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lebi uzerine alt eller(Xve C grubu)
ayrr, ust eller( B ve T grubu ) ayrr
CU (butun neviler birlikte) tarznda
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iglenildigi gorulmtgtur.
Igleme tesisinin kapasitesi gerefi,

fiekel A.Q. y.T

iQtL ve TiC.

Dairesi BaEkanhlr
Kalite Kontrol $ubesi

THRESiNG HAZIRLIK
dretim bolgelerinden

ahnan

tuttinler yiiklenirken oldugu gibi
bogaltllrrken de barkodlarr okutu-

larak gradlarrna gore 1,85 m.
yukseklik, 1,66 m.geniglik, 1,55 m.

enindeki kafeslere ortalama

12

balya olarak konulmaktadu.

Kafeslere konulan ti-rtiinler deponun belirli bolumlerine muqteri
isteklerine gore harman yaprlmak
0zere yerlegtirilmektedir.
Sigara Sanayi ve igletmelerinin ta-

iglemeye verilen tutunler altrgar
kafeslik partiler halinde verilmektedir. Sigara Sanayinin harman
talebi CU geklinde oldufundan,
altr kafeslik her partide ahml yaprlan butun gradlann oranr olg0sunde yeknesak bir bigimde konulmaktadrr.
Tutunler iglemeye getirilirken kafeslerle birlikte tartrlmakta daha
sonra kafeslerin boqalmasrnr takiben kafesler tekrar tartrlarak iglemeye giren net tutun mildarr Eul
darasr da dugulerek bulunmaktadrr. Tartr igleminden sonra
iqleme iqin gerekli tavr sallamak
amacryla tutirnlerin altrgarh kafesler halinde iki adet termo-vakum
odasrna verilmektedir. Termovakum odasnda hava gartlan ve tutunlerin nem durumuna gore 2030 dakka 60-80 'C de buhar verilerek nemlendirme iglemi gerEeklegtirilmektedir. Termo vakum girig

ve

nem ve srcakhk olyaprlarak
surekli kontrol
Eumleri
sajlanmaktadrr.
Erkrgrnda

THRESHiTTC
BESLEMEBAN'DI:
Termovakumdan grkrp forkliftler
vasrtasryla besleme bandrna
getirilen kafesler igerisindeki
tutunler erkek iggiler tarafrndan
kafeslerden allnarak ipleri kesilmek suretiyle besleme bandrndaki tutun aEma sehpalarrna
konulur. Besleme bandr 80 cm.
geniglifinde bir bant olup son 6
cm. 'lik bolum tiping (yaprak ayasrnrn ucundaki damarsrz veya gok
az damarh bolumun ahnmasr) yaprlacak yapraklarrn konuldulu

g
:ffiE'
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lfunucl bandrnda kontrol edilmig
hlh-nrler tamburla iki ayrr banda
verilerek seperatore girer. Seperator rrutaslyla ttiti.in igersindeki

19 nem verilmektedir. Bu silindirden grkan tiitiinler kontrol bantlarrna dokiiliir. Kontrol bantlarrnda bayan iqgiler tarafindan yabanct madde, yamk, yeqil ve damar kontrolii
yaprlan tiitiinler hava seperatorii ile

gekilir. Qekilen ttitiinler tiping silosuna gider ve siloda biriktirilen tiittinler ayni zamanda kanqtrrrlmak-

boltimdur.
Agrm sehpalarrndaki ticari deferi
olmayan, yanrk, gur0k, tslak, yabancr maddeler, kilflti ve neviyatsrz tuttinler aynldrktan sonra
bayan iggiler tarafrndan besleme

bandrna yaprak ayasl tiping
yaprlacak gekilde banda dtizenli
olarak konulmaktadrr.

ripincigmmi
Besleme bandmdan gelen

tuttrnlerin uE ktstmlan kesme
makinesinde 2 inch, 2 inch, 3 inch arahkh konulmuq uE altta iig
iistte bulunan dairesel gelik btgaklarla kesilir. Kesilen bu uglar ayn bir
banda dokiilerek Tiping Silindirine
gitmektedir. Bu silindirde srcakhk
55 oC 'nin iistiine grkmayacak qekilde srcaklrk ve buhar verilereko/o 16-

tadr.
Tiping silosundan diizenli gelen
tiitiinler yoku$ bandr vasrtasryla 3/8
inch elekten elenerek toplama bandrna aktanlr ve thresh edilmig tiitiinlerle birleqerek Redryer' a girer.

tuhrnlerden hafif yabancr maddeler Eekilir. Seperatorden sonra tiitunler banda harman silolanna
gitrnektedir.
Harman silosu iki adet oluP biri
bogaldrgrnda digeri threshing
bandrru beslemektedir. Harman si-

lolanna gelen ttrttinler yaydrrrct
vargel vasrtasryla harmanlanarak
egit mildarda silonun iEersine doldurulur. Harman silosundan grkan

ttitunler ilk once tarttm

YaPtlan

banda gelmekteve bu sayede Yeknesak bir akrg oldulu takiP edilmektedir. Tartrm bandrndan Erkan
tutiinler yokus bandryla ikinci harman ve tav silindirine girmektedir.

ikinci harman ve tav silindirinde
srcakhk55 "C altrnda "ortalama 50

oC'de" tutulmakta olup tiittinlerin
% 19-20 tavlandrnlmasr sa$lanmaktadrr.

THRESHiT.TC iglnUi
Virginia ttit0ntr yapraklarr tiping
yaprldrktan sonra genye kalan damarh boliim birinci harman ve tav
silindirine girer. Bu silindirde 50'C

'den az bir stcakhk verilerek
% 17-20 nem'e ulagrlmasr sa!lanrr. Bu silindirden Erkan tiitun-

lerin saat bagt stcakltkve nem kon-

trolleri yaprlmaktadr.

Birinci tav ve harman silindirinden Erkan ttitrinlerin iEinden
slak, yantk, yabanct madde ayrrmlarr bayan iggiler tarafrndan
kontrol bandrnda yaprlmaktadrr.

Ikinci tavve harman silindirinden
Erkan ttiti.inler yaydrncr bant vasttasryla eqit miktarlarda ilk uq thres-

her'e verilmekte olup yaPra!tn
%70'i bu thresherlerden sa!-

g
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Bo|umii : Redryer birin-

ci bdlfoni lslrutrnadlr. Krrutma

bdltmtrrftn il< hsrnlannda srcak
hava yrlandan qaE do$ru verilmelrtedir Bfuincibdl0m0n son krsmnda srcaktran plandan agafr
verilmektedir. Ree1/er cihazna %

lanmaktadrr. itt<

tiq

thresherden

grkan tuttinler borularla hava akr-

mr sayesinde birinci grup sepera_
t6re gelmektedir. Birinci gruptaki
dort adet seperatorde hava akrmr
kullanrlarak damarr ayrrlmrE yapraklar ahnmakta ve elenerek toplama bandrna dokulmektedir. Her
seperatorde sistem aym gekilde
gahgmakta olup daman ayrrlmrg

maktadr.
Son olarak d<irdiincri grup thresher bulunmaktadrr. Bu grupta bir
adet thresher ve bir adet seperat<irvardrr.

tutunler 3/8 inch gaph elekte elenerek toplama bandrna dokuliir.
Daman aynlmamrq allr ttittnler
ise.ikinci grup threshere girer.
Ikinci grup da thresherde bir
adet thresher iki adet seperatrir
bulunmaktadrr. Bu grupta yine
damanndan aynlan tiitiinler seperatrir vasrtasryla elenip topla_
ma bandrna drilailmektedir. ikin_
ci grup seperatrirlerde yaprak
ayrma iqlemi gok biiyrik oranda
tamamlanrr. Bundan sonraki
iqlemler damarla ilgilidir.
Damarh kalan bcihimler tigiincii
grup threshere gelmekte aynr iqlem burada da yaprlmaktadrr
Ugiincri grup thresher de bir adet
thresher iig adet seperat<ir bulunii{:lii;1l*i:.rrr==:.

.,

Her thresher grkrgrnda elenen
tiittinlerin iiste kalan bciliimri toplama bandrna d<ikriliirken alta
diiqen ttitrinler ise krnk bandrna
doktilmektedir. Krrrk bandr sonunda bu ttittinler I I 4 inchve 1/8
inch' lik iki elekten daha gegirilerek i.ist briltimde kalan krsrm
toplama bandrndan ve tipingden
gelen ttittinlerle birleqerek Redry

er clhazna girmektedir.

REDRYER
Redryer girecek olan ti.ittinler agrhp yaylarak swip fiber paleti ( tutunlerin egit arahkta ve egit miktarlarda Radryer'a girigini sallayan
yokug bandr ) ile Redyer girigi yaprlmaktadlr. Redryer uE ana
bolumden olugmugtur.

18-20 civarrnda nemle giren tutunlerin kurutma botumu bitimine
kadar agamah olarak % 10-11
neme dugtirulmesi saflanmaktadrr. Srcakhk 65-70 .C'ye kadar
tedricen grkarrlmaktadrr.
Sofutma B<iliimi.i: Srcak olarak
nemi % 10-11 'e dugiirulen ttitunler drg ortamdan alman hava ile
sofutulmaldadrr.
Nemlendirme Boliimii: Nemlendirme bolumtlndeki her odaclkta
altr adet atomizer bulunmaktadrr.
%10 olan tutunun nemi, bu
bolumun grkrgrnda %12,5 neme
ulagmaktadr. Nemlendirme bo-

TUrUN EKspERLER|
oenrueGi

aUlrerui

dnde yaklagrk olarak 190 kg.'da
alogr kesilir. Bu esnada kulenin
kjnde kalan tutunlerinde gelmedyle kutu iEersinde olmasr gere|ren 200 kg. miktarrna ulagrlmakta
hatra 2-3 kg. kadar da agrlmaktafu- l{utu iEindeki tuttin tekrar
taftlarak olmasr gereken 200 kg.
mildan saflarur. Bu iglemin herrlen sonrasnda etiketleme ve
plastik gember ile dort yerinden
Eemberlenir. Ambalajlanmasr biten her kutunun nem ve srcakhk
olEumuyaprlmaktadrr.
Ambalajtama da C 48 tipi karton
kutular kullanrlrr: C 48 tipi kutulrrn
tartrmlann da 14,4 kg olarak
hesaplanmaktadrr.

lumunun sonunda srcak dEan atllarak tutunun slcakhjl ideal hale
getirilmektedir. Kutu igerisinde
istenilen srcakhk42-46.C, nem
%77,50-73,50 arasrnda olup
nemdeki esas hedef % 1 2,50' dir:

140 kg olarak C48 kutulara konul_

maktadr. Damar ve tutun krrrlr
elelinin de altrna gegen hsrm toz
olup kutulanmadan imha edil_
melrtedir.

AivtBAIrU-PRESLEME

DAMAR KIRIK FIATTI:
Redryerden grkan tiittinler vokus
Threshing'den Erkan damarlar
bandryla
iki adet pres kutesine dostemdryer'e gelir. Bu cihazda
nugumlti
olarak ulagmaktadrr.
damar kurutma iglemi yaprlma_
Pres haznesine dolan tutunlerin en
kta olup verilen srcak hava BO
altta bulunan tarhm sistemi saye_
oC civarrndadrr.
Stemdryer'a
gelmeden 6nce yaklagtk %20
olan damar nemi %l},5}kadar
dugurulmektedir.
Ambalajdan once elek vasrtasr-

yla uzun damar(long stem
7/47/8

inch

tzerinde kalan
damarlar) , krsa damar( short
stem 1/8 " yuvarlak delikli elek
uzerinde kalan damarlar)ve
damar krnk ( sten scrap 32
mesh ustunde kalan damar ve
krnk tutunler) olarak ayrrlmakta
ve hattrn sonunda kutu_
lanmalrtadrr.
Kahn ve ince damarlar net 220 kg.
olup, damar ve tutun krnlr ise net

I.ABORATUAR
Threshing yaprlan tesiste
oldukga donanrmh bir laboratuar
bulunmaktadrr. Laboratuar da daha onceden belirlenmig olan stan-

dartlara uygunluk gahgrhp Eatrgrlmadrlr her20 dakikada biryaprlan
testlerle incelenilmektedir. parqa
buyukliigu, yabancr madde o.un,,
damar oranlarr nem ve srcakhk
titizlikle kontrol edilmekte ve standartlara tam uygunluk saflanrlmaktadrr.
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Bakanlar lfurulu tarafindan be_
nimsenerek TBMM' nin itgili Ko_
misyonlanna gonderilen ve ontr_
muzdeki yasama doneminde grkar_
hlmasr muhtemel olan yeni tritun
kanunu ile itgili taslaklar uzun za_

YENi

rurun

mandrr gundemimizde idi.

Citte tiitunculuguntin mevcut
sorunlanm gozmek ve onunu ag_
mak igin onemli frrsat olan bu su_
reEte, gerek bu grine kadar yaprlan
taslak Eahgmalann gerekse soz
konusu tasannm bu hedefi ger_
Eeklegtirmekten Eok uzak oldulu
tarhgrlmaz bir gerEektir yine kapah

YASA

IASARISININ

ouqrinounouxmni

kaprlar ardrnda bir taslak hazrlanmrs
ve ilgili taraflar bir yana mevcut yasa
ile hayat bulan Tutun l(rrulu'na bile

daha sonra goruqu sorulmugtur. Bu

yaklagrm yone-tenlerin sel<tore ve
Kemal Ersoy

sektorun tem-silcilerine bakrg agsmt

S0Zfn

yansrtmasl aEtsndan

Tritrin Eksperleri Dernegi
Yonetim Kurulu Uyesi

sonrasl Tekel'in kamu adma ustlen_
diji gorevlerden Eekilmesi ile pia_
salarda olugacak boglulun dolduru_

lamayacafr, sozlegmeli uretim mo_
deli uygulamasr ile ttitijn ekicilerinin
uluslararasr sermaye kargsnda sa_

vunmasz kalacalr ve denetim me_
kanizmasrmn saghkl
Sekilde isleti_

lemeyecegi konulan baqta olmak
uzere tum kaygrlar; Tutun Eksperleri
Derneli bagta olmak uzere pek
Eok
siviltoplum orgutu tarafindan bu ka_
e_

dilmigti. GeEen zaman iginde seldor
de yagananlar tum bu kaygrlann ve

elegtirilerimizin hakh oldu!unu
gostermigtir.

kilatr olmamasr s€Debi iie denetimde

sorun yagandE le _{E ..i.,um strreci
gerekEe gosterilrneidedir. Bu gerek_
qeyi dolru kabul ettigimiz de sahte_

kagak sigara konusunda bir geyler
yapmak igin de birilerinin olrnesi
bekleniyor gibi insani olmayan bir
sonug gkartmak mumkundur. Al_
kollu igecekler devredilir iken ham_
madde alkolile ilgili iglemlerin, yeni
olugturulacak Kurumda kalmasr ise
ayn bir Eeligkdir.

Buna benzer gerekEelerle, yerel
basrn-yayrn organlannm denetimi
iEin bolge mudurlukleri olugturulma_

srna izin verilen RtCit< gini Ttjtrin
Kurumuna da, toplum salhlrm son

derece

derece yalcndan ilgilendiren bir de_

Halbuki getigmig ulkeler de bu tur
duzenlemeler kamuoyunda tartrgr_

olugturma izni verilmelidir. ig yogun_
lulu yriksek ve AB uyum siirecinde
daha da artacak olan Tanm Bakan_

onemlidir.

2002 yrhnda Tutr.in,Tutrin Mamul_
leri ve Alkollu iEecekler piyasasrm
duzenlemek adma grkarilan 4733
sayrh yasann iEinin bog otdugu
hepimizin malumu idi. Bu yasa

nunun gkma aqamasmda ifade

son

$gam ',8 a-!;:r Sahs bel_gesinin il
ldaree -::ar:dan verilmesinin
driguniilrnesic-:. Ce:el gerekEelerde
bu konuda. Ti.p-DK :n tagra te€_
Ozel

larak ve ilgili taraflann tumuniln
gorugleri ahnarak yririitulmekte,
boylece toplumsal mutabakatrn
yollan aranmaktadrr.

Turkiye 70 Milyonluk nufusu,
y0zbinlerce tritun ekicisi ve oriental
tutun uretim mildan ile dtinya tutiin,
ttitun mamrilleri sektortinde onemli
bir yere sahiptin Sektordeki buroka_

tik iglemleri yrirutmek,

dO_

zenlemeler yapmak ve istatistiksel
bilgileri tutmann yamslra, ulke

Ea_

pnda organizasyon alr olan, tiitiin
politikasrna yon veren guglu bir
I{urum, dkemiz ihtiyaElan ve grkar_
lan agsndan da gereklililctir.

4733 sayfi Tutun Kanunu ile
mukayese edildilinde TBMM' ye
gonderilen tasanda goze garpan ilk
degigiklikler; alkollu iEecekler bolu_

munum Tanm Bakanlgrna dewi ile

netim yapmasr iEin tagra tegkilatr

h{l'ndan, profesyonel gebekelerce
organize edilen sahte_kaEak alkollii
igecekler pazarnda mucadele etme_

sini beklemek gok iyimser bir yak_
lagrmdr, Bu no}<tada gil<gr, once
devletin kurumlan arasrndaki yetki
karmagasrnl ortadan kaldrracak
duzenlemeleri yapmak ve bunun
sonraslnda da ozellegtirilme srirecin_
de olan TeketA.$. nin yurt sathrnda

tegkilata ve bilgi birikimine sahip
personelini deweye sokmakta ara_
makta yarar vardr. Ancak bu perso_
nelden yararlanilarak oluqturulacak
bir yapr ile, gerek alkollti iEkiler ge_
rekse tuttin mamullerindeki sahte ve
kaEak ite etkin mucadelenin mum_
lain olabilecegi diigun0lmelidin

Gerekgelerde yer almayan ancak
tasanda bulunan bir diger dikkat
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Eekici konu ise Kurul

riyelerinin ilgili konularda uanarrryrrq
atanmasl ile ilgili uygulamada arasmdan seEilmeli."

kifer tasa.srnda veya
Er_kartrlacak
u" ,u.;;uu,"rle, menge
yapilan deiigikliktir. Bitindigi
"l*r-ve colraf
gibi konununnekadaronernlip ;;;a*"te
daha onceki yasada' belirtilen
alnarak standart
ia- ifade.etmek aErsndan g-g n- hffi;;-a sistemi orugtururkanhklardangdsterilenikiadayara- nekordulunuletirtmet<isterirn
rrdd'
smdan Bakanlar l{urulunca
bir kiEi Mevcut yasada yer alan, u,efid
sodesme fazrasr olarak uretilen
Kurul riyesi olarak atanmakta
idi. Ta_ tritunlerinin yaah sozteEm"
*
Aqrk Artrrma Merkezle_
"*o
"ff sabramamas,
ri'de
durumunda

ili1tJffitiliil":ifi:ffi

il1?,ll";Tilffi"T*ui'p*u-

His bir serekEe goster'meden
vapF Eekrde ver armry, tutrinreril
lan bu uygulama degiEiktigi
istegi, lannm aa

ne

d#] ffiT"t# h:ffi? #i:
rurnda dan

<aij;; muta_

taranann

ffi'::ffir.:HiTg::a:T:i: ffT:ii'^"1:*:*,:fiJ'1i1'*
i,"ffi

ekicinin elinden, yok

pal'asna ftp,ar,a bu tutun,e-rin

Avnca tasanda, lturul Baskanr
haris tir. Ancak hepimiz niriy-r.
olmakuzere,ilkatananuyelerinugte tanmnn
aile ziraatr Eeklinde ve
;6, jj bolgelerdeki ",':|T,il:
biri iki yrlda bir yenilenir hukmu jer orgtitsuz
atotyelerde
rireticiler tarafmdan yaprl_
,j,"
almaktadrn Bu degigiklile
,,n*u
yaprrrunda
kullaml_
de ku- masr, piyasa da arzfazlasr trjtrin bu_
dlgna O* nu6"n"r onu_muzdeki
rumsal hafizann devamhtg gerekge lunmas
ve altqlann smrh sayda.orgosterilmektedin Tritun
ve tutun masr gibi temel sebepf"ra* aofuy, nu.i".o"i"s'rda yer ahrsa gagrmamamulleri gibi ozel bilgi birikimi
ve rekabet ortamr oluEmamakta,,do_ makgerekir..
deneyim gerekriren bir sel<torde laysr ile
14*;; ;*_n uygutanma sure_
fiyatlar mutabakatla
kurumsal hafizamn devamhhlmn nememelrtedir'
;;";;*n
da, sozleEmeti ekim
sonugta aa ffirle_

Til';J:il"il'ilul,[,1,r,r.
mizde; kanrn degigikliklerinin

ffiffiTflil" #

ir51ar #;t

ilazregme fazrasr tutrin-rer
ffii:ilffri'r""""6ililril.",f*,
lurts^ 4urulrqa xatmal<tadr- il'il;uio a*".,r"meye gid'me.
mesi

ger- lar,

tiitun ekimi ve ekcileJnin kaedilmiE ordufunu yansr-

riyatrand,rm" *"jilil"Jk

;T"ffiff,:.f::,,:Tl_",1";u--."r,
vakalavarak
sekto^in kendi dlnge- sistemin
^, ?"_r:u*:rerdeki
de standai

ffiilff

;q'"dlu"#H:Ti,ffil'i:: ili:lr;.ffiil'Tf,"Jn'":::tr#

Iturul uvelerinin a{rrrrkr,
sosunrr- sakrrlrn
gunun sektorde denelmli
insanlar_ ve ekcinin
dan olugmasr, sektorun denetimi

dtizenlenmesi agrsndan gok

ve

daha

Tffi:I

,_"*

on;:.,:il::"H"ilf''$T::

"ugrun-ul.'";;#il:
:,ffi:ff ?li#'r,fl;r:T::
ahcrlar **,riy" o**

attnda katmagna

u",riugduriy"tinu

sebepolabilmelrtedin

nu-yn"g.,u_

;il#;a" urun baztr belirlenen :i
or_
ffi;j:: Drieenlemeleri ile 6deme

""niilllnne f(rrumlan gibi mo_
a,,c,, i",",.
o,"ek arrnarak

*il'i,.].:n#:H::1ffi,

bir
naatindevim*: ffi'filf;i':',il{aian
."ilff:*u:rxtm{,x:
T$iil
#*.'ffi;i1#:l-.tTillT: n:Tff-T,#ffif.*:,"'a"- ;;;;;, araE,a'

duzen-

uvguravab'mekte, artrncr

ilgili iglem ve uygulamalapnda

r"r"o,;!:lf'

dan da daha driguk
Bu uygulama da ekicinin

yaprlan hatalar ,"iuri ile,
Bagbakanhk tarannau., L"a.nmesi
ge- topram. urun bederi",
relrti!'ini belirten Cumhurbagkanifi mektedir,
2002-2006

,"""I"J:,il"',T:,ffi[:1?fl;1
onerirer rqsmrndaki

u,,rl"*"ot''

ku,ranr,arak
(prim,ihracat geri odemeleri,
koruyucu onlemler v.b.) iE tuketim
ve

"si;:iiil ;T:]:}H:|;];T*.T'i;:,I

t,*...

