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DernelimizinDT. oragan GenelKurulu ,16.09.2006 Cumartesi grinii
izmir Konak
Belediyesi_Gr.izelyah
Kult0r Merkezinde demokratik bir oriu- iErna" gergekleq_
tirifmigtir. Cenel Kurulumuzabizzatgelerek yada telgraflan ile
katrlai-misafirlerimize,
meslektaglarrmrza, segilsin yada segilmesin bu deriokratiln yang
ifinae yer aran ttim
aday arkadaglarrmza kath ve katrhmlarrndan ottiru teqekt<ui
6;.i-"rJ"n
donemin belki de t0tiinctiltiltimuzve meslegimizin en zorvirallannJan
"diy;.;r.biri oldulunun
-eski
bilincifle, oncelikle ttlm meslektaglanmrzrn
grinlerde .ld,uil
ylgnhktan uzaklaqmrg olarak diri ve tek hareket itme heyecanr"nr ;ibi"mutsuzluk ve
f,krar tetikleyecek,
olugturulacak ttim strateji ve politikalarla, uygulama kaiarlarrnrn
ahnmasrnda ortak
akh kullanmay temel ilke olarak one
Erkarmayr-hedefleyen bir yaklafrm iginde herkese
merhaba diyoruz.

Bu donemde yonetim Kururu,olarak
sayrh

Earrgma programlm*rn en bagrnd a, 4733
T0t0n Yasasrnda, neredeyse her kesimce kabul e;ilen revize
edilme ihtiyacrnrn,

(Bagbakantrk ulusar

rutrrn

programr 2006/29

*y,i, e;;;Gesi ile Devret

{oltrol
Denetleme Kurulu raporlarrnda
bile bulmik mumkundtir) rbrrl4 L;;lrvon ve Genel
Kurulunda ele arrnmasr iEin kuris garrgmara'mrzr Millewe*ilerimiz
neziinde en yolun
qekilde surdurmek olacaktrr.
Qahgmalarrmz ekim ay iEinde ,"ir"-c olup Milletvekille.ri ile gor0gmelerimiz devam etmektedir.

__o-zellegtirme kapsamrna arrndrfrndan beri piyasa pazar paylm srirekli kaybeden

TEKFI uygun fiyat aramak yerine kapsamdin grtarrtarak;r;;;ul-,nrn
in
gozulmesi
ve gokuluslu girketlerle gergek bir rekabet ortamlna sot<utmasi trtiyacr

artrk ttrm

kesimlerce anlagrlmaktadrr. son donemde TEKEL a" yup,tu"
uur,-vui"i-ru, sonunda
pazar paynda hemen 4-5 puanhk geri kazanrmlar sallimrg
olmasr Lu konuda atrlacak
adrmlann btyritulmesive hzrandr'rmasr gereginin igiretr oiurutg.t.,il-;iair.

- YaklaErk alil yldrr..Ozellegtirme kapsamrnaa olmasrna ,"6L. TEKEL ,in
Ozellegtirme s0reci belirsizlilini.korurke.t, ttlg ui. objektif faite.eiuvanmadan
160
meslektagtmrzrn istekleri drgrnda istihdam Fazlisr Personel
dnploruru[ijevlet personel
Bagkanhlrna bildirilmesi camiamrzda bilyuk h"rur",,riuL--fLrut-,g,
raur"

Mahkemelerinin mesrektagrarrmrzrn rehine verdikreri kararrarra
trygrlu-un,. yunr,g
oldugu yargr tarafrndan.da tescillenmigtir.
$unu belirtmek isteriz ti'Tuntt. Eksperleri
T0rk rritun0 ve sektorun dertleri ile dlrtlenen ve
Eozrim iEin gaba sarf eden, kendi
sorunlarrnr unutan camianrn en geng ve dinamik meslek gruurauiieKEL
ve T0rk
Ttitunculti!0 iEin iElerindeki heyecan hig bir zaman eksilmemiqtii. yrttarrn
iginden
suzulerek gelen bu sevgi yumalr yanhg bir idari tasarrufla aagrtacai
turaen degildir.
Qokuluslu girketlerin sigara pazar payrairmn buyridugri, kuguk";;hte srgaranrn afet
duzeyinde milyar dolarlarda kayrplara ulagtrlr, igxgl in kendi
daha gok
sahip grkacak drizenremereri hayata gegiim;k zorunda ordugu-u.tdunnu
bii Jonemde Tutun
Eksperlerine duyulan ihtiyaE ashnda eksitmemig bilakis
arimrgtrr. Tekrar aramrza
ka!{3n meslektagla'my
gtig katmrgtardrr. A*aaajil'm,ru yuuuyu i,og
laT,_umza
qgldlniz diyoruz. TEKEL A.g yonetim Kururu Blgkanr suyn iiuri-'qar_tgxnn
u"
TEKEL cenel Muduru sayn Fahri ARIKAN'rn bizimle benier
tu*uii
|a/aqtkrarrnr
gormekten duydugumuz memnuniyeti mesrektagra'mrzta paytaqma[itirir.
Ttitun ve Tutrin Mamulleri hususunda bilirkigi otmak iginka;u
u" 6r"r selctorde
gahganlar ile emekli ol??
rraten oiurauta;;t
da mesreki
^T.::l"ktagra.mrzrn
faaliyetlerini surdurd0kleri il aan
vargr Adalet Komisyonlarrna gahsen ya aa galgtrklarr
kyym kurutug aracilrlr ite 31 Ekim tarihine kadar tagvur;"i;;i;;;[igi
hu",.,runu
sizlere duyurmugtuk. Stire krsa olmasrna ralmen nitirhgilik
gerekli
-triu"uutiunna
ozerin gosterildiline inanryoruz. Konunun takipEisi olmuyi d"uu-

il

Ttitun Eksperinin corev, yetki ve Mesieid sorumluruklarr"J"."gir.
ile iigili

yonetmeligi 4733

qahgma

yasanrn amir hukmune ve belli bir on hazrrrrgr tamamranmrg
bugune
kadar Erkarrramamrgtrr. Bu konu TAPD( Baqkanr sayn
3.1-u:rl113qmen
Niyazi ADALJ ile yaptrlrmrz gorr-igmede de ele ahnmrs
von"t.*iigi" ui, an once
sayrrt

*

grka'lmasr hususunda. orumlu. yakragrm iEinde oldukri., go."i";-ritur.

Mesrek_

taglartmtztn bu konudaki hassasiyetlerini kargilayacak mrijdeli
6i, rtuu"ri goL yakrnda
verebilmeyi umuyoruz
8
Jfsm tarihinde agrklanacakAB komisyonu ilerleme raporu tasralrndan basrna
stzan bilgilere gore ithal edilen tutrin ve tttrin mamullerinden
alnan titiin fonunun
kaldrrrlmasr talep edilmektedir. Bu tarep kesinrikle kabur

ealemer. _naita bu fonun

kald'lmasr yerine fon ihdas edilirken ortaya konun

u-uiu

uygun otarak

trituncultgiim0zun desteklenmesi noktasrnda beg yrlhk kalkrnma ptanilnnda
da soz
edildigi uzere kaynak oluqturulmasr gerel<tigini d0giinmekteflz.

Saygrlarrmzla.
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yanlslra, gegen beg Yrlhk sureE

ctixunvt
noktaYa

iEerisinde T0rkiye'deki tutun ureticisi
sayrsrnda ciddi azalma meYdana
gelmig, TEKEL'in nitelikli kadrolarrnrn onemli bir krsmr iFP kapsamrna altnarak son derece talihsiz bir

surUklenerek bilinq yitimine ulrama-

gekilde tasfiye edilmek istenmig,

Ttrrkiye gibi girndemi siirekli

suni konularla meggul edilen ulkelerde, halhn ve gahganlann kendi ger-

gekliklerinden uzak
:,

bir

larr ve pasivize olmug
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kitlelere

doniigerek var olanr kabullendikleri bir

yagam bigimini sirrdurmeleri,

goriinen

bir

personelin kurumuna olan aidiyet balt
ypratrlarak motivasyonu hrilmtghr'

stkEa

TEKEL'i ozellegtirme Plan-

durumdur. Gunumuz

lannrn igerdili olumsuzluklann yantsrra, meydana gelen son geligmeler,
Turk tutunculugii agrsrndan daha da
zorlu gunlerin yaklagmakta oldufu-

Turkiyesinin en onemli sorunlartnt;

igsizlik, yoksulluk ve hatta agltk
slnlnnln altrndaki gelire mahkum
olma geklinde ozetlemek mumkun
iken, yurt igi ve yurt drgr kaYnaklt
uretilen halkrn gergek sorunlarrndan
uzak, Eok sayrda konunun gundemi
kapladrgr gortilmektedir.

nun bir gostergesidir.

Bunlardan biri, AvruPa Birlili
tarafrndan dayatrlan ulkemizdeki tutiin

fonunun kaldrnlmast talebidir. Bu
istem akh bagrnda hiE kimse tara-

Bu durumda toPlumun her
kesiminin kendi gergek gundemini

frndan kabul edilemeyecek bir taleptir.

dogru bir gekilde tespit ederek gerekli
mucadele yontemlerini geligtirmesi
hayati bir onem kazanmaktadrr. Dolaysr ile, kendi sektorunun sorunlartnt
ve gozum onerilerini en iyi bilen yaptlar olarak dernelimiz gibi mesleki

olan daha duguk maliYetle irretim
yapmak olup, Qin, Hindistan veYa
diinyanrn difer bolgelerinden ucuz
tutunleri ulkemize getirecekleri muhakkaktrr. Krsa vadede [lkemizi ucuz
tutun cennetine Eevirecek olan bu

orgtitlenmelere giiniimuzde onemli
gorevler dugt0gunti soylemek yanltg
olmayacaktr.
TEKEL sigara fabrikalartntn
ozellegtirilme kapsamtna altnmast,
son beg yrldrr ttitun eksperlerinin en
onemli gundem maddesi olmugtur.

4733 sayh yasa ile getirilen

Uluslar arasr girketler iEin oncelikli

uygulama ile oncelikle i.rretimi
gtiElukle 6.000 ton civartna getirilmig

olan Flue-Cured ve Burley ttltunlerinin uretimi tamamen stftrlanacaktlr.

Ardrndan da kendi yerli mengelerimizin irretiminde ciddi dugugler
meydana gelecektir. Bu durumda,

gerekse Tutun Platformu bildirilerinde dikkati Eekilen en onemli konunun,

sureE igerisinde TEKEL'in oriental
harmanh sigara satrqlanna da ciddi
darbe inecek ve birkag yl igerisinde
oriental harmanh sigara kalmaYacakilr. Dolaysr ile tuttin fonunun
kaldrrrlmasrmn Turk tipi tuttn iiretimi,
ihracail ve yerli sigaralartmrztn Pazar
pay agrslndan oldukga srktntr yaratacak bir uygulama olacall agrkttr.
Kaldr ki bu konu esas olarak AB'Yi

yani ozelleqtirme politikalan sonucu

degil, DTO'yu ilgilendiren bir konudur.

Yeni

uygulamalarrn agtrdr sonuglara ballt
olarak da, yrllara gore defiqik konular
tartrgrlmtgtrr. Ancak, soz konusu
donem igerisinde TEKEL'in T0rkiye

sigara pazarrndaki Paylnln

%40

seviyesinin altrna dtigmesi, yllardrr

gerek Dernek Bultenlerimizde

sigara pazanmztn uluslararasr tekellerin eline geEeceli gerqelinin belki
de en somut ornefini tegkil etmektedir. Her ne kadar son bir ylda pazar

kaybr durmug goriinse de, TEKEL

sigara fabrikalartntn ozellegtirme
kapsamtndan grkartlmamast ve uze-

rindeki siyaset basktstnrn kalkmamasr halinde kaybrn devam edecefi,
bugun herkes tarafindan kabul edilen
bir gergeklik haline gelmigtir. Bunun

Bir diger onemli konu, tutiln
ihracatEtsr girketlere uluslararasl
tekeller tarafindan son anda getirilen
0,01 ppm'lik rezidu stntrlamastdtr.
ihracatqrlar son yrllarda doviz kurunun
sabit noktalarda gezinmesi ile onemli
maliyet sorunlan yagamakta, dolayrsr
ile kar marjlarr gittikge azalmaktadr.

Bunun yantslra soz konusu rezidi.r
uygulamast ile, girketleri iflasa stirukleyebilecek bir stok olugma riski

ortaya grkmtgtrr. Bunun igin sonug
almasr zaman alacak uretici efitim

programlarr uygulanmasr gerekmektedir. Aksi takdirde gerek bu yrl
gerekse onumuzdeki yllarda tiretilecek olan tiitunler, uretici/qirket elinde kalacak ve dolaysr ile oriental tip
tutun uretiminin sonu gelecektir.
TAPDK'nrn, kurulugundan bu

yana gegen dort ylda, 4733 saYir
Kanundaki emredici hirkumlere
uygun olarak akredite bir tututVsigara
analiz laboratuarr kurrnug olmast

halinde, sektorun bugun Yagadrlt
rezidir sorununu daha kolaY atlatabilecegini soylemek pekala mumkindur.
Geqen bunca sure iqerisinde,

taslagr hazrr olmaslna ve kanunun
emredici huk0mlerine ragmen Tiitun
Eksperleri Gorev ve Qahqma Yonetmeliginin halen yaYrmlanmamtq
olmasr, TAPDK agtsrndan onemli bir
eksikliktir. Bagta kagaly'sahte sigara,
cezalar ve benzeri bir qok hususta

4733 sayth Kanunun yetersizlikleri
bilinmesine ragmen, geqen sttre
igerisinde ne TAPDK, ne de siYasi
irade tarafindan Eozume Yonelik
gerekli adrmlar attlmamtgtr.

TAPDK'yr, Turk tutunculii!0nun ciddi agmazlara girdili bu
donemde, yasalartn kendisine
yukledigi sorumluluklan yerine getirmede daha aktif olmaYa davet ediyoruz. Siyasi iradeden, Turk tutirnculufiunde varolan sorunlarrn gozumunii
kolaylagtrncr etkili bir yasanrn bir an
once grkanlmast igin daha kararh
davranmastm bekliyoruz.

iginde bulundulumuz do-

nem, belki de daha once

hiq
gonilmemig bigimde, sektordeki tum
taraflarrn gtkarlarrntn birbiri ile or-

t[qtugu bir donemdir. DolaYst

ile,

Turk tutirnculugu ile ilgili tum taraflar;

uretici orgiitleri, ihracatgr

girketler,

sendikalar. dernekler, meslek odalart,

sorunlartn agrlmasl iqin ortak politikalar geligtirilmesi yonunde giig
birlifi olugturmak zorundadrr. Aksi

takdirde telafisi mumkun olmaYan
kayrplarrn gergeklegecegi acr bir
donem kaprmrzda beklemektedir.
OktaY QELiK
Yonetim Kurulu BaEkant

iilt:

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

rtirUN

piyasanrn konirol edilemedi$ini;
bu nedenle de sigara kagakErhlrnrn

EKSPERLERi

dolrudan Tekel'in Pazar paylnl
hedef aldr!rnr; ustelik kagak

DERNEGi

yanl slra insanlann can salhlrnl da
tehlikeye attr!rnr;2005 yh iEerisinde

arttrfml, bu sigara kagakErhfrnrn ise

sigaralann devletin vergi kaybrnrn

GENEL

TBMM de gorugulen Tarrm

Kanunu'nun diklatle takip edildigini;
yaprlmak
istenen deligiklikler ile ilgili olarak

4733 sayrh Kanunda

KURULU
57.I<EZ TOPLANDI
Tiitiin Eksperleri Derne[i
Yayrn Kurulu
T{itun Eksperleri Dernefi,
kuruluq tarihi olan 1949 dan bu
yana Olalan Genel Kurulunu 57.

kez topladr. 16 Eylul 2006

Cumartesi gtinu Konak Guzelyah
Kultur Merkezi'nde yaprlan Tutun
Eksperleri Derneli Genel Kurulu
saat 10:3O'dabagladr.

Derne!imizin gor0qlerinin

TBMM'ndeki yetkili komisyon
tiyelerine ve kamuoyuna aktarrldrlrnr; 2005 yhnda 160 meslektaglmrzln Tekel taraflndan
istihdam fazlasr personel (iFP)
olarak tespit edildilini ve bu
meslektaglarrn

di!er

kurumlara

gonderilmesinde bazr haksrzhklann
olabildigini; dile getirdi. Divan Katip
Uyeliklerine Unal OZ; Ramazan

GENQ; Divan Ba.gkan Yardrmcrhlrna Ali BAKI ve Divan
Bagkanhlrna Hikmet SAPAI\ Genel
Kurula kairlan 232 Ttltun Eksperinin

oybirli!i ile

seEildi.Divanrn
olugmasrnda gosterilen g0vene

Saygr Durugu ve istiklal

tegekkur ederek soderine baglayan

Margr'nln okunmasmdan sonra .496

Konugmasrnr yapan Dernek

Divan Bagkanr Hikmet SAPAI.I' "
Ti.irk tutiinciiltilii tanm aErsrn-

BagkanrYrlmaz TEKAY;

dan,sanayi agsmdan,istihdam ve

"Tekel'in Turk ekonomisine
katkrsrnrn Eok fazla oldulunu;
ekonomiye bu denli katkrsr olan bir
kurulugu ozellegtirilmek istenme-

sinin bir zorunluluktan degil
tamarnen 0lkeyi idare edenlerin
tercihine bagh oldulunu; bu tercih
sonucunda TEKEL'in elinin
kolunun ba!landr!rnr; Tekel'in

monopol olma ozelli!ini

kaybetmesinden sonra Pazar
paylnrn %60 geriledifini ve buna
balh olarak Turk Ttitunu uretiminin
de %50 60 oranrnda azaldrgrnr;bugun igin Turkiye sigara
pazannda 41 bin ton yerli, 57 bin

ton yabancr mengeyli tut0n

kullanrldrfrnr; TAPDK nun yeterli
yasal yetkilerle donatrlmadr$rndan

vergi geliri aErslndan

Turk

ekonomisinin onemli bir kaynafr
olma ozelliline sahiptir. Ttitun 1940
yrhnda Erkarrlan Milli Koruma
Kanunu ile koruma altlna alnmry,
vergi getirisi sebebiyle uretilmesi ve
ticareti Devlet tarafrndan 1962 yhna
kadar desteklenmig ve koruma
altma ahnmrq bir 0rundur. 1962
yrhnda Erkanlan 196 sayrh Tritun
Uretiminin Desteklenmesine Dair

defa 7994 yrlrnda kota
uygulanarak ttitun 0retiminin belli

bir seviyede tutulmasl

amaglanmrgttr. 2002 yitn-da 4733
sayrh Kanun Erkanlmrgtrr. 4733 sayilt
kanun ile 1940 yhndan beri devam

etmekte olan iiretici tritunlerinin
desteklenmesine son verilmigtir.
Aynca 4733 sayrlr kanunla
irreticilerin artrk sozleg-melerinde
yazit ahcr talebi kadar tiitun
dikebilecekleri h0kme baglanmlgtlr. Yani artrk bir ahcr tuttin
ureticisi ile sozlegme imzalamamry
ve ne kadar tutunu satm alacalml
sozlegmeye yazmamrysa ekici tritun
dikemeyecektir. Sozlegme fazlasr
tirtunlerin aqrk arttrrma usulti ile
alrnrp satrlacalr yanh olmasrna
rafmen; bu ttitunleri kimin satln
alacalrna dair 4733 sayh kanunda
yeterince aErkhk yoktur. Destekleme

gorevinin olmamasr, sozlegmeli
uretim ve agrk artrmah satrg biEimi

gibi uretici hakkrnr garantiye

almayan yontemler ekiciyi tedirgin

etmig ve ekicilerin Eodu tiitun
tiretiminden vazgegmigtir. Turk
tut0nii ureticilerinin morali 4733
sayh yasa ile birlikte bozulmugtur,
T{itun Eksperlerinin de morali
bozulmugtur. $u anda piyasalarrn
ihtiyacr olan Turk t0tunu yeterince
yetigtirilmez olmugtur. Blend tipi

sigaralarrn ulkemiz sigara

triketicilerini kendi harmanlarrna
alrytlrmasr sonucu Ttirk tipi tut0n
talebinde bir daralma zaten
olugmugtur. Kuresellegme ruzgarlarrnrn iilkemizi de etkilemesi
sonucu Blend sigaralar Ttirk sigara
pazarmr da etkilemigtir. 2005 yhnda

35

40 milyon kilo Tiirk Tutunu

Devlet

ihracatrnm yanr srra, 55 -60 milyon
kilo yabancr ttitiln ithal edilmigtir.

tarafrndan desteklenmeye devam
edilmig. Devlet tarafrndan tr,ltun

Blend sigaralann harmanrnda
kullanrlan bu Virginia ve burley

Kanun

ile tutun tretimi

uruniine yapllan

bu

destekleme

tutunleri ABD, Brezilya ve Zimbabve

sonucu 1980 yrhndan itibaren

gibi bazt Afrika ulkelerinden ithal
edilmektedir. Bu kadar genig
colrafyada ithal etti$imiz bu

Devletin elinde ilk defa tutun stoklan

olugmaya baqlamrgtrr. Devletin
ekonomik kaybrna sebep olan bu
stoklarm azaltllmasr amacMa ilk

tuttinler yetigebildigine gore; bizim
ulkemizde de istenilen kalitede
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inantyorum.

Bu

konuYa

daha cok onem verilerek, Turk
Ttittinu pazannda kaYbettilimiz
pazar payrntn bir ktsmtnr geri alabilece!imizi dtig0nuYorum' Bu

pazarda ihtiyaE olan Virginia ve
burleyleri de uretmeliYiz. Tiirk
tiitiinctiltigunun, ttitun ekicilerinin
ve Tilttin EksPerlili meslelinin
korunmast iqin 4733 saYh kanun da
yaprlacak defiigikliklere Dernelimiz

gerekli mtidahalelerde bulunmahdrr." Qeklinde goriiglerini ifade
etti.

Salonda konuk olarak bulunan
Tek Grda-ig Genel Sekreteri

Mecit AMAQ; Genel Kurulda hazr
bulunan Ttitun EksPerlerine
hitabenyaptrlr konugmada; .

