeflenen Tekel'in kugultulmesi igin
dugmeye basrldr. Tekel,e ait B1 bas

miidurlugun 42'sinin kapatrlmasrna
karar verildi. Tekel' in "42 ile veda"
karannrn hayata gegmesiyle, 610
personel igsiz kalacak.

Tekel Yonetim Kurulu tarafrndan
ahnan kararrn uygulanmasr iEin
Ozellegtirme Y0ksek Kurulu (OyK)
tarafrndan onaylanmasr gerekiyor.
Bununla ilgili OYK kararr da imzaya
aErldr. Karan Maliye Bakanr Kemal

Unakrtan, Devlet Bakanr Ali
Babacan, Sanal Bakanr Ali Cogkun
ve Ulagtuma Bakanr Binali Vldnm

imzalayacak. Kamuoyunda tepki
EA

lacag 42 il qoyle: Adryaman. AQrr.
Aksaray, Amasya, fudahan, Artvin,

Diizce,

Erzincan,

Giresun,

Gumughane, Hakkari,. Isparta, Igdrr,

Karabuk, Karaman,

Krnkkale,

Krrklareli, Krrgehir, Kilis, Mardin,
Mrg, Nevgehir, Nigde, Osmanive,
Rize. Siirt. Sinop, $rrnak,
$anhurfa,
Tunceli, Ugak, Yalova, yozgat.
HABER : CtlLUl,tHaN GULTEN

SIGARA DEVLERI
GELISEN CilxeleRor
BOYUYOR
04. 01. 2006

. REFERANS

Hirkumetlerin tr-ittin iiriinlerine
yonelik krsrtlaycr onlemleri artrr
malarrna kargrn sigara devleri geligen

pazarlardaki talep artrgmrn yarattrlr
rijzgarla gel irleri ni a rtl rryor.

Sigara ureticisi qirketler

drinya

gaprnda srnrrlamalarla kargr karq,ya.
Huki.imetler denetimleri srklagtrrryor,

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

reklamlar yasaklanryor, s ::::
iqenlerin saysr azahyor ve . =-J .'
artlyor. Bununla birlikte. uc : -,, -r
sigara ureticisi olan Altria. i-.I .,e
Japan Tobacco yer -:-.::.a:a

Pakistan ve Bangladeg gibi ulkelerde
satrglarrnrn artmasr nedeniyle gelir

i..s.a. ,ran.
Ukrayna, Pakistan, 3:::
=:es gibi
geliqmekte olan D?:?-.-:.a'rir1.akr

lerinin beklentilerin uzerinde buyudu
giinu duyurdu. Mild Seven ve Peace
markalarrnrn iireticisi olan Japan

lerin daha 2a:.?.. ::arkalara
yonelmeleri sir-::r:.r..:. <arhhklarrnr
artrnyor. Niko: : * :a:r:r.rlrk yapma
ozetligi siga:a *:e:jcilerinin urun

Tobacco, Rusya, iran ve Ukrayna
daki geniglemenin, yhn ilk yarrsrnda

koguyor. Endonezya ve

fiv:ll:rrn:

zam r anr;l:rr-:

r':rrlrme

r

olarak karlrhgr artrrrr or.

Isveq haziran aynda restoranlarda
sigara iEilmesini yasakladr.
i
,,
lspanya da ise iqyerlerinde sigara

igme yasagl yrlbagrndan itibaren
yururhge girdi. ingiltere, Almanya ve
ABD'deki dokuz eyalet sigara ve
diler tutun urunlerinden aldtklarr
vergileri 2005'te yukseltti. Avrupa
Birligi sigara ureticilerine gegen
Temmuz ayndan itibaren reklam ve

spor

sponsorlulu

yasafrnr

uygulamaya koydu. Japonya'da
sigara iqenlerin oranr dugtt.
Uzmanlar br-rti.rn bunlara ve hatta
huk0metlerin sigara ureticilerine

kargr harekete gegmelerine ragme:
sigara igen insanlann saltslnln nala

gok fazla olduguna dikkat ceritor.
Bu girketlerin geliqen pir,asalarda
rahat hareket edebiidiklerini ve
sektorde talebln dugmesi gibi bir
(,.

sorun yaganmadrgrnr belirten uzman
lar, bu durumun sigara ureticilerine
yuksek bir fiyat belirleme gucti verdi

lini soyluyor.
New York merkezli Altria'nrn hisseleri
k6r pay odemeleri dahil olmak ijzere
yuzde 28 getiri saglad.