4r*, *-"nt,ll,"smda

::fr'.frJ#iliT:T*';;f'r. ff::"::

olan bir kanun

ABri,ke,erindeta'ma,a-

"rMo yonetim nelidir.Buserbesrijinekicilil*

Itrruluna lturum drErndan atanacak kullamtmamu",
tiyeler; Tegebbusrin faaliyet
alanr ile nesakh{rn saglanmJsr

;ffii3:,Til,il1.*ilii#l'Tfil #;nm
Kanunun i3. mad_
ign yasa a"o.i"lo
..Bakanhk,

u.,],grt;1d$

tanm

sek_

[€
.
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nirn[rrcpH-ERi
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ffrrde

sdzlegmeli iiretimin
gd[tirilmesi ve yaygrnlaghnknast igin gerekli diizenlemeleri
),apar. Scizlegmeli iiretimi rizendirmek tizere tireticilere, bu Ka-

nunla belirtiten desteklerin
verilmesinde <incelik tanlntr."
hukmtinden de faydalanarak dayanak olugturulmah ve gerekli uygulamalar bir an once havata
gegirilmelidir.

GerEekte dkemiz, oreintal tutun

uretiminde gerek milrtal gerekse
kalite aElsrndan d0nya 0lkeleri
araslnda ilk srrada yer almaldadrr
Izlenecek dogru politikalar ile iilke
ekonomimiz ve ttltun ekicileri,
onemli bir gelir kaynalrm kaybetmemig olacaktrn

4733 sayh yasada ve mevcut
tasanda yer almayan ancak benim
delinmek istedilim bir bagka konu
ise "Dahilde igleme Rejimi" kapsa-

mnda tutun iglenmesidir. Bilindigi
gibi halihazrrda tiitiin arhklan ve
genelde eski mahsul yaprak tutunler,
recon (pestil) ve iri lctal tijtunlere ait

Iamina yada damarlar ise gigirilmig
tutrin haline getirilmek iizere Hariete

Thsanda

yer alan uzman yardrm-

clhllna atanabilmek iEin aranan nitelikler krsmrnda "En az dort ythk egitim veren; hukuk, iktisat, igletme, siyasal bilgile4 iktisadive idari bilimler
fakulteleri ile kimya, grda, ziraat ve
tutun teknolojisi muhendisligi bolumlerinden mezun olmak," ifa-desi
ile Ziraat Mtihendisligi bolumu de bu
kapsam igine ahnmrgtrn, Ttit0n Teknoloji Miihendisligi boliimunun mu-

fredatr incelendilinde tutunijn bir
tanm urunri olarak yetigtirilme ozellikleri, endustriyel alanda kullammr,
ulkemiz ve dunya ekonomisindeki
yerinin delerlendirilmesi iEin gereldi
t0m derslerin bulundulu gorulecektin, Hali hazrdaki kanun ve uygulamalara gore de tutun gibi spesifik
bir konuda tek yetkin ve uzmanlagmrg meslek grubu "Tiitun GknoIoji Muhendisleri" dir. Bu sebeplerle
Ziraat M0hendisliginin de bu kapsam igine ahnmasr, yetki karmagasma ve iqyeri bangnn olumsuz
etkilenmesine sebep olabilecektir.

Mesleki agdan bizleri ilgilendiren

bir bagka degiqiklik ise tasarnn
S.madde l0.bendinde yer alan

igleme Rejimi kapsamrnda yurt

"Tutun eksperi veya tutun telcrolojisi

drgrnda bulunan ve bu tur iglemleri
yapan fabrikalara sahip iilkelere gon-

mrihendisi unvanlna sahip olmayanlaq tut0n allm ve satrm muayenelerini, tuti.rn vasrf, deler ve nevilerinin belirlenmesini ve tutun igleme, balcm, fabrikas-yon eksperligi
yapamazJar, ttittin ile ilgili fiziksel
ve duyusal ekspertiz gerektiren
konularda bilirkiEi ve hakem
olamazlal" ifadesidir. Bu ifadenin
"...Tttiin ve T{ittin mamulleri ile
ilgili konularda bitirkiEi ve hakem
olamazlar ...." qeklinde duzeltilmesi
ile uygulamada olugabilecek muhtemel sorunlar onleneceli gibi, mesleki haklarrman olumsuz etkilenmesi gibi bir ihtimalinde onune de ge-

derilmekte, iglendikten sonra da
tekar ulkemize getirilerek sigara
harmanlannda kullamlmaktadrr. Aynr gekilde yurt drgmdan gelecek yaprak tutunler de tilkemizde kurulu ve
dunyada kullamlan en modern tek-

nolojilere sahip mevcut tesislerde
iglenerek iE piyasada kullanllmadan
tekrar yurt drgrna gonderilebilmelidir.
Tabii ki bu uygulama srkr bir denetim

mekanizmaslnl gerektirmektedir.
Boyle bir uygulamaya imkan tamnmasl ekonomimize ve yatrnmcrya bir
katkr salladrgr gibi istihdam imkam

Eilmbdacakff.
Hafoahnmrz btr az zorladtprmzda
4733 sayrh yasanln grkmasr
agarnasrda muhalefet partisi milletvekilleri olan, bugnn ise hukiimet
de bakan, TBfim Komisyonlannda
milletvekili olan sifasiletn, 4733
sayh yasayr Erkaran iktidara yonelttikleri sert elegtirilerini ve "yabancr
sigara girketlerine hizmet ediyorsunuz" suglamalannr hepimiz hatrlanz. Ancak iptal karanntn izerinden
uzun sure gegmesi sonrasmda bu
tasarrnln grindeme gelmesini ve
tasannln, Ulkemiz gkarlan aE6mdan mevcut kanundan farkh hiEbir
aErlrm getirmemesini, brAei bazt
sektorlerdeki uygulamalann "iftidarlar degigse de bir gey degigmiyor" Eeldinde yorumlamak zorunda brraktrflna, hepimizin umidinikrrdrlrna eminim.
Burada.belirttigim goruglerimin
bazllarnn bugunku gartlarda ger-

griE oldulu yada
daha fazla taleplerin ifade edilebileceli diigun0lebitir. Ancak ben,
Eeklegmesinin

bugtn iEin olabilirligine inamlan d0guncelerin gerekli platformlarda
ifade edilmesinin, uzun vadede de
olsa kazanrmlar getireceline olan
inancrmla tasan ile ilgili duqunceleri-

miifade etmekistedim.
Saygrlanmla

dayaratacakfln
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TUTON EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

tarih yazrhn Her Ee{it

erralon

teblifine ve davetildere ait teblq
mazbatalarr (tutanaldan) dos\ias_
na konur.

Teblig Davetiyelerinde Hangi
Kayrtlar Bulunmahdrr?

Davetiye agafrdaki kayflan
ihtiva eder:
1. Taraflann

ve varsa kanuni
temsilci ve vekillerinin ad ve
soyadlan ile ikametgdh veya
mesken yahut iq adreslerini,

2.

Anlagrlacak gekilde lasaca
teblilin mevzuunu,
3. Davet edilen gahsrn hangi mer_
cide ve hangi gun ve saatte hazr
bulunmasr lazrm geldifini ve bu
merciinyerini,
4. Kanunlarrna gore davetiye ve

EORU VE
CEVAPLAR

rsrcrNDA Y(IRr iqi
TEBLiGAT

celpnamelere derci icap eden sair
hususlan,

5. Davetiyel Erkaran merciin
muhriinu ve mahkeme bask6ti_
binin ve diler mercilerde sil6hi_
yetli memurun imzasrnr.

Teblig Mazbatasrnda (TLtanagmda) Hangi ensurlar Bulunur?
Bir tutanak ile belgelenmesi gere_

ESASI.ARI

ken tebli! mazbatasrnda;

gevket TEZEL
TEKEL A.S.
Personel Daire Bagkanlrfir
Sosyal igler Mi)drirti

1. Gbligi grkaran merciin adr,
2. Tebligi isteyen tarafrn admr, so_

yadmrve adresi,

3. Teblig olunacak
A. Tebligatun Ana Esaslan
Teblig Evrakr Kag Nusha Duzen_

lenir? Tebti! olunacak her nevi
ewak, biri dosyasrnda konulmak
ve dileri tebli! edilecek kimselere

verilmek uzere luzumu kadar
nushadan oluqur. Bu niishalarda
ig sahibi veya

vekilinin imzasl bulu_
nur. Tebli! olunmak ijzere vetkili
makamlarca verilecek
h",
"*uk.,
niishasma bu mercilerce,
verildifii

gahsm adrnr,

soyadmrve adresi,
4. Teblilin konusu,
5. Tebligin kime yaprldrlrnr ve teb_

li! muhatabrndan bagkasrna yapil_
mrg ise o kimsenin adr, soyadl, ad_
resi ve tebelluge ehil oldufu,

6. Tebligin nerede ve ne zaman
yaprldrfrnr,

7. Teblilin mumkun

olmamasr

veya tebellulden kagrnma halinde

bu hususlara iligkin muamelenin

yaplldrfirnr ve imtina igin gosterilen
sebebi,

8" Teblig ewakr kime verilmiq ise
onun imzasr ile tebli! memurunur
adr. soyadl ve imzasr,gibi unsur.
lann bulunmasr laamdr.
7201 Sayh Kanun hukumleri daireinde Posta ve Telgraf Tegkilat:
Genel Hudurltgu veya memur vastas+'ta yaprlan, kazai merciler.
genel ve katma butgeli daireler.
belediyeler. koy tuzel kigilikleri, barolar ve noterler tarafrndan yaprlacak her turlu tebligat, tebli! mazbatal kapal bir zarf iEinde gonderilir. Davetiye, basit usulu muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu
zarfrn igine konmadan da gonderilebilir.

Gece vakti, resmi bayram ve adli

tatil gunlerinde de tebliS

yaprla-

bilir.

B. Normal Tebtig Us0lleri Tebligat Hangi Adrese yaprhr?

Gbligat, teblig yaprlacak

gahsa

bilinen en son adresinde yapllrr.
$u

kadar ki; kendisine tebti! yaprlacak gahsrn muracaafi veya kabulu
gartryla her yerde tebligat yaprlma_

srmumkundur.
Hangi Durumlarda Vekile ve Kanuni Mi.imessile Tebligat yaprhr?
Vekil vasrtasryla takip edilen iglerde
tebligat vekile yaprlrr. Vekil birden
Eok ise bunlardan birine tebligat
yaprlmasr yeterlidir. Eler tebligat
birden fazla vekile yaprlmrg ise.
bunlardan ilkine yaprlan tebli! tarihi asrl tebli! tarihi sayrlrr. Ancak,
Ceza Muhakemeleri Usulu Kanununun, kararlarm sanrklara tebliq
edilmelerine iligkin h0k0mleri sakl
hdrr. Kanuni mumessilleri bulunanlara veya bulunmasr gerekenlere yaprlacak tebligat kanunlara
g6re bizzat kendilerine yaprlmasr
gerekmedikEe bu mumessillere
yaprlrr.
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Ttzet Kigitere ve yetkiti
Temsil-cilere Tebligat Nasrl

Yaprhr?

Tuzel kigilere teblig, yetkli
temsil_

cilerine, bunlar birden fazla ise,

yalntz birine yaprlrr. Bir
ticaretha_
nenin muamelelerinden dolan
ih_
tilaflarda, ticari mumessilinE yapr_
lan teblig muteberdir.

Tuzel kigiler namtna kendilerine
tebli! yaprlacak kimseler her han_
gi bir sebeple mutat ig saatJerinde
ig yerinde bulunmadrklan veva
o
suada ewakr biuat alamaya_cak
bir halde olduklan takdirdeieblig,
orada hazrr bulu-nan memur veva

mustahdemle-rinden birine

yaprlrr.

ikamet Adresinde Teblig Anrn_
da Bulunmayan Kiqiye f,Utigat

NasrlYaplhr?
Kendisine tebli! yaprlacak gahrs
adresinde bulunmazsa tebligien_
disi ile ayru konutta oturan
kisilere
veya hizmetgilerinden birine yapr_
hr.

Belli Bir yerde veya Evde Meslek ve Sanat icrasrnda Bulunanlara Tebligat Nasrl Olur?
Belli bir yerde devamh olarak
meslek veya sanatrnr icra edenler.
o yerde bulunmadrklarr takdirde
teblij aynr yerdeki daimi memur
veya mtistahdemlerinden birine.
meslek veya sanatrnr evinde icra
edenlerin memur ve mustah_
demlerinden biri bulunmadr!r
takdirde aynr konutta oturan
kigilere veya hizmetEilerin_den
birine yaprhr.

Otel, Hastane, Fabrika ve Okul
Gibi Yerlerde Tebligat Nasrl

Yaprlrr?

Teblig yaprlacak gahrs otel,
l?r!3n", tedavi veya istirahat evi,
fabrika,
okul, olrenci yurdu gibi

iEine serbestEe girihrnq,en veva

arananrn kolay-ca bulunmasr

mumk0n olmalan t*ryerde bulu_
nuyorsa, teb\fn lapdnasru o
yeri idare eden wp muhatabtn
bulundugu tssrrrm arr$ri temin
eder. Bunlar tarafurdar nnuhata_

brn

derhal

tebligin temini nmrnh.rr
teblig kendilerine yaprfor-

veva

"hn..;

Mevlruf rrc itahlrurnlara Tebsgat

NasrlYaplr?
Tevkf editmig otanlara ve mah_
frumlara

ait tebtiglerin ;raprlmasrm,

bunlann bulundugu mtiessese
mudurveya memuru temin eder.
C. Teblige Engel Hususlar Ha_
linde Tebli!Metoflarr
Teblig Yaprlacak Muhatap Gegici
BaEka Bir yere dit-ij"u
9l"u*t
'lbbligat Nasrl
Gergeklegtiriliri

name kaprya yaprgtrnlmrgsa bu
ta_

rihten itibaren onbeg
yapilmrg sayhr.

gln

,onru

Muhatap yerine kendisine teblig
yapilacak kimsenin gorunugiinE
nazaran onsekiz yagrndan aqalr
olmamasr ve bariz bir surette ehli_
yetsiz bulunmamasl laamdr.

Adreste Kimse Bulunmazsa ve
ItH" Tebelltigden Kagrnmasr
Halinde Tebligat yaprlamaz mr?

Kendisine tebligat yaprlacak
Kxrtse veya tebl.igat yaprlabilecek
kimselerden hiqbiri gosterilen
ad_
reste bulunmaz veya tebellulden

imtina ederse, teblig
teblig olunacak ewakr, -uriu.u
o verin

muhtar veya ihtiyar heyeti urusrn_

dan birine veyahut zabrta amir

veya memurlarma imza mukabi_

linde teslim eder ve tesellum

edenin adresini ihtiva eden ihbar_
nameyi gosterilen adresteki binaTuzel kigilerin memur ve mus_
nrn kaprslna yaprgtlrmakla bera_
tahdemlerine, askeri qahrslara, bir
ber; adreste bulunmama halinde
konutta oturan kigilere, belli biiyer
tebli! olunacak gahsa bu duru_
veya evde meslek icra eden kisi_
mun haber verilmesini de mum_
lere ve otel, hastane, fabrika ve
kun oldukga en yakrn komgulann_
okul gibi yerlerde ikamet eden dan
birine, varsa yonetiii veya
kigilere yaprlacak tebli{lerde kaprcrya
da bildirilir. ihbarnamenin
adreste bulunan bagka bir kigi
yaprgtrnldrfl tarih, teblig
tarafrndan kendisine teblig yaprla_
.Uult{u
tarihi sayhr.
cak kimselerin gegici otarik Uiqka
Muhta4 ihtiyar heyeti azalan,
za_
yere gittigi betirtilmiE olursa; tu
brta amir ve memurlarr bu
durum_
durum ve beyanda bulunanm adr
larda kendilerine teslim edilen
ev_
ve soyadr teblig mazbatasrna rakr kabule
mecburdurlar.
yazlarak altr beyan yapana
imzalatrlrr ve tebli! memuru teblig
Kigitere Tebtig
ewaknr bu kigilere verir.
i1nza. -ftamayan
NasrlYaprlrr?
Bu kigiler teblij ewakrnr kabule
Kendisine tebtig yaprlacak kimse
mecburdurlar. Kendisine teblig
rmza edecek kadar yazt bilmez
yapilacak kimsenin muvakkaten
veya imza edemeyecek durumda
bagka bir yere gittigini belirten
bulunursa, komgularrndan bir kigi
kimse, beyanmr imzadan imtina
huzurunda sol elinin baEparmajr
ederse, teblij eden bu beyanr gerh
bastrnlmak suretiyle teblig yapilrr:
d0ger ve imza eder.
Kendisine teblig yaprlu"ut 't i-_
Bu.usule gore yaprlacak tebligat_
senin sol elinin baqparmalr bulun_
larda tebli{, tebli! evrakrnrn iigili
muyorsa, aynr elinin difer bir
kigilere veritdili tarihte veya ihb-r_
parmagr ve sol eli yoksa sa!
elinin
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baqparmafi ve bu da mevcut
de-fiilse diler parmaklanndan

biribastrnlr.
Kendisine tebli! yaprlacak kimsenin iki eli de yoksa tebli! evrakr
kendisine verilir. Bu gekilde normal olmayan bir yontemle tebli!
halinde durum, tebli! tutanallnda
agrkga belirtilir ve hazu bulunan
gahsa daimzaettirilin
Okuryazar bir komgu bulunmaz
veya bulunan komgu imzadan imtina ederse, tebli! memuru o mahalle veya koytin muhtar veya ihtiyar heyeti azasrndan birinive yahut

bir zabfta

memurunu, tebli!

srasmda hazrr bulunmak tizere
davet eder ve tebligat bun-larn
huzurun-ayapilr.
Adresi Meghul Olanlara Tebligat
NasilYaprhr?
Normal tebligat yaprlamayan ve
ikametgdhl, meskeni veya ig yeri
de bulunamayan kimsenin adresi
meghul saylr. Adresin meghul

olmasr halinde keyfiyet tebli!
memuru tarafrndan mahalle veya
koy muhtanna gerh verdirilmek
suretiyle tespit edilir. Adresi meqhul olanlara tebligat ilanen yaprlrr.
Bununla beraber teblili gtkaran
merci, muhatabrn adresini resmi
veya hususi mtiessese ve dairelerden gerekli gordilklerine sorar
ve zabfta vasltasryla tahkik ve
tespit ettirir.
Yabancr memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapilmasrm
icap ettiren ahvalde teblili grkaran
merci, tebli! olunacak evrak ile
ilan suretlerini yabancr memlekette bulunan kimsenin bilinen adresine aynca iadeli taahhtitlu mektupla gonderir ve posta makbuzu-

la vereceli karar tizerine agagdaki
gekildeyaprlrr.

f.

ilan ilgilinin gerekli tebligat

iEerili bilgiyi edinmesinin en emin
bir gekilde gerEeklegeceli umulan

ve varsa aynca teblili

Erkaran

edinmigse

tebli! geqerli

Muhatabrn beyan
lig tarihi sayrhr.