"TOrk t0ttinun0n istihdam

agrstndan onemine; Tutirn ve sigara

piyasastntn bilYuk bir Pazar
olduluna; bu Pazann tamamen

yabancrlara brrakrlmamast gerektiline Ttirk Tiittintln yagamasl ve
tiittinci.inun korunmast agstndan
partilere, sendikalara ve derneklere
btiyuk gorevler dugtugune" iqaret
ettikten sonra; "bu konuda uzman
olan Ti.itun Eksperlerinin gok buyuk
katkrlar sunabilecelderine inandt$tnt
ve tutirnle ilgili onemliprojeleri yine

Ttittin Eksperlerinin

uretmeleri

gerektigini" ifade etti.

Biilent$ANLI,
"7932 yrhndan beri ytirtirltikte
olan 1918 sayh KagakErhlrn Men ve
Takibine Dair Kanunun 10 Gmmuz

2003 tarihinde Yururlirkten
kaldrrrlarak 4926 saytlt KaEakgrhkla
Mucadele Kanunu'nun Yerine ikame
edildifini; ancak bu Yeni kanunun

KaEakErhk suEunun hiirriYeti
ballayrcr ceza hi.ikmunti Para
cezaslna Eevirmesi sonucunda

2003 yhnrn kaEakgrhk iEin bir Milad
haline geldigini; bu tarihten itibaren

eskiden uYugturucu ve silah
kaEakgrhgr YaPan bir Eok suE
orguttintrn artrk sigara, igki,
akaryakrt vb urunlerin kaEakErltltnt
yapmaya bagladrklanm ve onemli
kazanglar elde ettiklerini; bu

uriinlerdeki vergi Yukiinnn %70
lerin tizerinde olmastntn da
kagakErhlrnr tegvik etti!ini;2004 ve
2005 yllarrnda kagakErhlrn vergi

boyutunun B milYar dolart
buldu!unu; en onemlisi de

toplumda artrk kaEakErhk gibi bir
suEun yuz kzartmadrflrm; 2003
yhnda ytiriirlirle giren 4926 saylt
kanunda kimin kagakgrlrkla
mticadele edeceli konusunda yetki
karmagast bulundu!unu; kolluk
kuwetlerinin Yeterince gorevini
yapmadrfrm; tutun mamullerindeki
yuksek OfV nin kaEakgrltgt
arttrrdrSrnr; tutun mamullerinde yeni

OTV nin kaldrnlmast ve krYlmtg
tut0nlerin ithalatrna izin verilmeyerek yerli ureticinin haklannln
korunmast gerektilini; 04.08.2006
tarihinde TBMM ne sevk edilen
KaEakgrhkla Mucadele Kanun
Tasanslnda eksiklikler bulundufunu; kaEakErhkla mucadele igin
yeni kanunda mutlaka htirriYeti
ballaycr ve caYdrtct haPis cezalarmtn olmast gerektifini" soyleyerek sozlerini tamamladl'

lemedigini; boguna zaman
kaybrna neden oldulunu; Yeni
seEilecek Yonetim kurulunun

ilgili yasalart iyi
inceleyerek Yasal anlamda

gahgmalannda

meslektaglanmlzln hak ettikleri yere
getirilmesi gerektigini" vurguladt'

Abdurrahman NALCI
"Gegmigte dernek Yonetimlerinin
daha aktif Eahqtrfrnr, son yllarda bireysel kaygrlarla aktif olunamadrftnr; Ttirk tuttrnculultine ve
camiamtza btiyuk hizmetler YaPabilecek yeterlilikte insanlarrn
yonetime getirilmesi gerekti!ini;
yagananlart, ozellegtirmeleri, IFP yi
kader olarak gormeYecek; Yoneten-

ler ile igbirligi

YaPmaYacak bir

yonetim istedigini; inP olarak
gonderilen insanlara haksrzhk
yaprldr!rnr; ozellegtirme Eahqmalartna kargr mudahil olunmast
gerektifini; Yonetim Kurulu uYelerinin hizmet iEin, yararh Eahgmalar
yapmak iEin adaY olmast gerek-

iigi.ti; grkar hesaplanyla, koltuk

kapma hesaPlarrYla adaY olunmamasr gerektilini; salcr solcu
aylnml yaPmadan, diiqtincesine
bakmaksztn her uYesini egit bir
gekilde her turkti krYrma kargt
savunabilecek bir yonetimin seEil-

M.EminARSLAN
"160 Tttiin EksPerinin inP
yaprlmasrndan ve bunlardan biri
olarak uygulamantn yanhglanndan
mesini yiirekten diledilini;" soyledi'
bahsetmek istedigini; 25 Yrla Yahn
Divan Bagkanr Hikmet SAPAN
bir surelik gahgma haYatrnda
gonderilen
eksperlili hakkrYla ve gerefli bir tarafindan Genel Kurula
ADALI;
H.NiYazi
g"tita"- yaPtrlrnr, inP olarak TAPDK Bagkanr
Kaam
gonderilmesini dilerleriyle birlikte 6ia Bagkan Yardtmctst.
qALIqKAN ve Bitlis Igletme
bir hakszhk olarak mutaala ettilini;
bir onceki donemde Dernek Mirdurti M.Ali qlKn[OGLO'na ait
Yonetim kurulunda gahgma yaprla- yazrh mesajlar okundu.
Muzafferl$lK
cak ortamtn kalmamast sebebiYle
"
4733 saYh Yasadan sonra bazt
ettifini;
istifa
kurulundan
yonetim
tu.,.rn kargrhlrnda inP uYgula- arkadaqlanmrz TAPDK na gitme
gansrnr elde ettiklerini; TAPDK' na
masrna muhataP oldulunu; btlttin
kalanlann
bunlara ralmen Dernelin Anka- gidenlerin mutlu Tekel'de
olarak
IFP
olmadrlrnr;
mutsuz
ra'daki bir temsilcisi olabilmek
meslektaglanmz
gonderilen
havuza
amacrfa yonetim kurulu iiyeligine
iEin idareci olarak kendilerinden
talip oldufunu" dile getirdi.
gorrg ahndrfrnr; fakat kendi
HaYdaTPOLAI
"Onceki Yonetimin tuttin eks- gorugleri dolrultusunda uygulama
perlerinin II sayh cetvelden I sayh yaprlmadrfrnr, dernek Yonetimine
bir stErama
cetvele gegirilmesiyle ilgili E?ltg- aday olanlann buraY
kullanmadr!tnt;
olarak
tahtasr
incemalar YaParken Yasalan iYi
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ancat segilmig insanlar
I olduklarr

igin on

plana

Erktrklarrnr; Dernek yoneiimine
aday olanlann

il

niyetle ve gahgma

agkryla faydalr olma gayreti
gostermesi gerekti$ini; ancak
meslektaglanmzln da her
Seyrn
Eoziimiinu dernekten bekle_
memesi gerektigini; belirttikten
sonra dernek yonetimine adav

oldufunu"

dile getirdi.

TunayQOBAN

"1992 yrhndan beri Tekel'de
gorev yaptr{rnr ve neler yapllmasr
gerektilini karar ahcrlara ve kanun

yaprcrlara kargr sijrekli dile
getirdifiini ama anlagrlamadr!tnr;
neticede 600 bin tutun ekicisinin
100 bine geriledigini; yltrk 300 bin
ton olan Turk Ttitunu irretiminin
120 bin tona dugtufun0; dretimin
% 60 azaldtlrnr; iilkemiz pazarnd.a
ne idugu belirsiz sigaralarrn
satrldrfirnr; sigara igme yagrnrn B_10
yagrna kadar indigini;devletin kasak

sigaralar y0zunden Eok biryuk veigi

kaybrna u!radr$rnr;bu kaybrn
sorumlusunun Tutun Eksperleri
olmadrgrnl; kaEak sigaralarrn
mtrsebbibinin ve bu sigaralar
yiizunden meydana gelen vergi
kayblnrn ve bu gunku kara tablonun
sorumlusunun karar alma meka_
nizmasrnda olanlar ve sivasi
iktidarlar oldufunu;en son 2bO2
yhnda Tutun Eksperlerinin yanr sra
Cumhurbagkanrmzrn dahi muha_
Iefet ettili 4733 sayrh Tutun
Yasasrnr uluslar arasl guglerin
grkarttrfirnr; bu yasa ile tutunde
desteklemenin kalktr!rnr; ttitun
Oreticisinin kaderine terk edildilini;
bu yasa ile Tekelin elinin kolunun
baglandrfirnr; piyasay duzenlemek
ve denetlemekle gorevlendirilen
TAPDK nrn duzenleme g6revini
krsmen yerine getirdilini ama
denetleme gorevini yapamadrlrnr;Tritun igleri Daire Baqkanhfrnrn Tanm Bakanhlrna Uagtanarak ttitrin uretimini ve piyasanrn
duzenlemesini yapmasr gerektif ini;
geng meslektaElanmza istihdam

yeri aEmak igin ozel

sigara

fabrikalannda eksper gahgtrrma
zorunlululu getirilmesini; gumruk
grkrglannda tuttinlerin kontrolu iqin

mutlaka tiltrin eksperi

Ealrgtr-

rilmasmr; sigara kaga$lnrn % 25,lere
grktrfirnr; 4733 sayalt yasada kaEak

sigara ile mucadele yetkisinin
TAPDK'a verildilini, fakat ust

kurulun yeterli elemanl bulunmadrlrnr; rist kurulda daha fazla eksper
istihdam edilmesi gerektigini" dile
getirdi.

SezeTALIAN

"Tekel'in ozellegtirilmemesi
gerektigini; Gkel'in ulkenin srrtrnda
bir kambur olmadllrnr; mevcut

Muharrem Kararnamesi ile Duvunu Omumiyeyi, Reji idaresini ve kblcu
zulmunu getirmedi mi bu milletin
bagma ve peginden Mayk-Sykes
Taksim Planlan ile Sevr sanlmadl mr

bu milletin baqrna? peki Atalarrmrz
rutbelerini istanbul'da brrakrp
Kuwa-r Milliye Ruhu ile Anadolu'ya
gegip o taksip planlannr parEalayp
gope atmadrlar mr? 1995 yhnda tek

taraft imzalanan Gumr0k Birtili
Anlagmasr ve AB kaprlarrnda sonl
belli olmayan bekleme nobetleri. Bu

kadar teslimiyetin; Kurtulug Savagr
oncesi Sevr'in dayatlldlfr giinlerden
ne farkr var? Hepimizin iEindeki o
Kuwa-r Milliye Ruhu otdu m0?

durumuyla bile Tekel'in Turk Bizler bir olursak, iri olursak,
diri
tiitunciisu ve %30luk sigara pazan olursak ve seEilen
arkadagJarrmzr
agnmdan gok onemli oldufunu; goruq ayrrhlrna bak-maksrzrn
gorug
yeni yatrrrmlarla ve harman ve onerilerimizle desteklersek.
bu
gahgmalarryla birlikte reklam ve Derne{i
ve Tritun Eksperlisi
promosyon EahEmalanna onem Meslelini eski ihtigamtr
gunlerine
verilmesi gerektifini; yeni projelerin kavugturacaSlmrza
inanrhazlrlanmastnda ve uygulan- yorum. 1 995- 1 996 yrllannda
dernek
masmda Tekel Yonetiminin Tutun yonetimindeydim
ve
Rahmetli
Eksplerlerinden daha fazla istifade Agabeyimiz Orhan
6ZZt ile birlikte
etmesi gerektilini" vurguladr.
< <Tekel'in ozellegtirilmesi gah_
Metin SARIQAM
ganlara igsizlik getirecektia tdtun
"Meslegimizin hak ettidi ureticilerini perigan
edecektir>>
saygrnh{a erigmesi iEin yurlt demigtik; halen aynr gorugteyim.
Eahgmalar yaprlmasr gerektigini; Tekelin ozellegtirilmesinden derhat
sigara tireten ve pazarlayan vazgegilmelidir. Dernegimiz sonuna
firmalara Ttrtun Eksperi veya Tiitun kadar diyalog yolunu
denemelidir.
Teknoloji Muhendisi diplomah Ama yeri geldilinde
de siyasi
teknik sorumlu gahgtrrmak gerek- iradeye < <O iS
oyle olmaz> >
tigini; grda uretimi ve denetimi ile diyebilme kararllhltnda
da olmak
ilgili Eahgmalarda pasif kahndrfrnr; zorundayz. E{er
bu
Dernekte
TAPDK'nrn yeterli elemanr bulun- benim gahqmamm
faydah olacaflna
madrlrndan ve yasal bogluklar inanlyorsanrz, ben
kendini uguru_
oldulundan dolay piyasada yeterli mun dibinde hissedenlere
elimi
denetimi yapamadrfrnr" ileri s0rdu.
uzatryorum. Hani dstad Necip Fazil
RecepQAKMAK
ne diyordu bir giirinde: <<62
"Meslektaglanmlztn konugmalarma
yurdunda garipsin, oz yurdunda
bakrnca buyuk bir karamsarhk purya, Yuzustu gok
sur0ndun,ayafa
iEerisinde olundulunu ve sanki kalk artrk
Sakarya>>. Ayaja
iginde bulundufiumuz durumdan kalkmasr gereken sizlersiniz.
Ayaga
grkrg yokmug hissinin hasrl kalk.
Qunku sen Qanakkalesin, sen
oldulunu gordum. Tarihe bir 96z Sakaryasln, sen Dumluprnarsln,
gezdirdifimizde, i838 Balta Limanr Sen Gazi
Mustafa KemalAtaturk'rin
Ingiliz Ticaret Anlagmasrnrn 1995 neslisin. Ayaga
kalk Sakarya. Sen
Giimrtk Birligi Anlagmasrndan ne ayapa kalktrgln ve Dernelinin
farkr vardr. Drg gugler 1gg1 etrafrnda kenetlendigin gun bizler
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senin. emrindeyiz. HePinizi
saygryla selamltYorum." diYe

konugmasmt tamamladt.

..

Ahmet Hamdi GUMU$

gerektili durumda, bunun sallanmast

"Sorunlartn gittikEe Eogal-

iEin Genel Mildurluk ve Mi.iesseseden
olumlu goruq ahndrfru; ailesinin yurt

drlrnr; yagam kogullarrnln her geEen
gun alrrlagtrfrnr; bunun igin de yeni

yonetime Eok btiyuk sorumluluklar
d0gtugiinu; 2006 yhnda vefat eden
meslektaqrmtz Ercan CUXeg iqin
yonetim kurulunun yeterli duyarhhlt

gostermedilini" soyledi.
GtinayOZTURK

"inP olarak gonderilen

160

ilgili

dernek
bagkanrnrn % 90 isabetli bir ig
yaprldrlrnr soyledigini ve bu % 90
isabetli oldu!unu dtigundugu
kigilerin ismini agtklamast gerektigini; vurguladr. ifP olarak
belirlenen kigilerle ilgili Dernek
Yonetiminin bilgisi oldulunu ileri

meslektagrmtzla

surdti.

KayaTEKiN
kkelin iEine dtrguruldulu olumsuz
kogullara raimen halen gok onernli bir
k-rrum oldufunu; Pazar paymn birkaE
ynda % 7O'lerden, % 3}'luageriledifi ve

F
E

bu erimenin devam ettidini; IFP olarak
tespit edilen insanlara hukuksuz bir
uygulama yaprldrgr ve Mahkeme
Kararlanyla bu arkadaglann buyuk

s€

bagladrfirnr, bununda yaPrlan
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qin her
bulunuldu$unu,
tiirlir girigimde
tedavisinin yurt dryrnda yaprlmasr
lel<tagrnz Ercan GUNE$

Eogunlugunun Tekel'e geri donmeye
hul<iksuzlugun gostergesi oldpgunu"

soledi.

Dernek Bagkanr Yrlmaz TEKAY
elegtirileri cevaplandlnrken;

"inp

uygulamasryla ilgih gerekli
Eahgmalann yaprldr$rm, bu haksz
uygulamarun onlenmesi iEin her yere

drqrnda tedaviyi istemedi$ini; ksa
surede de Ercan arkadagrmzn vefat

ettilini; biiltenin bastmmrn

son

agamastnda olunmastna ra!men
baslcmn durdumlarak Ercan Gtineg ile
ilgih haberin bultene koyuldugunu;
higbir meslelctagrnz iEin oltim gibiaolt

bir

durumda ilgisiz davramlamaya-

ca!rm;" ifade etti.

Divan Bagkam SaYn Hikmet
SAPAI'{ Genel lfunrla gelen baz telgraf

ve tebrikleri okudu.. Yonetim lfun:]u
Faaliyet Raporunun, Yonetim l(rrulu
Muhasip Uyesi Turan ERGIN
tarafrndan okunmastndan sonra
Faaliyet Raporu olbirligr ile ibra edildi.

Denetim ldm.rlu RaPorunun Denetim
lfun-rlu Uyesi ilyas YALQIN taraflndan
okunmagndan sonra Denetim Ifunrlu

raporu da oybirligr ile ibra edildi.
Denetim lfunrlu 0yesi Ti.ran ERGiN
2007 yilrna ait tahmini butgeyi olmdu..
Aidatlann degigmesiyle ilgili herhangi
bir teldif verilrnediginden tahmini butg
yaprlan oylama neticesinde oybirligi ile

kabul edildi. Ali BAt( Demek Genel
I(rmlunun ylda bir yaprlmasru onerdi.
Oneri oygoklugu ile gundeme alndrve
yaprlan oylamada Cenel l(rrulun iki
lda bir yapilmasna devam edilmesi
oy Eoklugu ile kabul edildi.
Plaket torenin de 2O04-2006 yllannda
emeldi olanlara plaketleri verildi.

bagvurulartntn oldu!unu, fakat
engellenemedili , bu konuda

inisiyatifin Genel Mud0rluk ve
Hukumette oldu!unu; Sigara
fabrikalannda Mudur Yardmcrlanrun I
sayh cetvelde oldufunu, Yaprak Tuh-m

igletme Mudurluklerinde Mudur

II sayh cetvelde
oldufunu, bunun meslektaqlanmz iEin
bir magduriyet oluqturdufunu, bu
durumu duzeltrnek igin dernek olarak

Yardrmcilanntn

galqhklanru; 2006'da vefat eden mes-

#.1

Salonda hazr bulunan yeni emekli
meslektaglanmzdan

Behig UFACIK, Mustafa
qENcdl,Biilent GdVEN; Selquk
OZneCene, Murtaza BEKTA9;
Kemal Yrldrnm ULUER, Yrlmaz
AYDUK a plaketleri Demek Bagkant
Yrlmaz TEKAY ve Genel Selceter
Sabahattin BATUR tarafindan verildi.
Genel Lfuml tarafrndan . oybirligi ile
seEilrnig olan Erding YETMOGLU, Ali

AI$n Ai

Ekber oeilxAYAaan
olugan Oy Tasnif Heyetine Divan'ln
gorevi devretmesinden sonra

Yonetim, Denetimve Onur lfunrllannn
seEimine geEildi. Btryuk bir olgunluk
igerisinde yaplan seErirnler sonucunda
Oy tasnif heyetinin yaprrnq oldugu

saymneticesinde;T0tun Elcsperleri
Derne- gi'nin 16 l09l 2006 tarihinde
yaprlan Olagan Genel ltrmlu'na232
kginin kabldrg , 222 kginin oY
krlandgr, 1 oyun geEersiz oldufu
tespit edildi.
Oy sayrru sonucuna gore Yonetim

lfunrlu Asil Uyeliklerine Sabahattin
BAIUR, OktayQELIK, Oguz BITER,

Kubilay KOq, Mehmet Emin
ARSLAN, Recep QAKMAK ve
Mehmet Ali AGAR ; Denetim tfunrlu
Asil Uveliklerine Mustafa YORDEI4
Filcet O/SAL, ilyas YALQIN ve Onur

Kuruluna

Kazlm

KARAAHMETOCLU, FATUK
GdLPINAR, Hiiseyin Koq
seEilmiglerdin

Yilrutme Ittrullanna segilen tum
meslektaglanmm kufla4 Ealqmalannda
baganlar dileriz.
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sayrh yasantn 17nci mad-

AB KOMISYONU

ILERLEME
RAPORUNDA

YERALAI{
..TUTIJN

FONU

KATDIRILSIN'O

desinin son frkrasr ile getirilmistir.
Tutun fonu, Virginia, Burley ve

vasrft gark tipi tutun ekiminin
illegtirilmesi, geligtirilmesi, tutrin
ekicilerinin desteklenmesi ve

efitilmesi, t0tun borsasmrn kurul_
masl, tutun 0retici kooperatiflerinin finansmanr, sektorce
kurulacak hangar ve kurutma
tesisi gibi yailrrmlarrn finansmanr.
ulke dlgrnda Turk tiitununden
mamul fabrikalarrnrn kurulmasr,
TEKEL'in modernizasyonu ve
ozellegtirilmesi, Turkiye'de ureti_
Ien sigara ve diler tutun mamul_
Ierinin ihracatrnm desteklenmesi
amacryla uygulamaya konul_
mugtur. Ancak; 2L02.2001 tarih
ve 4629 sayh " Bazt Fonlann
Tasfiyesi ile ilgili Kanun" ile Tutun
Fonu da kaldrrrlmrg ,gegici Madde
ile yeni bir duzenleme
yaprhncaya kadar ,Mulga fon adr

1-A

TALEBi

Uznnixn
nin oncERLENDinun.

Mehmet Emin ASLAN
Tiltii n k knol oj is i Miihend i s i
Tr,it.ii n E ksp e r I er i D e rn e
!i
Ydnetim Kurulu Uvesi

8 Kasrm tarihinde aerklanacak

Avrupa Birligi komiiyonunun

basma yansryan ilerleme Rapo_
ru'nda mallann serbest dolagr_
mrndaki krsrtlamalara dikkat cL_
kilerek ,ozellikle ithal tiitunden ve
Ithal sigaradan ahnan fonlann
kaldlnlmasrnrn talep editdili anla_

grlmaktadlr.

AB'nin "kalksrn" dedigi Tuttin

Fonu 28.05. 1986 tarih
',t:rilri:lii.,::,: ':: .r, :. : ,. r ,

.

v

"SZgt

altrnda ahnan paralar tutun
ithalatrndan 3.000 $ ton, tut0n

mamtillerinin ithalatrn-dan paket
bagrna 0.4 $ kesilmeye devam

edileceli ve hazineye gelir
kaydedilecedi belirtilmistir.