Londra merkezli British American
Tobacco'nun hisseleri yuzde 52
kazandrrrrken Tolryo merkezli Japan

-inlu markalarrn da bulundulu genig

:ir irrun

yelpazesine sahip olan

British American Tobacco, Rusya,

k6rhhg arhrdrfirnr bildirdi.

Altria'ya ait

Philips

Morris

international Mayrs ayrnda Endo
nezya'nrn uEuncii quy"k sigara
ureticisi Sampoerna'y 5 milyar
dolara satrn aldr. Altria aynca, unlu
Marlboro markasrnr Qin'de satmak
igin ortak aramaya bagladrgrnr cia

ilr onon

Yrlda kigi baqrna dugen sigara
saysrnda Yunanistan ilk srrada yer
ahyor.

ULKE
Yunanistan
Macaristan
Kuveyt
Japonya
ispanya
Malta
Bulgaristan

Rusya
Belgika
Tiirkiye
Beyaz

ADET
4.3132
3.2653
3.0624
3.0235
2.7796
2.6687
2.5748
2.5719
2.42810
2.394

KAYNAK : Dtinya SaQhk Orgtitu

duyurdu.

Sigara ureticisi qirketler bu sektorde

yeni ve daha katr yasal

Hagvh olsun...

duzen

lemelerle mircadele etmek zorunda
kalacaklarrnr dugiinen yatrrrmcrlarr

gagrrttr. ABD'de lllinois Yuksek
Mahkemesi'nin geEen ay, "light"
sigaray zararsv gostererek kamu
opnu yanrlttrfr igin 10 milyar dolar
cezaya garptrnlan Philip llorris

Tekel A.Q. Genel Miidtrltigti APK
Dairesi Bagkanhlfna atanan Sayn

Zeynel Abidin AYDIN'a

yeni

gcirevinde baEarrlar dileriz.

Rr

hinoex, kara:r rcZ:'r?si bu
setJ:cec sir<e:re: acrs:r.:a:l :*t!<
:i: za:e: olarak kabul eciicii re karsr
Karsr\ a olduklarr y,asal risklerin

aler

g,

azaldrgrnr dair bir igaret olarak yorum

landr. Altria icra Kurulu Bagkanr
Louis Camilleri de Kasrm ayrnda
yaptrlr aqrklamada girkete kargr
aqrlan davalarda duqtig yaganmaya
baglandrgrnr belirtmigti.
Londra merkezli JPMorgan Chase t,

Co'nun uzmanlarrndan

Michael

Smith, Bloomberg haber sitesinde
yer alan agrklamasrnda "Yailnmcrlar
sigara tiryakilerinin kamuya aErk

yerlerde sigara yasalrna
sigarayr brrakmak yerine

kargr

farkh

Tobacco da kAr pay dahil olmak
uzere yuzde 49 kazandrcdr. Japan

yerlerde sigara iEmeye yoneldiklerini

Tobacco 3l Ekim'de yaptrgr
agrklamada 2005 kirrrnrn rekor

Morgan Stanley uzmanlanndan John

krrarak 1.6 milyar dolara ulasacagrnr
duyurmuqtu.
Aralannda Lucky Strike ve Kent gibi

rcinniye sicARA rrinnrnnixoe

kegfetti" dedi.

Fell ise sektordeki girketlerin hisse
lerinin bu yl yuzde 20 deler
kazanabilece!ini soyledi.
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Sn.Zey,nel Atjidin AYDIN

Tekel A.g;APK Dairesi
BaEkanl
21.07.1960 Adryamanda dogdu. istanbul
Universitesi

Tuttin Teknoloji

Mnhendisligi

boli"rmiinden 1985 ylrnda mezun oldu.
ingilizce ve fuapEa bilmelde olup, evli ve 0g
^^^..1, L^L^^.i,uouarrutr.
\u!un

DAHA ONCE BULUNDOCU GoREVLER

.

:

26.12.2005 Tekel A.g. Cenel Mlidurl-igu

APK Dairesi Bagkanr,

' 2003-2005 Yaprak Tiit.
. 1998-2003 Dolanqehir Yaprak

Iql.ve

Tic.Mtes.Mud. AR-GE $ube Miidiirir,

Tutun

Igletme Mudtiru,

.