D.

sayhr

ettili tarih,

teb"

Tebligata iligkin Yi.ikiim-

lfrlukler:

makamm bulundulu yerde negre-

Deligen Adresi Bildirme

dilen birer gazetede yaprhr.

kiirnlti'liigr):

Yi.i-

Kendisine veya adresine kanunur

2. Teblig olunacak ewak ve ilan
sureti, tebligi gkaran makamn
herkesin kolayca gorebilecefi bir
yerine de asilrr.

Teblig yapacak merci, gerekirse
ikinci defa ilan yaprlmasma karar
verebilir. Iki ilan arasrndaki miiddet bir haftadan agalr olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancr
memleket gazeteleriyle de yaptrrrlabilir.

'l'iebligat ilanrnda Hangi Kayrtlar

Bulunmahdr?
Tebligata konu ilanda, ilgililerin ad
ve soyadlan, igleri, ikametgdh veya

mesken yahut ig yerleri, teblif olunacak ewak igerilinin ozeti, teblilin anlagrlabilecek gekilde konusu, sebebi, ilamn hangi merciden
verildifi, ilan daveti kapsryorsa nerede ve ne igin, hangi g0n ve saatte haar bulunulacagr gibi kaytlarn bulunmasr gerekir

g6sterdigi usullere gore tebli(
yaprlmrg olan kimse, adresin
defigtirirse, yenisini hemen tebli!
yaptrrmlg olan kaza merciine
bildirmek zorundadr. Ancak bil'
dirmesi halinde bundan sonrak
tebliller yeni adresine yaprlabilir
Adresini deligtiren kimse yenisir:
bildirmedili takdirde yeni adre-.
tebli! memurunca da tespit edilemedili takdirde tebli! olunacai
evrakrn bir niishasr eski adrese

merciler onunde ikrar olunmu=
sozlegmelerde belirtilen adresle:
ile kamu kurum ve kuruluglan ve
kamu kurumu nitelifiindeki meslek kuruluglanna, ticaret sicillerine
ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine
verilen en son adreslerdek

da bu

ilanen Tebligatta'lieblig'l'larihi

deligiklikler hakkrnda

NasrlSaptanrr?
ilanen tebli!, son ilan tarihinden
itibaren yedi gtin sonra yaprlmrg
saylrr. Ilanen teblile karar veren
merci gerekirse 15 giinti gegmemek gartryla daha uzun bir mtiddet belirleyebilir.

madde huktimleri uygulanrr.

nu dosyasrna koyar.

Usuliine Aykrn Teblig Gegersiz
Tebli!midir?

ilanen Tebli! Nasrl Yaprlr?
llan suretiyle tebli!, tebliji Erkartacakmerciin mucip sebep beyanry-

Usulune aykrrr yaprlmrg olan her
teblig yaprlmamry tebli! demek
defildir. E[er muhatabr teblilin
igerili hakkrnda gerekli bilgiyi

ai.

binanm kaprsrna asilr ve asilm:
tarihi, tebli! tarihi saylrr. Eski ac.
rese grkanlan teblifler muhatabc
yapilmrg sayrlrr. Daha once tebliga
yaprlmamrg olsa bile, tarafla'
arasrnda yapilan, imzasr resrr

Adresi Dofiru Bildirme Ytiktim.

rrilii!ii:

7207 Sayrh Kanun gerelince
tebligat yaprlmasr gereken hallerde bir kimse kendisine veya
bagkasrna ait isim veya adres
yanhg olarak bildirir ise fail hakhnda bir milyar liradan tig milya:
liraya kadar a[rr para cezasma
hukm olunur. Efer bu yanh-.
bildirme ytizunden her hangi bir

[g
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gecikme veya zarar husule geIirse yukandaki fikra gerelince verilecek para cezaslna uc

I

aydan bir yla kadar hapis ."-ri
da ilave olunur.
Tebtig Ewahnr Muhatabrna Verme
ve Tebligatr Kabul yukurnhiluqu

Muhatap namrna kendilJrine
tebligat yaprlan kimseler teblig
evraklnt muhataplanna en losa
zamanda vermedikleri ve bundan

bir gecilmre veya genelveya ozel
hakkrnda
aynca (a) ve (b) bentlerindeki fiiller
icin tig aydan bir yla ve (c) ben_
dindeki fiil igin bir yrldan beg yla
kadar hapis cezasl hukm olunur.

bir zarar olugursa fail

Teblig Ewakrnln Asrlmasr ite
Ilgili Yiiki.imltiltik:

7201 Sayrh Kanun hukumlerine

gecikme veya zarar olugtuQu

gore teblig ewakrnrn veya ihbarna_

takdirde begyuz milyon liradan iki
milyar liraya kadar agrr para

ile asrlan bu kabil ewakr bulun-

menin asrlmasrna karqr koyanlar

cezasryla cezalandrnhrlar. Kendisi_

dugu yerden koparan imha eden

tebligatr

veya okunmaz hale getirenler hak_
lcnda uE aydan bir yla kadar hapis

ne yaprlmasr gereken

almayan muhatap ile muha-tap

adna tebligatr kabule mecbur

olup da tebligatr kabuletmeyenler
hakhnda da yukanda belirtilen

ve begyuz milyon liradan uE milyar

liraya kadar afrr para cezast hfikm

olunur.

cezalar uygulanrr.

Tebligatla ilgili yalan Beyanda

Teblig Memurlan Aleyhine

BulunmamaY0kumlulugu

Davranmama Ytikiiml tittigi.i

Kanunen daha

allr

:

Muhatap kendisi hakkrnda
tebli! memuruna yalan beyanda
bulunursa bir milyar liradan 0g

7201 Sayh Kanunun uygulamasrnda gorevli bulunan memur ve
hizmetliler ile mahalle, koy muhtar
ve ihtiyar heyeti ve meclisi azalan
aleyhine iglenen suElar hakkrnda
Turk Ceza Kanununun Devlet me-

milyar liraya kadar,

murlan aleyhine iglenen cfirum-

cezayl

gerektirmeyen hallerde:

a)

b)

Muhatap namrna tebligat
yaprlabilecek bir kimse, bu
Kanunun tatbiki dolaysryla tebli!
memuruna muhatap hakkrnda
yalan beyanda bulunursa beqy0z

milyon liradan iki milyar

liraya

kadar;

c)

Muhatap olmadr!l veya

muhatap namlna tebellug etmeye
yetkisi bulunmadrfr halde teblig
memuruna huviyet ve srfatr hak_
knda yalan beyanda bulunarak
teblig evrakrnr alan kimse bir
milyar liradan uE milyar liraya kadar,Ajrr para cezasr ile cezalandrnlrr.

Yukandaki bentlerde yazrh hallerde

Orhan 6zef
1924 - 2001

lere mahsus hukumleri uygulanrr.

Emekli Olan
MeslektaElarrmlz;
omnn FARUK Cinnr_
ve

TURGAY

AfiLLq'

ya

Turk Tutuncululune ve
Mesleklerine katkrlarrndan

dolay tegekkur eder, bundan
sonra ki donemde saghk
ve mutluluk dolu bir yagam
dileriz.
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dan sorumludur. KonseY, lbmtsyon'un kendisine ilettigi fasa ta<anlan tizerine karar almadan 6nce
Parlamento'Ya danrqmaktadlr'
OTP'ye iligkin zorunlu harcamalann miKar ve iEerilinin belirIenmesinde ise son soz KonseYe
aittir.

OTP' nin temelinde, firtin bazrnda
belirlenen Ortak Piyasa Diizenleri
bagta olmak iizere, Pazar ve FiYat
Mekanizmalan ile odeme ve miidahale kurumlan Yer almaktadrr'

KURUMIARI

Ortak PiYasa

VE TURKTYE

piyasada destek, drg rekabete kargt

D0zenlemeleri
(oPD)
Genel olarak ttim ortak PiYasa
dtizenleri ortak bir fiyat sistemini
esas almaktadrr. Bu sistem ig

i"" koruma

mekanizmalanYla
siirdtirulmekte, ancak kullamlan
koruma mekanizmalan iiriinden
{irtine farkhhk gostermektedir'
Kemal Ersoy S0Zen
OPD'ler aralannda YaPrak ttittiTtrttin ElaPerleri Demegi
ntinde bulundulu 23 farkh tiriin
Yonetim Kurulu UYesi
grubu iEin olugturulmugtur'Bu
kapsamda YaPak tuttin iiretimine
ek Yardrm uYgulanAvrupa Birligi {iyesi tilkelerin ilk or- prim ve
Ortak PiYasa Dtizenletak politikasr olan OrtakTanm Po- maktadrr.
incelenebilir:
kategoride
litikasr (OTP) konusunda genel bir meleri i.ig
dtE
miidahale,
a)ig piyasada
bilgi verecek olur isek;tanm polikoruma
kargl
tikilanmn gerek ekonomik gerek kaynakh rekabete
belirli bir
Fiyatlarrn
diizenlemeleri:
siyasi anlamda ortak bir Eergevede
engelinmesini
altrna
yonetilmesi esaslna daYanan Or- seviyenin
m{iToPlulufun
iak Tanm Politikasr , halen Birlik lemek amacrYla
kurumlan tarafindan YaPtbiitgesinin yansrm olugturan ve Av- dahale
ahmlan ve diiguk
mtidahale
lan
rupa Birlifi'nin en onemli Polikargt uyguirriinlere
yabanct
tikalanndan biri oldulunu soy- fiyath
ya
da ihracat
Ianan ithalat vergileri
lemekmtimkiindtir.
Birlik, Ortak Tarrm Politikasr'mn iadelerini kaPsamaktadrr.
b)DrE rekabete kargr koruma
karar alma si.irecinde , tiye devletDtigiik fiYatlt
ler iizerinde diler politikalarda ol- diizenlemeleri:
olugturulan
kargr
madrlr kadar Yetki sahibidir' Bu yabanct tri.inlere
ve Pazar tu mekanizmada esasen giimriik
Eergevede OTP'nin fiYat
belirli bir dtizeyin
mekanizmalartntn belirlenmesi vergileri, fiyatlann
ise ek
durumunda
inmesi
alilna
tumiryle Birlilin yetkisindedir'
edilmektedir'
Karar alma si.irecinde KomisYon vergiler tahsil
do!rudan destek
yasa taslaklannt hazrlamanm Yanl c)(iriinlere
Gtimriik
sra, piYasalann denetlenmesi ve sallaYan dtizenlemeler; AnlagGenel
Ticaret
ve
Thrifeleri
gerektilinde degigiklik yaprlmasm-

rnasr (GATT) gerelince drg rek'
bete kargr korunamaYan iirunler;
uretimi uzmanltk gerektiren ve ba-

'

bolgelerin tek geEim kaYnagt:
olugturan urtinler iEin tireticile'
yaprlan dof rudan Yardrmla'
kap-malctadtr.
OiD araglan: destekleme geklir

(garanti edilen fiYatlar,garar'
ftyat ve dofrudan od'

"1il"n
me.yalruz dogrudan odeme,Yalr

giimdik korumasr) ve arz kontr:
irekanizmasrna (uretim kotal'
n,ulusal garanti egifi,toPluluk g'
ranti eqifi,tirtin fazlahklarrna iligk
ulusal kota) gore olmak tizere
baghkta deferlendirilebilir'

i'

Pazar v eFiYat Mekanizmalart

Tanm tiriinleri fiyatlannrn dtigme'
ve iireticilerin gelir diizeYin
azalmastnt engellemek amacl)

1962 yrhndan

bu Yana Orta

Piyasa Diizenlemeleri kaPsamnc

yer alan tiriinler iEin her yrl orta
hyatlar saptanmaktadrr' Fiyatlal
d0gmesi durumunda Pazat-

miidahale edilmesi ve drddd:
farkrn desteklerle Birlik biitgesir
den kargrlanmasl, OTP'nin Paze
ve fiyat mekanizmasnm temeli:
olugturmaktadu.
iE PiyasaYaYonelik Ortak FiYat Pc
ti'iit<asr, hedef ve

mudahale fiyatla

ile sallanmaKadrr.

Hedef fiYat, ilreticilerin ge1
dtizeYini en makul seviYed
tutacak tavan fiYatr

saPtaYaral

ttiketicilerin de agn fiyat artrglaru
dan korunmasnt safilamak ami
cryla olugturulan fiYattr'
Mtidahale fiYatr ise fiYatlann hr
def fiYat altrna diigmesi halinc
iireticilere sailanan en dtigiik g
ranti seviYesini ifade eden tabt
fiyatilr.
Drg PiyasayaYonelik Fiyat Politik

lari, ithalat ve ihracata gore dell
me}<tedir.

ithalat Politikasr

kaPsamtn'

Dtinya Ticaret Orgtitti (Dtt

nintx exspenuni
oenneGi
eULreNi

I fun-

Anlagmasr'yla belirlenen
tarife ust smrlan gergevesinde
gti-mruk vergileri ahnmaktadrr.

Ihracat politikasl kapsamrnda ise
Birli!in genellikle dunya fiyatlarr
uzerinde olan ytiksek fiyath tarrm
urunlerinde ihracahn teqvik edilmesi amacryla diinya fiyatlarr ile
mudahale fiyatlarr arasrndaki fark
ihracat iadesi (restitution) adh
prim ile ihracatErlara odenmektedir. Dunya fiyatlarrnrn AB fiyatlanndan yiiksek oldulu nadir durumlarda ise, ihracatgrlardan aradaki

faaliy-etlerden sanrrh knrrkdrr. Odeme t<m.l.Crrn dgda
Mudahale tturuH.$a da ilri 1ry

lanmalar iqinde ytr *. ftrdtr*
Kurumlarrnrn alrrn merlreejeri

(interventi<xr cenfrel ryn
lle
patmalan. ya da h merlcderin
uzerinde

qafoSdnrtnn@

rini degi*irmelert rnerkezi Bruksetde buh-nan ve up ulkderin ve
lfumislonr.rr ternsilcilerinin kahhmryla ohlqt.trulan Tanm Komitesi'nin onayna baghdrr. Odeme ve
lvtrdahale lfurum yaprlandrrrlmalan farkh isimler altrnda ve ayn ayn
fark oranmda vergi ahnmaktadrr.
Belirtilen fiyat politikalanrun yanr olabildigi gibibir gatr altrnda ig iEe
srra OTP reformlan kapsammda de buluna bilmektedir. Birlile son
gerEeklegtirilen fiyat indirimleri ve katrlan ulkeler de ekseriyetle Odegetirilen Eegitli krsrtlamalara paralel me kurumu gemsiyesi altmda Muolarak giftEilerin gelir duzeyi Doi- dahale Kurum iglevleri yerine getirudan Odemeler kapsamlnda da rilmektedir
Odeme Kurumlarr, temel olarak;
desteklenmektedir.
odeme taleplerinin kabul edilebilirlifini,soz konusu odeme yaprlma6onmevnMdDAHALE
dan once odemeye konu olacak
KUR(MLARI
(AB)
Avrupa Birligi
uyesi ulkelerde, faaliyetlerin Topluluk kurallarrna
genellikle Tanm Bakanh$r bunye- uygunlufu,odemelerin dojru olasinden gorev yapan Odeme rak yaprhp, muhasebe kaytlanna
(Pafing Agencies) ve Mudahale Ku- tam olarak gegirilip gegirilmedi$ini
rumlarr(intervention Agencies) ve gerekli belgelerin zamannda ve
AB kurallanna gore olugturulmug AB normlanna uygun gekilde tesOTP kapsamlndaki iglevleri yerine lim edilip edilmedilini ulusal
dtizeyde kontroleder.
getiren kuruluglardrr.
Odeme kurumlan, uye ulkelerde Odeme Kurumlarr taraflndan yaprOrtak Tarrm Politikasr'nrn (OTP) lan odemeler genellikle agalrdaki
yurut0lmesi igin ayrrlan finans- gibidir.
manln kullanrlmasrnr sa!larlar. - Dolrudangelirodemeleri,
OTP harcamalan, FEOGA (Awupa - lhracatgeriodemeleri,
Thnmsal Garanti ve Yonverme - Mildahaleahmlarr,
Fonu) Garanti ve Yonverme Temmuz 1995 tarih ve 7663195 sabolumlerinden gergeklegtirilir. AB'- yh Komisyon Ttizu$u'ne gore, tiye
nin ylhk butEesinin yansrndan devletler tarafi ndan akredite edilen
biraz fazlasrnr olugturan bu harca- Odeme Kurumlarrnrn sayrlarr
malar, kullanrcllara tiye ulkelerdeki Komisyon'a danrgrldrktan sonra
odeme kurumlarr yoluyla odenir.
Mi.idahale Kurumlarr, OTP Eerqe-

uye devlet tarafrndan belirlenir.

Odeme Kurumlanmn idari
ve uygulamalarr ulkeden
vesinde, tarrmsal urunlerin fiyat
ulkeye
farkhhk gostermektedir.
duzenlenmeleri, tiretim ve pazarlama agamalannda verilen stibvan-

siyonlar, mudahale alrmlan,depolama,ig ve drq satrglar gibi

yaprlarr

Ancak bu odeme kurumlannln AB

kurallanna uygun olarak iqleyip
iglemedifi gegitli AB kurumlarr

a-dmdan kontrol edilmektedir.

tfedfiOtorite
l-kr 0l€ Det'let bunyesinde Oderrre

ltuurnlan ile ilgili olarak yetkli

bi ddile rardr veya olugturulur.
fu. gendlfitde Bakanlk veya Ulke

Gerd Seladerligi otrabilir ancak
yine de iglemlerin yurutulmesi iEin
bir gahgma talamrna ihtiyaE olabilir.
Yetkiti Otorite; Uye Devletin, Ode-

me It rrumlanrun akreditasyonunu
vermek, izlemek ve gerelctifinde
geri almaktan ve akreditasyon igin

bir veya daha fazla kogul

yerine

getirilmiyorsa, gerekli duzenlemelerin yaprlmasl igin gerekli zaman

slnlnnr belirlemekten sorumlu bir
organdlr.

Sertifikasyon Birimi
Sertifikasyon Birimi, yrl igerisinde
gerEeklegtirilen denetleme iglerine
dayah olarak Odeme Kurumlarmrn
FEOGA'ya iligkin ylhk hesaplarrnr

sertifikalandrrmakla soruludur.
Sertifikasyon Biriminin teknik yeterlile sahip, Odeme Kurumlarr ve
Koordinator Kurumdan bafrmsrz
bir kurum olmasr gerekmektedir.