Sanrnm AB, Tutun Ortak
Piyasa Duzeni (TOPD) kapsa_
mrnda kendi tutun ureticisine
garanti ve yon verme fonlarmdan

(FEOGA) odedigi 2,75_4,t3
Euro/kg primi, katrhm mrizakerelerine baglamtg olmamz munase_
beti ile Turk giftgisine de odemeye

bagladrfrnr zannetmektedir.Aksi
halde bu talebin anlagrlrr olmasl

m0mkundegildir.
Bu talep kargrsmda AB komis_
yonuna hemen gunu duyurmamz gerektifi anlagrhyor.
Turkiye ,Yrlhk ortalama 150 bin
ton tutun 0retimi ve 100 bin ton
tutun ihracatr ile tutuncu bir ulke
konumundadrr. Ttirk tutrin ure-

ticisi,AB'de gorulen prim,ek

edici

odeme,telafi
destekleme
unsurundan yararlandrilmaz.

odeme, ozel yardrm, kota geri
ve
destekleme unsurundan yarar-

ahm gibi higbir koruma

landrrrlmaz.

0retici, Orgritsuz bir yapr iginde

.
tek
tarafh irade ile

olusan
sozlegmelerle iiretimini surJur_
mekte,sozlegme fazlasr yada
sozlegme drgr urettili tutunlea ya
elinde kalmakta yada karaborsava
dugmektedir.

4733 say.tlt Tutun yasasl ile
birlikte Turkiye'de tutun rjretimi
Eok zor kogullar altrnda surdurule_

bilirken,Virginia,Burley tutun

ithalatr 70-80 bin tonlara davan_

maktadrr.Bu hali ile T0rk
Ttitunculu!unun kaybedece!i
yeni mevzilere tahammulu yoktur.

Bu konudaki aksakllklar

Devletin en ust organlanrun rapor
ve genelgelerine
yanslmlg

bile

bulunmaktadrr.Bu anlamda:

Cumhurbagkanhjr Devlet Denet_

leme Kurulu'nun (DDK)

Tu_

tun,TUtun Mamuller ve Alkollu
Igkiler Duzenleme Kurumu
(TAPDK) 2003-2004-2005 vrlr
igfemlerini deferlendiren ZOOO
nisan ayrnda drizenlenen rapor'unda AB' de oldulu gibi

tutunde kilo bagrna prim sistemine
geEilmesi,gerEek ureticilere kota

verilerek tiretimin belli duzevde
tutulmasl, Virginia ve nuitev

tutunlerinin uretimine

agrrhi<

verilmesi gerektiline yer

veril_

mektedir.

_ Yine Bagbakanhjrn Tutun
Kontrol Projramr 2O06/29 savlt
Ekim ayrnda yaymlanun g"nll_
gesinde "Tutiin uretiminin izlen_
mesi, kaydedilmesi iglemlerinin,
AB Tutun Ortak piyasa Duzeni

normlanna uygun hale getirilmesi
4733 sayrh Kanunla getirilen
sozlegmeli riretim sisteminde
gorulen aksakhklann giderilmesi
ve sistemin igleyiginde rjretici_
drgiitlerinin iglerlifinin artrilmasr',
hedefl eri belirtilmektedir.

[€

.
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Raporda elegtiri

konusu

edilen rekabet hukuku
aErsrndan durum incelendifinde,tuttin ureticimizin, Tiltun
Ortak Piyasa Duzeni iginde uretim
yapan AB giftgisine gore haksrz
rekabet kogullan iEinde uretimini
surdur-meye gahgtrlr ortadadrr.
AB t0tun ureticisinin sadece
prim olarak aldr$r Pazar fiyat
destelini, ureticimiz toplam urun
fiyatr olarak bile goremedifinden,
AB de var olan yeterli destekleme
unsurlarr geligtirilmeden fonunun
kalkmasr durumunda ne Virginia
Burley ttit0nunde uretimin artrrlabilmesinede Qin ve Hindistan da
tiretimine baglanan ucuz $ark Tipi
Ti.ltun ile rekabetini surdurtilebilmesi mumkun olacaktlr.
c=
=

=
=

=
::5

+
-.
::

Tum bu nedenlerle,Tutun
Fonunda olugan kaynak tutun
piyasalarrnd a P azar fiyat desteli ve
yaprsal donugum igin kullanrlarak

piyasasrnln rekabetgi bir yaprya
kavugmasr ,ihtiyag duyulan Virginia ve Burley Tut0n 0retiminin
geligtirilmesi igin kullanrlmahdrr.
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*=
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Sonug olarak;

€
€

Bolgesel firun olmasr nedeni ile
herhangi bir gumruk vergisi

2006 yhnda duzenlenen DDK
Raporu'nda,Bagbakanhk Tutun
Kontrol Prolramr 2006/29 sayilt
genelgesi ilgili bolumunde ,DPT
Yedinci,Sekizinci ve Dokuzuncu

Beg Yrlhk Kalkrnma Planlarrnrn
hepsinde tut0n piyasalarrnda
yaganan sorunlar adeta ortak
ulusal bir irade olarak ortaya
konmaktadrr. Yine sMl toplum
orgutleri olarak Tttun Platformu

Eatrsr altrnda Tek-Grda ig
Sendikasr,Tutun Eksperleri
Derneli,Turkiye Ziraat Odalan
Birlili,Ziraat Muhendisleri Odasr,Tutun Satrg Kooperatifleri ve
Birlikleri tutun piyasalannda

I
Tohumculuk Yasa Tasarrsr:
Ulusal Bafrmsrzhk,
Grda Giivenligi,

indirimine gidilmemesi imkanlnr
sallayacak ozel tirunler kapsamrnda deferlendirildiginden DTO
ile muzakere surecinin devam

ettili bir ortamda AB'nin "Tutun
Fonu DTO kurallarrna avkrndlr"
sau gegersizdir..

Grda Giivencesi
ve

Biyolojik Qegitlili[imiz
Uzerinde Bir Tehdittir.

Devlet Planlama Tegkilatr
Yedinci,Sekizinci

ve

Dokuzuncu
beg ylhk kalkrnma planlannrn
hepsi, bu fonun kaldrnlmasnr
degil,0retimin surd0rulebilirlifi
iEin bu kaynalrn kurulug amacrna
uygun olarak kullanrmrnr 6nermektedir.

Bu kadar genig kesimlerce
adeta ortak ulusal bir irade olarak
ortaya konan tutundeki sorunlara,Turkiye Buytik Millet Meclisi
kaytsrz kalmamah, AB'nin hem
ekonomik hem siyasal alanda

sirrd0rduju gifte standartlara
kulak asmadan, Plan B0tge
Komisyonuna gelmig olan 4733

,'::.

E
a;

ifade etmektedirler.
D0nya Ticaret Orgutu (DTO)ile
yapllan pazarhklarda ttitun, frndrk, pamuk ve gay Turkiye iEin

sayh Tutun Yasasrnda gerekli
dtizenlemeleri yaparken Tutun
Fonu gibi kaynaklan gegici maddelerden kurtararak kurulug amactna uygun olmak uzere yeni
Tutun Yasasr igine almah, Turk

Tuttinctrsunun hizmetine sunmahdrr.

Egemenliflin Kayrtsrz $artrz
Millete ait oldulunu bildifiimiz ve

inandr!rmrz Ataturk

T0rkiye'sinde, Milletvekillerimizin bu
sesimize kulak vereceline inancrmtamdr.
Saygrlarrmla

yaganan sorunlarr her frrsatta

T111M0B

Ziraat Miihendisleri Odasr
Izmir gubesi

Tiitiin Eksperleri Dernegi
Uziim-Sen / Tiitiin-Sen
Kiittiir Platformu
TEMA i2nir TemsilcitiEi

Ege Qevre ve

Yagamrn kaynalr

ve tanmda

bitkisel uretim materyali olan
tohum, bir ulkenin tanm sektoru
iEin stratejik oneme sahiptir. Bu

baSlamda, tohum uretim ve
da!rtrmrnr Eokuluslu girketlerin
tekeline brakan ulkelerin, ba$rmsrz

bir tarrm sektorunden soz edebilmeleri olanakslzdlr. 'AB Uyum Paketi" iEinde TBMM'de gortigulecek
olan "Tohumculuk Kanunu Tasartsr", tohum alanndan kamuyu Eekerek sektoru ve grda guvenlilimizi
tumuyle gokuluslu girketler ve
onlarrn yerli tageronlannrn egemenliSine terk ediyor.
Tohumculuk Yasasl ile Thrrm

Sektcirtnde Girdide

DrEa
Ba{rmhhk Derinlegecek ve Grda

Gtvenligi ve Giivenli Grdaya
EriEme Hakkr Ortadan Kalkacakhr.

Tohum, binlerce ylhk tarrmsal
birikim sonunda elde edilmiq ortak
mirasrmzdrr. 1980'li yllara kadar
neredeyse tamamen devlet eliyle
uretilip Eiftgilere ucuz fiyatla
dalrtrhyordu. Neo-liberal politikalar
sonucunda tohumluk dryahmmm
serbest brrakrlmasr ile ba$latrlan ve

[g
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rUrUru erspeRreRi
oenrueGi
eULreNi

her geEen gun derinlegtiren
drga bajrmhhk surecinin bir
halkasr da Tohumculuk yasa
Tasarrstdrr. "TAGEM'e (Thrrmsal
Aragtrrmalar Genel Mudurlugu)

I

balh enstituler aracrhlryla yurutulen
tanmsal fu-Ge faalivetleri sonucunda, TiGEM'e (Tanm iqletmeleri
Genel Mudurlugu) ait Eiftliklerde
tohum uretip, ucuz fiyatlarla ve
zamanrnda tireticiye ulagtrrma
geklinde igleyen kamusalsistem bu
yasa ile yok ediliyor ve devlet bir
yagamsal alandan daha Eekilerek,

yabancr girketler ile onlara
tageronluk edenlere yeni kar alanlan
yaratilryor. Kendi yerel tohumunu ve

Eegitlili!ini giderek kaybeden

EiftEilerimiz 1kg domates tohumunu 18-20 bin dolar fiyatla almak
zorunda brrakrhyor. Tohum da dahil
her turlil girdinin giderek uluslar

arasr girketlerin eline geEtili bir
sistemde tiretici sozlegmeli tireticilikle urettigi urununu maliyetine ve
maliyetinin altrna satmak zorunda
kahyor. Tuketici ise ureticinin eline
geEen gelirin yaklagrk 6 kat ustunde
fiyatla tuketmek zorunda brakilryor.
Tasarr'nrn "yetki devri" Uaitrt<tr

maddesi ile; Tanm

ve

Kovisleri

Bakanhfr, tohumluk uretimi, r"rtifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi
alanlarrndaki yetkisini, tohumculuk

faaliyeti ile ulragan alt birlikler
tarafrndan kurulacak,,Tiirkiye
Tohumcular Birli{i"ne suresiz
olarak devredecektir. Boylece,
uretim yapantn kendisini denetIemesi gibi akla ve kamu yaranna
aykrrr bir htikum, Yasa maddesi
haline getirilmeye Eahgrlmaktadrr.
Aynca, ulkemizin "grda gtivenligi" ve

grda gilvencesi-egemenlifi" bir

avuE uluslar arasr grda tekelinin kar
histerisine brrakrlmrg olacaktrr.

Tohumculuk Yasa Tasansl
Ozellikle Ktigtik Qiftgiterin yok

yontemlerle geligtirilmig olan
genetik yapr" olarak tanrmlanryor ve

tescile tabi krhnlyor. Yasanm bu
maddesiyle, gok uluslu Eirkeiler,
bu topraklarda y0zyllardrr, dolanrn
ve insan emelinin olugturdu$u
tohumlarr, neye yarayacalrnr bilmedilimiz biyoteknolojik yontemle
kazandrrdrklarrnr iddia ettikleri sozde

"yeni" ozellik ile patentlemeye
gahglyorlar. Tohumlarrn patent
altrna ahnmaslna, gokuluslu tohum
tekellerinin tohum piyasasrnr ele
geEirmesine hak tanryarak EiftEi
haklannrn ihlal edilmesine yol
aErhyor. QiftEiler binlerce yldan
gelen bilgi birikmiyle rslah ettikleri
tohumlan uzerindeki haklarrnr
kaybetme tehlikesiyle kargr kargrya
kalacaklar ve boylece temel uretim
girdilerini her yl bir onceki yrldan

daha zor temin etmeye baglayacaklardrr. Tohum uzerindeki toplumsal haklann, tohum girketlerinin
eline gegmesi ile giftEiler bir yrldan
dilerine tohumluk ayramaz hale
gelecekler ve

bu gekilde tanmsal

tiretim tarrm tekellerinin insafrna
brrakrlacaktrr.

Ayrrca, Thsan'nrn "Thzminat"
baghkh maddesinde, kusurlu tohumluk nedeniyle zarara ulrayanrn
zarara ulradrlrnrn tespitinde ispat
yuku zrmnen ureticiye devredilmekte, boylece tazminat alma hakkr

baqtan onemli olEude smlrlandrrrlmrg olmaktadrr.

Tohumculuk Yasasr Biyolojik
QeEitliligim izi v e Zengin Thnmsal

Urtin Desenimizi Tek

TipleE-

tirecektir.
Turkiye'de her yrl, 2 milyon tona
yakrn genetigi dejigtirilmig (GDO'lu)

mlstr, soya, pamuk ve kolza higbir
denetime tabi olmadan girmekte;
yem rasyonlarrna katrlmakta, iglenmekte ve 800 Eegidin uzerinde urun
olarak tuketici sofrasrna ulag-

Olmasrna Neden Olacaktrr.

maktadrr.

Tohumculuk Kanunu Tasansr,
EiftEileri yok edecek hukumler
iEeriyor. Bu yasayla, tarrmsal
Eegit;

Turkiye'de uretimi ve da{ttrmr
yasak olan GDO'lu tohumla4 bu

".. geleneksel ve/veya biyoteknotojik

Yasa Thsansr ile yasallagtlrrlmakta ve

ulkenin GDO ile iggaline ortam

hazrrlanmaktadlr. Artrk yabancr
girketler, gen kaynalr olan ulkemizde, herhangi bir tohumu-muzu,
biyoteknolojik yontemlerle kazandrrdrklan bir ozellili gerekEe gostererek patentleyebileceklerdir.

Tum Avrupa'daki bitki Eegidine

yakrn bir sayda olmak uzere, 3 bini

endemik toplam 13 bin bitki gegidine sahip olan Anadolu cofrafuasr,
gen bankasr nitelijindedir. GDO
iggali, biyolojik Eegitliligimiz uzerinde buyuk bir tehdit olugturacaktrr.

Genetili Degigtirilmig tohumlann ulusal bir biyoguvenlik yasasr
ile yasaklanmadan, boyle bir
yasasm hazrrhlrna girigilmesi uluslar
arasr sozlegme duzenine ve Turkiye'nin taraf oldulu sozlegmelere
ayklndrr. Bu yasayla GDO'lu
tohumlann ulkeye giriginin serbest
brakllmasr ve ticarilegmesi hukuksal giivenceye kavugmaktadrr. Oysa

bilinmektedir ki GDO'lu tohumla4
Eevre ve halk salhgr aEsndan olasr
riskler tagrmaktadrr. Pek Eok ulkede

GDO'lu tarrm yasaklanmrgtlr. Bu
tohumlarrn biyoguvenlik, biyogegitlilik ve halk salhgr agrsrndan
genel olarak guvenilir olduluna dair
uluslar arasl duzeyde ve AB
iEerisinde bir fikir birligi bulunmamaktadrr. Bu urunlerin zararcru
oldulu ispatlanrncaya kadar da
ulkeye girmelerine yasal olanak
yoktur. Turkiye'nin de hukuk
sisteminde yerini alan ihtiyat ilkesi
bunu emreder. Buna ralmen bu
yasanm Meclis'e getirilmesi ulkenin
grda geleceginin tehlikeye sokulmasl ve hukukun bir kez daha

gilnenmesi anlamr tagrmaktadrr.
Bu konuda duyarh demokratik
kitle orgutleri olarak bizler, Thsan'nrn

geri Eekilerek, ulke ve

riretici

yaranna dirzenlemelerin ya€ama

geEirilmesi konusunda TBMM'den
duyarhhk beklemekteyiz, iilkenin
gelecefini pazarlayan bu yasaya
kargr bagta TBMM'ni halkrmrz ve
kamuoyunu goreve Eagrrryoruz.
Tohum Yaqamdrr, YaEam Bizimdir.

TUTUN EKSPERLERI
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varhklart uzerindeki haklarrntn

verilmigtir.

TEKEL qALI$ANIARI VAKFI

vONnriN,I KURUIU

Vakrf Senedinin degigtirilmesine iligkin 30.06.2006 tarihli
Genel Kurul Karart Vahflar siciline

tescili talebiyle mahkemeYe

BA$KANLIGI'NDAN

sunularak s0recin hzlandtrllmast
amacryla Vakrflar Genel Mudurlugu

gorugu igin elden takiP Yetkisi
ahnmqttr. 3 gun iEerisinde Vakrflar

Genel Mudilrlu!0nden ahnan

Fahri ARII(AN

cevapla, Vakrf 'Senedinde bazt
noktalarda (Senede ilave edilen

Yiinetim Kurulu Ba$kanr

;,Sayrrt'Uyelerimiz;

Siz Sayn Uyelerimizi

Vakrf

Eahgmalan hakkrnda bilgilendirmek

amacryla 31.03.2006 tarihinde
Olagan Genel Kurul Toplantsndan

sonraki Ealrgmalar aga!rda
ozetlenmigtir.

.

Bilindiliuzere 29 Ocak 2004
tarihinde yururluge giren 5072 sayrh

Dernek ve Vaktflann Kamu Kurum

Kuruluglar ile iligkilerine dair
Kanun gerelince Vakrf Senedinde
yaprlmasr gereken degigikliklerin
4721 sa5nh Turk Medeni Kanunu
huktimleri EerEevesinde Vakrflar
siciline tescili amactyla Kartal
3.Asliye Hukuk Mahkemesinde

ve

aErlan dava bugune kadar
sonuElanmamtgttr. Dava aga-

masrnda, Vakfrmz Genel Kurul
Kararlarryla Vakrf Senedinde
yaprlmasr ongorulen deIigiklikler
hakkrnda TC. Bagbakanhk Vakrflar
Genel Mtidurli.igiince olumsuz gorugler verilmigtir. Yasa gerefihce,
yasada yaprlan degigiklere uygun
hale getirilmesi zorunlu olan Vakrf

Senedinde yaprlmasr gereken
degigikliklerle ilgili davanm Vakfi mrz

aleyhine sonuElanmastntn Vakfrn
kapatrlarak mallarrnrn Vakrfl ar Cenel

Mtidiirlugiine intikalinin soz konusu
olmasr gibi olumsuz sonuElar

do!uraca!r dikkate altnarak

30.06.2006 tarihinde

YaPrlan

Olagantistu Genel Kurulda, Vakrf
Senedinin ozti korunmak itibariyle

sadece yasantn ongordugti
degigikliklerin yaprlmasrna karar

Tekel'in yeni, yaprlanmasryla ilgili
Ornelin : Muessese Mudiirluklerinin
A.$.'ye donugturulmesine baglt
olarak yaprlan ibare degigiklikleri
gibi) duzeltmeler istenilmigtir. Adli
tatilin sona ermesiyle birlikte senet
degigikligiyle ilgili Eahgmalara
yeniden baqlanrlmrg olup, Vakrf
Genel kurulu Olalaniistu Toplantrya
ga!rrlarak yaptlacak senet degiqiklifi tescil karart iEin Kartal 2.
Asliye Hukuk Mahkemesine sunularak Kastm ayna ertelenmiq olan
duruqmantn erkene altnmast taleP
edilecektir.

Diler yandan Nisan aYndaki
bilgilendirme mektubumuzda da
belirtildigi 0zere, 30.03.2006 tarihli
Genel Kurul'da;

a) Uyelige devam edenlerin
menfaatlerine halel gelmeYecek
gekilde birikimlerinin da!ttrmtna
iligkin yontemlerin oluqturulmastna

yonelik Eahgma yaptlmastna ve
Olaganustu ToPlantr ile Genel
Kurul'a sunulmastna,
b) Soz konusu Eahqmalarrn 6
uzere mumktin olan
geEmemek
ayl

en krsa surede

tamamlanmast
hususunda Yonetim Kurulu'na yetki

tespitine ve odenmesine iligkin Eahgmalar y0rutulmektedir.
Bu kapsamda, 0ye haklannln tesPiti

amacryla'Aktuerya"..hesabr yaprlmasr igin Hacettepe Universitesi'ne
bagvuruda bulunulmug oluP bu
hesaplama Vakrflar $ube Mudurlirgunce de zorunlu gorulmektedir'
Belirtilen konulardaki Eahgmalar surdurulmekle birlikte, bilindili uzere, Turk Medeni Kanun hukumlerine gore kurulmug olan
Vakfrmz, Vakrflar Genel M0durlugunun gozetim ve denetimi altrndadrr. Vakfrmrz Cenel Kurulunda
ahnan b0tun kararlar Vakrflar Genel
Mudurlugunce, Yasalara ve Vakrf
Senedine uygunluk aEtstndan
denetlenmektedir.

Tum iqlemlerin Vakrf

Sene-

dine uygunlugu yasal zorunluluk
olup, senet degigikligi de ancak,
Vakrfl ar Genel Mudurlulunun uYgun
gorugu uzerine mahkeme karanYla
Vakrflar siciline tescil ile mumkun
olmaktadrr. Dolaysryla, gerek Yasa
hukumlerine uygun iqlem YaPabil-

ffi€, gerekse uyelerimizin

Vakfrn

varhklanndan, katkrlarr orantnda
adil olarak ve en ktsa surede
yararlanabilmelerini sa!lamak
amacryla surdtrulen iglemlerin
yasal sirreci ve sonuE ahnabilmesinin, yasal mercilerin onaYna
bagh bulunmast nedeniYle sonuElanmasryla ilgili belirli bir takvim
verilmemektedir.

Vakftmztn yaklagrk 15 MilYon
YTL. civartndaki nakit varltlmtn ta-

maml kamu bankalarrnda vadeli
mevduat hesaplarrnda bulunmakta

verilmesine, Karar verilmigtir.
Uyelerimizin bilinen beklentilerini
kargrlamak amacryla Cenel Kurul

olup, Yonetim Kurulumuz

kararrnda ongorulen Eahgmalar
Eegitli alternatifler ilzerinde devam
etmektedir. Bir yandan Vakfimrzm
igtirak etmig oldulu girketlerdeki

Uyelerimizin bilgilendirilmesine

ortakhk durumlan ve hisselerimizin

Vakrf Yonetim Kurulumuzun bilgisi
drgrndaki soylentilere itibar edilmemesini bildirir saghkh ve mutlu

nakde donugturulme Yontem ve

olanaklan deferlendirilmekte, diler
yandan uyelerimizin Vakfln mevcut

ffi

Vakrf

Eahgmalarr ve geligmeler hakktnda,
gerektigi her agamada Siz SaYn

devam edilmesi hususunda karart
bulunmaktadrr.