1996-1998 Yayladag Yaprak Tirtiin lqletme

Mudiirti,
, 1992-1996 Hatay Yaprak TLitun isletme
Mtidirrliigii Mirh. - Bakrm iqleme Amlri,
. 1988-1992 Kahta Yaprak TLitun lgletme
MirdLirlugri Muh. - Mtidur V.

.

'l985-1988

Silvan Yaprak Turun iqletme
Mudiirlugu Miih. - Mudur V.
Halen Tekel A.$. Genel Mudurliigri A.P.K.
Dairesi Baqkanhgr gorevini surdiirmektedir.

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGI
BULTEN
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26 Ekim

tarihinde

2005

furkara'da

-"il',::-',t
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Tekel in perspektifi ele ahnmrg ve Tekel'de gahgan meslektaglarrmrirn
gelecege yonelik olarak en egitimli ve nitelikli meslek grubu olmalarr
nedeniyle her kademede degerlendirilmesi gerektigi vurgulanmrgtu

07 Kasrm 2005 tarihinde Genel sekreterimiz Sabahattin Batur, Urla
IlEe Tarrm M0dilrhigtinii ziyaret etmig, Miidur Zeynep Cokdere ile
gortigerek kadrosunda Eahgan uyelerimiz Ci.irsel Tanrrkul, yelda Tanrrkul
ve Necdet Varol'un Eahqma gartlanm degerlendirmig, meslektaglarrmzrn

unvanlannrn "Tutun Teknolojisi Muhendisi" oldugunu ve kariyerlerine
uygun gorevler almalarr gerektigi vurgulanml$tu.

10-11 Kasrm

2005 tarihinde istanbul'da DpT g.Kalkrnma planr
'iSki. Tiltijn ve Tutun Urunleri Sanali ihtisas

gerEevesinde
Komisyonunda Dernegimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sabahattin
Batur, Yonetim Kurulu Uyelerimiz Orhan Yrldurm ve Kemal Ersoy Sozer
katrlmrqlardu.

15 Kasrm 2005 tarihinde aym Komisyonun Ankara'dak toplantrsrna
Sabahattin Batur, Izmir'de 14fuahk 2005 tarihinde vaprlan son

DPT Komisyonunun 15 fuahk 2005 de se,:::e ait JTi ve philsa'ya ait
sigara fabrikalarr ile TTL ve Oz-Ege1e a.: raprak ti.it0n iEleme
tesislerinin ziyareti esnasrnda, TTL cjer :estektaqlanmrz Mutlu
Piroglu,Bang Kigin ve Adnan Ondo$an ile

de g:;_s-lmugtur.

21 fuahk 2005 tarihinde Ege dniversitesi, Zuaat Fakultesi 50. yrl
etknlikleri Eergevesinde dtrzenlenen tutrinle ilgiti wokshop(Eahqtay)a
Sabahattin Batur,Turan Ergin,Mustafa $engul ve Recep Coqkun

kahlmrghr.

22-23 Aralk2005 tarihinde Dernek Bagkanrmrz yrlmaz Tekay ve Genel
Sekreterimiz Sabahattin Batur TAPDK taraflndan Turk Tutunleri
Standartlan (TS1 000) degigiklik gahgmalanna katrlmrghr.

fualk 2005 'de Yrlmaz Tekay ve Sabahattin Batur ; TApDK Baqkanr
Niyazi Adah ile gor0gerek sektorun sorunlarn degerlendirmiglerdir.

23

30 fuahk 2005'te Yonetim Kurulumuz istanbul'da Tekel GenelM0duru

Sn. Fahri furkan'r ziyaret ederek yeni gorevinde baganlar dilemig ve
oniimtizdeki siireEle ilgili dejerlendirme yaprlmrgtu. Aynr gun yeni
atamalarr yaprlan Tekel Genel Mudir yardrmcrlarr; Mustafa Erdogan,
Mecit Kogali ve Ahmet Eray Atay, APK Dairesi Bagkanr Zeynel Abidin
Aydrn,Teftig Kurulu Bagkanr tuif Unlti, Hukuk Milgaviri Tanrt Erden ve
Y.T Mues. Muduru Enbiya Sancak ziyaret edilmigtii.

toplantrya da Sabahattin Batur ve Turan Erqin katrlmrstu.