Tum uye Devletler, Komisyona

ylhk hesaplan sunarken,

Sertifikasyon Birimi tarafrndan hesaplarrn tam, dolru ve gerqek oldu{unu
onaylayan bir sertifikay da birlikte
sunmasl gerekmel<tedir.

Koordinatiir Kurum
Birden fazla Odeme Kurumu olmasl durumunda, AB'ye sunulacakttim verileri iilke gaprnda toplamakla sorumlu bir Koordinator
Kurum (Coordination Body) olugturulmasr gerekmektedir.

Odeme Kurumlarmrn btinyesinde sahip olmasr gereken 5
birim Eu Eekildedir:
- odemeyapmayayetkilibirim,
- odemelerin yonetimi ile ilgili
birim.
- muhasebebirimi,
- iE denetim (teftig) birimive
- teknikhizmetler.
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Son yrllar itibanyta ilye il- olup, Tanm ve Ormancrlrk Bakan_
kelerdeki toplam Odeme hjr Odeme Kurumu olarak gorer.

lfurumu saysr 90'drr. Bazr iilke_ yapmaktadrr.
lerde tek bir Odeme Kurumu mev_

Fransa modelini biraz daha valan_
dan inceleyecek olur isek; Fransa
urun bazh ortak piyasa organizas_

cutken, bazr ulkelerde her bir urun
grubu veya bolgeye gore Odeme
Kurumlarr olugturuldulu iEin
yonlanna gore 1996 yhnda oluq_
Eok
sayda odeme kurumu bulunmak_ turulmug 13 tane Odeme Kurumu_
tadlr.
na sahiptir.Birden Eok Odeme
Uye devletlerin Odeme Kurum_ Kurumu olmasr sebebi ile Tanm
lannln idari yaprlarr ve uygu_ Sektorti Mudahale Organizasyon_
lamalan; colrafi bljyukluk,
Ian Merkez Birligi(ACOFA) koordi_
"rfu",
iirun EeEitlilili ve rilkelerin belirli
nasyon
birimi gatrsr altrnda orgut_
r_r_
ninlerde uzmanlagmrg kurumlarm lenmigtir. Yetkili otorite Malive ve
bulunmasr gibi nedenlerden dolayr Tarrm Bakanlfr, Sertifikasyon Ku_
ulkeden ulkeye farklhk gostur.uk_ rumu Eolunlulunu saygtay uyele_
tedir. Bazr ulkelerdeki Odeme Ku_ rinin olugturdulu bir birimdir.
rumlarr, dolrudan gelir odemeleri. Fransa da 13 hi yaprdan 3 lu yaprya
ihracat geri odemeleri ve m0_ gegig onforulmugtur. 3 hi yapl;
dahale ahmlan fonksiyonlanmn tu_ Hububat,yafh tohumla4 proieinli
munu yerine getirir. Bazr ulkelerde tohumlar ve geker sektoru, Hay_
ise her bir fonksiyon veya urun gru_ vancrllk ve sut sektoru,
$arap, yiq
bu igin ayn bir Odeme Kurumu meyve-sebze ve tutun sektoru sek_
olu$turulmugtur. Ornelin Birlegik lindedir.
Kralhkta; irlanda, iskogya ve Galier OTP kapsamrnda iiretimi destekle_
igin do$rudan odemeler ayn ayn yen politikalar sonucundaAB stok_
Odeme Kurumlarrnca yerine getiri_ lan buy0m0g,stoklann eritilebilme_
lirken, diler fonksiyonlar iqin Birle- si iEin dt€ piyasalara yonelik
gik Kralhk genelinde tek bi; odeme koruyucu gtimrirk tedbirleri
ve
kurumu (RDPA) vardlr. Fransa ve subvansiyonlar uygulanmrqtlr. Bu
Hollanda'da mevcut ortak piyasa uygulamalar Dunya ticaretinin
organizasyonlanna gore ayn ayn olumsuz etkilenmesine, ABD
Odeme Kurumlan olugturulduiu bagta olmak 0zere DTO(Dunya
iEin saylan oldukEa fazladrr. Hol_ Ticaret Orgutu) uye ulkeleri ile
landa'da 10 odeme kurumu bulun_ surtugmeler yaganmaslna sebep
maktadrr. Almanya ve italva'daki olmuqtur. AB iginde ise ingiltere'
6deme kurumlannda biri geri nin baErnr gektigi sanaf afrrhkh
odemelerden dileri ise mudaha_ ulkeler, tarrm politikalanmn AB
leden sorumlu iki ayrr birim vardrr. butEesi igindeki payrmn buyuklu_
Almanya'daki Odeme Kurumu fune karEr seslerini yukseltmigler_
saysr 23, italya'daki ise 4'tur. Luk_ dir. Tum bu sebepler ile birlikte krr_
semburg, irlanda ve yunanistan'_ sal kalkrnma ve gevre fakt6ru de
da, tum odemeler dolrudan Tanm dikkate almarak AB tanm politika_
Bakanhklarr tarafrndan yaprlmak_ smda reform siireci baglamrg ve
tadrr. ingiltere ve Danimarka'da ise. hala devam etmektedir. FEOGA
odemeler Bakanhklann ozel bi_ garanti bolumu 1992 yhnda ger_
rimleri tarafrndan gerEeklegtir_ geklegtirilen reformlar ile mudaha_
mektedir. Luksemburg, irlanda, Ie ahmlarr,stoklama giderleri ve
Yunanistan ve Danimarka'da 1. ihracat geri odemeleri gibi fiyat
Ingiltere'de B 6deme kurumu desteli sallamaya yonelik ode_
mevcuttur. Bu say Finlandiya'da 1 meler yerine dolrudan odemelere

y'onelmigtir.

Bu ballamda til:
[rreticileri de mudahale ahmla
ihracat geri odemeleri yerine be.
uretim kotalanna gore prim uyg"
lamasr ile desteklenmeye baqla-

mrgtr. 2000 yllarda Gunde20O0 reform sureci devreye g
migtir. 1999 ve 2003 yllann:
aqrklanan onlemler ile AB,dest.
uygulamalannr uretim den badr:
stz olarak yonlendirmekte: :
arada lcrsal kalkrnma, gevre
kalite politikalannr one crkarma
tadrr.

22 Nisan 2004 tarihinde ki, Tarr*

Bakanlarr Konseyinde

Erkanla

yonetmelik kapsamrnda iElerinc

tutiinrin de bulundulu bir

gn_

urune(tutun, pamuk,zeytinyalr, g.
er) verilen desteklerde kapsar:
deligiklikler yaprlmasrnr kararla,
trrmlgtlr. Konsey, bu urunde.
desteklerin uretimle ballantrsrn
2006 yhndan itibaren 4 yltrk gec
doneminde agamah olarak azalt.

maslnr kararlaqtrmrEtr. Bu
Ee
tiltun priminin 4 yrl iEinc=
en az %o41'tnrn uretimle badlanbs
kesilerek tek bir odeme Jisten
Eevede,

iEinde giftgilere yansrtrlacakhr.

B_

ballamda, tiye illkeler; uretiml.
ballantrlr desteklerin %60'na

ke

dannr kullanabileceklerdir. dretin:.
le baflantlh destekler AB'nin bol.

gesel kalkmmasrnda 1. Hede'
bolgeler ve bazt urun Eegitlerinir
uretimine tahsis edilecektir. 20iC
yhndan itibaren, tutun yardrmmrn
uretimle bafr tamamen sona erdirilecektir. Bunun %50,si
Eiftgilere
yaprlan tek odeme sisteminde, ka_
lan %50'si ise krrsal kalkrnma poIitikasr iginde yeniden yaprlandrrma

programlarma tahsis edilecektir
2013 yrhna kadar surecek bu
uygulamadan sonra ne olacair
belli degildir. 2005 yh iEin, 2002

yhna yonelik olarak

belirlenen

destekler uygulanacaktrr. Reformlara, 2006 yhnda, mevcut
tiitiin priminin tamamlnrn veva bir
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olup. Krrsal

de Odeme lfurumu

olarak degerlendirilir ve onlemlerin
uygulanmasmdan sorumlu dur.

sunuiacakhr.

Bu reform

Mays 2006 da Tarrm Bakanhlrmrz
sebebi ile uye 0lkelerde tijtun iire- tarafrndan "Tarrm ve Krrsal Kaltiminde di.igug ve maliyet artlg- krnma Alanrnda igbirligi Anlannln olmasr muhtemeldir. Ulke- laqmasr" da imzalanan Litvanya'mizde tutun uretiminde izlenecek da; Tarrm Bakanh(l bunyesinde
dogru stratejile4 onumtizdeki su- olugturulan Odeme Kurumu (NatireEte AB ulkelerine olan ihracatr- onal Paying Agency, NPA), tanm
mrzln artmasrna katkr saflaya igletmelerindeki yahrrmla4 tanmsal uriinler ve bahkErhk urunlerinin
bilecektir.
iglenmesi
ve pazarlanmasrnrn
26 Ocak 2000'de AB Komisyonu
Tarrm ve Krrsal Kalkrnma igin Ozel geligtirilmesi konularr, alternatif
Katrhm Programr'nrn (Special Ac- gelir sallayacak ekonomik faacession Programme For Agricul- liyetlerin geligtirilmesi ve Eegitlenture and Rural Development - dirilmesi, krrsal altyaprnrn geligtirilSAPARD-) Merkezi ve Dolu Avrupa mesi ve mesleki egitim konulannUlkelerinde (MDAU) mali idaresine da ahnacak onlemlerin yerine geiligkin bir teblig kabul etmigtir. tirilmesi ile gorevlidir.
Kabul edilen kurallar, SAPARD Bu kurumun amacr; yasalarla
Programrnrn hrzh bir gekilde uy- ortaya konmug olan Ulusal Tarrm
gulanmaslnr, tahsisatlarm uygun ve Klrsal Kalkrnma Politikasrna
gekilde kullanrlmasrnr ve etkin uygun olarak hazrlanan onlemkontrolun0, aynl zamanda da katr- lerin yerine getirilmesidir.
hm sonrasr Topluluk yardrmrrun Macaristan'daki tarrmsal pazarr
idaresi iEin aday ulkelerin hazrr yonetebilmek iqin Nisan 1998'de
Tarrmsal Mudahale Merkezi (Agriolmalarrnt amaElamaktadrr.
cultural Intervention Centre, AIC)
Kabul edilen yeni kurallara gore;
kurulmugtur.
Tanmsal Mudahale
Her bir aday ulkenin, FEOGA
Garanti bolumu ve katilrm oncesi Merkezi ilk zamanlarda, "piyasa
araElan duzenleyen yonetmelik- mudahalesi, iE Pazar desteklemelerle paralel bir gekilde odeme ve leri, ihracat lisansl ve subvansiyonuygulama kurumu kurmasr on- larr" idare etmek iEin kurulmug bir
gorulmekte ve SAPARD'm yone- merkez ofisi olarak hizmet vertiminin her bir ulke sorumlulufiun- migtir. fuahk 1999'da, tarrmve krrda olan bu kuruluga aktanlmasr sal kalkrnma iEin olan 2000-2006
yllarrna iliqkin SAPARD planr
gerekmektedir.
Ornelin Estonya'da ARIB (Tarrm- Komisyon'a sunulmug, ekim
sal Kaylt ve Enformasyon Kurulu) 2000'de komisyon tarafrndan
adll kurum, Estonya'nrn Odeme kabul edilmigtir. Ekim 2000'de,
Kurumu olarak gorev yapmaktadrr. Thnm ve Krrsal Kalkrnma Bakanhlr
ARIB, mudahale ve ticari meka- (MARD) biinyesinde bir SAPARD
nizmalan da iEeren t0m OTp su- Ajansr oluqturulmugtur. lGmmuz
reElerini yonetmektedir. ARIB'in 2003'de SAPARD Ajansr, Tanmsal
yaplsr, Ekim 2003'te hukumet Miidahale Merkezi ile birlegerek,
gundemine gelmig ve 2003 so- aynr yhn sonunda Macar yetkili
nunda parlamentoda kabul edil- otoritesi tarafindan akedite edileuygulamalan

cek olan Tanmsal ve Krrsal Kalkrnma Ajansr'nr olugturulmugtur.
Polonya da iki odeme kurudur.Polonya Odeme

mu mevcut

Kurumlanndan Tarrm piyasalan
Kurumu(Agricultural Market Agen-

cy.A/M,ARR) mudahale ahmlarr,
ihracat geri odemeleri ve kotasyonlardan sorumludur.Bu kurumun fonlarr, FEOGA' nm Garanti
Bohimti tarafrndan kargrlanmaktadrr. Difier odeme kurumu (ARMA,ARiMR) Dolrudan Gelir Destegi(DGD), tanm alanlarrrun kalhndlrrlmasr ve genigletilmesi ile
ilgili odemeleri yapmaktadrr.
Polonya da koordinasyon kurumu
Tarrm Bakanhlr, Sertifikasyon
Kurumu Maliye Bakanhfr' drr ve bu
bakanhk iki odeme kurumunun da

harcamalannr denetlemektedir.
Polonya Tarrm piyasalan Kurumu'-

nun 16 bolgesel ofisi bulunmaktadlr.

rcinxiye
dlkemizde de Tanm Bakanhfr
uzmanlan tarafrndan AB uyum
sureci kapsamtn da Odeme Kurumlan ile ilgili bir taslak Eahgma

hazrrlanmtgtrr. Uygulamada ne derece yer bulacafr tam olarak belli

olmamakla birlikte, bizlere bir
ongoru sunmasl aErsrndan bu Eahgmaya definmekte fayda goruyorum.
AB'ye son giren 10 yeni tiye illkeden 9 dokuzunda tum desteklerden sorumlu olan ulke gaprnda tek
bir Odeme Kurumu olugturulur
iken , tanmsal buyuklugu nedeniyle Polonya'da 2 adet Odeme
Kurumu kurulmugtur. Tarrm Bakanhlrmz uzmanlarr da tarrmsal
arazi ,.n0fusve urun Eegitligi aElslndan Ulkemize benzedilini dugundiikleri Polonya da ki modeli ornek
olarakalmrgve iki Odeme Kurumlu
bir yapr ongormriglerdir.
Krrsal kalkrnma onlemlerini verine
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getirmek rizere kurulmasr yuk olgekli igletmelere gitrnelde€ir
oenelime,teknik kadroya,tegkilat
planJanan IpARD,A.IANSI ,nrn Diler yandan Rg,aeld
tarrrn 16|.15;;; veritabaruna
sahiptirler.
Clanm ve Krrsal Kalkrnma Ode_ isletmelerinin To4T,nr oluqturan
f*_ guXun|fr ve TMO bu tUr
mel(rrumu),uyeliklebirlikteDGD, kuguk isletmeler ise OTpkap
bahkgrhk ve ulusal desteklerden samrndaki tanm yardrmlannin **r"J"'i,niligereklidonanrmdan
;*;;
oluEturulmasr da
sorumlu olan bir Odeme Kurulugu ancak %8'ini alabilmektedir.
""
uzurj
zaman
alacaktrr.
Belirli u^in_
olarakdugtiniilmektedir' Polonya'nm
38 milyoduk nufu- ler drgrnda deneyimi ve- uzmanhlr
Hububatve geltik iEin mudahale sunun 3milyonu tanm,bahkErhkve o]mayan TMO'
nun g"--riyu'
almlannr yapan TMo'nun ise, ormancrhk iektorlerinie
att naa. odeme-mi.rdahale kurumu
i"rri*"r.9lD'v: tabi diler uruinleri kendi tadrr. Bu oran toplam Ealffii;;; faaliyetlerinin yiirutulmesi ciddi

I

bunyesinde koordine edebilecek,
ne tekabui
t<utV1?.8
"t.n"ii"iir.
trim tanm tirtinlerinin mridahale larulan
tanmsalarazisi
18.2 milyon
altmlart ve ihracat geri odeme- hektardrr...Tanmsal igtetmet"rinin
lerinden sorumlu Thnm Piyasalarr saysr 2 milyon ciuunniaj,..

sorunlar dogurabilecekdir. Tutun,
geker gibi uninlerde mudahale
imruJiyeuerininyurutillmesiiEin
onerilen l{r.rrumlairn gnpO* u.

;:,Ht,"'fi:f , l+'ff ;,Ji:?,li,s,"H H,ruxi;,r,*
yer verilen ikinci odeme Kurumu
't;Til,:H,r,i,:'i'il$F,:,::
kilatlannrn olmamasr diler
torn"t 20 mityonu
brh.;;il:;

yaprstdrr'

Kururmasr oneriren TPDK,
hububat - Eeltik, geke4

I

da
tii-

llltolve et_sut
tun
et-sut miidahale
mudahale birimleri
ongorulmekte, $eker ve Tutun
IUTTTGAPDK)gibiozetkanunla

kurulmug kuruluElann gegig doneminde mudahale ahmlarrru kendi

1"";

Eetigkiti

nufusu ve 70 milyon ,ir"rinlu'io"jl bir. konudur ornedin ,iuniru gili
lam n0fusu oran bir rilteai..-zolo rirtin Eegitririli fazra; tutun, riziim,
pl-Y.k:.
yag sebze-meyve
milyon hektar tarrm arazisi
lgvtin,
v.b.
v-b.
0riinleri
yuksek
1iye ulkelerden
riye
miktarlarda
ulkelerden daha
daha q"ni,
-o-;.
..urunleri
bir bolgede, tum tirun
alana sahiptir. druin yutpul"ri ounis
ve iiretim kapasitesiyrikr"kdi;: gegitlerinin iglemlerininbirOdeme

il";;;
ii,
;i,.

:*lil"i

tun, findrk,kayrsr, pamuk, ,"urin 1':t'ofisi uzerinden yaprlmasr
gibi birgok urunde aunya rireusebep olabii]11_.nlllagalara
merrzuatlan uyarmca yapacaklarr, minde ilk srralarda y".
Ulkemiz
de
bu
tur bolgeuf-unua,r. f":ufi:'

finansmanlannrn teminin TpD( Sadece rakamlar uE r,"aun-tu.rn
(TMo) tarafrndan koordine edi- lagtrrrrdrlrnda bire Tlrkiy", p;i;;leceli belirtilmektedir. dlkemizde ya'nrn iki katrndan r"rr" n.ivrraiig"
olugturulacak odeme kurumunda sahiptir.

j:#:*li;',,l;fi [';':J:ffi

jllx,":

i?isl"}fi ::"ff5rII'
dan ifade edilmektedir.

dayanmaktadrn (ilkemiz
dlkemiz

lerimizin. saylst azmsanmayacak

kadarfazladrr.

AB' nin en onemli tanmsal uretici
ulkesi Fransa uyguladrjr model-

l].ffi ffilr:';l,;,,:"t1,:;
,:i::f
ukeler
,^"Hl:iu
ta'm

sek-

yukselten
yuKselten ulkeler arasrnda
araslnda ilk srra-

25.04.2006 tarihinde yururlude torunun mevcut sorunlap il"-U"."- larda yer ahr. Fransa,urDn Eegitliligi
giren Thrrm Kanunu incelendigii- ber Yerel Yonetimler yasa
nrur,- ve tanm sektortnun yaprlanmasr

deontimfizdekisuregde Rnoitat smm hayata gegmesi ro,
tonr*
Ta'm Politikalanna uyum yonunde oldufunda, yeiet
v.in"ti-iu.i"
adtmlartnatrlaca$ranlaErlmaktadr.. biinyesinde yer alacak nn- g;Polonya ve Macaristan gibi kanhlr tagra tegkilatlarr ile sistemin
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kolay uyum sallayacak mev-

.. cut kuruluglann, urun

Odeme Kurumuna dontigtur0lmesi ile de dogabilecek sorunlarrn
onune geEileceli kanaatindelm.
Toplumun geniq kesimlerini ilgilen-

diren politikalar olugturulurken
dikkat edilecek en onemli husus;
ornek ahnan modellerin kendi bunyemize ne kadar uyumlu oldugunun , uygulanan ulkelerde dofur-

dufu

sonuElann irdelenmesi ve
sonuca yonelik politikalann oluEturulmasr olmahdrr.

ANALiZ VE SONUQ:
Tarrm ve hrsal alan Turkiye 'nin
sosyo-ekonomik yaprsrnda son
derece onemli bir yer tutmakta drr.