Bu bilgilendirmeler

giinler dilerim.

dtgmda,

rUrUru

exspeRuni

oenruetii
aULreNi

I

toleransrn da bir otgtitii oldufiunu
belirtmektedir.stresten kagrnma (su

,*oroJiKKo$urLARrN

ve strese tolerans (Akdeniz bolgesi

tiznninnnri
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I-STRES VE ORYANTAL TdTdN

KALITESi qzERiNDE ETKILERi
1.1 Stres Ege tipi Oryantal tutrin

bitkisinin yetigtirildigi alanlann
ekolojisi, toprak ozeltikteri ve uygu_
lanan yetigtirme teknikleri Oryantal

ttitiln kalitesi uzerinde buy.ik oneme
sahiptir. Bu alanlarda briyume ve
geligmeyi etkileyen spesifik stres
faktorleri biyotik ve abiyotik olmak
uzere ikiye ayrrlmaktadtr. fuot nok_
sanlgr, agrr metaller, yuksek tuzluluk,
bitkilerin birbirlerini golge_lemeleri ve
yetersiz yalrglar onemli stres faktorleri

arasrnda verilebilir. Bitkiler, stresorun

turtine gore farkl defans mekaniz_
malan geligtirmektedirler. Stresin
zararh etkilerinden kurtulma amach
geliqtirilen defans sistemi, genellikle

bitkinin uretim performansrnda
dugrikhlge neden olmaktadrr. Fakat
performanstaki dugug bitki tijr ve
gegitlerine gore degigiktik goster_
mektedir (Lambers et. al., 2000). Bu
agrdan bahldr-!rnda, aynr stres
kogullan altrnda, farkh bitkilerin gos_
termig olduklan farkl performanslar

farkh olarak adaptasyon adrnr alrr.
$ekil-1 de evrim suresince etkili olan

bitkilerinin su stresi ve besin elementi
noksanhfrna kargr genel olarak tercih
ettigi yaprak alanrnr ve yaprak oranrnl

ETEMENTLNNiUiTV

KALITESi

gekilde degigime ulramrg gen veya
yeni genler olugmugsa atgma dan

stresine kargr, kok derinlifiini arttrrma)

VE BESII.{

ORYANTATTUTUN

eger genotipik duzeyde olugmugsa
yani bu mekanizmay kontrol ede_cek

stres faktorleri sonucunda olusan

dogal filtrelerin tur ve geqit olugumu

azaltma) bitkilerin genelde perfor_
manslarrnr koruma amagh kullan_
drklarr iki ana yontem-dir. Stresle

ijzerindeki etkisi tanrmlan_mrsttr.

Oryantal tutun geligimi iqinde aynr
agamalar geEerlidir. Tek fark mevcut

kargrlagan bitkiler genelde iig farkh ge_

Eegitlerin olugumunda do_!al

kilde hareket etmektedirler.
(Lambers et.al.,2OOO)

seleksiyonun yant stra rslahqrlar_dan
gok ureticilerin etkili olmus olmasrdrr.

1- Strese tepki: Bitk metabolizmasr
uzerinde anhk etkiye sahip stres
f

aktorlerine kargr geligtirilen

mekanizmalara strese

'ij..V7,7

tepki

denir
(guntin birkag saniyelik periyodu
iEersinde stres oluguyorsa). Bu tip
stres faktorlerine verilen tepkiler
genelde krsa sureli ve
Eogu zaman

li^olojnlilr€

'

!nnn.b{wtre

sle r I 're

"

1;j1ts"":r""1:,"":-".

Cegiileri

$ekil-l. Tur ve

olugturmamaktadrr.

r/

/J+4

,zW:

:@:
+
i cilnndzTurve

onemsizdir, EriLnkii bitkinin per_
formanslnda Eok onemli bir etki

ia.7=

/./.1:./:.:/,,./..../
a'--' t-:7-l .
/././.Ll

gegitlerin geligiminde

tarihsel, fizyolojikve biyotik stres
Faktorlerin Etkileri (Lambers et. a|.,2000)

,l.2
2- Ahgma: Bitkiterde stres faktorleri
Stresorler ve Stres Faktorlerinin
nedeni ile olugan morfoloiik ve Oryantal Tirtun Bitkisi Kalite
fizyolojik tepkilere alrgma denir.
Kriterlerinin Olugumundaki Rohi
Bitkinin herhangi bir genotipik Oryantal titun yetigtirilen alanlar
deligime ulramadan stres kosuliarr aErsrndan en onemli dofral stresorler;
altrnda olugturduklan farkh bivo_ i) Su azhfr
kimyasal urtinler bu tip tepkiterin ii) Mineral besin elementi noksanhdr
temelini olugturmaktadrr. yeni tip olarak srralanabilir. Bitkiler bu til
enzimler veya urrlnler bitkinin onemli stresorlere karqr Eok farklr
dayanrklrlrf r iqin gerekli yeni adaptasyon ve algma mekanizmalan
morfolojik velveya fizyolojik de_ geligtirmiglerdir. Bunlar arasrnda;
gigimlerin meydana gelmesini
sallayarak, farkh defans sistem_ - Yaprakta fotosentez kapasitesini
lerinin geligmesinde rol oynarlar. Bu azaltma
tip defans sistemleri sadece stres - Yaprak alanrnr azaltma
- Yaprak kahnhjmr arthrma
kogullarr otugtulu durumlarda ortava
grkar ve bitkinin belli bir yagam - Daha fazla yaprak ureterek alt
yapraklara golge sallama
periyodunda birkag gtn veya birkag

-

hafta iEinde geligirler.

Yaprak yrizeyi rgtk yansrtma mikta_
arttrrma
Yaprak aErsrnl daraltarak g{inegten

rrnr

3- Adaptasyon: Genellikle uzun zaman dilimleri igersinde bitkiter, kaErnma
yetigtikleri gevre kogullarma gerek en onemlileri olarak soylenebilir
perfor-manslarrnr korumak qe;kse (Smith et. a|.2004).
perfor-manslannr arttrrmak airacr ite Yapraklar, mevcut rgrk miktanyla
fark-hlagma gosterirler. Evrimlesme elektron transport sisteminde olugan
Eer-gevesi igersinde ki bu farkllasma urtinlerin karanhk reaksiyonda

'

organikbilegikleredoniiqebilmesiiqin
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stomalarnl optimum karbondioksit girigine izin verecek

artmast ile iligkilidir (Bri.ick, 2001).
Kahnlagan yapraklar aynt zamanda

gekilde ayarlamak zorundadtrlar

govdeye kargr durug aglarmt da
azaltrrlar. Boylece direkt giineg
ryrnlanndan kaErnmrg olurlar. Ayru tip
ahEma, mineral besin elementi
noksanhfl ozellikle azot eksiklili olan

(Sharkey 1985). Fakat stomalartn
aEllmast ile yapraklarda hrzh bir su
kpybr meydana gelir. Eger bitki kokleri

yiplaklara yeterli su sallayamazsa
hrzh bigimde
fotosentezi
dugmesi
RWC'nin
dgger.

yaprak su oranr (RWC)

dd(rudan veya dolayh olarak

etkile4lektedir (Lambers et. al.,
2000).'RWC belli bir oranm altna
dtgtugu ialnan yaprak canhhfrnr

siirdurebilmek igin stomalannt tekrar
kapatmak zorunda kalacakttr. Bu
durumda stomalar kapah oldufu igin
CaMn dongusune yeterli karbondioksit sallanamayacak ve elektron
transport sisteminde olugan urunler
hrzh bir oksidasyona neden olacakhr

(Robinson and Osmond, 1994).
Oksidasyonun yktct etkilerinden
kurtulmak amacl ile bitkiler fotosentez
kapasitelerini azalmak zorundadtrlar.
Bu nedenle aydrnhk evre reaksiyonlannr yani ETS sistemini yavaglatmak
ve/veya mevcut fotosentetik protein
miktannt azaltmak zorundadtrlar.
Dolayrsr ile hem yaprak duzeYinde
protein ve azot miktan azaltrlmrg olur
hem de pigment bakrmrndan klorofil/
karoten orant dtiger. Sonug olarak
yaprak rengi ve kimyasal igerigi
degigir. Defiigen yaprak renginin aynt

zamanda gelen rgr!t yansltma
oramnda da artlg olur. Boylece daha
az guneg rgrfil absorbe edilerek yaprak
srcakhlr ve fotosentez hrzr dengelenir

(Terashima and Hikosaka, 1995).
Eler stres faktoru uzun donem etkili
ise ve bitki tarafindan ahnan yukarrda
belirtilen onlemlere rafmen yeterli
oranda performans safilanamtyorsa,
bitkiler geliqen ve yeni olagacak

yapraklarda yaprak alanrntn (LA)

buyumesini engeller. Dolayrsr ile
fotosentez yaPan organ miktannr
srnrrlayarak, azot gibi tagrnabilir besin
elementlerini govde veya diger uretim

dlqr organlarda depolamaya baglar.
Yaprak alantntn azalmast Yantnda
yaprak kahnhfirnrn artmast da bu tip
stres faktorleri altrnda kalan bitkilerde
srkga gozlenen bir yetenektir. Yaprak
kahnhlrnrn artmasr genellikle yaprakta

qeker ozellikle nigasta miktartntn

durumlarda da gozlenir (Smith et. al.

2004). Alqmanm yanr srra, geligen
adaptasyon mekanizmastna ornek
olarak alt yapraklartn rgrktan
korunmastnr sallamak amacl ile
ozellikle ug yaprak saylslnln genotipik
olarak zaman iginde arttlnlmast ornek

olarak verilebilir. Sonug olarak
belirtmek gerekirse Oryantal tuti.tn

iEin aranan kalite

Parametreleri

igersinde yer alan yaprak btiyuklugu,

yaprak rengi, -yaprafrn higroskopik
yetenegi, yaprak dokusunun kalmltlt
gibi birgok kriter, stresorlere altqma

geker, (%) ham

kul

analizlerinin

yaprldrIrnr bildirmigtir.Bu kalite
kriterlerini ffziksel ve kimyasal olmak
uzere iki ana baghk altrnda toplayabiliriz. Onemli fiziksel kriterler
i) yaprakrengi
ii) yaprak boyutu
iii) yaprak kahnltfrt
iv) yaprak nem tutma Yetenegi

I)

kimyasal kriterler;

toplam geker miktarr
iD indirgen geker miktarl ve oranl
iii) toplam azot ve toplam alkaloid
miktan
iv) organik asit
v) regineve tanen miktarr
olarak srralanabilir. Bu faktorlerin

hemen hemen tamamt ekolojik
gartlardan etkilenmektedir (Lambers
et. al., 2000; Bruck et. al., 2005)'
Oryantal tutunde belirtilen fiziksel ve

kimyasal ozelliklerin

diler

tutun

tiplerinden farklt olmasr, daha once

neticesinde olugmuqtur.

2-ORYANTAL TOTON
nirnisixDE.. KALiTE ve
ETKEN EAKTORLER
Ozellikle Ege bolgesi kogullarrnda
yetiqtirilen Oryantal t0ttin bitkisi,

yetigtigi bolgenin stresorlerine kargt
Eok iyi altEma ve adaPtasYon

yeteneli kazanml$trr. Bu ekolojik stres
faktorleri arasrnda en onemlileri;
yuksek stcakhk, diiguk yagg miktart
ve topraklann azot yonunden fakir

delinildifi gibi,
bu stresorler altrnda yetigtirilen
Oryantal tutun bitkisi performanstnt

de deginilen strese altgma neticesinde
ortaya grkmaktadrr.

2.1- 'lioprak. Ozellikleri ve Kalite
Uzerindeki Etkileri
Oryantal ttrtun bitkisi, ozellikle Ege
bolgesinde birbirinden Eok farkh arazi

srnrflan ve farkh bunYeYe sahiP
topraklarda yetigtirilmektedir. Bu
nedenle verim miktan baktmtndan
son derece genig bir yelpazeye sahip

bir bitkidir. Hangi tip bitki olursa

olsun, bitkilerden maksimum verim

olmasrdrr. Yukanda da

alabilmek igin onemli olan nokta

korumak amacl ile bir nevi morfolojik

havalanmast ve drenajl iyi, su tutma
kapasitesi yuksek, sulama imkAnt
olan, derin profilli ve besin elementince zengin topraklar da yetigtirilmesi
gerefidir. Fakat bilindigi gibi gu ana

ve biyokimyasal defiqimlere

zol.-

lanmqtr. Olugan bu farkhlagmalar,
Oryantal tutun bitkisini difier tuttn
tiplerinden ayran kalite kriterlerinin
oluqturmugtur. Padilla (1965)'ya gore

kalite; fiziksel, kimyasal,

duYusal

ozellikler ile ekonomik faktorlerin bir
etkisi olup, bu toplam etkiYe gore
belirli bir amag igin kullanrlan tutunun

istenen veya istenmeyen ozellikler
kazanmasr olarak tarif edilmektedir.
Kalite tirketici veya ahcr ihtiyaglanna
gore deligen nispeten subjektif bir
kavramdrr. Fakat soz konusu Oryantal
tutun bitkisi olunca istenen kalite

kriterlerinin buyuk bir golunlulu
subjektiftir. sekin (1986) gark tipi
tutiinlerde kalitel belirlemek amacr
ile (%) nikotin, (%)protein, toplam (%)

tw
lilitJr

kadar Oryantal tiltun uretiminde

amag, yuksek verimden qok kaliteli
yaprak elde etmekti. Kaliteli Oryantal
tutiin yetigtirebilmek igin ise yukarrda
delinilen stres faktorlerinin olugmasrnr saglamak ve bitkinin bu ortamda

yetiqtirilerek ahgma neticesinde
meydana gelen de!iqimlerin
miimkun oldulunca hrzh ve guglu
gerEeklegmesine olanak vermektir.
Tablo- 1'de Akhisar bolgesinde
Oryantaltuttn yetigtirilen farkl

stntf ve

bunyeye sahip topraklann bazl fiziksel

ve kimyasal ozellikleri
(Tungay

,

belirtilmigtir

Sekin . Ozgam, 1985).

€
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Tablo-1. Akhisar Bolgesi Bazr T0t0n

Alanlarrmn Kimyasal ve

Fiziksel

Ozellikleri
pH

I{orizon

N"a

'

Ca CO

Deriiligi

A 0-25
00t
B 25-48
7.45 0.02
c,r 48-78
6A 0.01
q Oli -- o:3 0.02
Kr
Taban B 2,1-i5 7.60
0.01
ICr

7

raban

I

KilliTrn

25.76

Tn

25.64

t'
34.41
J7.)1

11.0

1.76

a;ill

;,ii :,:: ilil

Kil
Kil
Kunh KilliTrn

Topraklar genelde alkali, kiregEe
zengin ve bilnye bahmrnda degigik
gruplardan olugmaktadrr. yaprlan bu

Eahgma sonucunda elde edilen
ekspertiz bulgulan gosteriyor ki bu tig
tip arazide de A grad yani kaliteli tutun
yetigtirilmel<tedir. Tablo-2'de bu uE tip

arazinin besin elementi bahmndan
ozellikle azot iEerili bakrmrndan ksmen fakir araziler oldu$u gorulmektedir.

llablo-2. Akhisar B6lgesi Bazr Tut0n
Alanlannrn Kimyasal Ozellikleri

KxB
TahM

ihban

C L.

c

p
ptrr

]i
!0

K

Drg/t009

Mg

Ct

lmglpprn ppm

nj:
0.28
0.r8

."0 87
0.78

Y.l)

;fl [ -Fl-T

lo
19
il

t-ul64
?0

j.9
ll

Fe
0prr

1.2
5.1

Kaynak: TunEay, Sekin . OzEam, 1985

ne kadar

kaliteve

olumlu yanslm€ olsa da, asrl dikkat

edilmesi gereken nokta,

bu

arazi

srnrflannrn su tutma kapasiteleri ve
besin elementlerinin yarayrgh hale

gelebilme durumudur. Bitki besin
elementlerinin yarayrglr hale
gegebilmesi iEin, kok rizosferinde
suda goztinur halde bulunmasr
gerekmektedir. Bitkiler toprakta
yeterli su bulunmasr kogulu ile
genellikle hrzh transpirasyon yaparak
rizosferden kok bunyesine olan su
hareketini dolaysryla besin elementi
ahgr hzmr arttrmaktadrr. Aksi halde
bitkiler btiy0meleri igin gerekli besin

elementlerinden fdydalanamazlar
(baa ekstrem bitkiler harig). Dolayrsr

ile Tungay ve ark.(1985)'nrn yaptrsr

Distk

I

kabiliyeti son derece yuksek srnrftadtr.

sr! olan toprak

profili, bunyesisin killi olmast nedeni
ile bitkinin yaz donemiboyunca canh
kalmasma olanak vermigtir. Taban
arazilerde ise bu problem, koklerin
rahatEa alt katmanlara girigine olanak

vermesi ve alt katmanlardaki besin
elementince fakir fakat nem bakmrndan zengin tabakadan sadece
faydalanrlabilir suyun kullanrlmasr
nedeni ile onemli de$ildir.

kalite parametreleri

yukarrda

degindigimiz nedenlerle toprak besin
elementi varhlrndan etkilenmektedir.

Bitki besin elementi olarak

azot,

yukarrda belirtilen nedenlerin vanr
sra metabolik olaylardaki onemli rolu
nedeni ile de Oryantal t0tiin kalitesi
ve verimi aEnrndan en onemli besin
elementidir. Bununla berabe4 yaprlan

potasyumlu gubrelemenin kalite iizerindeki olumlu etkileri bilinmektedir.
Bitki geligiminde gok onemli bir yere
sahip olan azot, bitki kuru maddesinin de onemli bir krsmrnr
olugturur. Bitki bunyesinde yuksek
oranda bulunmaslnrn yant srra rol
oynadrlr metabolik faaliyetler nedeni
ile azot bitki besleme agrsrndan en
onemli besin elementidir. yeterli
azotlu gubreleme ile yapraklar koyu
yegil renkli hale gelir ve bitki kuwetli

bir vejetatif geligme gosterir. fuot
noksanhlr ile bitkiler sarr renkli ve
bodur hale gelir. (Kaca4 1984)
Garner ve ark.(l934b)' na gore tutun

yapra$tnn geligimini ve kurutma

sonrasr kimyasal igerifiini etkileyen en

onemli element azottur. Raab and

Terry (1994) azot formlannrn ve azot

dozlanntn, bitkinin morfolojik ve
btvuk roltr

frziksel ozellikleri uzerinde

oldufrunu belirtmigtir.

Ytksrk-4zol

Itdi

tiyguirnHsi

gdhini

tdk

Diisiik Azot
Ul3ulamosi

$ekil-2. Azot Uygulamasrnrn Bitki
Fizyolojisi ve Morfolojisi dzerindeki Bazr
Etkileri (Lambers ve ark. 2000 dan modifive
edilmigtir)

Ozellikle Sitokinin hormonunun
hucre bolunmesini, yaprak biiyume

ve geliqmesini tegvik ettigi
bilinmektedir (Jordi

2.2- Besin Elementlerinin
Oryantal Ttittin Kalitesi dzerindeki
Etkileri
Hemen hemen tum Oryantal tutun

2.2.t.AzotveKalite

Topraktaki azot miktarnm

duguklugu her

Bi!!n5i

tutma kabiliyeti zayrf, krr-taban smrfindaki arazi ise killi yani su tutma
Krr-taban arazilerde

frillll

Kaynak: Ti-rnEay, Sekin. 6zgam, 1995

Hoizon

Ud\iiirsi

smfrndaki arazi kumlu yaprda yani su

26.64

cr.r 75-103

0.0:

Biinye

Eahqmada dikkat edilmesi gereken
nokta, farkh stnrflara sahip bu arazilerin aynr miktarda yalrgtan etkilenmig olmalarrdrr. Goriild0gii gibi taban

et. al.,

2000).

$ekil-2 de goruldufii gibi yriksek azot

uygulamasr Sitokinin hormonu
sentezini tegvik etmekte dolayrsr ile

Sitokininin olumlu etkisi ile bitkde
fotosentetik kapasite ve yaprak alanr
futan azot dozu ile

hrzla artmaktadrr.

beraber fotosentez iirtinleri daha Eok

azotlu bilegik olugumunda
kullamlmakta

ve daha Eok

azotlu

bilegikler halinde koklere veya diler
organlara tagrnmaktadrr. Oysa dilgirk
azol uygulamasrnda sentezlenen

urunlerin biiytk krsmr karbonhidratlardan olugmakta ve tagrnrm
daha gok karbonhidrat yojunluklu
olmaktadrr Lambers et.al. 2000).
Kokler ise driguk azot uygulamasrnda

daha az Sitokinin hormonu
sentezlemekte dolayrsr ile yaprak alanr
artlst ve bitki geligimi stresin dozuna

gore yavaglamaktadrr. Fakat dugtik

azot uygulamastyla yiiksek

azot
uygulamasrna oranla daha hrzh kok
geligimi meydana gelmektedir (Lu et.
al. 2005).. Kok geligiminin daha hrzh
olsa da ozellikle koklerde sentezlenen

nikotin gibi azot igeren bilegiklerin
sentezi dugtik azot uygulamaslndan
olumsuz etkilenmektedir (Xi et.al.
2005). Tablo-3'te azot uygulamasrnrn
7o nikotin miktarr
uzerindeki etkileri gortilmektedir.

bitki organlarnda
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DERNEGi
BULTENi

I

Tablo-3. Azot Uygulamasrnrn Bitki

Organlarrna Gore % Nikotin

Miktarrna Etkisi (X, et. a1.,20O5)
ffi

fiDh

Ni

F

+7 . &ll I I24s | 161' AlA

0A ; 0%

s;ks

1.6

Ll\

l.lb

lsb

yaprlan gahgmalar, potasyumun

ve adaptasyon

karbonhidrat miktanntn artmasl ve bir
yerden bir yere tagtnlmt iEin gerekli
oldulunu gostermektedir. Potasyum
mobil bir elementtir ve senesens ile
beraber yeni geligen organlara hzlt
bigimde transfer edilir (Hawker et. al.,

Erktrfirnr aErklamaya Eahgtrk.