Te\e.t

Tiitiin igletme ue'Ticareti Nlrtessesesi Eski Mi.idilrlerinlen, Tiitiin Eksperleri Dernegl

lyryk
,Y;,!3nl
uorytintleinle gdrev almq, emekli meslektaELma Sagn ibrahim AAt-eXiu ZZ.OI.ZAi|6
tarihindeoefatetmigtir,'MerhumaAIIah,tanrahmet,gakmIannibaEsaghgtditeriz.

ieRAHiM GdLEKil't'iN ANrsrM
Insamn-sevdiklerini kaybettiken sonra arkastndan bir geyler soylemek veya yazmak; insan
oglu iqin hayahn en zor anlanirdan birisi olsa
gerek Daha dun topraga verdigimiz ve benim igin gok ozel bir insan olan deleili agabeyim ibr;himG0lekm
ile ilgili bu satulan yazmak igin
bilgisayann bagrna gegigimde bu igin ne kadar zor oldulunu bir kez daha gordtim ve anladm.
Ibrahim agabeyi ilk defa 1978 yhnda Anadolu Frana iglemesinde tanrmr$trm. O tarihte ibrahim
Culekm iEleme amiri ben ise onun
nezaretinde Ege igleme stajr gormekte olari 3' tincti ddnem olrencilerinden birisi idim. Yrllar sonra
1993 vrhnda lzmir y,T. isletrne
Mtdilrliigi:ne atandlktan krsa bir sure sonra ben de aym yere Mtidiir Yardrmcrsr olarak atan-drm ve uzun yrllar
birlikte gorev yaphk. Bu uzun birlikte qahqma suresi
igerisinde kendisini daha yalandan tanma gansrm oldu.

|brahim.Giilekimsonderecedririist,ilkeli,igidrgrbirolan,sdziiniinerimertbirinsandr,ilkelerindenas|atavizvermeyen,inandrgdoirulangaarne
sonuna kadar savunan mticadeleci bir karalrteri vardr.
Qahgma arkadaglanna karqr ise son derece mtgfikti. Bageksper ve Merkez l1iduru olarak gorev yaphg her
bolgede;
biryonetici ve de gok iyi bir a$abey idi. Bu iist diizeydeki insani.ozeiliklerinden dolayr gerek Ttit{in Eksperleri
camiasrnda, gerekse genel olaiak Tekil
camiasrnda gok sevilen ve saygr duyulan bir kigiydi.
Ibrahim agabey, meslek hayatr igersinde mesleki meselelere kargr hep duyarl olmugtur. Bu yapsrndan
dolaydu ki Tutun Ekpeileri Derneginin yonetim Kurullanna

il

seqilerekgorevyapmrgtrr.T0tiinEksperleriVakfrnrnKurucularndandIrveilkBaEkanrdrr.KendisiylegerekTui0nEksperIedDernegi,gerekseimrt'|.le.ivJiii
Yonetim Kurullannda gorev yapmrq bir kigi olarak; mesleki aEkrnrn ve mesleki heyecanrnrn yuceligine yalcndan
tanrk olmugumduJ
Ibrahim agabey; soguk bir krq gunii zamansE bir
Eeklde aramudan aynldrn. Geride buaktrirn dosflannn kalbinde hep srcak duygularla ve gtizel hatralannla

yag4racakn. Ruhun

Ead olsun.

Hilseln

KOQ

DOST INSAN GULE GULE.,,
Her insana dost demek kolay degildir' Dostlan dost yapan sevgidir. Fedakarhk, paylagrm, saygr,
dayanrgma olmadan ne sevgi dogar ne de dostluklar olugur. Insanlarr
sevebilme dost olunabilme kolayolmadrgr gibi onu devam ettirebilmek de her insana nasip olmaz.
Saygrdeger insan Merhurn iu,ahin1

diyebileceginadidebirkigili}<ti',{eslekhayatlmboyuncaboylebirinsanrtanrdrgrm,birlikegalrEtrgrm,senqlerimi

ctilekm

herkesin rahathkla dost

derece gansh goruyorum.
Insanlara gevkatrni sunabilme onlan krmama, incitmeme en buytlk meziyetiydi. Mesleki kariyerini parlak
bh geklde herkesin kalbinde zirvede tamamladr. OIum
doqegindeyken dahi bizleri uzmemek icin acrlanna talmen yuziinden tebesstim eksik olmuyordu. Ama
insanoglu degil mi o da sonunda dayanamadr ve hepimizi kotti
incitti, 63 yaqrndayken bizlere oaha verecegi gok geyler varken benden bu kadar dedi ve aramudan ayrrldr gitti.
Acrmrz buytik, zaman her geln ilacrdu derler ama
Ibrahim Agabel nasil unutacaOr dusLinemiyorum. Kulaklan grnlasrn Alparslan KritLikgii Agabelmizin ibrahim
Agabelmiz igin bir benzetmesi vardu .. ibrahim insan
degil o bir melek derdi" Sanurm bu be-.z.tme ibrahim agabeyin en kestirme tarifidir.