Ulke nufusumuzun %35

i

Ulkemizicin.,a:F.---:.i:
-:-..
gegmeyecektir. \a:,.a::. -:,: *lar igin buyuk oranda t: . ..--:". :':
ihtiyag duyulacaktrr. Za:t- ::
yetkililerinin, zaman zama: :=: -da Erkan aElklamalan da b- ::goruleri dolrular yondedir. .1,E.
tum uye irlkelerin aynr geligmisliN
duzeyine sahip olmasrnr temel
amaglarr arasrndan Erkarmrstrr.

bazlt son giren tilkere::=-

krsal

alanda yagamakta, tarrmrn istihdam ki yeri %34, GSMH katkrsr
%71 dizeytndedir. AB' nin istihdamrnda tarrmln payt %6 duzelnde
,GSMH' de ki pay ise %2 nin
altrndadrr.

Mays 2004 tarihinde uye olan 1O
ulke iEin katrhm oncesiyardrmlar 3
1

::-,:

futtk AB' de, bir merkez ulkeleri bir
de dilerlerivardrr.

Bu sebeplerle, AB surecinde izlenecek genel politikalar ve ozelde
tanm politikalan yonetenler tarafrndan iyi analiz edilmelive Ulkemiz
grkarlan iEin uygun politikalar
izlenmelidir. Aksi takdirde sadece
bugun de$il uzun vadede de telafisi
mumkun olmayan olumsuzluklar
yagamamzmuhtemeldir.
SayElanmla...
KAYNAKQA:
I)AB ORTAK TRRIM POT|TTNSI, REFORM
SORECi VE TURKIYEYE ETKI LERi

Prof. Dr Culcan ERAKTAN
OREN
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]lngt;e:n -[sl:,::
!Eur.
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Bli[er -,..;5;-p,;i
neri na::*;::r-ii

2) TARIM BAKANL|dI Drg iliqkiler ve Avrupa

GAZrrESi r r o.zool
ir<v ynvlxr,a,ru .AVRUPA einuGi

x:a

Sason i'oii,u-roa
Beni de gotumn.
evet evet beni de gorurun
giderken buralardan
Hep beraber gidelim.

Kzlanm Eok sevinir buna
Irmak akvaryumundan bahk verir sizlere
Olmazsa Filiz solucan toplar
arka bahgeden sizler igin.
Babalar giintiydri diin

Dog. Dr. Necat

milyar 120 milyon euro ile srnrrl- TopluluQu Koordinasyon Daire Bagkanligr
Yaynlarr,Web sitesi.
andrrrlmrg, bunun 520 milyon eu- 3) TMO GENEL MUDURLtiCo npt oaire
rosu tanma aynlmrg ve bu ijlkeler BaEkanlrgr: yayrnlar. AB Katrlrm Oncesi
ylhk 520 milyon euro'yu paylag- Deneyimler Semineri,Web sitesi
4) TURK TARIMININ OTP'YE UYUMUNUN
mrglardrr. AB'nin 15 merkez ulkesi OLASI EKONOMIT ETNIIERi
Doq. Dr. CemilERTUGRUL
krrsal kalkrnma onlemleri icin
5) ESIAD AB Uyum Semineri Notlarr: prof. Dr.
2000-2006 doneminde 33 milvar ClllcanEMKTAN
euro'ya yakn fon kullanrrken, ylni 6) ORTAK TARIM pOLiriKASr eizi/,l iqiN
0ye olan 10 ulke (MDAU), 2OO4- qrKrs YoLU MU ? -FORUM DIPLOMATiK
GUNAYDIN Ziraat Milhendisleri
2006 doneminde 5.8 milyar euro OdasrGokhan
Yonetim Kurulu Bagkanr
kaynaga sahip olabilecektir. Mer- 7)AVRUpA KoMrsyoNU TURKiyE
DELEGASYONU
kez ulkelerin hrsal kalknma volung.

daki gereksinimlerinin. yeni uye 1O
ulke ile kargrlagtrrrldrlrnda kaynak
dalrhmrndaki dengesizlik son derece Earprcldrr. AB, 40 yrh agkrn bir
stiredir tanmrnr, bugunun defierleriile ylda 50 milyar euro'ya yakrn
bir finansman ile desteklemistir.
Boylece tum tanmsal-krrsal altyapr
sorunlarr Eozulmug, verimli ve
uretim potansiyeli ytksek bir

YOLCULUK

18 Haziran...

Kzrm bana grimlek almrE hediye
alm o da sizin olsun isterseniz.
Yeter ki beni de gritiirtin

Hem felglibabam dua eder
sizin igin yatagrndan.
YaEh

annem su dtiker maErapayla
arkanlzdan...

Ktzlarrmrn aglamasr gitmiyor kulagrmdan

B) REFERANS

9)

xix

Gomlegin karErh$r olan gozyaElarr...

ORTAKTARJMPOLiTiMSI

1o) AVRUpA BrRLie r
POLITIKASL Aydrn OI1EROCL0
Tutun Eksperleri Dernegi Bultenl
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TUTUN

Ne

olur beni

de gotiinin,

Umudum olun gafagrm olun benim
ahn g<iti.inin beni,

Mereto'dan Spil'e,,,
19.Haziran.20O6

M. Murat ARAMIS
BATMAN - SASON
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Bcicekler vs kurtlar,
Faraait hitkiler

MANTAR HASTAUKIARI
Hastalt$,t (Damping

Off]

krgr toprakta ve bitkiartr&farrnda geEirirler.
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r.Yer yer bogalmr5 alanlar
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- Gereksiz_yere su ve gdbre vermekten
kaqrnrlmafudrr.

Kimyasat Mijcadele

- Bakrr,srilfal veya gd,;"ta5, eriyi$i iie
Snkrn almak mLjmktjndur,
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(Mitdiyiit

llqry fidelik h*m tarta drinerninde gci^iren brr hnstafrktrr.

il,?"*T|ljlfi:1f"r,,Hffi:

c Srcakirgrn 'l 7'24

q,r,5,noin

fr;;i;;;"^"

["oui'susun surede maruz karabirecekreri

"f arastnda ve rutubetin o/og0oldugu zamanlarda hastalk
r Hastahga yakaranmrs
kaErnrlmazdrr.
fiderer,.oti*[ii"i t?nra oaha sa'drr.
r Yapraklar ug krsrrnlairno-qn
a'a$'
Jogrq
i'r"iii
Llyyr.rak.bomberi bir gortinr.im
r Hastah$in en cok belirtisi yafraitat,,i
alt krsrnrnd,a mavi*iigri u*'i"=Lirti beyazahrrar.
lekererin olu5masrdrr.
t'id;i;g- ;"k'b;;;er, rakar r,u* "ro:uri'-,r pek
uysun ormadrgrndan daha
:,,T;:|fi,.Sf,H,.*6'i"ff[rbelirtilei
Yaprak tizerindeki bu'J.:l'1:i,-?q't yepirorup
sonra sarrya
{o1en rekerer gekrindedir.
briy#y*'n bu lekedr n'er-iozr"iarai kurur
ie *J*i"iJi?"'}elinir v*ya yrrtrfur.
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ffi
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- Xtpah yat*larda, fidderin haraland*nrasr
zinnannda yaBlrnafi.

- Yani kqfu dayanlda tofurmbr kullanrlnratdrr.
- x|Ify_nJlgdanna kapah fkieFk ve tarialar

qrill.

Kinyasd

tfurdc.

fiffi"ffi# fiffi..- sadsrk'de, Y*
Fdelihkde
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r-r.5 sat sorra

Oftfrborbonar& ilagar do4rrda kuf{mdnftddr.

*fava kogrllari hastafrk igin Lqg,n6a, fi#f,deri a gthde
bir ilqhmatr.

4 Tiltfin Kiillemesi
r

yalnzca tarta dci*reminde
zarar veren bir mantar trastatrgcir.
* B*li*il*r, yapr€*lr fr;r lkiyl3z{,}de g#nilrir.
* Y*presrn ri:t
kt3 serplmig gibi
1a::ryr

bir hat ahr.
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su trtarr, &uury olmayan aderedkrn yap#r,and,.
- 5* dkim yaplnernafi.
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.5u Utst kil sal y0ks* topraldardan
kafftlrndh.
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. vsh$ ateg bir bakteri hast*|ff nlup. ya$6lr S#{qfi illcbahar
aylan ve 7+2&"c r:<akl*, yayrlmnu i6fn *n iyi kogullardr^
r

Fidelikl*r& hastahk gnk mhlik*lldlr" {rinkr"i lu*tshk fid*lerd*n

kch$*la tadaya taflnu" Tar{adayken yapra$rn btiytik hir ktsnttnr

ltffn,r,,
denir.

Krp

yeyrtdrfrr it*n h$tk nrasmdn bu hart*hfrn !*l*xn* d*
sonu ve ilkbahann yagr$h gittigi senehrde dnernli

zararlar getirir,

r

Ruzgar, dolu ve haSerder hastaft$rn yayrtrnaslnda etkilidir.

o Hastal* igin tipik belirtihr yapraklarda yuvarlak, sarrmsr yegil

lekeler

lulirde

bdirir.

:;..,

.,,

r

1-2 grin kjrde lekelerin nrerkezi kahwrengile$r ve xrrnr* y*pil
bir hal€yl€ t€urilir.
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ffnend ttrldr Hli eftt
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. fl# Hlhr crkreflri ir*E :drrEf.

U*Sfsr h6taHd d#an
tffitwlq#n#n,
lfrnpal

|Hdrgrh

dnrm #vrunp$.

Aprca mfnrn

iltttadete

. t{€#S drd€rn€nin bir ydu da ekimden 6nce tcfrum ih$anrasr

ffim

.*aeflikl* toplu *larak

yagayan ovat ufak yaprl* yur*ugak vtic*du, b*ylan t.SI"$ nnm *rasndt d*$tpn
kanath ve kanatsrz formda olurhr.
r Kanaslrlan g*ntld* yEil veya $anrn5t yEil renktcdir.
rrTu*la
knnrusr ve
w ley{ak
l*v{ak renginde
rsncinde de
da olahilir.
Tu0la kirmrzrsr
.r Kanathlar
Kanatlrlar d*hn
daha u{ak
ufak yaprh ve koyu yye*if g$rt"infrml$drir.
rsitki*in riz s*yunu ernerek yaptrklan aarar yxnmdn pk*drklan tat* madds n*doni$* yaBraktn k*yu
qri
renkte oalltK
balhk t*bak**r
tabaKa$ olusturunar.
tabaka$
olustururlar.
orl renKe
oti4turudar.
*r 6u
yepgma$fifi lsrerfie
yafrraklann yepsrTls$nfi
r$krye anrnda ise trnlmasna rmden olr*nktsdrr"
lurutma frfirftoa
FU Balfitr
halfuk turulm8
anrnda yapraKann
*YaFr*k bitleri bazr virdslerin taSryrcrh$rnl da y*pmaktmdr.
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brffi brr sn*r drcr &inen 1S1 5 gun sonta 1@ tgtan
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d4at edikndittit.
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h#ma
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i$*rr crbl sathde np*na

bl Tiitfrn Thripsi

dnra.rnda ttki:i d*ta yrks€k

I

r

Fidelik ve tafla dcinerninde <jrellikle darnarlar arasrnda bitki
oz suyunu emerek zarar verirlen'

r

Emilen yerler kuruyarak noktalar halinde dtquttgl boyunca
ue OJnn'ann her ikiyanrnda beyarlrn$ verya gtjrntj$i renk afur'

r

Genellikle kurak havalarda daha qok ?arar verir'

fiflttfind 0f0cadele

ffi##:"

fidelik kurulmamab, fidelik kuru brrakrinrarnalr, sk uk

yaptmah
nkdamsr mhlikesi obn tar{Elarda m&nkrin ot@unca erken krnm

Tarto dikirnrrden

t0 gtin sonra kontrol

ediln?eli,

IgllfilffHil-ffi1ffiu1lffi"ffi#ffffia

c|Titfrt*

savrran thrrps ravrsr

?irsi

I

* Tlitrin piresi, hem fidelikte frem tadada ttitun !€getasyon
dsneminde zarar verir.

* Yaprak duzeyinde

kuErik ve yuvarlak detikler aSarlar'

g
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Kir.ryasdllh7rrdr/r

Killtrircl Milcadele

ti

- Fidelikte bir bittih
e/(F.
. Tarla d6neminde bitki iuq&'ert Eir bitkide l,
- Buyrikken Ur titkile tl adit
96nitd0{tlnde

- Fidelik icindeki ve {evresindeki otlar yok edi{metidir'
- Fideler sasrrtrldrhah sonra tidehk bozulmafi,
u*in.* tuttin taplariscikulerek

ittiJ"'iln *fiii*ti"

ir.A$r.t MUcATtgYE

yakrlmahdlr.

r9r
b#ilr.

r (icekli parazit bitkilerden olan canavar CItu ttittin bitkisinin
kcikdnden tr"itrjnle birlikte demet halinde gkarlar.

r

Funlar ernid kciklerinltilt$n bltkisinin i6ine snlarak s*{*rln

eiz sulan ile

;;f*ilf'.rt

hsrl*nirl*r.

t3 yrlgibi uzun bir rarnan toprakta uanh

t$ittiircl tultrp,dele

fanavar otlan g(ek re dzellikh tohum b{lamadan iince
to$anrp yak{maldr.
. Canavar otunun gok oHugu tarlalarda ettesi yd buqdata

-

Kinyasal lvl*rndete

n:tjnavebe yaprlmahdrr.
- Tuzak olarak

sedi$ krihir bi*isiniyeti$irip toham ermeden

tarlayr srirerek tograqa gdrnn€kte bir mficad*le *€kllJtr'

- Henriz etkrli bir ilagir rnucade{esr yoktur-

b) Se,.tan Sag (Cuscutal
r

r

Tam parazit bir bitkidir.
Kciksr,iz, yapraksrz, sarl ve

turuncu renkli, sarlcr

kollarr olan bir bitkidir

*

$itkiftin rx ruyunu *rnerek hrela geli5ir. Fidelik v*
tarle dtinenrl*rind* krxu hir n$ gelrrintr.isri vedr.

|

il$ffirfit*$, hibe'r, patlu*n, tuittin v* baklagiller gibi
bir qok endr.istriyel tiriine rarar verir.

Kiittiiret Milcadele
- Temiz tohum kullanmah

- dnceki senelerde fidelik yataSrnda gOrtlt<iu ise fidelik yata$r
de$i5tirilmelidir.
- Tohumlan hayvan gubres

ih taSrnabildisi (in temiz g0bre

ve

toprak kullanllmaldrr.
- Tarlada gonild0g0nde bitki ile

- %20lik dernir sijffat (FeSOr) erigi, kuru
havalarda kullanrlahhr.

birlihe sdktilrnelidir
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TARIM KANUNU
Kanun No. 5488
Kabul'l'larihi : 18/4/2006
Amag
MADDE 1 Bu Kanunun amacr:
tarrm sektorunun ve hrsal alarun.
kalkrnma pldn ve stratejileri dogrultusunda geliqtirilmesi ve desteklenmesi iEin gerekli politikalarrn
tespit edilmesi ve d0zenlemelerin
yaprlmasrdrr.

Kapsam
MADDE 2 Bu Kanun, tanm politikalarrnrn amag, kapsam ve konularmrn belirlenmesi; iarrmsal
destekleme politikalannln amag ve
ilkelerile temel destekleme programlannrn tanrmlanma-sr; bu
programlarrn ytiriitulmesine iligkin
piyasa duzenlemeleri, finansman
ve idari yaprlanmanrn tespit edilmesi; tanm sektorunde uygulanacak oncelikli araEtrma ve geliEtirme programlanyla ilgili kanuni
ve idari duzenlemelerin yapilmasr
ve ttim bunlarla ilgili uygulama
usOl ve esaslannr kapsar.

Thnlmlar

MADDE3 BuKanunda geqen;
a) Bakanhk: Tarrm ve Koyigleri
Bakan-h!nr,

b) Mtisteqarlrk:

Hazine

Mtistegarhlrnr,

c) Kurul: Tanmsal Destekleme
ve Yonlendirme Kurulunu,

d Qiftgi: Mal sahibi, kiracr, yancr
veya ortakgr olarak devamh veya
en az bir tiretim donemi veya yetigtirme dewesi tarrm-sal uretim yapan gergek ve tuzel kigileri,

d) Qiftgi kayrt sistemi: Bakanhk
tarafrndan olugturulan giftgilerin
kayt altrna ahndrfir tarrmsal veri

tabanrnr,

e) Qiftlik muhasebe veri a!r:
Tanmsal igletmelerin gelirlerine ve

faaliyetlerine iliqkin muhasebe
verilerinin toplanmasr ve veri alr
kurulmasrnr,

f) Dolrudan gelir destefi: Urtin
ve girdi fiyatlarrnr dogrudan etkilemeden, ureticilere yaptlan gelir

Tanmsal alanda faaliyet gosteren
kooperatif, birlik, dernek ve vakrfl ar
ile goniillu kuruluglan,

m) Thrrm havzalarr:

lannl, ifade eder.

transferlerini,

g)

Entegre idare ve kontrol
sistemi: fuazi parsel tanrmlama,
giftqi kayrt. hayvan kmlik. kontrol
ve veri tabanindan olusan. tanma
verilen desteklerin kontrol edilmesini ve kayt altna ahnmasrru saglayansistemi,
g) Ozel sekt<ir: Tanmsalalanda
faaliyet gosteren kamu kurum ve

kuruluglarr drgrndaki gergek ve
tuzelkigileri,
h) $ozlegmeli tiretim: Ureticive

yetig-tiriciler ile diler gergek ve
ttizel kiEilerin karglhkh menfaat
esaslarma dayah yazilt akitlerle
yuriit0len tanmsal uretim geklini,
r) Thrrm: Dolal kaynaklarr uygun
girdilerle birlikte kullanarak yaprlan
her trirlu uretim, yetigtirme, igleme
ve pazarlama faaliyetlerini,
i) Thnmsal igletme: Oretim
faktorlerini kullanarak; bitkisel
ve/veya hayvansal ve/-veya su
urunlerinin iiretimi igin tanmsal
faaliyet yapan veya soz konusu
tanmsal faaliyete ilave olarak
igleme, depolama, muhafaza ve
pazar, lamaya yonelik faaliyetlerde
bulunan igletmeyi,
j) Thrrmsal iiretim: Toprak, su
ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarrmsal girdiler kullanrlarak yaprlan
bitkisel, hayvansal, su urunleri,
milao organizma ve enerji uretimini,
k) driin: Bitkisel, hayvansalve
su urunleri alanrnda elde edilen
her turlu iglenmemig ham urunler
ile bunlarrn birinci derece iglenmesiile elde edilmiq urunleri,
l) Sivil toplum orgtitleri:

Tarrmsal

faaliyet iEin, bir veya birkag il srnrrr
veya bolge srrurlarr iginde aynl ekolojik gartlarr taglyan ve birbirinin
devamr nitelisindeki tarrm alan-

Tanm politikalannrn amaglan

MADDE 4 Tarrm politikalannrn amaglan: tanmsal trretimin
ig ve drq talebe uygun bir qeklde
geligtirilmesi. dogal ve biyolojik
kaynaklann korunmasr ve geligtirilmesi, verimliligin artrrlmasr,
grda guvencesi ve guvenlifinin

giiElendirilmesi, uretici orgiitlerinin geligtirilmesi, tarrmsal
piyasalann guElendirilmesi, krrsal
kalkrnmanrn sallanmasr suretiyle
tarrm sektorundeki refah dtizeyini
y0kseltmektir.
Thnm politikalarrnrn ilkeleri

MADDE

5

Tanm politika-

lannrn ilkeleri gunlardrr:

a) Tarrmsal uretim ve kalkrnmada butuncul yaklagrm.

b)

Uluslararasr taahhutlere

uwm.

c) Piyasa mekanizmalannr
bozmayacak destekleme araglarrnrn kullanrmr.

g) Orgutlutuk ve kurum-

sallagma.

d) Ozelsektorun rolunun artrrrlmasr.

e) Siirdurulebilirlik,

insan

salhfir ve gevreye duyarhhk.
f) Yerinden yonetim.
g) Katrhmcrhk.
g) $effafl rk ve bilgilendirmek.