Oryantal tutun ureticisi agrsrndan ilk
hedef, mevcut alandan maksimum

geliri elde etmektir. Bunun

igin,

ozelliktir. Tablo-3'de, Flue -cured
tuttinlerde yaprlan galtgmaya gore
uygulanan azot dozlan ile birlikte
nikotin miktarr (ozellikle geng

2-Kurutulmug yaprakta parlak san

gegmigte ilk
0retmek oldugunu belirttik Eunkti
fazla urun elde edebilmek igin
yaprlacak tartmsal uygulamalartn
(gubreleme gibi) birgogu kalitenin
hzh bir gekilde bozulmastna Yol
aEmaktadrr. Ahcr taraftndan istenen
kalite kriterlerinin korunmast safla-

renk olugumu sajlar

Yapraklarda

narak verimin arttrrrlabildilini ve bazt

yapraklarrn) yuksek bulunmugtur.

seker miktart artar

3-Olgunlagma daha erken ve dengeli

tecrubeli tutun tireticilerinin verimi
arttrrmak igin uyguladtklan tartmsal
yontemlerden daha once ornekler

seyreder

vermigtik.

*t#.,

Ola

u7,

lb

lNr

idt I :h

):3

Oryantal tutiinde yuksek nikotin
miktan, onemli bir kalite parametresi

1974). Oryantal t0ttin kalitesi

agrsrndan bakrldrltnda Potasyum
uygulamasr ile;

olmasryla beraber istenmeyen bir

Bununla beraber, Oryantal tutun
aErsrndan diler onemli bir kimyasal
kalite kriteri, kurutulmug yapraklardaki . geker orantdtr. Tutun
aromasl bakrmrndan, toplam geker

1

-

Yaprak kalnltfit artar.

4-Bitkilerde su stresine

karsr

dayanrkhhk saglar

grubu igersinde ozellikle sakkaroz ve

fruktozun onemli rolleri mevcuttur.
Akhisar bolgesi tutiinlerinde yaprlan
bir gahgmada kalite gruplanna gore

azot ve niqasta miktan arastnda
yuksek oranda negatif korelasyon
bulunmugtur (Sekin 7979). Kalitesi
yuksek tutunlerin dugirk kaliteli
tirttinlere gore niqasta igerikleri daha

Yuksekbulunmugtur'
i,:A;*4

;s

:s
H'

5-Yaprafrn kurutma sonrasl nem
miktannr korumastna yardtmct olur

',

"r

4

fluwtru*tl**lrs ftrm.***r

$
.lqii*wt$

q

k:e.yihfwi %

Sekil-3. Oryantal Tuti.lnde Azot Miktan
ve Kalite Arasrndak iliqki

2.2.2. Potasyum ve Kalite
Potasyum, bitkilerin gimlenmeden,
tohum olugumuna kadar buyume ve
geligmenin her basama$tnda rol alan

onemli bir besin elementidir.
Fizyolojik agrdan potasyumun rolu

henirz tam olarak bilinmemesine
ralmen (Hawker et. al., 1'974)

dtiii':iA;,iir." tr6r,+I:i$f'ii;;rli:.1ti,,..:'t'

ii[ii;+,1X,].E':!ili..'ri

Farkh toprak tipleri goz oniine
alrnarak uygu-lanacak azotlu
g0breleme ile verim artmaktadtr
dolayrsr ile birim alandan elde
edilecek gelir arttql kalitenin de
korunmasr ile saf lanabilir.

azotlu

gubrelemenin olugturabileceli riskleri
tolere edebilecek niteliktedir. Dolayst

ile azotlu gubreleme ile beraber
yaprlacak potasyumlu gubreleme
kalite uzerinde azotun olumsuz
etkilerini azaltacaktr. Fakat dikkat
edilmesi gereken nokta kalite
agrsrndan tolerans srnlnntn belir3. SONUQve ONERiLER

$'=

amactn kaliteli tut{in

Dikkat edildigi gibi etkilemig oldugu

bu ozellikler tamamen

lenmesi gerekliligidir.

ff

[J

sonucunda ortaYa

$u ana kadar Oryantal tuttn

bitkisinin, yetigtirildigi ekolojik
kogullara sa!ladt!t uyumu ve

*
M

Verinr

Qekil-4 Azotlu ve Potasyumlu
Gubrelemenin Verim ve Kalite
Uzerindeki Etkileri $ekil-4'te de
goruldugu uzere uygulanan azotlu
gubreleme ile verim artmakta fakat
kalite belli bir noktadan sonra htzla
dugmektedir. Oysa Potasyumlu
gubreleme ile kalitede ki bu dugug
daha yavag olmakta aynca aynt verim

Oryantal tutirnun fiziksel ve kimyasal
kalite parametrelerinin bu uyum

iEin Potasyumlu gubreleme ile
kalitenin daha yuksek olmasr

igersinde ki yerini agrklamaya gahgtrk.

sajlanabilmektedir. Bununla beraber

Aynca toprak gegitleri ve mineral
besin element miktarlannrn yine bu
ekosistemlerde Oryantal tutun kalitesini nasrl etkiledigini inceledik.

aynr kalite tutun igin PotasYumlu
gubreleme ile daha ytiksekverim elde
edilmesi saflanabilmektedir. $u ana

Oryantal ttitunde aranan aroma dahil

kalite ve yuksekverim elde etmek igin
yaprlan gahgmalarda gegit farkhhklart

birgok kriterin asllnda tamamen
ekolojik qartlartn ve ozellikle diigi.ik
azot miktarna kargr geligtirilen alrEma

kadar Oryantal ttrtunde optimum

incelenmemigtir. Ayrtca besin
elementlerinin biiyume ve geligme
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DilekEede olmazsa olmaz unsur-

konmug bulunmaktadr.

Bilgi Edinme Kanunu

kurum ve kuruluglarr ile

kamu
kamu

kurumu niteligindeki meslek
kuruluglannrn faaliyetlerindeki og-

renme hakkrnrn kullantlmastnt
dtizenlemektedir.

Sorumlu vatandag olmantn
gereklerinden biri olan sorgulama

niteligine sahip bireylerin onciilugunde fiili uygulamaya gegen
Kanun, uygulamadaki enfor-

EORU VE

masyon eksikliginden kaynaklanan
aksakhklann da onlenmesi durumunda salhkh bireylerden olugan
toplum olma yolunda onemli bir

mesafenin kat'edilmesini sonuE
verecelini dugtinmekteyiz.

CEVAPLAR

IEIGINDA

Bu yazrnn hazrlantp

derlen-

mesinde de "Bilgi Edinme Kanununun" verimlive dolru bir qekilde
kullanrlmasrna yapacalr katk Erkrg
no}<tasrnt olugturmugtur.

DILEKqE vE BiLGi
:

EDiNME HAKKI
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Sosyal igler Muduru

:

Oncelikle belirtmek gerekir ki
"Bilgi Edinme Kanununun" onculti

.1984 tarihinde

F

E

$

1. Girig:

Anayasamztn 2 nci maddesindeki "Hukuk devleti" ifadesi, 22
nci maddesindeki "haberlegme
hurriyeti" baghlr ile gok yakrndan
ilintili olmasr, demokratik bir devlet
olmanln da onemlibir geregi olarak
saydamh$r ve aErkhlr hedefleyen
"Bilgi Edinme Kanunu" 2003ylmda
grkartrlmrg ve 24 Ekim 2003 tarih ve
25269 sayh Resmi Gazetede yaymlandrktan altl ay sonra uygulamaya

adt-soYadt,

imzasr ve ig veya ikametgah adresinin bulunmastdr. Bunlar olmadan
dilekge incelenemez. Ayrrca yargt
makamlanntn gorev sahasma giren
konularla ilgili dilekEelerle belli bir

konuyu igermeyen dilekgeler de
incelenemez. Yasarun bu konuda
kesin olarak yasak koYugu dikkat

qekicidir. Ancak inceleme Yasagt
olmasr demek dilekEenin kabul
edilmeyece$i anlamlna gelmemektedir. Muhatap kurumun ilgili
personeli dilekEeyi soz konusu
eksiklikler nedeniyle reddedemez
veya atamaz yahut imha edemez.
Eksiklikleriyle beraber cevap vermese de yetkilinin imzasryla hrfzedilmelidir.

Dilekge Konusuyla ilgili
Olmayan Bir Makama
Gonderilmigse Gonderilen
Kurum NeYapmahdlr?

grkartrlan

DilekEenin yanhghkla kendilerine

"DilekEe Hakkrnrn Kullanrlmasrna
Dair Kanun"dur. Toplumsal olarak
okumaya kargl stcak durugu bir t0rlii
yakalayamayqrmzdan dolay 4982
sayh kanun da verimli bir gekilde
istifade edilen bir uygulama olamamrgtrr. Ancak ilgingtir ki her iki
Kanunun bu derece birbiriyle ilintili
ve iE iqeyken, bunun iEin de Dilekge
Kanununun esaslanna Bilgi Edinme
Kanununun iEinde rahathkla
delinilebilecekken iki ayn Kanun
olarak kalmalanna goz yumul-

gonderildigini saptayan makamm
dilekEeyi yetkili makama gondermeli ve dilekEe sahibine bilgi
vermelidir. DilekEeyi yanhq makama
gonderildigi gerekEesiYle iade

01.1

1

mugtur.
E

lar, dilekge sahibinin

Buyazrmzda da oncelikle dilekEe
hakkr kullanlmtnln sonra da bilgi
edinme hakkr uygulamastnm Yasal
mevzuattan kaynaklanan, hem
bireyler hem de kurumlar agtsmdan
ele altnmast gereken esaslanna yer

vereceliz.

l.Dilekge Hakkr Uygulamasl

edemez.

Kamu Kurumlannrn Dilekgeleri
Cevaplama Stiresi Ne Kadardrr?
Kamu ile ilgili dilekve gikayetlerle
ilgili makamlara verilen dilekgelerin
sonucu ve yaprlan iglemlere iligkin
bilginin otuz gtin iEinde verilmesi
gerekir. TBMM'ye verilen dilekEelerin cevaplama suresi ise altmlg

gundur. Kamu kurum

ve
kuruluqlanntn TBMM tarafindan
gonderilen dilekgeleri otuz gun
iEinde cevaplandrmasr gerekmektedir.

2. Bilgi Edinme Hakkt
Uygulamasl

DilekEede Olmazsa Olmaz
Unsurlar Nelerdir? Hangi Tiir

ve KuruluElar Bilgi
Nasrl Hazlr
Kanununa
Edinme

Dilekceler incelenmez?

Olmahdlrlar?

Kurum

€
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Kurumvekuruluglar;Kanunda yer alan istisnalar drgrndaki
her turlti bilgi veya belgeyi, 4982
sayh Kanunda ve bu Kanuna iligkin

I

Yonetmelikte belirlenen esas ve
usullere gore bagvuranlann yararlanmasma sunmak ve bilgi edinme
bagvurulannr etkin, s0ratli ve dolru

sinde, bilgi edinme

hakkrnrn

nllan, bu kurum, kuruluglar ve

etkin olarak kullanrlabilmesi ve bilgi

mes-lek kuruluglarrnln sahip

edinme bagvurulanndan kaynak-

olduklarr kaytlarda yer alan kanun
kapsa-mrndaki verileri, yaah, basilr
veya golaltrlmrq dosya, evrak, kitap,

lanan ig yiiktiniin en aza indirilebilmesi amacryla kurumsal internet
sayfalarrnr bu madde hiikumlerine
g6re yeniden gekillendirir. Bu
Yonetmelik kapsammdaki kurum ve

dergi, brogiir, eti.it, mektup,
program, talimat, kroki, plAn, film,
foto$raf, teyp ve video kaseti, harita,

sonuElandrrmak 0zere gerekli idari
ve teknik tedbirleri almakla yukiimludiir.

kuruluglar, bu bilgileri tek tek
birimler bazmda, aynl kurumsal
internet sayfasr tizerinden; zorunlu

Kurum ve kuruluglar, ellerinde
mevcut olan ve bilgi edinme

hallerde kurumsal internet sayfasrndan link verilmek suretiyle birime ait

unsurlarrn bir kopyasr verilebilecefii

bagvurusuna konu olabilecek butun

internet sayfasl tizerinden kamu-

bilgi veya belgeleri, bilgi edinme

oyunun bilgisine sunarlar.

hakkrnrn kullarumrnr kolaylagtrracak

Kurum ve kurulugla4 gorev ve
hizmet alanlanna giren konulardaki
bilgi veya belgelerin konularml ve
bunlarm hangi birimde mevcut
oldulunu ihtiva eden kurum dosya
planlannr, konuyla ilgili mevzuatta
belirlenmig ilkelere uygun olarak
dtizenlerler. Kurum dosya planlarr,

olmamasl halinde bilgi veya belgeye
erigim amacryla bilgi veya belgenin
ashnl inceleyerek not almaslna veya
igerigini gormesine veya igitmesine
izin verilmesi de Kanun kapsamrn-

gekilde tasnif ederler. Bu amaEla
kurum ve kuruluqlarrn belge kayt,
dosyalama ve argiv duzeniyle ilgili
gerekli idari ve teknik tedbirler ahnr.

Bilgi edinme hakkrnrn etkin
olarak kullanrlabilmesi ve bilgi
edinme bagvurulanndan kaynakIanan ig ytikiinun en aza indirilebilmesi amacryla kurumve kuruluglar;

a) Gorev ve hizmet alanlanna
giren konulardaki bilgi veya
belgelerin konularmr ve bunlarrn
hangi birimde mevcut oldulunu
ihtiva eden kurum dosya planlarnr,
b) G6rev ve hizmet alanlanna

giren konulardaki temel nitelikli
karar ve iglemlerini, mal ve hizmet
ahmlannr, satlmlarrm, projelerini ve
ylhk faaliyet raporlarmr,
c) Gorev ve hizmet alanlarma

giren konulardaki kanun, tiiz0k,
yonetmelik, Bakanlar Kurulu kararr
diler duzenleyici iglemlerin ne_
ler oldufunu, yaymlanmrgsa hangi
tarihli ve sayh Resmi Gazetede
yaymlandllrnr, g6rev ve hizmet
alanlarryla ilgili merrzuatrn defigiklikleri iglenmig halini, bilgi iletigim
teknolojilerini kullanmak suretiyle
veya

kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinlegen faaliyet ve denetim
raporlan uygun vasrtalarla kamu-

oyunun incelemesine agrk hale
getirilir.

Kurum ve kuruluglar, Kanun ve
bu Yonetmelik huktimleri gergeve-

kurum ve kuruluglarrn basm

ve

halkla iligkilerle gorevli birimlerinde
olugturulacak bilgi edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan

yeterli sayrda nusha bagvuru
sahiplerinin istifadesine sunulur.
I(rrum dosya planlannrn bir 6rneli
de kurum ve kuruluglann kurumsal
internet sayfalanndan kamuoyunun
bilgisine sunulur.
Bilgi edinme hakkrnrn, elektronik
ortamda kullanrmrm kolaylagtrrmak
maksadryla, EK-1 ve EK- 2'de yer
alan bagvuru formlan ile kurum ve

kuruluglarm bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla bagvuru kabul edecek elektronik posta
adresleri, kurum ve kuruluglarm
internet sayfalarrnda yaymlanrr. Bu
bagvuru formlan aynca, bagvuru
sahiplerinin istifadesi amacryla bilgi
edinme birimlerinde surekli bulun-

elektronik ortamda kaydedilen
kanun kapsamrndaki her turlu bilgi,

haber ve veri taglycllarrdr. Bu
gibi, kopya verilmesinin mtimkun

dadrr.

Kurum ve kuruluglarca yaymlan-

mE veya yayln, brogiir, ildn

ve

benzeri yollarla kamuya aErklanmrg

bilgi veya belgele6 bilgi edinme
bagvurularna konu olamaz. Ancak,
yaymlanmlg veya kamuya agrklanmrg bilgi veya belgelerin ne gekilde,
ne zaman ve nerede yaymlandrfr
veya aErklandrlr bagvurana bildirilir.

Bilgi Edinme Kanunun

Kapsamrna Dahil ve Harig Olan
Ana 0nsurlar Nelerdir?
nir,ci nrixvrn KANUNU
KAPSAMINADAHiL
Yargr denetimi drqrnda kalan idari
iglemlerden kiginin gahgma hayatrm ve
mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar

Kigilerin

gahqma hayatmr ve meslek onurunu
etkileyecek nitelikte olan sivil ve askeri
istihbarat birimlerinin g6rev ve faaliyetlerine
iligkin bilgi veya belgeler,

Kamu yaranmn gerektirdili hAllerde, dzel
gahrslarla ilgili kigisel bilgi veya belgeler,
kurum ve kuruluglar tarafindan, ilgili kiqiye
en az yedi giin 6nceden haber verilerek yazrh
nzasr ahnmak koguluyla Kanun kapsamrnda

ag*lanabilir.

durulur.

Bilgi Edinme

Kanununun
Unsurlar Agrsrndan Kapsamr
Nedir?
Bilgi Edinme Kanununun kapsamr kamu kurum ve kuruluglarr ile
kamu kurumu niteligindeki meslek
kuruluElarrnrn faaliyetlerinde kulla-

Kurum ve kuruluglann alacaklan kararlara
esas tegkil etmesi kaydryla, bilimsel, kiilti.irel,

istatistik, teknik, trbbi, mali, hukuki ve
benzeri uzmanhk alanlannda yasal olarak
gdriig verme yiikiimliili.ilii bulunan kigi,
birim ya da kurumlann g6riiglerr
Baqka bir istisna kapsamrnda delilse
kaldrrlmrg olan bilgi veya belgeler

gizlilili
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silci

opiNtln

KANUNU
KAPSAMINDAN ua.niq

Agrklmasr hdlinde Devletin emniyetine,
drg iligkilerine, milli sawmasrna ve mi11i
giivenliline

agtkga

zatx verecek ve niteligi

itibanyla Devlet srm olm gizlilik dereceli
bilgi veya belgeler
Aqrklanmasr ya da zamamndan once
aqrklanmasr hilinde, iilkenin ekonomik
uerecek veya haksrz rekabet
gik*Iuttou
sebep olacak bilgi veya belgeler
ve kazanca "atut

Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin gorev
ve faaliyetlerine iliqkin bilgi veya belgeler
Kurum ve kuruluqlann yetkili birimlerince
yiiriiti.ilen idari sorugtumalarla ilgili olup'
aqrklanmast veya zamantndan once

aqrklamasr hilinde;
a)

Kiqilerin ozel hayatrna

agrkqa haksrz

miidahale sonucunu doguracak.

:
:=

b) Ki$ilerin veya soruSrumayl yiirtilen
gdrevlilerin hayatrm ya da giivenlilini
tehlikeve sokacak,
c) Sorugtumamn giivenlilini tehlikeye
diisiirecek.

=
i:

€
=

-

=
a-.

i=

=
=
=:
:

-

i=

-=

:=

*

=
=
-:
F

=
g

i

€

*

.l

F

d; tii"li kul-u.t gereken bilgi kaynalrnm
agrla grkmasrna neden olacak veYa
soruqturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi
kaynaklanmn temin edilmesini giigle$tirecek'
Kiqinin izin verdili hdller sakh kalmak

gizlilili

kapsamrnda,
agrklmmasr hilinde kiginin saghk bilgileri ile
dzel ve aile hayatrna, geref ve haysiyetine,
mesleki ve ekonomik delerlerine haksz
mtdahale olustmacak bilgi veya belgeler
:d,zerc, 6zel inay atrn

llaberleqmenin gizlili[i esasrnr ih16-l
edecek bilgi veYa belgeler
Kanunlarda ticari srr olarak nitelenen
bilgi veya belgeler ile, kurum ve
kuruluglar taraflndan gergek veYa
kigilerden gizli kalmasr kaydryla

ticari ve mali bilgiler
Fiki. te sanat eserlerine iligkin olarak
yaprlacak bilgi edinme baqwrularr
trnm te ktmluq taraflndan aks
saElanan

kararlagtrnlmadrkga, kururn ve
kuruluqlann faaliyetlerini yiiriitmek
iizere, elde ettikleri gortg, bilgi notu,
teklif ve tavsiye nitelilindeki bilgi

I(urum ve kuduqlarrn, kamuoYunu
ilgilendimeyen ve sadece kendi
pJrsoneli ile kurum i9i uygulamalartna
iliskin drizenlemeler hakkrndaki bilgi
Daha 6nce cevaPlandrlr halde almr
kiqilertarafrndan yapllan tekrar
mahiyetindeki baqnrular ile solut ve
genel nitelikteki bagwrular

Gergek KiEilerce Bilgi Edinme
Bagvurusu Nasrl YaPrlrr?
Bilgi edinme bagvurusu, bagvuru
sahibinin adt ve soYadt, imzast,
oturma yeri veya ig adresini, igeren
dilekEe ile istenen bilgi veya
belgenin bulundulu kurum veYa
kuruluqa yaprlrr. Bu baqvuru, kiginin
kimliginin ve imzastntn veya yazlnln

kimden neget ettiginin tesPitine
yarayacak bagka bilgilerin Yasal

riiililliirii;] iiitf+l|;rlJjr;tr{liii.

olarak belirlenebilir olmast
kaydryla elektronik ortamda veYa
di!er iletigim araElarrYla da
yaprlabilir.

Gergek kigilerin bagvurusu eler
elektronik posta uzerinden yaprlacaksa elektronik bagvuru sahibinin
adr ve soyadt, oturma Yeri veYa ig

adresine ilave olarak kimlik
dolrulama amacrYla kullanrlacak
TC. kimlik numarasr belirtilmek
zorundadtr. Ancak 5070 saYrh
Kanuna uygun olarak elektronik
imza kullanrlmtgsa o takdirde TC.
Kimlik numarasl belirtme zorunlulufuaranmaz'
Bagvuru dilekEeleri faks YoluYla
da, kurum ve kuruluglara gonderilebilir. Ancak faks yoluyla yaprlacak

bagvurularda ayrlca, kigilerin TC'
kmlik numaralart da belirtilmelidir.

Faks yoluyla iletilen dilekqelerde,
dilekge sahibi kendisine faks yoluyla

cevap verilmesini isterse, cevaP
verilecek faks numarastnl dilekEesinde aynca belirtmelidir. Kurum
ve kuruluglar, faks yoluyla yaprlan
baqvurulara, faks YoluYla veya
elektronik ortamda cevaP verebileceli gibi, istenen bilgi veya
belgenin niteliline gore yazryla da

cevap verebilir' Istenen bilgi veya
belgenin bu yollarla verilmesinin
miimkiin olmadrfir hallerde, soz
konusu bilgi veya belgenin yerinde
incelenebilmesi, not ahnabilmesi,
dinlenebilmesi, gortilebilmesi veya
izlenebilmesi imkanr sallanrr. Faks
yoluyla gelen bagvuru dilekgesinin
kurum ve kuruluqlann bilgi edinme
birimlerine ulaqtrlr tarih, bagvuru
tarihidir.