Namuslu insan, giizel insan sana gule Eu e demek o kadar zor ki . O srcak tebesstrmtin her zaman iEimizi
rsrtacak. Sana Eok ihtiyag duydugumuz bu gtnlerde anrlarrn

ve mticadelelerin bizlere rgrk tutacaktrr...

Yaqar Turan GULUMSER
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TUTUN EKSPERLER|

oenHeGi
sULreNi

*NffLLU

Bafrrsaklarr tutan kann iE zan - Eski
Filistin'de bir kent - Qin edebiyatuun
bir srmfr. 4. Tutsti olarak yakrlan bir t0r

BULTUIACA

alag saka. 5. Yanarda!
arasrnda bulunan

kayahklan

bir feldspat ttirii

-

Tespit doneminde tespit edilerek satrn

lo

t2 l3 l4

11

ahnan ekici tiitiinlerinin ambarlama
muayenesine verilen genel ad. 6.
Srrtlan - Eskimo kuliibesi. 7. Tersi

15

Siimer mitolojik inamgrnda su tannsl $artnamenin krsa yazrhgr - Erekgilik. 8.
Bir srvrda gozelti durumunda bulunan

geker miktarrnr belirlemeye
alet

9.

yarayan

-

Eskiden rlgrn afacrna verilen ad.
Kredi mektubu - fugoda hamam.

10. Klakson - indiyumun sembol0 Mezopotamya mitolojik inaruglarrnda
en b0yuk tann. 11. Radonun sembol0
- Esnek - Stok'astik integral, stokastik

tI

10

srireEler ve stokastik diferansiyel denklkonularda yaptrgr

emleri gibi

Ealrgmalarla (1945-1,955) arasr bir
donemde) gok b0yiik katkrlarr olan
Kiyosi on adh Japon matematikgi.l2.
Bir say - Boru sesi - Cumhuriyetin ilk
yllarmda Ttirkiye Biiyiik Millet Meclisinin genel kuruluna verilen ad. 13.

T

Slcakolgerde santigradrn onda biri Qigek veya meyveyr dala ballayan ince
bolum. 14. Yaprlan EahEmanrn bir

11

t2
t3
l4

s0reliline kesilmesi

Mitoloji. 15.

-

Teknelerde

veya sahilde filika veya boflann
asrlabilmesi iEin dikilmig uglannda
palanga bulunan aygrt.

15

SOLDAN SAGA: 1.

Tirtirn

iglemesinde aElm esnastnda aglmayan
yaprak grubu - Cambaz. 2. Cet - Trlt0n

dry ticaretinde gokEa rastlanan, bir

bankanrn elinde bulundurdufu, vadesi
gelmemig senetleri bir bagka bankaya

iskonto ettirmesine verilen ad
nota. 3..Tljtiin yaprafr dizisi

-

- Bir
"fuanjor"

- qare. 4.
Japon Buda rahiplerine verilen ad Kartalgillerden, legle beslenen, 35 cm
uzunlufunda, lozrhmst triyleri olan bir
kug - Voltamperin krsa yazrtrgr 5. itk
tin uluslar arasr krsaltmasl

nargilelerin yaprldrir Hindistan'da

kabu$unun oyularak nargile yaprmlnda
kullanrldrfl bir cins biiy0k Hindistan
cevizi - Bugiink0 Cibuti'nin topraklarr

iizerinde kurulan eski bir Miisluman
devleti

-

Ezgi, makam, nafime.

-

TiirkEe'de bir hal eki. 6. ibrani

biEiminde olan gergeve

-

Drvight Eisen-

hower adh Amerika bagkamnrn takrna
ad. 10. Japonya'da EiEek dfrzenleme
okullanndan biri - Bilim veya sanat
alanrnda rist0n bilgisi ve yeteneli olan

kimse

-

Krsrrhk, verimsizlik.