Thrrm politikalannrn ijncelikleri
MADDE

6

Tarrm politikalarr-

nrn oncelikleri gunlardrr:

a) Thnmsal iiretimde verimlilik, urun gegitlitigi, kalite ve rekabet

[g
;;q11,yliil1;i:,:

rl

1,

TUTUN EKSPERTERI
DERNEGi
BULTEX|

I

gncununyukseltilmesi.
b) Yeterli ve guvenilir
gtda aranm saflanmast.

c)

Tanmsal igletmelerin

altyaprlarrnrn geligtirilmesi.

g) Ttrrrmsal faaliyetlerde bilgi
ve uygun teknolojilerin kullanrmlmnyaygrnlagtrnlmasr.

d)

Tarrmsal girdi

ve

i.ir{.in

piyasalarrnrn geligtirilmesi ve iire-

tim pazar entegrasyonunun sa$lanmasr.

e) Tanmsal tiretimin tanmsanayi entegrasyonunu saflayacak gekilde yonlendirilmesi.

f)

Thrrm sektortinun kredi ve
finansman ihtiyacrmn kargrlanmasrna iligkin duzenlemeler yaprlmasl.

g)

Destekleme

ve

yonlen-

dirme tedbirlerinin altnmast.

g) Dogal

afetler ve hayvan

hastahklarrna kargr risk yonetimi
mekanizmalarrnn geligtirilmesi.
h) Krrsal hayatrn sosyo-ekonomik agrdan geligtirilmesi.

r) Uretici orgtitlenmesinin
geligtirilmesi.

D

Thrrm bilgi sistemlerinin

kurulmasr ve kullanrlmasr.

j)

Toplulagtrrma, arazi kullapldrurun
yaprlmasr ve ekononrm
mik buytikltlkteki tarrm igletmelerinin olugturulmast.
k) Toprak ve su kaynaklarmm
geliqtirilmesi ve rasyonel kullanrmr.

l) Avrupa Birliline uyum si.ire-

cindeki geligmelerden dolacak
ihtiyaglarr kargrlayabilecek gekilde
ortak piyasa d0zenlerinin ongor-

diifu, idari ve hukuki

duzenle-

melerinyapilmast.
Yetki
MADDE 7 Tanm sektorti ile
ilgili politikalarrn tespit edilmesi,
plAnlanmasr ve koordinasyonu ile
ilgili kurum ve kuruluglarla igbirli$i
yapllarak uygulanmastn,da Bakanhkyetkilidir.
Thnmsal aragtrrma
MADDE 8 Bakanhk. tarrm
'::tr=
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sektortinun ihtiyag duydugu tarrmsal bilgi ve teknolojilerin yrrt
iginde geligtirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin yurt drgrndan transfer
edilerek denenmesi ve adaptasyonu ile yayrmml sallamak igin,
kamu ve ozel sektor0n tartmsal
aragtrma faaliyetlerini verimli ve
etkin krlacak tedbirleri altr.
Aragtrrma Eahgmalannda gorevli
uzmanlann yetigtirilmesi ve aragtrrma altyaprsmm geligtirilmesini
sallayacak duzenlemeler yapar.
Aragtrrma faaliyetlerinde bagta
universiteler olmak irzere ilgili tum
kurum, kuruluglar ve igletmeler ile
igbirli$ini guglendirecek tedbirler

Uriinkonseyleri
MADDE 11 Bu Kanunda
bdirlenen ulusal tarrm politikalan
EerEevesinde Eahgmalar yaPmak

[zere [trtn baznda ureticiler, tiiccarlal sanayiciler ve/veya bunlartn

olugturduklan birlikler ile kamu ve
aragilrma kurumlart, meslek odalan ve demekler bir araya gelerek

tiizel kigiligi haiz urun konseyleri
kurabilirler.

esasve usOlleri ile ilgili diger gartlar

Urirn baznda tek bir 0run
konseyi kurulabilir. Bu konseyler
urtinle ilgili kararlartnt Kurulun
istedili her defada, Kurul istemese
bileylda bir kez Kurula rapor halinde sunarlar. Urtn konseyleri kurulmasr, igleyigi, yonetimi, gorevler
ve denetimine iligkin htkumler ile
bu konseylerin gahgma us0l ve
esaslarr, gelirleri ve sair hususla:
her bir urun konseyi igin grkanlacak yonetmelikle dilzenlenir.
dretici cirgiitleri
MADDE 12 Uretici ve yetigtir.'
cilerin gegitli kanunlara dayanara,
kurduklarr tanmsal amagh koope
ratif ve birliklerin faaliyetlerinin ta"
nm politikalan dofrultusunda des
teklenmesini ve yonlendirilmesin
ilgili bakanltk ve kuruluglarla igbi
ligi iEinde yapmaya Bakanhk yetk

BakanhkEa Erkanlacak yonetme-

lidir.

alrr.

Qiftgi egitimi, yaym ve danrEmanhkhizmetleri
MADDE 9 Bakanhk; tartm,
Eiftgi elitimi ve yayrm faaliyetlerinde, sMl toplum orgutleri,
ozel sektor kuruluglan ve serbest
danrgmanlann gorev almaslnt
sa$lamak iEin gerekli duzenlemeler yapar, bu kurulug ve kigileri

tegvik eder, gahgma

esaslannt

belirlerve denetler.

Qiftgi egitimi, ozel yaylm ve
danrgmanhk hizmetleri Eahgma

likle belirlenir.

Biyolojik gegitlilik, genetik
kaynaklarrn korunmasr ve biyogtivenlilin saflanmasr
MADDE 10 Bakanltk, biyolojik Eegitlilifiin, genetik kaynaklarrn ve ekosistemlerin korunmast

ve geligtirilmesine iligkin

aragtrr-

malar yapar veya yaptrrrr. Biyo
teknolojik yollarla ve/veya gegitli
rslah metotlan kullanrlarak elde
edilen tirunlerin fikri mulkiyet haklarr kapsamtnda korunmast, kaydt,
tescili, tiretimi, tiiketimi, grda olarak kullanrmr, ihracatl ve ithalatr
hakkrnda ilgili kurum ve kuruluglann gorugu ahnmak suretiyle
gerekli dtizenlemeleri yapar.

Stizleqmeli iiretim
MADDE 13 Bakanhk, tartr
sektorunde sozlegmeli irretimigeligtirilmesi ve yaygrnlagtrrllma.
igin gerekli di.izenlemeleri yapar.

Sozlegmeli uretimi ozendirme'
tizere iireticilere, bu Kanunla beli
tilen desteklerin verilmesinde or
celiktanrnrr.
Thrrm havzalan
MADDE 14 Tarrmsal ure,
min kendi ekolojisine uygun ala-

larda yofunlagmast,
mesi, orgtitlenmesi,

destekleihtisaslz

masl ve entegre bir gekilde yu'
tulmesi igin tarrm havzalart, I
kanhgrn teklifi uzerine Bakar
Kurulunca belirlenir. Bu havza .
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faaliyet ve iEleyigi ile ilgili esas

ve us0llerin dilzenlenmesine

iligkin yonetmelik, Bakanhk
yiirurliile konulur.
Krrsalkalkrnma
MADDE 15 Bakanhk, ktrsal

tarafrndan

alanlarda tarrm ve tarrm drqr istih-

damn geligtirilmesi, gelirlerin

ar-

trrrlmasr ve farkhlaqtrrrlmasr. kadn

ve genE ntifusun egitim ve Erigimcilik duzeyinin yuksehilmesine
yonelik tedbirleri ahr. Krsal kalkn-

ma program, proje ve fualiptlerine iligkin duzenlemeleri yapar
ve kamu kuruluqlan arasmda koordinasyonu safilar.

Krrsal kallanma program,
proje ve faaliyetlerinde; kahhmcrhk, tabandan yukan yaklagrm,
yerel kapasitenin geliqtirilmesi ve
kurumsallagmasr temel ilkelerdir.

Thnmsal Destekleme ve
Yiinlendirme Kurulu
MADDE 16 Bu Kanunun
17 nci maddesi ile verilen gorevleri
yerine getirmek uzere Tanmsal
Destekleme ve Yinlendirme Kurulu kurulmugtur. Kurul tiyeleri; Tirnmve Koyigleri Bakanmrn bagkanhfrnda, Tarrm ve Koyigleri Bakanh!r, Maliye Bakanhfr, Sanayi ve
Ticaret Bakanhfr, Qevre ve Orman
Bakanhfr, Devlet Planlama Tegkilatr Mustegarhfr, Hazine Mustegarhgr ve Drg Ticaret Mustegarhgt
mustegarlarr ile Bakan onay ile
belirlenecek Bakanhk genel miidurtinden oluqur. Kurul, Bakantn
bulunmadrlr durumlarda, Bakanhk mtistegannrn bagkanhlrnda
toplamr.
Kurul, ylda en az iki kez top-

lanrr. lirplantrlardan birinin, ylhk
butge kanunu tasansmtn haztrlanma doneminde, diferinin ise butEe kesinlegtikten sonra yaprlmasr

esastff. Ayrrca Kurul, Tanm ve
Koyigleri Bakanrnrn daveti {izerine
de toplanabilir. Kurul, yrl igerisindeki uygulamalarla ilgili olarak

darugma, izlerne re degelendirmelerde bulunrnakre
donirk tedbirler aknak taere, kamu ku:-lu;lan- llgifi rneslek kuruIuglan. sir"il todt-rn orgutlerive ozel
sehor hrruh4hn temsilcilerinden
ol u5an'Iblnik Komiteler" kurar.
lfunrl. tryre tam saylsmln en
az uqte ikisinin katrhmr ile toplanrr.
Kamrlar Eogunlukla ahnrr. Oylann
e5it olrnasr durumunda bagkanln
onraguLkhdrr.
l(rrul gorev alanr ile ilgili her
turlu belge ve bilgiyi kamu, sivil
toplum orgtitleri ve ozel sektor
kuruluglan ile gergek ve tiizel kigilerden isteyebilir. Istenen bilgiler
tam ve dofru olarak, talep edilen

u)rumunu kolaylagtlrmaktr. Tanmsal destekleme politikalart, ekonomik ve sosyal etkinlik ve verimlilik
kogullannr sallayacak programlarla uygulamr. Odemeler butEe imkdnlan gerge,vesinde ve programlarrn niteligine bafrh olarak, gerekli

stire igerisinde Kurula verilir.

c) Ureticilerin piyasa kogullarrnda faaliyetlerini yurutmesi.

Kurul ve teknik komitelerin
sekretarya hizmeileri, Bakan onay
ile belirlenecek Bakanhk birimi
tarafrndan y0rutulur.
Kurulun gorevleri
MADDE 17 lfurulungorevleri gunlardrr:

a) Her yrl destekleme programlannrn esaslannt ve araglarmt
tespit ederek, bunlartn butEe odenek ihtiyaElarrnr belirlemek, ilgili
kuruluglara teklif etmek.
b) Degigen ulusal ve uluslararasr koqullara gore destekleme
programlarrndayaprlacak dtizenlemeleri belirlemek.
c) Desteklerle ilgili gerekli
meyzuat duzenlemelerini izlemek
ve de!erlendirmek.
E) Kamu kurum ve kuruluglannca uygulanan destekleme
programlannda kuruluglar arasl
koordinasyonu saflamak.
Thnmsal desteklemelerin
amacr ve ilkeleri
MADDE 18 Tartmsal
desteklemelerin amacr; tanm sektorunun oncelikli problemlerinin
qozumiine katkrda bulunmak,
uygulanan politikalarrn etkinlilini
artrrmak, sektorun bu politikalara

denetim ve kontrollerin tamamlanmasrndan sonra odenir.

Tarrmsal destekleme programlannln belirlenmesinde, agafildaki ilkeve stratejiler dikkate

amaElarrna ulagilmasrna kathda
bulunmasr.
b) Avrupa

Birlili mevzuah ve

uluslara,rasl taahhutler ile uyumlu
olmasr.

g)

Kullanrlacak kaynaltn,
adil ve etkin bir gekilde iireticilere
yanslmasrnr saSlayacak yaprda
olmasr.

d) Tarrmrn alt selctorlerinde
dengeli bir dalrlm gostermesi.

Tarrmsal destekleme
araglarr

MADDE 19

Tartmsal

destekleme araElarr gunlardrr:

a) Do{rudan gelir deste$i:
Ureticilere, tanmsal iiretim amacryla igledikleri araziler igin Kurulun
teklifi uzerine, Bakanlar Kurulu
tarafrndan belirlenen birim odeme

miktarr uzerinden, do!rudan
odeme yaprhr. Odeme mikiarlarr,
ureticilerin tarrm politikalart amaElarr ve Eevre koruma kogullarrna
uyumunu kolaylagtrrmak uzere
farkh duzeylerde belirlenebilir.
Dolrudan gelir desteli odemelerine iligkin esas ve us0ller, bu Kanunun temel yaprsryla Eeligmeyecek gekilde, her yll Kurulun
tavsiyesi ile Bakanhk taraftndan
grkarrlacak uygulama teblifleri ile
belirlenir. Uygulama teblifleri, ilgili
yrhn ilk iki ayr igerisinde yayrmlanlr.
Bakanhk, gerektifinde ek tebliller
Erkarabilir.
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I b)Fark odemesi: Qiftgilere
uretim maliYetleri ile ig ve dq
fiyatlar dikkate altnarak fark
odemesi destegi verilir. Fark
odemesi desteli oncelikle arz agtlt
olan tirtinleri kapsar' Her yl, fark
odemesi kapsamtna altnacak
iirunler ile odeme miktarlan Kurul
tarafrndan belirlenir. Fark odeme-

sinden yararlanacak giftEilerden
uretim faaliyeti ve urirnlerin sattgrna iligkin belgeler istenebilir.

c) 'llelafi edici tidemeler:

Ureticilerin arz fazlast olan urunlerin iiretiminden vazgegerek alternatif 0runlere yonelmeleri tegvik
edilir. Ureticilere, arazilerinde
alternatif tirunleri yetigtirmelerinden dolay kargrlagabilecekleri gelir
kayplannr onlemek 0zere telafi
edici odeme yaprlrr. Her bir tiretici
igin yaprlacak odeme miktart,
tireticinin alternatif urtinlerin uretimine ayrdr$r arazi miktan ile
birim odeme miktarrntn garPlml
sure-tiyle hesaplamr. Ureticilerin
bir araya gelerek, alternatif [riinlerin iqlenmesi ve pazarlanmast igin
yapacaklan Yattrtmlann finansmam igin ek odemeler yaprlabilir.
Telafi edici odemelerin tirun kapsamr, 0rtnler bazmda birim odeme miktarlan, odeme stireleri ve
ek odeme miktarlarr her YI Kurulun teklifi iizerine Bakanlar Kurulu
tarafrndan belirlenir.

g)Hayvancrhk destekleri:
Hayvancrhk faaliyetlerinde rrk rslahr, kaba yem irretiminin arttnlmast,

verimlili!in arttnlmast,

iqletme-

lerin ihtisaslaqmast, igletmelerde
hijyen gartlartntn sallanmast,
hayvan saghlr ve refaht, haYvan
kimlik sisteminin tegviki, hayvansal 0runlerin iqlenmesi ve Pazarlanmast ile bunlarla ilgili kontrol,
takip ve standartlarrn iyilegtirilmesi ve su urunlerinin desteklenmesi amacrYla destekleme tedbirleri ahmr. Hayvancrhk desteklemelerinde, bolge ve iller baznda farkh

ir,:.1!iiiir.cilir'r"il
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destekler uygulamaYa ve 6deme
miktarlannt belirlemeYe, Ifurulun
teklifi uzerine Bakanlar Kurulu

d) Ta.rtm sigortasl
iidemeleri: Ureticilerin, uretim
materyallerini ve uriinlerini sigorta
ettirmelerini tegvik etmek tizere'
sigorta prim bedellerinin bir krsmt
Devlet taraftndan kargrlanrr. Thnm
sigortasrndan yararlanacak uriinler ile teminat alttna ahnacak risk-

ler Bakanh$rn teklifi iizerine Bakanlar Kurulu tarafi ndan belirlenir.

e) Krrsal kalkrnma destekleri: Krrsal gelirlerin arilnlmast
ve gegitlendirilmesi, krrsal altyapr,
toplulagtrrma, tarla iEi geligtirme

ve

sosYal YaPlnln
ile
dolat kaynakgiiglendirilmesi
geligtirilmesi
ve
Iann korunmasl
amacryla, krrsal toPlum kesimlerinin birlikte veya ferdi olarak
yurutecekleri yatrrtm projelerinin
maliyetinin bir ktsmt, masraf
paylagma esasma gore, Devlet
tarafindan kargrlamr. Krrsal kalhnma destekleri uYgulamasr Bakan-

hizmetleri

hk tarafrndan yaprhr. Kusal yatrnm-

desteklenmesinde, koY ve
alanda yagayan toplukrrsal
diler
ma istihdam sallaYcr tanmsal ve

destekleri: ErozYon ve olum,suz
qerresel etkilere maruz kalan tanm
spzilerinde, iqlemeli tartm YaPan
iireticilerin. arazilerini dogal bitki
drluleri. Eayr. mera, organik tanm
ve agaglandrma igin kullanmaIanm teqvik etmek uzere, kendierine belirli bir sureyi kapsa-yacak
gekilde, Eewe amagh tanm arazilerini koruma Programl destekIeri saflanrr. Odemeler, Bakanhk
ile tireticiler arastnda akdedilecek
sozlegmelere dayah olarakve birim
arazi 0zerinden YaPrlrr. Her bir
uretici iEin yaprlacak Eevre amagh
ta-rtm arazilerini koruma Programl
destekleri odemesi, iireticilerin bu
program iEin tahsis edecekleri
arazi miktan ile birim odeme miktanntn garPlml ile hesaplanrr. Ureticilerin, bu araziler uzerinde aynca

gevre koruma tedbirleri almalart
da istenir. Qevre amaEh tartm arazilerini koruma Programl destekIeri odemelerinin hangi arazi-lerde
uygulanacafir, sozlegmelerin kaPsamt, odemelerin siiresi ve odeme
miktarlarr Kurulun teklifi uzerine
Bakanlar Kurulu tarafrndan belir'

larn

lenir.

tanm dtgr ekonomik Yailnmlara
oncelik tarunr. Krrsal kalkrnma

iidemeleri: fuagilrma, geligtirme
ve tartmsal YaYm destefi, Pazab
lama tegvikleri, ozel dePolama
yardlmt, kalite desteli, PiYasa du'

destekleri gerEevesinde desteklenecek projeli yatnmlarda; hedef
kitle ve yerel paydaglann kattltmt,
tabandan yukan yaklagrm, stirdtirtilebilirlik, uygun teknolojilerin
kullanrlmast ve modern igletmeciIik sistemlerinin yaygrnlagtrrrlmast
ilkelerine uyulmasr esastr. Desteklenecek yattnm projelerinin konularr, desteklemelerin proje turleri
baznda hangi oranlarda YaPrlaca-

g) Di!er

destekleme

zenlemeleri deste$i, organii
tiretim destefii, imha destefi, urur
igleme destefi, gerektilinde baz
girdi destekleri ile tanm havzalat
destekleri ve benzer konulard'
destekleme araqlan kullamlabili
Bu destekleme araglart her r
Kurulun teklifi iizerine Bakanla
Kurulu tarafrndan belirlenir.