DilekEede, istenen bilgi veya
belgeler agtk ve aYnntrh olarak

belirtilmeli, bilgi veya

belgeYe

erigimin krsa stirede sallanabilmesi

amaclyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, saYst ve

kurum veya kurulugun hangi
biriminden istendigi ve
duyulan

diler hususlar

belirtilmelidir. Bagka

ihtiYaE

dilekgede

bir

kanun

uyarmca yaprldrlr belirtilmeyen bag-

kapsamrnda YaPrlmrg saYlrr.

Bagvuru dilekEelerinin veya
bagvuru formlartntn, daktiloYla
doldurulmast veya bilgisayar Erl<ttst
olmasl garh aranmaz. Ancak bag-

vuru dilekgeleri veya formlart
okunakh ve anlaqrlrr bir gekilde yazrlr
veya doldurulmahdrr.

Baqvurunun kurum ve kuruluga

ulagtr!r tarih bagvuru tarihidir.
Elektronik posta yoluyla yaprlacak
bagvurularda da baqvuru formunun
kurum veya kurulugun bilgi edinme
biriminin elektronik posta adresine
ulagtr!r tarih, baqvuru tarihidir.
Bagvuru dilekEeleri posta yoluyla da
kurum ve kuruluglara gonderilebilir.
Bilgi Edinme KanunuYla erigilen
bilgi ve belgeler ticari amaEla
Eolaltrlamaz ve kullamlamaz.

Kamu Kuruluglarr Bilgi Edinme

Bagvurulartna Hangi Esaslara
Gore Cevap Vermelidirler?

Kurum ve kuruluglardan belge
istenmesi halinde, bagvuru sahibine
istenen belgenin onayh bir kopyast

verilir. Elektronik ortamdaki bilgi
veya belgeler, elektronik posta, veri

kopyalamaya Yarayan diskler ve
di!er araElarla verilebilir.
Kurum ve kuruluqlal ayn veya
ozel bir Ealtqma, aragttrma, inceleme ya da analiz neticesinde
olugturulabilecek ttrden bir bilgi
veya belge iEin YaPrlacak bagvurulara olumsuz cevap verebilirler.
istenen bilgi veYa belge, bag-

vurulan kurum ve kurulugtan bagka

bir yerde bulunuYorsa,

bagvuru
kuruluga

dilekEesi bu kurum ve
gonderilir ve durum ilgiliye yazlt
olarakbildirilir.
istenen bilgi veYa belgelerde,
gizlilik dereceli veya aErklan-masr
yasaklanan bilgiler ile aErkla-nabilir
nitelikte olanlar birlikte bulu-nuyor

ve bunlar birbirlerinden

aYnlabiliyorsa, soz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya aEtklanmast
yasaklanan bilgiler Erkarrldrktan
sonra bagvuranrn bilgisine sunulur'

Ayrma gerekEesi bagvurana
olarak bildirilir.

Yazrh

g
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I veBaqvurunun yaprldrlr kurum
kurulug, erigimine olanak

salladrlr bilgi veya belgeler

igin
bagvuru sahibinden erigimin gerektirdi{i maliyet tutan kadar bir [creti

butEeye gelir kaydedilmek uzere
tahsiledebilir.

Kamu KuruluElan Bilgi Edinme
BaEvurulanna Hangi Stirelerde
CevapVermelidirler?

Kurum ve kurulugla4

bagvuru

tizerine istenen bilgi veya belgeye
erigimi onbeg ig gun0 iEinde sa!-

larlar. Ancak istenen bilgi veya
belgenin, bagvurulan kurum ve
kuruluq iEindeki baqka bir birimden
safilanmasr; bagvuru ile ilgili olarak

bir bagka kurum ve kurulugun
gorugunun ahnmastnrn gerekmesi
veya bagvuru iEeri[inin birden fazla
kurum ve kurulugu ilgilendirmesi
durumlannda bilgi veya belgeye
erigim otuz ig gunii iEinde saflanrr.
Bu durumda, surenin uzatilmasr ve
bunun gerekgesi bagvuru sahibine
yaah olarak ve onbeg ig gunluk
surenin bitiminden once bildirilir.
Baqvurunun cevaplandrjr tarih,
kurum veya kurulugun cevap yaztsl
uzerindeki tarihtir. Kanunda belirtilen sureler iEinde bagvurunun cevaplandrrrlmamasr, kurum ve kurulug-

larrn cevap verme yukumhilugunu
ortadan kaldrrmaz. GeE kahnmrg
olunmasr cevap vermeye engel
degildir. $ayet belirtilen bilgi veya
belgelere erigim iEin gereken maliyet
tutarr olarak bir bedel idare tarafrndan bagvuru sahibine bildirilmigse
onbeg ig gtnluk sure kesilir. Bagvuru

sahibi onbeg ig g0nu iginde ucreti
odemezse talebinden vazgeEmig
saylrr.

Kurum ve kuruluglar; bilgi edin-

me

bagvurularryla

ilgili

cevaplarrnr

yazrh olarak veya elektronik ortamda

bagvuru sahibine bildirirler. Baqvurunun reddedilmesi h6linde bu
karann gerekEesi ve buna kargr
bagwru yollan belirtilir.

Kendisine bilgi edinme bagvurusunda bulunulan kurum ve kurulug, talep edilen bilgi veya belge
kendisinde bulunmakla birlikte. iste-

nen bilgiveya belgenin bagka bir
veya birden fazla kurum ve kurulugtan neget ettigini veya gorev alaruna

girdilini tespit ederse, bilgi

veya

belgeye eriqimi sajlamadan once,
soz konusu kurum ve kuruluqlardan
gorug alabilir. Bu takdirde bilgiveya
belgeye erigim otuz ig gunii iEinde
saflanrr. Bu durumda, siirenin uzatllmasr ve gerekEesi bagvuru sahibine on beg iq gunluk surenin bitiminden once bildirilir.
Gorug sorulan kurum ve kuruluga, goruq bildirmesi iEin beg iq gii-

sahibine hangi tarihe kadar cevap

verilmesi gerektisi belirtilir. Elektronik posta yoluyla gelen bagvurular
ilgili birimlere, elektronik ortamda
veya bagvurunun bilgisayar Erktlsr
iletilmek suretife gonderilir. Ayrrca
bagvurunun hangi birim tarafrndan
cevaplanacafr ve istenen bilgi veya

belge hakkrnda bagvuru sahibine
hangi tarihe kadar cevap verilmesi
gerektigi belirtilir.

.

Bilgi Edinme Baqvuru Cevabma

Itiraz NasrlYaprlrr?

nunden az strre verilemez. Gorug
sorulan kurum ve kurulug yetkilileri,
ilgiliye suresinde cevap verilmesi

Bilgi edinme istemi reddedilen
bagvuru sahibi, yargl yoluna bagvurmadan once kararrn tebtiginden itibaren onbeq gun iginde Bilgi Edin-

konusunda, kendisine bagvuru yapr-

me Delerlendirme Kurulu'na

lan kurum ve kurulug yetkilileriyle
aynr sorumlulufiu paylagrr.

. Bagvuru Gerekli

Unsurlan

Igermiyorsa Ne Yapllmahdlr?

4982 Sayh Kanunda ve

bagh

yonetmelikte belirtilen bilgi edinme

bagvurusu unsurlarrnr igermeyen
bagvuru dilekEeleri veya formlarr ile
elektronik posta yoluyla gonderilmig bagvuru dilekgeleri veya formlan igleme konulmaz ve durum bag-

itiraz
eidebilir. Kurul, bu konudaki kararrnr
otuz iq gunii iEinde verir. Kurum ve

kuruluglar, Kurulun istedigi her iiirlu
bilgi veya belgeyi onbeg ig gtinu
iginde vermekle yrikuml0durler.
Kurula itiraz, bagvuru sahibinin idari
yargrya bagvurma suresini durdurur.

Kurum ve KuruluElarn Bilgi
Edinme Kanununa itigt<in Rapor
Yiiki.imli.iliigti
Kurum ve kuruluqlar, bir onceki

vuru sahibine bildirilir.
GerEele aykrn beyanda bulundu-

yla ait olmak tizere;

!u sonradan anlagrlan bagvuru

sa-

bu durumun anlagrldrfl tarihte

edinme bagvurularrmn sa5nsrnr,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya

hiE

hiplerinin dilekgeleri veya formlarr,
bagvuru yaprlmamrg sayrlarak iglemekonulmaz.
Elektronik posta yoluyla yaprlan
bilgi edinme bagvurularmda, bagvuru sahibi gerEek veya tuzel kigilerin
verdili TC. kimlik numarasr, igigleri
Bakanhlr Nufus ve Vatandaqhk igleri
Genel M0dirrlujun0n internet sayfasrndan, bagvuru sahibi tarafrndan
verilen ad ve soyadm dolru olup
olmadrlrnrn tespiti amacryla gerek-

tijinde sorgulanrr. QerEele aykrrr ad
ve soyadla yaprlan bagvurular iglemekonulmaz.

Bagvuru dilekEesi veya formu
kaydedildikten sonra, en geg iki ig
gunu iqinde kurum veya kurulugun
ilgili birimlerine gonderilir. Bu yazrda; bagvurunun hangi birim tarafrndan cevaplanaca$r ve bagvuru

a)

Kendilerine yaprlan bitgi

belgelere erigim sallanan bagvuru
sayrstnl,

c) Reddedilen bagvuru sayrsl ve
bunlarm dallhmrnr gosterir istatistik
bilgileri,

d) Gizli ya da srr nitelilindeki
bilgiler Erkanlarakya da bu nitelikieki
bilgiler ayrrlarak bilgi veya belgelere
eriqim sallanan bagvuru saytslnl,

e)

Bagvurunun reddedilmesi

uzerine itiraz edilen bagvuru sayrsr ile

bunlann sonuglarrnl,
Gosterir bir rapor haarlayarak, bu
raporlarr her yrl $ubat aynm sonuna

kadar Bilgi Edinme Delerlendirme
Kuruluna gondermeleri gerekmektedir.

Bagh, ilgilive iligkilikamu kurum
ve kuruluglarr raporlarmr bafih, itgili

ya da iligkili

olduklarr bakanhk

vasltasrfa iletirler.

:
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sayh Kanun'un kagakqrhk sugu-

nun hi.irriYeti ballaYtcr ceza
hiikmtinti Para cezastna

gevir-

mesi olarak ifade edilebilir. Nitekim,
4926 sayth Kanun yuri.irluge girdigi
1Ol7l2OO3 tarihinden itibaren

Aftr

Ceza Mahkemelerinde gorulen
kaEakErhk davalan Para cezaslna
Eevrilmig ve hapisteki kaEakErlar

kefaletle serbest brrakrlmrgtrr. 2003

rUnrivn'nr

sica.n

t

kaEakErhla konu olmalannda

101712003 tarihinde Yururluge
giren 4926 SaYfi KAQAKQILIKLA

MUCADELE KANUNU'ndaki huk0mlerin caYdlrtctltktan Yoksun
olmast ozellikle sigara kagakltfitnln
2003 yhndan itibaren buYuk bir
ivme kazanmastna Yol agmtgttr.

71717932 tarihli

ve 1918

saYlt

KAqAKqlLlGlN MEN ve TnKiBiNE
DAIR KANUN ile 4926 saYh Kanun
arasrndaki en onemli fark,4926

yrh

p

4733

*

lGnun ileverilen kaEakErhkla muca-

dele yetkisi, 2003 yI Gmmuz'r'mda
yunnluge giren 4926 sayh Kanun'da

2003 yhndan itibaren eskiden
uyugturucu ve silah kaqakqrltfit
yapan suE orgutlerinin bir gogunun

uzmanltk gereldiren sigara kaEakgrltlt
ile miicadelede Kanunla verilen gorgyt,
ASLi GORE\4 O-ARM GORMEDIGI
iqiN zaman T:rrran uYgulama YaPa-

oldulu kadar toPlum sa!h$

Bulent gANLI
Tirtun Teknoloji Muhendisi

surdurmektedirler. TFFD{'

ve

yer almamrqtrr. KaEakErhkla mucadelede yetkili krhnan Kolluk

2004 ve 2005 Yllannda soz konusu
kaEakErhfirn vergi boyutunun B mildolan buldugu resmi kurum ve
var
-kuruluglann
yetkilileri taraftndan
ifade edilmigtir. Burada Hazine'nin
gelir kaybrnln Yanl stra toPlumun
ucuz ancak safihksrz ve kalitesiz
urtinlere Yonelmesinin ekonomik

TASARISI

Konu ile ilgili kamu kurum

onemli bir faktor olmaktadrr.'

yapmaya baqladrklarr ve onemli
kazanElar elde ettikleri soylenebilir'

nrUCl.NNrE KANUNU

kaEakErh-

kuruluglan kendi yetki ve imkanlart
dahilinde tedbir ve mucadelelerini

sigara, iEki, akaryakrt vb. kaEakgiltgt

YNNi KAQAKQILIKLA

Tirtiln mamullerinin

kundur. Bu uYgulamantn ardtndan
ozellikle cezasr paraya Eevrilebilen
suElarda (sigara, iEki, akaryakrt vb'
kagakgrh!r) ciddi arttglar gorul-

da

KAQAKqILIGI VE

operasyon gerEeklegtirmig ve bugune delin benzeri gorulmemig
cezalar uygulamtqtr.

lrnda ise oncelikle mevzuat aglslndan karmagrk bir durum vardtr'

yukunun %7O'lerin uzerinde olmast

ri;rUN MAMULLnnixiN

EPDK, 5015 saYrh Kanun'dan aldrlt
kuv-vetle onemli organizasyonlar
yap-mrq hatta gegtifimiz giinlerde,
akaryakrt istasyonlannda onemli bir

yrhnt Turkiye'de "kagakErltitn
miladt" olarak gormek mum-

m0qtiir. Bu egYalardaki vergi

vE oiGnn

ilerlemedigi gorulmektedir'

ve

maliyetiolugEevre aElslndan da bir

maktadrr. En onemlisi de; TOPL(MUMUZDA KAqAKqILIK YUZ
KIZARTICI BiR SUq OLARAK
ALGILANMAMAKTADIR.

Bu arada, Devletin geqitli organlarr giderek artan kagakgrhk olaylart
kargtstnda Eozqf iiretme araylglna

girmiglerdir. Ornelin;

TB/vlM'de

Aragtrrma KomisYonlan kurulmug
ve kamuoyunun dikkatini gekmigtir'
Ozellikle sigara kaEakEtltgt iEin
Gumruk M0steqarhlrntn koordinatorl0gunde bir ilgili kurum ve kuru.tuslarla iEeinliGi PRoToKoLU
irrzalanmrQtrr. Fakat istenildigi hrzda

Eii

kuwetleri,

bilmektedirler. Gi.lmruk Mustegarh6l

sigara kagakqrlrgl konusunda
nYM tarilrl[ rre 2006/10180 saYh
Bakanlar ld-rrulu Karan ile giinubirlik

yolcu girig ve grkrgrna Yeni ?i'
dtrzenleme getirerek Kara Hudut
Kaprlannda Girig-QrkrElar Engellenmistir.

YaPrlan

bu

degigiklikle,

Tiirkiye'nin Habur, Cilvegozu'
Oncuprnar, Gurbulak, KaPrkule gibi

srnrrlanndan yasal yollarla yolcu
beraberinde giren 200 milyon paket
kaEak sigarantn oni'rne geEilmigtir'
TAPDK da kolaY taklit edilen
bandrol nedeniYle sahte sigara
goplugirne . donen piyasada geligtlrdigi YENI BANDROL ile onemli
iglevi yerine getirmigtir. Kagak sigara

giriqinin yaklagrk %50'sini olugturan
sahte bandrollir sigara olaYt,
TAPDK'nrn Yeni bandrolt nerdeYse
m0nferit hale donuqmugtur'

Sigara haricindeki diger tutun
mamullerinin kagakErh!r olaytnt
irdeleyecek olursak; aromah nargilelik ttrttin mamullerinin tamamt

g
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yurtdrgrndan kaEak olarak,
sarmahk kylmrg tut0nler ise
Dolu ve Giineydolu Bolgesinde
uretilen semi oriental tutunlerden
krylarak yasa drgr ticarete konu
olmaktadrr. Aromah nargilelik
tutun mamullerinin yerli firmalar
tarafrndan yurtiEinde uretimine ilk
defa 5 Kasrm 2004 yrhnda
baglanmrg ve 2005 yrhnda 4 firma
daha uretime dahil olmugtur. Soz

I

konusu firmalarrn urettikleri
mamuller, Suriye, Urdun, Lubnan
Eolunlulu sahte olan
mamuller yerine tercih edilir hale

mengeli ve

gelmigken; Maliye Bakanh!r
tarafrndan 2B/7 /2005 tarihinde
yururluge sokulan YENi OfV
UYGULAMASI

ile bu

mamulleri

ureten firmalar fabrikalarrna kilit
vurma noktaslna gelmiglerdir. Bir
ornek vermek gerekirse, piyasada
kaEa@ 5 milyon YTL'ye satrlan 200
gramhk aromah nargilelik tiitun
mamulunun yasal uretilmesi halinde OTV'si 17 milyon YTL'ye gelmektedir. Sigara drgrndaki tutun

mamullerine uygulanan 6fV
Dogu ve Guneydolu Anadolu

Bolgelerimizde sarmahk kryrlmrg
t0tun iireterek hem bolge tutunrinu
delerlendirmek hem de istihdam
yaratmak isteyen yerli yatrrrmcrlann

onunu trkamakta ve bu tutunleri
ureten ve triketen insanlarr ise
KAqAKql noktasma tagrmaktadr.
Bu sarmahk krylmrg tutun olay
Eozulmesi gereken dnemli bir

olaydrr. Nitekim YENi OfV
UYQULAIvIASI'nrn kaldrnlmasnrn

yanrnda olayln kryrlmrg ttittin
ithalatrnrn kaplsnrn aErlmamasr ve
yerli iireticinin haklarrnrn korunmasr temelinde olunmasrna dikkat
edilmelidir.

:

l<t,

4/ 8l20OG

ODEME SISTEMI (hapis cezasrnrn

para cezaslna gevrilmesi) YENI
KANUN TASARISI'nda 5. maddede

ongorulmiigtur. Bunun anlamr ve
sonucu qudur: Turkiye'de B milyar
dolarr bulan sigara, iEki, akaryakrt,
Eay, geker vb. vergisi yiiksek
e€yanm kaEakgrhfr, Yeni KagakErhkla M0cadele Kanun Tasarrsr ile
ae OxLExEtvtEYEcEKTiR. Qunku,

tasarrda, nunniYrri BACLAYICT
CEZA nUnUmlnni bulunmakla
birlikte soz konusu 5. madde ile
hapis cezasr paraya gevrildi!i
takdirde SANTK HAKKINDAKi
DAVADU$MU$ olacaktrr.
Genelde vergisi yuksek uriin ve
egya kagakgrhlrnrn onlenmesi iEin

yetkili kurum ve

kuruluglarrn
harcadrlr Eaba lokal ve krsmi bir
fayda safilamaktadrr. Turkiye'de

kaEakErhlrn munferit bir olay haline
indirgenmesi iEin; TBMM gundeminde bulunan YENI KAqAKqILIK
YASA TASARISI\nrn 5. maddeSiNdCKi HAP|S CEZASINI PARA
CEZASINA QEViREN hukmun
kaldrnlmasr esastrr. Aksi takdirde,
Hazine'nin gelir kaybl devam
edecek, kamu salhgr ve giivenlili
yanrnda yasal piyasalar tesis etmek
mumkiin olamayacaktrr.

Temennimiz; kamuoyunun,
ilgililerin ve TBMM'nin ve basrnlmrzrn konuyu onemseyerek
uzereni dugeni yapmasr yonun-

giren

4926 sayfi KagakErhkla Mucadele
Yasasrnrn sakrncalan ilgililerce
gortilmtig olmah

Yururlukteki 4926 sayrh Kanun'un 34. maddesindeki Ox

dedir.

SONUQOLARAK;

2003 yhnda yururliile

tarihinde TBMM Bagkanh$rna
YEN| KAqAKqTLTKLA MUCADELE
KANUN TASARISI sevk edilmigtir.
Soz konusu Kanun tasarrsrnr deferlendirecek olursak;

r6/0912006
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"...Tuttin tarlalarrnda
biiyudum. Vakti geldigi zaman
tuttin ekerdik. Qiink0 dtilunler
yrhn belli zamanlartnda olur.
DulUnler bittigi zamanlar tutun
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DUMANALTI
"...Sigara igmek kokleri dofaYa,
koy hayatrna uzanan bir geYdir.
Kuru bir otun boyle kokulu, canh,
bereketli bir duman bulutuna
donugmesi anlamsz degildir..."
Cesare PAVESE (1 9081 950)
Yazar
"...GeEen gtn bir taksiYe bindim,

gofor sigara ikram etti.

Tegekkurler, kullanmtYorum
dedim. 'Aa olur ffiu, filmlerde
igerken gormugtum'dedi. Ben de,

-I

'Ama biz filmlerde oluYoruz da'

:

dedim..." 29.07.2005

!

MiijdeAR

5

Sanatgr

a

"...Sigarayt sonunda bana
brrakttracakstntz. Ya siz, Ya

*
E

I
I
It
"'t
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torunum btrakttracak. Torunum
daha 19 ayhk. KonugamiYor bile.