11.

Nargilenin d6rt boliimtinden biri Iridyumun sembolti - Yarr - Bir Eart
takrsr. 12. Nedensellik - ABD Hava

krsa yazlhgr. 13.

Kuwetlerinin

Krrgzistan'da bir gehir - Bir bayan ismi
- Muzikte bir parganln canL ve cogkulu

qahnacallm anlatan terim. 14. Cezici
bazr derviglerin ve dilencilerin ellerinde
cevizi
kabufundan, metalden veya abanoz-

tuttuklarr, Hindistan

dan yaprlmrg dilenci ganafr. - Bir
hayvan - Asya ve Afrika'ntn tropikal
bdfgelerinde yagayan, 2 m.

takviminin ilk ay - Eskiden Recep
aynda kesilen kurban. 7. Bir geyin srrt

tiiru.

durumunda olan ytrzeyi

ktigtik taneli gegitlerden olugan'enfiye

- Kantln Septisizme kargr ortaya koydu{u felsefi
ahm, elegtiricilik. 8. OIEO ile
satilmayan, gotiirti

-

Nane

-

Mecaz

olarak birini aldatabilmek

igin

hazrrlanmrg dirzen; kullamlan kimse
veya gey 9. Uzerine kumaE gerilerek
nakrg iElemeye yarar, golu dikd6rtgen

uzunlufunda, krsa hortumlu bir hayvan
tipi

-

15. Kayak

-

Qok kokulu, nemli ve

Radyumun sembolu.

YUKARIDAN A$AGIYA: 1. Tritrin
fidelerini ortmek igin kullarulan hasr
veya ottan ortti - Gtin gece egitligi. 2.
Tedavi - Madagaskarlrn trafik igareti Kemiklerin toparlak ucu- $iiphe. 3.
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TUrriN EKspERLERi
oenrueGi

eULreNi

\--:\
::\ .
---:.-? >
=>/

Tutun,Tirtun Mamulleri ve Alkollil
igecelder Piyasasr Duzenleme Kuru-

munda Eahgan meslektagrmrz Taner

Murat

YAYTMLI ile Aygegut
GENqATA Hanrm 26.11.2005
tarihinde niqanlanmrqlardrr. qifti
tebrik eder, omiir boyu mutluluklar
dileriz.
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DOGUM

Tekel A.$. Adana Yaprak Tutun
igletme Miidurtugunde Eahgan

meslektagtmrz

Haluk

Emre

TURKMEN ile Ayge Hanrmrn kzlarr

Elif Nil

05.09.2005 tarihinde

dlinyaya gelmigtir. tCinf<i{eX giftini

kutlar, Elif Nil'e safitrkl uzun bir
yagam dileriz.

Tutun, Tutun Mamulleri ve Alkollu

iEecekler Piyasasr

TTL Tutun A.$. de

gahgan

meslektagrmrz Mutlu piROGLtL ve
Sabire Hanrm 03.09.2005 tarihinde

Dtizenleme

Kurumunda Eahgan meslektagrmz
AIiYILIIAZ ile lpek Hanrmrn ofiullarr

Mehmet 26.09.2005

tarihinde

evlenmiglerdir. qifti tebrik eder,omur

diinyaya gelmigtir. YILMM Eiftini
kutlar, Mehmet'e saglkl uzun bir

boyu mutluluklar dileriz.

yagam dileriz.

Tekel A.Q. Pazarlama ve Dalrtrm
Mtiessesesi Miidurlugu'nde
Eahgan
meslektaqrmrz Nail ACET ve Meral

IPEK Hanrm 04.12.2005 tarihinde

evlenmiglerdir.

qifti tebrik eder,

omur boyu mutluluklar dileriz.
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DPT 9. Kalkrnma Plant gergevesinde "igki, Tutun ve Ttitiin drunleri Sanayii" ihtisas Komisyonu Eahgmalarr.
ISTANBUL 10 -11 Kasrm 2005
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

TekelA.$. Yonetim Kurulu Baqkanr Sayn Kazrm QALI$KAN'r ziyaret.
ANKARA - 26.10.2005

DPT 9. Kalkrnma Planr gerqevesinde "iEki, Titun ve Tutiin drunleri Sanayii" ihtisas Komisyonu Eahgmalarr.
ISTANBUL 10 -11 Kasrm 2005
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