Thnmsal desteklemeler'-

!r ve uygulamaYa dontk diler

uygulama esaslarl

hususlar, Kurulun teklifi i.izerine
Bakanlar Kurulu taraftndan

MADDE 20 Destekler
odemelerinde uYulmast gerek'

belirlenir.

esaslar gunlardtr:

0 Qevre amagh

tartm
arazilerini koruma Programl

a)

Destekleme odemel=
bolge, iqletme, arazi, 0rtin, ta:
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/1953 tar- , .€ 6r83 =1* Amrne
AIaca.- = - :",: Tahsd Us.iht Ffakknia ::;:,ni,]n 51 inci maddesinde
:e*.r[ir,ten gE(frffne zllTlrTu oranlan
cix.rate ahnarak hesap-lanan
karx-rri fabj ih birlikte geri ahnrr.

me miktarr, ylhk olarak bdirb-

HaI$z 6demenin

nebilir.

oderneyi saflayan, belge veya
belgeleri duzenleyen gerEek ve
tirzel kiEiler, geri almacak tutarlarrn tahsilinde mugtereken so-

I

sistemi, sozlegmeli uretim,
rslah ve Eevre gibi konulardaki

oncelikler

ve tercihler rgrlrnda

farkh mi}<tar-larda yaprlabilir.

b) Bir tanmsal

c) Destekler. uretici orguderi
aracrhlr ile de odenebilir.

q) Desteklenecek urunlerin
ve destekleme odeme miktanrun
belirlenmesinde kalite. standart ve
salhk kriterleri dikkate ahmr.
d) Ureticilere yaprlacak her
turlu destekleme odemelerinde,
entegre idare ve kontrol sistemi
kullanrlrr.

e) Qiftlik muhasebe veri agr
kayrtlarrna ait bilgiler kontrol ve
istatistild amagh olarak kullanrlabilir, ancak ifga edilemez. Bu htikme u)rnayanlar igin genel htikiimler gerEevesinde cezai iqlem yaprlrr.

Thnmsal desteklemelerin
finansmanr
MADDE 21 Tanmsal destekleme programlarrnrn finansmanl, b0tge kaynaklarrndan ve drg
kaynaklardan saflanrr. ButEeden
ayrrlacak kaynak, gayrisafi milli hasrlanrn yiizde birinden az olamaz.
Salgrn ve bulaElcr hastahklardan korunma
MADDE 22 Salgrnve bulaglcl hastahklardan korunmak,
ulkeye bulagmasl durumunda yayrlmasrnr onlemek amacrfa, riskli
alanlarda, Bakanhlrn teklifi ve Bakanlar l{urulunun onay ile tarrmsal
faaliyetlerle ilgili gerekli onlemler
ahnrr.

Haksu <idemelerin geri
almmasr ve hak mahrumiyeti

MADDE 23 Haksrz yere
yaprlan destekle:::e :ceneleri.
odeme tarihindr :-a::: 21--

yaprlmasrnda

rumlu tutulurlar.
Bu Kanunla belirlenen destekleme odemelerinden, idari hata

sonucu diizenlenen belgelerle
yaprlan odemeler hariE, haksrz ye-

re yararlandrfl tespit edilen ureticiler, beg yl silreyle higbir destek-

leme programrndan yararlandlrilmazlar.

Yiinetmelikler
MADDE 24 Bu Kanunun
uygulanmasr ile ilgili esas ve us0lleri belirleyen yoneimelikler, bu
Kanunun yururluge girmesini muteakip bir yl igerisinde ytirurlirSe
konulur.
Sakh hiikiimler

GEqiCi MADDE

Eift-Ei

kayt sisteminde yer almayan ureticive Eiftgile6 do$rudan gelir deste!i odemesinden yararlandrnlmazlar.

b) QiftEi kayrt sisteminde yer

alan bilgilea Eiftgilerin

kendi

beyanlanna dayanrr ve Bakanhlrn
gerekli tespitlerinden sonra kesinlegir. Dolrudan gelir desteli odemesinden yararlanmak isteyen
giftEilea siiresi iginde tanm arazilerinin bulundulu yerdeki tarrm
ilEe mudtirluklerine, merkez ilEe ise tarrm il mudurluklerine bagvurur.

c)

Bakanhk once, kayth
Eiftgilerin igledigi tarrm arazisi
miktarlannr kesinlegtirir. Her bir
Eiftgi igin odenecek miktar, o giftEinin igledigi arazi miktan ile
uygulama teblijinde belirlenen birim odeme miktannrn Earprmr ile
hesaplanr. Odemeye esas arazi
buyukl{ikleri ve miktarr uygu-lama

tebli!lerinde belirlenir.
d) Odemeler, il ve ilEelerin
sosyo ekonomik geliqmiglik seviyeleri dikkate ahnarak yaprlan
sralamaya gore, sosyo ekonomik
geligmiglik seviyesi duguk olan il ve
ilgelerden baglanarak yaprlrr. An-

1

Dolrudan gelir destefiinin 2005
yh uygulamasr ve odemeleri, 2005
ylnda yururlukte olan mevzuat
hukumlerine gore, agalrda belirtilen esaslar gergevesinde yurutulur:
a) Bitkisel uretim faaliyet-

lerinde bulunan tuzel kigilili haiz
tiretici ve giftEilerle, baqvuru tarihi
itibanyla on sekiz yagrnr doldurmuq
ve/veya ergin gergek kigi giftgilere,
cari ylda uretim yapmalarr ve bu
i.rretimlerine iligkin gerekli bilgileri
Bakanhla beyan ederek, giftgi
kayi sistemine dahil olmalan gartryla, dolrudan gelir desteli odemeleri yaprlrr. Bitkisel uretim faali-

4EE

ptlerinde bulunan, dncak

cak, dolal afetlere maruz kalan
Eiftgilere, soz konusu slralamaya
bakrlmaksrzrn oncelik verilebilir.

Qiftgi kayrt sisteminin
esas allnmasr

GEQiCiMADDE2 Entegre
idare ve kontrol sistemi olugiuruluncaya kadar irreticilere yaprlacak

bitkisel uretimle ilgili destekleme
odemelerinde EiftEi kayt sistemi
esas alrrur.

Yiiriirliik
MADDE 25 Bu Kanun yayrmr
tarihinde yiirurlule girer.
Ytirtitme
MADDE 26 Bu Kanun
hukumlerini Bakanlar Kurulu
yuriitiir.

TT'ruN EKSPERI.ERI
DERNEGi

BILTEili

olan tiitunleri bu yl almadldan lft
ttltunler 0reticinin elinde tohnS'
dedi.

Tiitiin-Sen, ti.ittin

raPorunu
toPlu
fiYat1
a-crkladr: Ttittintin
pizarhkla belirlensin
i zz

TTffiTGAZETESI
2A-(5-2006 Ipek ARIOCqL I

TBMM AB UYum KomisYonunda
benimsenen ve ontimizdeki gunlerde genel kurulda Yasalaqmast
beklenen tasanda da ttrtiin itre'
ticilerinin lehine yeni bir duzenleme
yaprldrfirm kaYdeden Erdem, bu ta-

eHqNffi,HmmR

orhwn cnzeres

Hd Sigarala'qimdilik I taliP var'

.oo.zwo

iZfvrin - Tutiin Ureticileri Sendikaslrun hazrladr[r (Ftitun-Sen) ve
siyasi partilere gonderdigi Turkiyede
ftitun Politil<alan ve Tirttln Ureticisinin Durumu' baghkh raporda Eol<ul-

gosanda sozlegmeli tiretim esa$na
re uretilen t0ttinlerin fiyatlanmn ttrlun

mamulleri iireticileri, tticcarlar; ure
ticiler ve temsilcileri arasnda vanlan
mutabakata gore belirlenmesini ongomldu$rnn soyledi. Burada tantmiz olan uretici temsilcilerinin, tireti-

cilerin kendilerinin krrrduldan bafitmsz orgtrtlenmeler olrnast gerektigini
kaydeden Erdem, uluslararasr anlaq-

uslu sigara girketlerinin Turk ti'ttilmalar ve AvruPa Birtigi'ndeki giftgi ornuntn deferini dtigurmeye Ealtqt$'
gutlenmelerine gore iretici temsilcittittinden para kazanamayan ireticisendikalan oldugunu
nin ise farkh urtinlere yoneldigi 6tini" Eftg
savundu. Erdem, "Devletimiz tarafrnbelirtildi. Tekelin desteldeme ahmbulunan uluslararast
lartndan gekildikten sonra t0ttrn dan imzalanmrg
dayah olarak
belgelere
ve
iireticilerinin liitirn. ve sigara girket- sozleqme
ve larrulmakta olan urun
lerine bagrmh hale geldigini sawnan kurulmug
Tutiin-Sen, ttitiin fiyatlanmn sendika
ile sigara girketleri arasnda yaprlacak

toptu pazarhk ile

belirlenmesini

bazrndaki Eiftgi sendikalanmn hukrki

durumunun ig huk'rlda uYumlu hale
getirilmesini bekliyoruz" diye konugtu'

onerdi.

Erdem, gu iinerilerde bulundu:

Gkelin ozellegtirme kapsamna ahnmast, destekleme altmlannln sona
erdirilmesi ve sozlegmeli iiretim,ile
tiitijn ureticisinin sigara Si'k"o-t:::
btiyuk olEede bagrmh hale geldtgn

,'utun

soyleyen

T0ttin-Sen_1tu-.Y,j"1:t

"
Bagkam AIi Bi.rlent Erdem, leKeLn

Eirketlerinin drgandan getirdik-

leri ttittrnlerin miktar ve kaliteleri
devlet tarafindan denetlenmeli. $irketlerin sigara tiretiminde kullanacak-

lanT'rkt0ttr-ntinunmildan, devletve
qiftgi org1tleri ile birlikte belirlenmeli

bu kararlan uygulamah.
"U",
destekleme altmlartndan qeKrl- Ttirt< ttitununtin
fiyatr girketlerin tek
mesinden ve giderek her-gegen gun hraflr sozlegmeleri ile de!il, *ftqr
etkinliginin ktnlmastndan dotayr sendikalan ile girket temsilcileri arasigara ve ttittin girketl{ ttttuLstlla s,nda toplu pazarhk usulu ile belirdavraruyor. Ahcr firmalar onumuz- Ienmeli. Gkelin desteldeme a'mdeki yl iEin baz bolgelerde :d1".9:: hnndan gekilmesinden ve giderek
yapmayacaldanm, t{ititnllY ,..t,'t her geEen gun etkinliginin lanlnin altrnda aldrldan ureticilerle..sozleg- au'ndu. olugan ortamm onune
me imzalamayacaklannt toy'"yot qeqilmesi gerekiyor. Esas olarak
AErklanan sodegme fiyatlarya tutun ie[enn ozellegtirme kapsamr drqrna
0retmek mtimkiin degilken' / ne)n ckanlma'm ve piyasay Eiftgi lehine
uygulamasryla fiyatlan daha ,da dizenlemesi igin destekleme ahm-lan
agagrya gekiyorlar. Sbzleqme

u"

taaas

sirt

yapmasrmtalepediyoruz."

Ail(ARA
S&Erann sau$ igin ilk ikisi
sonuq \'€mq€n ve sonbaharda ii-

Tdd

ihaleye
Ei,tr.tr"r 4knas planlanan
"qimizere
ii.iE pU"t- fon olmak

dilik'; sekiz gruP il$ gosteriyor' Yetkililer, Gkdin pazar payyla birlikte

pIyasa degerinin de Yukseldifiini
Jyeyereh 'Tekel Sigara artrk olmtig

"qlkdiler.

-uu.elesi

gormeYecek"' de-

TEKEL Sigara'nn satrgr iEin ilk ikisi
sonug vermeyen ve sonbahar aYIanndl aErlmau planlanan iiqtincti

ihaleye "gimdilik" ikisi yabancr fon olmakizere, sekiz grup ilgi gosteriyor'

Ozellegtirme idaresi'nin gerEeklegtireceE ihaleyle l-ondra ve Amerika
btlyuk uluslararast ortakhk fonunun yalcndan ilgilendigi ogrenildi. Yerli ve Ti.irkiye'de yatnnri
bulunan gruplardan ise lasa bir sii-re

merkezli

ik

once lv\EY iEki'Yi satrn alan

Texas

[fl'G), British American Tobacco (BAl), ImPerial Tobacco, Qukurova, Anadolu ve Do-

Pacific GrouP

gan gruplanmn Gkel ihalesi igin ha-

irhk yaptrklan belirtiliyor' Tekel Siqara, diha once Erlclan ihalelerin ilkin'
de teklifin d0gtik bulunmag, ikinci'
sinde ise ahcr glcnamas nedeniyie
ozellegtirilememigti.

"Otmtig ESEK' oLMAYAcAK

Hiiniyete bilgi veren yetkililer' Tek
Sigara iEin bir Yldr uYguladrkla
ozilleqtirme stratejisinin "meyreleri:
verdifiini" soyleyerek,'Tekel'in piya-s'

degeri ytikseldi. Tekel Sigara af'
(olmtig egek) muamelesi gormel=
dldiler. Tekelin 1995'te yuzde €
olan pazar payr, 2005'te ytzde 33'le

celC'

kadar geriledi. Yetkililerin verc
bilgrye gore, iki satrg baganszhgr
ardrndanTekel Sigara'm biryl igir pazar PaY, sahg ve k6rhhk raka
lannda artrg gergeklegti'

TUrUN EKSPERLER|

oenrueci
eULreNi

I

dl#rerPd
&*
dffiE
TEKNIGIKISITLI:
rndqhrriyrrrtg.AttgEdre
Gkel Sigara'daki en bt4ruk st(rtrn a,cnbti itetrklaF d(rc h+
kamu girketi olrnag neder$/e d
h *ndda ycdfi re grerl &rtlc
sektordeki rakiplerte mucadde Ek- Kmf hakn
WlHOa gErevl
niklerinin lqsth lcknafl ddngu vr-trgr.F

krnre

laruyor.

mak tzere serbestge ithalat ppabileceh fiyatlandmbilecek re satabile-'

REKABEJ

vE

MdcADFr F

pi)cdarrn

l{q/iteri Bakanhfr'mn imi ile
yEF&Gdc T&.rr rnamulleri satg bel-

get I tui

iladerince

verilecek.

fu|uig&, nal€ batda sigara igin
yfl<erz I rrt1g40 miVon adet,
dgerhfilt nrrn.|eri i<in ylhk en az
Ua$sfr bada1 badan Frdrnct- 12 ton rtr#fe4 ayn nnrlcadan ollan rie hiznet bfuimiledn&n olugacak

EN BdYdKSORONSTOK:
Tekel'in on0ndeki en onernli sorunlardan birisi stoklann nasil eritilecegi.
Tekel'in idare stolru, 2006'da ahna-

caklarla birlikte 160 milyon tona
ulagacak Bu tutann Turkiye'nin 8-10
ylhk ihtiyacrm karqrlayabilecek bir
miktar oldufu belirtiliyon

'Ttitiin Ve Alkol Plyasasr DiieenlemeKurumu"
'lhsansr Benimsendi

5.06.2006 hI,ABERLER.COM

TBMM AB Uyum Komisyonu'nda,
'Tiittin, Tiitiin Mamulleri ve Alkollii
igkiler Piyasasr Dtizenleme Kurumu'hrm kaldmlarah yerine "Tiitiin ve

Alkol Piyasas Dizenleme

Bagkanhgn ana hizrnet birirnleri,
'T0ttin Dairesi BagkanhSr', Ttitun
Mamulleri Dairesi Bagkanhft','Alkol
Dairesi Bagkanhgr', 'Analiz ve Degerlendirme Dairesi Bagkanhfr', Ti.itun
Kontrol0 Dairesi Bagkanltgl ve 'Denetleme Dairesi Bagkanhfr'ndan olugacak Itrrul bagkan ve tiyelilderine
atananlar ile larrum personeli E-meldi
SandrSr Kanunu'na tabi ola-cak Mali
agdan ozerk bir yaprya sahip olacak

kurumun butgesi, Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu hiikttmlerine gore olugurulacak. Sahte ve
izinsiz alkollu iqki yaplmnn on-

Kurulmasmr Ong6ren l(anun

1

tltlrr rnarx-kl

Kurumu'

kurulmasrm ongoren kanun tasanst
benimsendi. Tasanda sahte igki iiretenlere ve satanlara hapis cezasr geliyor.

lenmesi igin alkol piyasasrnda dtizen-

leyici g6rev. verilen kurum,

Yalct

biyoetanol0 konusunda dtzenleme
yapmaya yetkili olacak. Itrrum, tut0ne olan talebin azalillmasr iEin Ealrya-

cak dretici tuttinleri, yazl sozlegme
agk arhrma Yontemile
alnacak ve sahlacak" maddeleri

esasl veya

benimsendi.

ABle uyumu ongoren ve ontimtzdeki gunlerde Genel l(rrul'da yasalaghnlmasr beklenen tasanyla getirilen

duzenlemeler ve cezalar da belirlendi.

Buna gore, "Ttitun ve Alkol Piyasasr
Di2enleme l(rrumu Tegkilatl, kurul
ve baqkanhktan olugacak. Ttitirn ve
Alkol Piyasasr Dr.zenleme lfurulu 7
tiyeden olugacak. Ifurul uyeleri, bilimsel amagh yayn, ders ve konferans
gibi etknlilder hariE olmak izere,

Tasanda aynca, "Sodegmeli tiretim
esasna gore tiretilen tiitiinlerin fiyatlan, tirtiin mamulleri tireticileri, ti.iccarla4 iireticiler ve temsilcileri aragnda vanlan mutabakata gore belir-

lenecek Yazrh sozlegme yaprlarak
i.iretilen tut0nler dqrnda kalan tiretici

ttitiinleri, agk arfirma merkezlerinde
agk artuma yontemife alnacak ve
satrlacak. Ttitun ticareti yapma(
ttittin igleme tesisi kurmak ve uretime baglamak iEin Krrumdan izin
veya uygunluk belgesi ahnacak Bir
yere mahsus ttitiin Eegidinin tohum

kurumdaki resmi gorevlerinin yurtiti.il-

mesi drgnda kalan resmi veya ozel

hiEbir goror alamayaca[ ticaretle
ugragarnayacak Ktrul ttyeleri ile eg
ve Eoculdan, lfurumun dtzenlemek
ve denetlemelde yetkili oldugu seldor

veya fidelerini bagka Eegitlere aynlmrg

olan yerlere elcneh dilcrrek veya bu
amaElarla tagmak iEin Krrumdan izin
almak gart olacak. Tiit0n tohumu ve

veya alanla ilgili sennaye piyasast
araElanna sanp aanq,acatc t<unimun karar organ damk ltruL tirtitn,

fidelerinin yurtdrgrna Erkanlmasr ve
ithali, kurumun uygun gortigi.i ve

cek Bu tretim mikadanrn ihEt<in
gartlan yerine getirmeyenlerce yapila-

cak sigara ve diler tiitirn mamullerinin ithalailna, ithal edilen tiittrn mamullerinin fiyatrrun belirlenmesine ve
yurt iEinde pazarlamasna iligkn usul
ve esaslar krrumun 6nerisi trzerine
Bakanlar l(rrulu tarafindan belirlenecek. Bu miktarlan deligtirmeye Bakanlar lfurulu yetkili olacald' maddeleriyer ahyor,

SAHTE iqXi rinereNLERE VE
SATANLARA HAP|S CEZASI
veRir"ecen
Tasanda aynca, "ltrrumdan tesis

krrma izni almaksrzn t0ttin iglemek
veya ti.itiln mamulleri uretmek t2ere
fabrika, tesis veya imalathane }arranlar. iiretim izni almaksrzn fabrika veya tesislerde tut0n igleyenler veya tuttin mamul0 iiretenle4 piyasaya
bandrolstz veya taldit tiitun ve tuttin
mamulir az edenler ile az etmek
tzere elinde bulunduranlar haldcnda, 2 yl-dan 5 yla kadar hapis ve bin
giinden 5 bin g0ne kadar adli para
cezasr uygulanacak. Tut0n mamullerinde kullamlan bandrol, etiket,
holo-gram, pul, damga veya benzer

nite-liktek ayrt edici igaretleri taklit
edenler haklqnda, 1 yldan 3 yla
kadar hapis, 500 giine kadar adli para

cezasna h0lcnolunacak. lfurum-dan
izin veya uygunluk belgesi alanlar ile
bilimsel amaEh Eahqan krrulugla4
tut0n ve ttitun mamulleri ile ilgili

analiz yapan laboratuvarlar drgrnda
ttitiin lcyan, of0ten, pargalayan ve bu
gibi iglemlerden geEirilmig ttitun mamullerini satanlar; 6 aydan 1 yla kadar hapis, 100 gi.ine kadar adli para
cezasma Earptrnlacak. Ttitun veya
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nuna ay'kn hareret edel gercex ,e,,2

tuzel kiqilere idafi yapunmlar

da

uygulayabilecek. Tasanyla, Isprto ve
ispirtolu iEkiler inhisan Kanunu'nda
degigiklik yapilarak, alkol ve alkollu
iEkilerin iiretimi ve ticaretiyle ilgili
dilzenlemeler yeniden belirlendi. Buna gore, alkollu iEkilerin uretimi, tica-

reti, piyasa gozetim ve denetimi ile
alkollu iEkilerin kayt drgr iiretiminin ve
plyasaya arznn onlenmesi amacryla

kayt dry hammadde giriginin

ve

bunlann iqlenmesine yonelik kontrollere iligkin usul ve esaslal Tarrm ve
Kolqleri Bakanhlr tarafindan belirlenecek. Tanm ve Kolgleri Bakanhlrnca yaprlacak duzenlemelerde, Tutun
ve Alkol Piyasasr Duzenleme l(rrumunun goruqu alnacak, Etil alkolve
metanolun iiretimi, 0retiminin planlanmasr, iqlenmesi, denaturasyonu,
geri kazanrmr, ambalajlanmasr, depolanmasr, kullamm amacryla elde bulundurulmasl, tagrnmasr, dafrtrmr, piyasaya arz, ithalah, ihracatl ile piyasa
gozetim ve denetimine iligkin idarive

telcrik dtzenlemelerin yap

husus
tutun qeqidinin tohum veya fidelerini

bu

f;,

:-ry
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i-i
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--- j*:

dtzenlemelere

uygunlu$un denetlenmesi, Tutun ve
Alkol Piyasasr Duzenleme l{urumu'nca yerine getirilecek' maddeleri yer
ahyor
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olmayanla4 alkollu