Ancak

iki

kelimeYi

bir

(1554-1618)

ekilir. Sabahrn dordunde beginde
traktorlere dolugup tutun krrmaya
gidilia yemekler haztrlantr. Iki
kufeyi birlegtirir yer yapardr bana

{- r,v

:

PORTRE

SirWalter RALEIGH

araya

getirebiliyor; bana "dede brdak,
dede brdak" deyp duruYor..."
24.03.2006
Org. Yaqar eUYCixann
Kara Kuwetleri Komutant

Yatardrm

tarlada. Kufenin arastndan guneg
rgrklan girerdi. Tutun kokusunun
iqinde uyurdum... " 30.07'2006
HtisniiQENLENDIRICI
". . .Yrllarca sigara igtim, gittikge
de Eok iEiyordum. Bir elimde
sigara, bir elimde dolmakalem
vardr. Ve bundan korkmaYa

bagladrm. Olume dortnala
gittigimi fark edip sigaray irade ile

brakttm. Ama kahve

iEmeYe

devam ediyorum. O da bir ktiguk
torenciktir.. ." 1 5. 1 0.2006
Orhan PAMUK
"...Krtalar yuruYug esnastnda
susuz kalmrgirr. Bunun igin krrba,
(deriden ya da koseleden YaPrlmtg
su kabr) ftEt, tulum her tabura
lazrmdtr. HiE olmazsa bir tabura bir
tane temin edilmeli... Sonra, alaY
kumandanlartntn tabakasrnda
tutun yoktur. Neferat (erler) ot
igiyor. T0tunu olan sigara kAfrdt
bulamryor. Bunun igin bendeniz
teklif edecegim. $imdi burada iki
arkadag gitsin. Derhal Reji anbarlannr temhir etsin (mtihurlesin) hemen gonderelim..."
02,08.1921
Karesi Mebusu Vehbi BeY

TBMM gizlt celse

lanndan

rUmU
". . .Tiitiin gelir kese ilen
igemedimtasa ilen
Kozanolluyaralanmrq
Su istiyor kdse ilen. . . "
" Ko zuno llu Av dun G elir
tiirkiisilnden .. .

zabtt-

ilk sirrekli ingiliz

somurgesini kurmak
amacryla kullandr. Paul AUSTER'in filmi

de gekilen "DU/v\AN" adh kitabrnda:
Kralige I. Elizabeth ile sigarantn
dumantntn agrrhgr olabilecegi uzerine
iddiaya giren RALEICH'in iqilmemig
sigarantn alrrhlrndan. kuller ve izmaritin

agrrhgrnr qrkararak iddiayr kazandr$t

yazrhdrr. Koyu bir tutun tiryakisi olan
RALEICH'in agzrndan dumanlar qrktrgrnt
goren hizmetk6rrnrn, efendisinin yandt!tnt
dtgijntip kafasrndan aqagr bir kova suyu
bogaltilgr da rivaYet edilir'

Kralige l. Elizabeth'ten sonra tahta qrkan
ve "Ttttune Sert Bir Yanrt" adh kitabrnda
t0tun0 "Cehennem'in leg kokulu dumanl"
diye tanrmlayan Kral l. James, kendisine
yonelik bir komploya kangtrgr iEin olume
mahkum edilen RALEIGH'I ataya
oirenlerin savesinde London Tower'daki
f,apishaneye-gonderir. iflah olmaz tiryaki
MLEICH'in hapsedildigi odantn onunde

bulunan hah btiy0kl0g0ndeki toprak
parQastnda tutun ektigi soylenir. Kral l'

James, hapishaneden qartlr olarak
sahverilen RALEIGH'i, Orinoco seferinin
ve ispanyol som0rgecilerle
bahane ederek "vatana

baEansrzh$r

Eatrqmastnl

ihanet" suguyla oldurtirr. MLEIGH'in'
idamrndan onceki soylevi ve son arzusu
t0tun igme talebi iinl0dur. Kellesi

ugurulana kadar piposunu

agzrndan

ayrrmayan RALEICH'in, kafastnt
dayayacagr ktiti.Lge dogru yur0rken baltay
eline ahp parma!rnl kenartnda gezdirerek,
"DoSrusu acr bir ilaq bu. Ama her illetin
kokun0 kazryacalr kesin." dedigi ifade
edilir.

MANI

"...Tren yolu gim gigekTren

yolu eim

Bugun t. Elizabeth'e izafeten "Virginia"
diye isimlendirilen eyalet, tiit0n ve sigara

0retimi ile 0ne kavuqmuqtur.

Eicek"
Trenler gegmeyecek

"

I565 yhnda ingiltere'yi ttltirnle tantgttran
denizci, aristokatve Eair. 1582'de Kralige
l. Elizabeth'in gozdesi oldu. Kraliqenin
verdigi kaynaklan, 1584'te "Virginia" adrnr
verdigi bolgede (bugunku North Carolina)

Kuzey

Virginia Eyaletinde'Altrn Uggen" (Colden

Orta boylu sevdifim
Sigara igmeyecek..."

Tiiangle) olarak bilinen d0nyantn en
zengin

Bahkesir-Ertufirul KbY

fi*

iig gehrinden (Salem,

Durham,

Raleigh) birisi O'nun adtnt taglmaktadrr

'ifr;.',i,:. '.'tr.l:r':,,'"r1-1,.i]j
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. Psikanaliz'in kurucusu Sigmund
BUNLARI
BiLiYORMUSUNUZ? FREUD'un (1856-1939), 1923'te sigara bagrmhhjrndan dolay Eene kan-

. $air Ahmet HA$iM'in REJI seriolduluve bu hastahktan dolay 16
i,loaresl
-1..'-..
" :
noe ,.memunuK
, Yazar yrliqinde33ameliyatgegirdigini,
l,"i''i,",
Harit Ziya uSAKLrGilL"
;m1Ti;t"1,,:ffi'"T::?f T,:::X
ve tercume kalemi bagkAtiplili ve 1g55'teManisa'dadodanve"gvasrnda

ahndrfrnr,
. Turkiye'nin ilk kadrn sendi,
r
, r- :r_-r L:^^^ yillnoa
illeqal
Drr
Kaclsrnrn ryzd

yakalandrfr kugpalainda.r ;ginuri"
uan ni, hekimin gabalarr ile kurtuldulu iqin ailesi tarafrndan ismine
"$inasi" adr eklenen Moris $iNAsl'nin; 25 yagrnda Amerika'ya goq
ederek Manisa'dan getirttifi tutunleri
Amerika'da pazarladrlrnl, sarma
siqaralarrn kullanrldrgr o yrllarda

Marmara dniversitesi Turkiyat
fuagtrrma ve Uygulama Merkezinin "Ttirk Kiiltiirtinde Ayrntrlar:
Ttittin" adr altrnda 22-23 Ekim
1998 tarihlerinde istanbul'da

tutun igEisi olarak
"".aixil""riyete nusruyun 2"r*"'"riosovi

]:f"tn
ilx:[:'.;;1"'fjil5.?":::x''i"*ili;

duzenledigi uluslararasr sempozyumda sunulan bildirilerden oluqan bir kitap. Kitabrn editoru, Merkez'in Mud0rlugunu de . yapan
Emine QURSOY NASKALI. Turk
tut0nculugunun kulturel boyutunu qokyonlu derteyen ve irdeleyen
Kitabevi yaynlarrnrn 636 sayfalk
bu eseri, onemli bir bagvuru kaynalr ve bagucu kitabr huviyetinde.
Bu eseribugune degin edinmemig
meslektaslarrma rsrarla tavsive

ANI

m0durliig0" gorevlerini yaptrklarr,
yazar lzzet Melih DEVRiM'in ise
REJi'de "genel mudur vekillifi"
gorevinde bulundulu ve RE-Ii'nin

millilegtirilmesi strecinde

bu

gorevinden

ederim.

FiLM
..THANK YOU FOR
SMOKING''
ABD,2005, Renkli, 92 dakika
Yonetmen: Jason REITMAN

Oyuncular: Aaron ECKHARI
Maria BELLO, Sam ELLIOI

t

Adam BRODY "...Nick NAYLOR,
Big Tobacco sigara girketinin
sozcusu ve sigara tiryakileriyle
sigara ureticilerinin haklannrn
sawnucusudur. Saghk savagErlarr
ve flrsatEr bir senator0n saldrnlarr
karglslnda Nick, sigararun zararlannr ortbas etmek amacryla bir
imaj duzeltme ata$rna geqer. Ne
var ki, igi yuzunden ollunun ona
bakrgrnrn degigtigini fark eder... "

DURMMordufunu,

sigara sarma ve paketleme

H11,,r,""*::l:u:,:;,:Xl?I ?:flTi::
olugturdulunu.

"...Kanal

6 televizyonunda 23 Nisan 2000 tarihinde yaynlanan Ulusal
Egemenlik ve Qocuk Bayramr ile ilgili "Cundemin lqinden" adh ozel programa,

Turkiye'nin tanrnmrg igadamlarrndan Sakp SABANCI'y davet etmiqtim.
Program, uluslararasr bilim olimpiyatlarrnda madalya alan Turkiye'nin genq
yetenekleri ile SABANCI'y bir araya getirmeyi amaghyordu. Program formatrna

gore, dunyada baganh olmug genG yetenekler Sakrp SABANCI'ya geqitti
konularda soru yoneltecekler, SABANCI da bunlara kendine has uslirbu ile
cevap verecekti. Sakrp Bey ile yayndan once kahve iqerken bir ara kulagrma
egildi ve 'Osman Bey sizden bir ricam olacak' dedi. 'Buyurun efendim'
dedigimde de, "Biliyorum bu gengler gimdiyayrnda bana, 'Sakrp Bey guzel, hog
anlatrvorsunuz da. madem ulkenizi ve insanlarrnra bu kadar sevivorsunuz. ne
diye sigara uretiyorsunuz?' diye sorarlar. Ben de vicdanen bundan qok
rahatszrm ama gelin gorun ki, t0m girketlerim arasrnda en il paray da o igten
kazanryorum. Bu konuya girmezlerse gok mutlu olurum." dedi. Programrn
yaprldrgr 2OOO yhnda sigara igme yagr gimdiki olqude henuz ortaokul gaglarrna
kadar inmediginden, ustelik yayrna katrlan ve qogunu istanbul Fatih Koleji
ogrencilerinin oluqturdugu genElerin gundeminde bu kotir ahgkanh$rn esamisi
okunmadrlrndan, o gi.rn SABANCI'ya boyle bir soru yonelten olmadr...."
25.O9.2OO6Dog. Dr. Osman OZSOy Gazeteci, yazar
"...Ben yurdumun en sert tr.rtunirnden
bir sigara sanyorum
Dumanr cijerlerime degil iliklerime

giin
"...Memleketimi seviyorum,
Qlnarlannda kolan vurdum,
hapishanelerinde yattrm.
Hiqbir gey gideremez iE srkrnhmr

Memleketimin garkrlan ve tutunu
gibi..."
Nazrm HIKMET

Eekiyorum
Ne kadar 0rkek ceyl6n varsa Asya
Eollerinde
DomaniE yaylaslnda ne kadar dizginsiz at
Baghyorlar kogmaya krlcal damarlarrmda
Srcak soluklarr yalarken almmr
Toynaklarrm hissediyorum
alyuvarlarrmda..."

DilaverCEBECi

Katkrlanndan dolayr Sayrn Dr,Seyfi DURMAZ'a tegekkiir ederim. M.S.

ffi

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

sonucunda da kalite,
guniimuzun en fazla konugulan
KAtiTE GUVNNCESI,

KATiTE vONnrint

SiSTEMLERi VE ISO

konulartntn bagrnda yer almtgtrr.

Kalite, bir iirun veya hizmetin
belirlenen veya ola-bilecek
ihtiyaElarr kargrlama kabili-yetine
dayanan, ozelliklerinin toplamrdrr'
Kalite ile ilgili ilk kaytlar M.O. 2150
yrhna kadar uzanmak-tadtr. Unl0
Hammurabi Kanunla-rtntn 229.
maddesinde gu hukme Yer
verilmektedir; "E!er bir ingaat ustasl
bir adama ev yaParsa ve YaPtlan ev

yeterince sallam olmaYtP

ev

sahibinin ustune Eokerek olu-mttne
sebep olursa o ingaat ustast-ntn baqt

ugurulur." Fenikeliler' de oldukga
etkili yaptrrrm Yollan oldugu
anlagrlmaktadrr. Fenikeli bir denetgi,
aykrrrhk
kalite standartlanna

bir

(ULUStARARASI
STANDARDiZI,SYON

gordugInde bunun tekrarlanmastnt
kesinlikle onlemek iEin kusurlu mah

imal edenin elini kesme Yetkisine
sahipti.

onctirti)

Kalite guvencesi bir uriin veYa
hizmetin kalite konusunda belirtilmig gerekleri yerine getirmesinde
yeterli gtiveni sallamak iEin uygulanan planh ve sistematik etkinlikler

butuntr olarak tanlmlanmaktadrr.
Temelinde urun Ya da hizmetin

ServetYAPRAK

Tiitiin Teknoloji Miihendisi

geEtili tum agamalardaki talimatlar,
gorev ve sorumluluk tantmlart vb. ile
belgelendirmesi, Eahganlann egitilmesi ve kalite konusunda bilinqlendirilmesi ile kalitenin planlanan
diizeyde en az kaynak kullanrmryla

korunmasr yatmaktadrr. ISO

T0ketici ihtiyacrnrn

kargrlan-

masr igin mal ve hizmet tretiminin
yeterli oldugu giinlerin Eok uzakta

kaldrfir, mtigteri memnuniYetinin
one grktlfir, mal ve hizmetlerden soz
edilen bir donemde yagamaktaYz.
Kalitenin, dtinya pazarlannda rekabet edebilme ve baganh olabilmede

temel kogul olarak benimsenmesi
ile, bu kavrama daha fazla bir ilgi
gosterilmig, butun bu geligmelerin

lnternational Organization for Standardization'un ismidir; uluslararast
standardizasyon orgutunun olugturdulu kalite yonetim standardmr
simgeler. 1947 yrhnda kurulmug ve
yaptrgr standardizasyon Eahgmalart

sonucu sanaYiYe, ticarete

ve

tuketicilere katkr saflamaktadrr.
Farkh ulkelerde veya bolgelerde
benzer teknolojiler igin geligtirilen
farkh Standartlar zaman zaman

"ticaret igin teknik engel" olarak
kullanrlmaktadrr. igte ISO'nun
giinum0zdeki en onemli iglevi ISO
9000 kalite yonetim Standartlan ve

ffi

lararast kabul gormug
Standartlar hazrrlayarak, ticaretin
onundeki bu tiP teknik engelleri
ortadan kal-dlrmaktrr.
Artrk tum DunYa'da ve TurkiYe'de

firmalar kalite guvencesi sistemlerine onem gostermekte ve bunu
ISO 9000 sertifikalarryla belgelemektedirler. ISO 9000 sertifikast
dunyanrh her tarafinda iicari iglemler esnastnda aranmaya baqlandrlr
gibi firmanrn geligmesinde ve kalite
guvencesinin devamhhfrnda etkili
rol oynamaktadrr.

ISO'nun teknik komitesi 1987
yrhnda kalite kontrol sistemleri
hakkrnda gegitli ulkelerin milli
standartlannr bir araya getirerek beg
adet uluslararast kalite standardr
yayrmlamrgttr. ISO'nun 9000 serisinden bagka standartlarl da mev-

cuttur. Halen AvruPa, ABD ve
Japonya dahil dunYanrn hemen
hemen tum ulkelerinde geEerli
genel amaEh kalite guvencesi
standardr ISO 9000'dir. Degigik
kodlar tilke diline Eevrilerek yayrmlanmaktadrr.

(Almanya'da DIN ISO 9000,
tilkemizde TS-EN-lSO 9000,
Fransa'da

NF X 50

131-133'

ingiltere'de BS 5750 Partl-3 vb. )
Standart ilk olarak 1994 Yhnda
revizyona ulramrg ve yeniden Kalite
Guvence Sistem Standardr olarak
yaynlanmrqtrr. Bu agamada stan-

dart

lne 3 alt standarttan

olug-

maktaydr: ISO 9001, ISO 9002, ISO

9003. Kurumlar faaliyet kapsamlarr
dolrultusunda bu 3 standarttan

birisini uygulaYarak, denetime
girmekteydiler. Standardtn bu versiyonu, onceki versiYondaki konulara ilave olarak hata onleme konusuna da odaklanmrgttr' Standart son

olarak 2000 yrhnda

revizYona
ulramrg ve bu sefer Kalite Yonetim

Sistem Standardr olarak Yaylnlanmtgttr. BelgelendirmeYe esas
tegkil eden sadece ISO 9001:2000
standardt mevcuttur. ISO 9002, ISO
9003 artrk guncelligini Yitirmig
standartlardlr. Ancak ana standart

[g

rUr0ru erspeRlrRi
oenrueGi
eULreNi

olan ISO 900i: 2000'i
destekleyen ISO 9000, ISO
9004 gibi krlavuz standartlar da ISO
tarafrndan yaymlanmrgtrr. Kurumlar, faaliyet kapsamlarr ne olursa
olsun sadece ISO 9001 standardrnr

I

uygulamakta

ve bu

belgeyi

alabilmektedirler.

Fakat belgelendirmeye tabi
tutulan faaliyetler, ve standardrn
hariE tutulan maddeleri, almacak
olan belgenin uzerinde tanrmlanmaktadr. Standardrn bu versiyonu,
onceki versiyonlardaki konulara
ilave olarak surekli iyilegtirme ve
verimlililin arttrnlmasrnr hedefleyen
sureE tabanh, mugteri odakhhlr
daha on planda tutan bir yonetim
modeli sunmaktadrr.

ISO

kalite standartlarrnr

olug-

turan kurulug olmakla birlikte
belgelendirme igleminden sorumlu
degildir. Bu fonksiyon Eok saydaki

akredite olmug belgelendirme
kurulugu

ve bunlarrn

denetgileri
aracrh!r ile gerEekleqtirilmektedir

ISO 9000 terimi;

ISO

9000:2000, ISO 9001:2000, ISO
9004:2000 olmak uzere uE farkh
standardr igerir. ( 2000 rakamr, bu
revizyonun 2000 yhnda yaprhp,
yayrmlandr!rnr gosterir versiyon
tarihidir ).

ISO 9000:2000 Kalite Yonetim
Sistemleri-Temelleri ve Terimleri ;

Bu dokuman kalite yonetim sistemlerinin temel kavram ve terminolojisini igerir. Standartlan anlamak iEin bir baglangrE noktasr
olugturur ve kullanrmdan dofan
yanhg anlamalardan kaErnmak iEin
ISO 9000 ailesinde kullanrlan temel

ISO 9004:2000 Kalite Yonetim

Sistemleri Performans

iyilegtir-

cak, etkin bir kalite yonetim sistemi
oluqturulmasr, yonetimi ve strrekli

larrndan biri, qahganlarrn emniyetli
ve safrhkh bir Eahgma ortamrna
sahip olmamalandrr Cunumuzde, ig
Saghg ve lg Guvenligi (ISIG) bir
yonetim sistemi olarak ele altnmak-

iyilegtirilmesine rehberlik sa!lar.
ISO 9001:2000 Standartlarrnrn
otesine geEmek isteyen yonetici
konumundaki kigilere yardtmct
olmak amacryla hazrrlanmrghr.

ISO 9000 standardr dort temel
bolumden olugmaktadrr.
Yonetimin Sorumlulufu

KaynakYonetimi
drirn ve Hizmet Sunumu Olgme
Analizve Geligtirme
ISO 9001: 2000 ile birlikte yaygrn

olarak kullanrlmakta olan 1400i
Qevre Yonetim Sistemi, 18001
OHSAS

lg Sa$hgr ve Ig

GuvenliliYo-

netim Sistemi, 13001 HACCP Grda
Guvenligi Yonetim Sistemi ve konu-

ya ek olarak CE iqaretlemesinin
kapsamlarr da krsaca gu gekildedir.

T5 EN rSO 14001

qEVRE

YONETiMSiSremi
Qevre konusundaki duyarhhk,
batrh ulkelerde baglamrs ve son
yllarda diger ulkeleri de sararak
yayrlmlgtrr. Sureglerin tasanm ve
defierlendirmelerinde Eevre faktorunun goz onune ahnmast iki ana
nedene dayanrr; Bunlardan ilki
firmanrn yerlegik oldugu yorenin
toplumsal duyarhhlr ile merkezi ve

yerel yonetimlerin yaptrnmlan ve
ikincisi de firma mugterisinin yagadr!r irlkenin ekonomik-politik
yaptrnmlandlr.

ISO 9003:1994'u iptal etmig

talep etmekte ve sorgulamaktadrr.

kalite yonetirn sisteminin qartlarrnr
tanrmlar ve organizasyonun mugteri
gereksinimlerini ve urtnle ilgili yasal
ve mevzuat gartlarrnr kargrlama

yerinialmrqtrr.

ve

GUVENLIGI

igletmelerde kargrlagrlan en
onemli insan kaynaklan sorun-

yeterliligini gostermek iEin kullanrlrr.
ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve

ISO 9001:2000 Kalite Yonetim
Sistemleri Kogullar. Bu dokirman

VE I9

meleri iEin Krlavuz. Bu dokuman
mugteri gereksinimlerini kargrlaya-

Qevre Yonetim Sistemi tum
dunyada ISO 14001 standardr ile
bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite
Yonetim Sistemi Standartrndan
sonra Uluslararasr iqletmelerde
tanlnmasl ve uygulanmasr gok hrzh
olmugtur. Gunumtiz tuketicisi artrk
beklenti ve ihtiyaElannrn en ust
duzeyde kargilanmaslnrn yanl slra,
kendisineveyagadrfr gevreye deler
verilmesini, saygr gosterilmesini

terimleri ve tanrmlarr belirler.

..SAGLIGI.

YONETIMSISTETVII

TS 18001 (OHSAS) ig

2i

tadrr. Bu kapsamda, iSiG kurulugun
genel yonetim sisteminin bir parEasr
olmahdrr. Bu konuyla ilgili, dunyada

uygulanan en yaygln standartlardan
biri OHSAS 18001'dir. OHSAS

18001, (Occupational Health
Safety and Assesment Series- ig
Saghgr ve ig Guvenligi Degerlendirm€ Serileri) anlamrna gelmektedir. Artan kiiresel rekabette ttim
Eahganlarrn katkrsryla konumlannl
guglendirmek isteyen igletmeler,
OHSAS/TS 18001, iSiC yonetim
modeli kurmakta ve bunu mevcut
kalite sistemleri ile iliqkilendirmektedir. Bu yonetim sistemi,
zararla sonuqlanabilecek olasr
tehlikelerin onceden tespitini ve
gerekli onlemlerin ahnmasrnr hedeflemektedir"

TS 13001 TEHLiKE ANALiZI

VE KRiTiK KONTROL
NOKTALART (HACCP)

voNeriivl

SISTEIVII

HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point-Kritik Kontrol
Noktalarrnda Ghlike Analizi) grda
sektorunde uluslararasr geEerliligi
olan, tehlike ortaya Erkmadan tedbir
almay ve yok etmel sallayan bir
kontrolsistemidir.
HACCP 1960'h yllarda ABD'de
astronotlara guvenli Eda temini
amacryla geligtirilmig, ardrndan
once tavuk eti irreticileri tarafrndan
sonra da diler et ilreticileri tarafindan kullanrlmaya baglanmrgtrr.