".-:- anbalailanm bozarak sata-: ::1-,ar. Tesis kurma izni almak: -- :* al,<ol. metanol veva alkollu
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AI{DD-L:R '- =:*
-'-=-: .=.. .-: - ick uretenler
'
:'iai'i::a ) ."-=": 5 'r1a kadar hapis,

lasanda clloef macloeler su seKlde

yeralryor:

j:f S;;;; t"j*T:JXli:

"Dokme distile atkollu iEk sevlcyatr
TJ
sadece alkollu igki 0reticileri tarafrn- |rfruretim izni alnan tesisin
dan, aynt marka alilndaki,urunlerin drgrnda veya ilretim izni ahnan katefarkh tesislerde uretilmesi durumun- gorit",
drgrnda uretim yapanlar hak-

da, ilrun standardtnt^. sallamak f,nda da uyguranacak. izinsiz veya

arz
ambalajrnda etil alkol ve alkollu iEkilerin toptan, perakende. y"y"
.u!,k
olarak satqtnt yapmak isteyenlerin,
igyeri aEma ve galryma,ruhsatr haricinde, il ozel idarelerinden satrg belamac$a yaprlabilecek' Piyasaya

gesi almalan zorunlu olacak',ll,ozel
idaresi, aErk alkollu igki satrg belgesi
vermeden once yetkili kolluk kuwetinin goruq0nu alacak. Kolluk kuweti
gorugunti yedi gun iginde verecek.
Satrg belgeleri il merkezleri. buyukEehir belediyesine dahil ilqeler ile ilge
merkezleriaynmresas

sahte olarak uretilen va da kacak

olarak yurda sokulan etil alkol,
metanol veya alkoll0 igklerde kullanilmak uzere bandrol. holoqram
"edici
veya benzer nitelil<tek ayrt
igaretlerin sahtesini yapan, bunlann

*tg,n, yapan veya bunlan tedarik
eden veva bulunduran kisiler hakknda t vrtaan 3 vrla kadar hlpis. 500

k;ar adfi tara cezasna hirkrn
Ilunacak'maddeleribulunuvor.
qune

SEVINQYARAfn'

ahnarakyonet- YEN|ASIRGMETESi

melikle belirlenecek bedel karsrlcrn-

19'06'2006

h;;
tespit edilecek. Sabg beljelerinin ...Unalctan daha sonra
da verilecek. Bu bedel

"ffi;il'

yenibelge
bedelleri
lenmesi, iptali,
ve

verilmesi,surelerininuzatrlmasr,
sabcilann uymalan gere-ken

esaslar

ile satrg yerleriyle ilgili hususlar,

ve alkolltr igki uretimi, uretim izni almrg kgiler tarafrndan, tiretim izni ahnan tesise ait adreste, uretim izni ahnan kategorilerde ve kendi adlanna
tescilli markalar kullamlmak kaydryla

dirzeni, kamu gdvenlili ve

haricindeki etil alkol, metanol ve alkollu iqki tiretici firmalannda, ylhk en
az 1 milyon litre kapasiteli, yeni tek-

T-

:r*.1:1

Bunun yamnda, "Etil alkol, metanol

yaprlabilecek. Bira ve garap uretenler
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kamu
genel

ozellegtirme

kamsammda kapatrlmasl planlanan

Gkel'in Balatgk'taki Tutun iqletme
Mudiirlugu'nu ziyaret etti. Unaktan,
burada tesisin kapatrlmasr duru-

munda igsiz kalacak olan 677 bayan
saghgrn korunmasna yonelik esaslar mevsimlik igEinin sendika temsilcileri
ile gorugtu. Tekgrda-ig Sendikasr yetEerEevesinde lgiqleri Bakanhgr
gorug0 alnarak Tiitun ve Alkol Piyas- klileri ile gorugen Unalctan, tesisi

nrn

ast Dirzenleme lfurumu iarafindan kapatma karanndan vazgegtikJerini,
qrkanlacakyonetmelikle belirlenecek. mevsimlik iscilerin calsma suresini

ahndrg
belirtilen

"Aynca tasanda, "Satg belgesi

yliEin geEerliolup, belgede

igyeri ve dafrtrm alanlan drsrnda

nolojiye sahip entegre tesis kurmalan

satrq

Tekel Genel fuf"aurfrlu'niin belirleye-

cegini soyledi. Unalctan, daha sonra

bievindiricihaberi tesislerin arka ka-

[g
g4

rUrur.r ExsPenueni

oenHeoi
euLreni

I'

igqilerle

R,r.au belde}en baYan
pufugn.K-ara sevinen ,.b"-,Y":
maVe Bakam'm alkrglarla
r. Gkgrda-ig Sendikasr Mali

Tufan AYsan, tesislerin ka-

konusunda kendilerine
ve
Genel Baqkan Yardtmcts
GokMilletvekili Ntikhet Hotar

btivtk

destek verdigini soYledi'
birlikte toPJam iggi

igqilerle

hnfn ledar hiq elektrik stiptirgesi
rs'{anrnak zorunda kalan
;&;rt
ti*Fatilddd gormedim' arkaalma'
G"q-"tt-- kederozellikleri
yokd^ .it- leyil rerrne
OYSa
oi f"a be trc gr.ed degildir'
tio* qif" rrif Atodaqtr' dertleri.ve
["?tr"i "rag # Yu'ne]derden
;;;" rrrur"aaogmd" bqragl bir
keyif
.'G verir.
degil'

san tUhrrrrr' bttt iE
paket Akgaabat
-Porland
gimentozu dryrrr
ti, torUu

'-n"uu-t

karsrlasahm.

da var: Dikkat ettim de'
bir;;k "duman avcrlan' kendileri de
t91u
benim gibi her giin gimento

;;il"[

zorundi

n"J"""" bu
f""tina"n

t<aldrklan halde'

meretin insan safihlt

bile
zararh yonlerini birkez

uuroufutnu geregi duYmamrglar'
ti.""nto tozu tlryakisi oldular her

atirtt framdeniz sirnento

ttittin mernleketidir!

riirO'ti bulan tesisin gtinde B halde! Varsa yoksa sigaranln zararki'
tuttin igledigi belirtildi' Maliye lan... Diiqtincem gudur: Eler
qigli
haldmda
rnt Kemal Unakttan'
gimento tozunun zararlan
i incelemelerinin ardn- da bir agrklama yapmazlar ve inatla
deGU".ni.in Samrg Beldesi'nde t"a"." jgara izerinde durmaYa
ve
onlan bu kogede
Balkan Gogmenleri Ktiltiir
"u--La"itrot",
Demefi'nin dt2enledili "qimento dostu gifte st1$.,afSt

Sigara old0rtilrntig!
Cimento tozuneYaPar?

="fruUro"

rJV*-,

can saghlrmz agsndan

edebilirim'
armun avctlan" olarak ilan
aYl mtsBu tavrtm, bizim arastada

katildt.

difer

V*" "ai"te
geEerlidir..'

tozumu, sigara

"rJgorJ*r*ranm
marutercihimdir.

qimento tozu tgbe kai zararh olan gu

trPgrlar igin de

gil""," Iarllamrlar. Dolaysryla akciaE'sndu't' gimento dumandan
ger

fosur fosur si- daha tehlikelidir'
Qtinkti, bendeniz'
dumantntn "ugma"' qiqara ttrttiiren ikinci srmf bir vatandag iki: siqara
"golcne ozellifivar'
naraaeniai inadrmla rs- mento lo'unun

ffiffi;

gimento
rar ve iddia ediyorum ki:

to-

zararhzu sigara dumarundan dlha

d*.

Hatta, biraz daha ileriye $dip

goyle

yHt"*i
diyorum: Altematif ;"[y"
kullamlarak bir degerleniirme

sadece
Sigara ttitttiriirken dumln

u{o^""ve

akcilerimize dolar' sonra

drgan grkar ve ugal Itd"l Qtlcmazsa
Bu ganstmz
Of<stirtiXyotuya atabiliriz'

her zaman vardr' Qsa

yaPlF

gimento

'lb'

tozunda boyle bir
Y"ld"
sadet" cileilerinizrc de!il''heryerinize

ft:'

rsa; gimento to'u Xu'!"'nau' "g*u
ve asla glctaz' Eoken' yapgu
oraugflil;#""roarrt
9o]u'
burun'
dumannn
kahr; sag' kag' kirpik' a[z'
bilir.
lulai' oiomobil' balkon' salon ne
"duman
numarah
bir
iqlerine biBizim arastann
num uuttu' ' ' Hatta ayalikabr
avolan' (smoXer frunte'"; ola'uk
salmrs basta Dr.

de yuz eminim.

gfi;r!,f

f;iili-=i::,:.-

atasimentovu sokiip

* J#'""ilt"Jii F-': d*u*tek
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rcnuau

Jffitfiffi"T;

sigaraSa
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*uXuy"-t" gottirmeyecek kafar

"-"q.r.tLii, benim de kendime gore
dumam mt?
iizerine
KARADENIZ GMETESI
.,ugirur,", gimento tozu
uroU-unlun. var. Ve bu argti08.06.2006 Mustafa QIKRIKQI
minlanm qoksallam'
dwar'
kOpru' owar,
futunden ev, koPru'
"Qimento tozunu mu, yoksa sigara Bir: Tgtunden
gimento
qiinry'
geklin- baraj, yol yaprlamaz'
auriun^ mr tercih edersiniz?"
,.f"rf kabr, lcrk satu" benzeri bir ;#'saglam ve yaqtkan degil'
J"fri
derim drye ;i"" o ytizdendir. .fi
soruyla kargrlag'sam ne
,,insanlar
atti (nikotin) yerine
rr"p a"gr"d"-. Konuyu derinliline inguutrurau ititun

kes;' Sigara du-

sahibi

Qimenio'nun Yeni
sesAskaleli kardeglerimize buradan
v.e
mal
Coiatiguntrz sibi'

devirli elektrik suptirgesi
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uo."irin" son de'ece bagh ve
k'ttvesileyle
Liun i"f""iw"ninizi de bu
zamluvorum. Balan, son qimentorak
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KAY iie t::::*
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Turan ERCI\ -1--:- I - :: :' :
*:::'A.$. bunyesince ::-:':taglartmtan skala a.' z:.a- a =" :
sorunlart ile ilgili go:-s-::-::
bulunmuglardtr. Bakanlar .:-:- -

AKSIYON

karan ile sozleqmeli Personelre:.:
skala ayarlamalan igin ilgili \ cnetim Kurululanna Yetki vermesi
nedeniyle Tekel A.$. Genel Mudur
Vekili olarak Genel Mudur Yardrm-

crsl Sn. Ahmet EraY ATAY'la
goriigumug kurumlannda EahQan meslektaglarlmlzln mevcut
durumlan anlatrlmrq ,skala ayarlamastndan en iYi gekilde Yararlanmalart gerektili vurgulanarak
destekleri istenmigtir.KonuYla
ilgili olarak aYnr gun Tekel A.$.
Genel M0dur Yardrmctst Sn
Mustafa ERDOCAN'Ia. Personel
19 Mavrs 2006 tarihinde Derne-

gimiz Yonetim Kurulu Baqkanr
Yrlmaz TEMY Ankara da . 4733
Sayrh 1/1204 Esas No'lu TUTUN
VE ALKOL PiYASASI KANUNU
TASARISI ile ilgili olarak itgiti Xo-

misyon tiyesi Milletvekilleriyle
gorugmelerde bulunmugtur.

14-20 Mays 2006 tarihleri arasrnda Dernelimiz Yonetim Kurulu

Genel Sekreteri Sabahattin BATUR ile Yonetim Kurulu UYesi
Turan ERGIN Tekel A.$. biinyesinde Eahgan meslektaglarrmztn dolu ahmlannt Yerinde
gormek ve sorunlarrnr dinlemek
iEin Mug, Bitlis, Batman, DiYarbakrr, Adryaman, HataY ve Adana
Y.Tigl. Mudurluklerini ziya.ret etmiglerdir.Yonetim Kurulu UYemiz
Hiiseyin $IRLAK'rn da heYetimize
Batman'dan katrlmasrYla meslektaglartmtztn bulundugu Yerler
ziyaret edilerek mevcut konular
anlatllmrq uyelerimizin sorunlart
dinlenmigtir.
02 Hazlran 2006 tarihinde Yonetim Kurulu Bagkanr Yrlmaz TE-

Dairesi Bagkanr Sn.

Hasan

ESEN'le gorugmelerde bulunulmuqtur.

JTUN VE ALKOL

-

(\NUNU TASARISI ile
; - :-=-. TBMM AB UYum
' - -- :" :-- gorugmelerine katrl- :' . : ' -:rlsYon uYesi Millet,:., :- = =::iqerek Dernefimi-

:-

S.

;:--: =- ;.:--*::-:

='--a::-rakiqinAnkara': --'--^.r gUnABUYUm
K:::.s.. - - -- -- ::al edilmesi nede:.u.. :.: - -, :: ivesi Batman
Aliller, e.. :: ' )::;ltrktran ve
izmir ]\ilie:, e.i . Zexeril'a AKQA.lvl
ile konu hactc:.ca go:uqulmuqtur.
15 Haziran 2006 tarihinde Dernelimiz Genel Sekreteri Sabahattin BATUR ve Yonetim Kurulu

Uyesi Orhan YILDIRIM .!7?3

Savrh 1/1204 Esas No'lu TUTUN
VE ALKOL PiYASASI KANUNU
TASARISI ile ilgili olarak Devlet

Bakanl Sn. Abdullatif $ener'in
aErhg konugmaslnr YaPtrlr TBMM

AB Uyum KomisYonundaki toP02 Hzir an2006 tarihinde Yonetim
Kurulu Bagkanr Yrlmaz TEKAY ile
Yonetim Kurulu UYesi Turan
ERAiN Tekel A.$. YaPrak Tutun

igletmeleri ve Ticareti Daire Baqkanr Sn EnbiYa SANCAK'Ia gortigiilmugtur. Bu goriigmede Daire

bagkanhgr bunYesinde gahgan
meslektaglarlmlzln sorunlan de!erlendirilmigtir. Corugmede Do!u kadrolanna bir Ylhk atamalar,
gekli ve uygulamalar konusunda
gortig ahg veriginde bulunulmugtur. Bu atamalarda maldur
olan meslektaqlarlmlzln ma0duriyetinin giderilmesi istenmigtir. Sn. Daire Baqkanr da bu
konularda olumlu goruqlerini
bildirmiglerdir.
08 Haziran 2006 tarihinde Cenel
Sekreter Sabahattin BATUR ve
Yonetim Kurulu UYesi Turan
ERGIN. 4733 Sayth 111204 Esas

36

lantrya katrlmrglardrr.
21 .06.2006 tarihinde Dernelimiz
Yonetim Kurulu Bagkanr Yrlmaz
TEKAY ve Genel Sekreteri Sa-

bahattin BATUR, Tekel A.$. Genel
MudiirYardlmclsl Sn. Ahmet EraY
ATAY Genel Mudur Yardtmctst Sn'
Mustafa ERDOGAN, YaPrak
Ttitun igl. ve Tic' Dairesi Bagkant
Sn. Enbiya SANCAK, APK Dairesi
Baqkanr Sn.ZeYnel Abidin AYDIN
ile goruqerek meslektaqlanmztn
sorunlannt iletmiglerdir. Aynr.gun
Dernelimiz Yonetim Kurulu UYesi
Orhan YILDIRIM'rn da katrhmrYla

Anadolu Yakasr Bagmtduru
Sn.Kaztm KARAAHMETOGLU
ziyaret edilerek Tekel'in Daltttm
ve Pazarlama ile ilgili Yiikselen
trendi ele altnmtgttr.

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi
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Tekel A.$ izmir Y.T.igletrne
Mudurlu!u'nde gahgan meslektagrmz Sezer ALTAN ile Nurcan
hanrmtn oglu Ali 74.04.2006

Tekel A.S. Bitlis Y.T.lqletme
Mudurlugu'nde gahgan meslektagrmz Huseyin MAIARACI ile Rabia

tarihinde diinyaya gelmigtir. ALIAN
giftini kutlar , Ali'ye sag-ltkh uzun bir
yagam dileriz.

hanrm 07.05.2006 tari-hinde
niganlanmrglardrr. Qiftleri tebrik
eder,

omur boyu mutluluklar dileriz.

Tekel A.g. Bitlis Y.T.Igletme
Mudurlii!u'nde gahgan meslektaqrmrz Huseyin MATARACI ile Rabia

hanrm 27.06.2006 tarihinde
evlenmiglerdir.Qiftleri tebrik
eder,
tr\:'-

BULMACA ODULU
Geqtigimiz sayrdaki bulmacaYt

omirr boyu mutluluklar dileriz.

Eozen uyelerimiz arastnda

\:.-

yaptrfrmrz qekilig sonucu Mustafa

JL

SEYD|OCLU ve Se|im ASLANBAY
"Necip HABLEJVIiTOGLU' nun

Tekel A.$. APK Dairesi Bagkanlr!r'nda qalrgan meslektagtmtz
Suleyman ALICI ile Sonay ha-ntmrn
kzr Irem Yaren 12.04.2006 tarihinde
diinyaya gelmiqtir.AllCl giftini kutlar,
irem Yaren'e salhkl uzun bir yaqam

Milli Mucadele de Yegil

"

Ordu

Cemiyeti" isimli Eserini kazanmqlardrr. Tebrikederiz.

dileriz.

Bu saydaki bulmacayr dofru
Eozerek

30 Eyhil 2006

tarihine

kadar Dernek Genel Merkezimize

Gkel A.$.Adana Y.I lgletme Mu-

ulagtrran iiyelerimizden

durlugu'nde gahgan meslek-tagtmz
Cevdet TOPQUOGLU ile Zeynep
hanrmrn ollu Cihan 77.05.2006

iki

kigiye

ipek QALI$LAR'In "Latife Hantm"
isimli eseri hediye edilecektir.

tarihinde d0nyaya gelmigtir.

TOPqUOGLU giftini kutlar , Cihan'a
safihkh uzun bir yagam dileriz.

r,ffi-,
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rUTUru EKSPERLEBI
oeRrueGi
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eULreNi
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;*:ar"t

Tanrrverdi'Fikret Giintay, Ercan Aydemir'
Ayaktakiler; Haldun Babacan,Halit Demirten,Haluk
Demir'Hiiseyin Boray
tut',rin Akalp,Omer Hatipoglu,ilkay Kugukea Ali Derya
Aydrn,Turan Ergin,
Oturanlar;Ahmet $enoilu]f...it<urt,Yalgrn Ctzel,ismail
Mehmet Dede
$evket Kugtikkaraca,Aydtn

Tekel A.$. Adryaman Yaprak
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Tiitiin igletme Mudurliigti'ne

ziyaret.
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