Bugun dunyada

mugterisine

guvenli grda sunmak isteyen ve gtda
uretim zincirine (grda ureten ya da
grda igin teEhizat ureten) dahil bir

Eok iqletme, HACCP'a uygunluk
standardrnr uygulamakta ve istemektedir. HACCP sistemi genel

[g
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TUTUN EKsPERLERi
DERNEGi
BULTENi

oraraK, gloanrn temrn
kaynalr ile ttketim agamasr
arasrndaki tum fonksiyonlarda
kurumsal-lagma, dokumante
edilmig sureEler, planh olarak
yaprlan kalite kontroller ve her

I

I

MEVZUAT, POLITIKA

verilmigtir.

VE UYGUTANIALAR

noktada takip edilen hijyen uzerine
kurulmugtur (Bu standardrn verini
bu ylyaymlanan TS ISO 22b00 :

ACISINDAI{
NUNNNN BUGUNI

2006 almrgtrr).

cEigARErixeoina
AVRUPA

. CE (Community of European)
Igareti, Avrupa Birlifri'nin, teknik
mevzuat uyumu gergevesinde 1985

Fatih UZNAY
Tiitiin Eksperi

Yeni Yaklagrm Direktifleri iEerisinde

yer alan urunlerle ilgili

igaretidir.

CE iqareti iirunun, temel gerekler olarak tanrmlanan ve insan

safhfr, can ve mal guvenlifi, hayvan ve bitki yagam ve sa!h!r, gevre
ve tuketicinin korunmasr agrsrndan

asgari guvenlik kogullanna sahip
oldulunu gosteren bir igarettir. CE
markasr imalatEr tarafrndan vurulan
bir marka olup, kalite markasr veya

f
j
!

garanti belgesi de{ildir. Kalitenin
bagladrgr seviyeyi gosterir.
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Bu standart, fabrikalara verilmek
ve ihraE edilmek tizere iglenen Turk

I

yaprak tutunlerini kapsar. (Bu stan-

s
j

J

I

I
E

dartla ilgili olarak TSE' nin Turk
Standartlarrnrn sistematik gozden
geEirilmesi kapsamrnda halen revizyon Eahgmasr yaprlmaktadrr. )

TS ISO 10185 Ttittin ve
Ttittin Mamulleri-S<izli.ik
Bu standart, tiitun ve tutun
mamullerinin uretimi, iglenmesi,
muayene ve deneylerinde kullantlan
terimler ve tarifl eri kapsar.
(Adr geEen standartlar ve Tutun
ile ilgili standartlar konusunda awm-

trh bilgi TSE'nin web sayfasrndan
edinilebilir)

BiRtiGi

rUrUxctilUcu 0)

yhnda benimsedisi Yeni yaklagrm
Politikasr kapsamrnda hazrrlanan
olup,
urunlerin AB'nin ilgili direktiflerine
uygun oldulunu ve gerekli butun
uygunluk delerlendirme faaliyetlerinden geEtigini gosteren bir birlik

gunumuze kadar olan geligmele

ile gelecele iligkin yaklagrmlara ye

Ttirkiye'de uretilen

tutunler
kendine has ozellikleri ile dunvada
hakh bir une sahiptir. Turk tutunleri,
gerek dunya ttituncul0lunde iEimi
terbiye eden egsiz ozellikleriyle
harmanlann vazgeEilmez bir unsuru
olarak, gerekse Turkiye'de tarrmsal
urunler iEerisinde yuksek ihracat
kabiliyeti ve ekonomiye katma
deSer yaratan ozelli$iyle, her zaman

AB TOPD, ilk olarak 21 Nisa;1970 tarih ve 727/70 (EEC) say.
Konsey tuzulu ile duzenlenmigti:
Tutun, endristriyel bir bitki olma.
slndan dolayl uretim, tiiketim, dagr.
trm, salhk ve vergilendirme konulanndaki ozel yaprsr ile diler ortai
piyasa duzenlerine gore farkh bi
oneme sahip olmugtur.
TOPD ile, Topluluk Eaprnda ortal
bir tutirn politikasr olugturularai"

tutiin uretimini fakir tarrmsal arazilerin bulundugu bolgelere kaydrr
mak, ureticilere makul bir

geli:

duzeyi safrlamak, iiretimi ithalatr
azalmasrna yardlmcr olacak gekilde

piyasa taraflndan talep ediler
Eegitlere yonlendirmek amaElanmrghr.

Bu

amaElarr gerEeklegtirilmes

iqin 727/70 (EEC) sayrh tuzuk ile:
sozlegme esaslna dayanan bir
uretim sistemi, hedef ve miidahale
fiyat sistemi, prim odemesive ihra-

iEin onemli biryere sahip olmugtur.

cat geri odemesine dayanan kompleks bir sistem geligtirilmigtir.

politikalarrna uyum sa!lama

Hedef fiyat belirlenirken bir oncekiurun yhnrn fiyatr da 96z onune
ahnarak, ureticilere arzu edilen bir
gelir sallayacak ve boylelikle
Topluluk tutiincuhiLltnun devamhhlrnr temin edecek, kaliteli uretimi
tegvik edecek ve igletmelerin rasyonel yonetimi ile ekonomik kapasitesini olumlu etkiyecek bir fiyat

Uzun bir geEmige sahip olan
Turkiye yaprak tiitun piyasasmda
uygulanan politikalar zaman igerisinde sirrekli deligim geEirmigtir.
Turkiye'nin Avrupa Birliline (AB)
aday oldu!u, kargrhkh muzakerelerin bagladrgl giinumuzde ise
Tiirk tutunculugu, AB yaprak tutun

temelinde yeni bir deligim evresine
girmek trzeredir.

Bu yazrnrn amact, soz konusu
degigim evresine girildigi bu
donemde, AB yaprak tutun piyasasr
mekanizmalarrnln tarihsel olarak

geEirdi!i sureci de!erlendirip

bugune baflayarak, genel olarak

AB TOPD hakkrnda

okuyuculan
bilgilendirmek olarak belirlenmistir.

iki boliim olarak tasarlanmrgtrr.
itt< bolumde TOpD'nin kurulugundan, 2004 yhnda yapllan en son
reforma kadar olan doneme, ikinci
bolumde ise 2004 ytltreformu ve
Yazr

belirlenmesine dikkat edilmigtir.

Mudahale fiyatr ile, ureticinin
elinde kalan tuttinlerin asgari bir
fiyat seviyesinden garantili olarak
satln ahnmasr amaElanmlgtrr.
Mudahale fiyatlarr 1981 yhna kadar
hedef fiyatlann %90'rna gore tespit
edilerek uygulanmrg, ancak 1982
urun yhna gelindilinde Toplulugun

uretim ve talebini birbirine yaklag-

tumak ve ozellikle agrl uretimin
Topluluga getirdigi y0ku azaltmak
iEin, satrlamayan tutunlere iligkin
garanti yeniden tanrmlanmrg, hedef
fiyat ile mudahale fiyatr arasrndaki

[g

#

TUTUN EKsPERLERi

oenrueGi
eULreNi

oran %90'dan 7"85,e indirilmistir
(Anonymous, 1982).

Hedef ve mudahale fivah ile
olugturulan fiyat sisteminde ekci
menfaati on planda tutulmus olmakla beraber, tutun igleyen ,unulcilerinmenfaatlerininde dengede
tutulmasr iEin topluluk ureticilerinden tutun satrn alan gerEek ya da

tuzel kigilere prim verilmesi

de,

727170 (EEC) sayrh t0zukte hukme

ballanmrgtrr. Tuz0ge gore ya ilk
igleyiciler (tuccarlar), ya da tirtunu
ihracat amacl ile igleyecek veya
tutun mamul0 uretecekureticiya da

tiretici gruplarr prime hak

kazan-

mrglardrr.

Ahcrlara prim odemesi ile;
ahcrnrn Toplutuk ttrtunlerine ozendirilerek ucuz olan ithal tutunu
tercih etmesinin onune geEilmeye
Eahgrlmrg, piyasa tarafrndan talep
edilen t0tun Eegitlerinin uretil-"ii
cesaretlendirilmek istenmig, uretici-

lerin garanti edilen

mijdahale
fiyatrndan mumkun oldu$u kadar
daha yuksek bir fiyatla urunlerini
satarak daha fazla gelir elde etmelerinin onu aErlmaya Eahgrlmrgtrr.

Mtdahale duzeni Toplutuk

uretiminin tirmunun piyasada ahnrp

satrlamadrlr durumlarda devreye
girmigtir. Daha agrk bir defigle; satrn

alma primi duzeni

EerEevesinde

piyasaya siirulememig (primden
yararlanmamrg) olan yaprak tutijn-

ler, Uye Devletlerin mudahale kuruluqlan tarafindan mudahale fiyatlarr

kargrhjrnda satrn ahnmrgtrr. Mudahale kurumlarr satrn almrg olduklarr
tutunlerin ilk iglemesinden sorumlu

olup, aynca bu tutunlerin

aErk

arttrrma ya da ihale usulu ile sattgtnl
yapabilmiglerdir.

TOPD ile fiyat sisteminin yanr
sra, tuttin ihracatErlarrna' ihracat
geri odeme sistemi getirilmigtir.
ihracat geri odemesi; Topluluk
iEinde uretilen tutunler ihraE edilmek istendiginde, gayet Topluluk

fiyatlarr dunya fiyatlanndan daha
yuksek ise, aradaki farhn pazar
kaybetmemekya da ozellikle muda-

hale ahmlarrndan kaynaklanan
stoklarr azaltmak gibi neden-lerle
ihracatErya geri odenmesi iglemidir.

727/70 (EEC) sayrtr Konsey
tuzugu ile tanrmlanan bir dider
onemli yenilik Tutun idari Komiesinin kurulmug olmasrdr. Tutiin
Idari Komitesiguniimuzde de mevcudiyetini siirdurmekte olup, Uye
Devlet temsilcileri ve bir Komisvon
yetkilisinin bagkanhgrnda, geligen
piyasa ihtiyaElanna gore TOpD'de
ahnmasr gereken tedbirlerin ilk
olarak tartrgrhp kararlarn ahndr$r bir
yaprdrr.

727/70 sayrh tuztik ile getirilen
sistemin (ozellikle prim sisteminin)
iqlelginin duzenlenmesi ve denetlenmesi igin, her dye Devlet tarafrndan Ulusal Yetkili Makam kurulmasr gerektigi belirlenmigtir.
TOPD'de 1992 yrhnda yaprlan ilk
reforma kadar olan geligmeleri ele

almak gerektifinde, incelenmesi
gereken en onemli baghklar; Topluluktutun uretiminin kendi kendine
yeterlilifri sallayrp sallayamadrlr,
tiretimin piyasa taraflndan talep
edilen gegitlere dogru yonlendirilmesi ve boylelikle ithalatrn azaltilmasmda bagarrh olunup olunmadr!1, prim sisteminin etkinlijive ure-

tici

gelirlerinin durumu olarak

dugunulebilir.

1970 yhnda kurulan TOpD'de

0retimin serbest olmasr

(kota
olmamasr), prim odemelerinde herhangibir kesintinin soz konusu
olmamasr, uretilen her kg tutunun
garantili olarak satrn ahnmasr, yllar
iEerisinde tuitun iireten yeni devletlerin uye olmasr, uretim miktarrnda

italya'nrn iiretim rakamrndaki ug

kata ulagan artqtrr. 1986 yrtrndaki
Portekiz ve ispanya'nrn uyelikleri de,
kuEukte olsa bir artlga sebebiyet
vermigtir. Ancak Yunanistan ve
Italya, 1990 yrh itiban ile Toplutuk
toplam uretiminin %80'ini yapmrs
olmalarr sebebi ile esas belirlevici
durumdaki ulkeler olmuglardrr.
Her ne kadar uretim miktarrnda
ciddibir artrg oldu$u gorulse de, bu

miktar Toplululun kendi kendine

yeterliligi sagladrgr anlamrnda
dugunulmemelidir. Qunku 19701990 yrllan arasrnda olugan en
onemli sorunlardan biri, uretimin
talep edilen Eegitlere yonlendirilememesi olmugtur. En fazla talep
edilen tut0nler Flue Cured, yunan

ve Katerini tipi t[tiln
Eegitleridir. Ancak lg8g vrhna
Basma

gelindiginde

bu Eegitlerin ijietim

hacmi, toplam uretim iEerisinde
sadece %29 seviyesinde gerEeklegmigtir (Joossens ve Raw, 1 99 1 ).
Bundan dolay Topluluk, dunyanrn en buyuk ttitiin ithalatErsr ol-

mugtur. 1981 yrhnda Topluluk
tarafrndan 339.000 ton tutun ithal
edilmigtir. 1990 yhna gelindiginde
ise bu rakam 463.000 tona Wkselmigtir. ithalatrn yukseklifrini iuraurmesinin en onemli sebebi, Toplulukta trretilmig tutunlerin onemli

krsmrrun istenmeyen Eegitlerden
olugmasrdrr. SonuEta 1987 yhnda
29.000 ton olan mtidahale ahmr
stoklarr, 1990 yrhnda 82.000 tona
ulagmrgtr (Joossens ve Raw, 1 991).

1980'li yrllarda olugan fazla
uretim Toplulukta sorun yaratmaya
baglayrnca, Komisyon Topluluk

ve prim

odemelerinde oldukEa
yuksek artrylar kaydedilmesini de

tiltun uretimindeki artryln

beraberinde getirmigtir.

uretimini engellemek iEin,

1970 yrhndan 1990 yhna kadar
olan [retim rakamma bakrldrgrnda
Topluluk uretiminin 140 milyon

kilodan, 438 milyon kiloya Erktrlr
gorulmektedir. Toplam uretim
rakamlnr etkileyen en onemli iki
faktorden bir tanesi Yunanistan\n
1981 yrhndaki uyelifi olup,

;.,,

dileriise

onrine
geEmek ve satllamayan tut0nlerin
19BB-

1989-1990 urun yrllan igin 385.000

tonluk maksimum garanti egigi
belirlemig, bu egigin agrlmasr
durumunda verilecek pdm ve
fiyatlarda bir kesinti gygulanmasrnr

gerekli gormugtur (Anonymous,
19BBa-19BBb).
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Soz konusu donemde prim
odemeleri, Topluluk uretiminin
etkinli!i de!erlendirilirken onemli
bir faktor olarak goze garpmaktadrr.
Ortak Thrrm Politikasrna (OTp) dahil

*
t

tondan 45.200 tona ulagan Eok

buy0k bir artrg oldulu gorul-

mektedir. Komisyon, hemen hemen

hiE ahclsr olmayan Nost-rano,
Beneventano, Forchheimer

olan urunlerde hektar bagrna en Havana, Badischer Geudertheimer
buyuk destegi ekilen arazi baznda ve Paraguaytiiiunlerine 1970- 1 gg0
yaprak tiitiintin aldrgr gorulmek- yllannda 1 milyar ECU'dan fazla
tedir. Ornegin 198.000 hektar prim odemesi yapmrgtrr (Joossens
alanda tutiin ekimi yaprlan 1985 veRaw 1991).
ylrnda, tutune hektar bagrna 4.353
Bununla beraber; Badischer
ECU odeme yaprllrken, zeytin Geudertheimer, Mavra, Tsebelia,
ya$rna 260, tahrllara 85, garaba ise
Forchheimer Havana gibiitalyan ve
470 ECU odeme yaprlmrgtrr Yunan Sun Cured tutunler ile bazl
(Anonymous, 1987). 1980 yrhnda Dark Air Cured italyan
Eegitlerinin
309 milyon ECU olan toplam prim fiyatrnrn, gogu zaman verilen
odemesi, 1991 yhnda yaklagrk dort
primden daha dtiguk oldugu ifade
kata ulagan bir artrgla 1.330 milyon
edilmektedir (Anonynous, 1gB7).
ECU'ya ulagmrgtrr (Joossens ve IhtiyaE drgr uretilen ttitiinlerin
' miktannln yukseklilinin yanlslra,
Raw, 1991), (Anonymous, 1996).
Ancak soz konusu donem uretilen tiitunlerdeki kalitenin
iEerisinde, OTP'nin temel amag- dugukhigu de, donemin onemli
lanndan biri olan giftEi gelirlerinin sorunlanndan biri olarak olarak
korunmasr ve y0kseltilmesi amacl ortaya glkmrgtrr.
ile, tutunde istenmeyen Eeqitlerin
Sonug olarak, uretimi talebe
Oretiminin azaltrlmasl amacr, dayah bigimlendirme politikasrmn
zamanla birbirine karsr bir tezat bagarrsz olmasr; ihtiyag duyulan
olugturmugtur. Qunku iretici gelirgegitlerde ithalatrn yiikselmesine,
lerindeki artrg, piyasa deferi talebi olmayan tutun gegidi stokbulunmayan ttit0nlerin 0retimin- lannrn mudahale ahmlarr ile artdeki artrgla birlikte gerEeklegmeye
maslna ve soz konusu Eegitlerin
baglamrgtrr. Boylelikle prim sistemi,
mtidahale stoklarrrun eritilmesi iEin
"Prim Avcrlan" (Premium Hunters)
gok ucuz fiyatlarla geligmekte olan
denilen bir kavramrn geligmesini piyasalara satrlmasrna sebebiyet
saflamrgtrr. Primlerin yuksekligi vermigtir.
ureticileri cezbetmig ve sistemin
Prim sisteminin istismar edilistimarma neden olarak istenmeyen
mesi, Topluluk kaynaklanrun israf
gegitlerin ihtiyagtan gok fazla edilmesini de beraberinde getiruretilmesine sebebiyei vermigtir.
migtir. Piyasa duzeni olugturulurken
Bazl gegitler sadece prim almak iEin
d0gr.inulen hem ekici gelirlerinin
0retilmig, hatta kimi zaman hig ytiksek tutulmasr, hem de igleyicileri
{iretilmeden dahi prim ahndrlr Topluluk 0retimi tutunleri satrn
gorulmugt0r. Sahtekartrlrn boyut- almalarr igin dzendirmek adlna
larr inanilmaz noktalara ulagmqtrr uygulanan tegvikler; soz konusu
(Elinder ve ark., 2003).
istismar yuzunden olugan btiyuk
Italyan Dark Air Cured ttit0nleri
giderlerden dolay, sistemi vergileri
prim avcrhllnm agrk orneklerinden ile besleyen Topluluk vatandagbirisidir. Ozellikle Badischer larrnln tepkisine yol agmrgtrr.
Geudertheimer tutunlerinde 1984Bu kapsamda ttm dengeler
1990 yllan arasrnda prim miktari bozulmug, plyasa kontrol sistemi
3,25 ECU'dan 2,20 ECU'ya neredeyse tamamen kaybolmug,
dugmesine ra!men, uretimde bagta amag olarak konulan butun
sadece altr yrl iginde yaklagrk 2.400
istekler zamanla sistemin kendisini r

vuran bir silaha donugmugtiir
1992 yhna gelindiginde, sadece
tut0nde defil, ortak piyasa dtizenine
tabi olan hemen her tanmsal ve
hayvansal urtinde goriilen aglr.
tiretim, yuksek maliyet ve benzer
sorunlar, OTP'de ve dolaysr ile bagl:

her piyasa diizeninde buyuk

ve

kapsamh bir reformu zorunlu hale
getirmigtir.

TOPD'nin girdigi krsrr donguden
kurtulmasr igin bir reform tasarlanmrg ve 30 Haziran 1992 tarihinde,
2075/92 (EEC) sayh iglenmemi;
Tut0n Piyasasrnln Ortak Duzenlen-

mesine Dair T0zugun yururlille
girmesi ile reform hayata gegirilmigtir.
Bu t0zuliin 28. maddesine gore.

727170 (EEC) sayh tuzuk ve buna

balh olarak yur0rltige konulmus
olan diler mevzuat, 1993 unin
yrhndan itibaren yiirurlukten
kaldrnlmrgtrr. Bunun anlamr.
TOPD'de m0dahale ahmlarmn

ve

ihracat geri odemelerinin tamamen

kaldrrrlmrg olmasrdlr. Dolaysr ile

1993 urtin yrhn-dan itibaren AB
TOPD'de mtidahale ahmlarr sona
ermigtir.

TOPD'de 1,992 yth reformu ile
getirilen diger yeni duzenlemelerin;

Toplulukta garanti egigi (kota)
uygulamasrna geEilecefi, kotay
agan klsrmlar igin prim verilme-

yecegi (%10 fazla drqrndaki

0retime), Tutun fuagtrrma ve Bilgilendirme Fonunun kurulacafir, tale-

bi olmayan tut0n Eegitlerinin
iiretimini d6n0gttirucu programlar
haarlanaca!1, denetim tedbirlerinin
srkrlagtrrrlacagr gibi hususlar

oldulu

gorulmektedir.

2075192 (EEC) sayrh trizukle
beraber, Toplulugun tamamrnda
yaprak ttitunde her bir 0run yh igin
350.000 ton maksimum garanti
eEi$i belirlenmigtir. Ancak, 1993
urun yh igin bu egilin 370.000 ton
olacalr benimsenmiEtir.
Tuttin fuagtrrma ve Bilgilendirme
Fonu, 1 992 reformunda tanrmlanan

!g

TUTUN EKsPERLERi

oenrueGi
aULreNi

yeni biryaprlanma olup, Topluluk
tuttin tiretimini en az zararlt geqit ve
kalitedeki tutunlere yonlendirecek,
tutunun zararh etkileri ve bu tarz
etkilere yonelik uygun koruyucu ve
iyilegtirici tedbirler ile ilgili dahafazla
bilgi sallanmasrna yonelik aragtrrma ve bilgilendirici programlarr finanse ve koordine etmesi planlanmlgtrr.

1993 urun yrhndan itibaren
baqlamak uzere Geudertheimer
hibridleri ile, Mavra, Tsebelia ve
Forchheimer Havana IIc tutunleri
uretiminin, piyasanrn ihtiyaE
duydugu tip tutunlere veya diler
tanmsal urirnlerin iiretimine
donugtiirulmesi iEin uE yl surecek
bir program baqlatrlmasr,2OT5 lg2
(EEC) sayh tuzukte ongorulen yeni
konulardan biridir.

1992 tarihinde yayrmlanmrytr.
Branglararasr kuruluglar, gerek
t0tun ureticilerinin, gerekse de ilk
igleyici firmalarrn her turlu orgutlenmelerinin bir araya gelerek,
kendi ortak alanlanna dair konularda Eahgmalar yapmalarrnrsallayan orgutlenmelerdir.

7992

yil reformunun uygulama

sonuElanna bakrldrgrnda, ilk olumlu

etkinin mudahale ahmlarrnrn

kaldrrrlmasr ile

goruldtilii soylene-

bilir. Mudahale ahmlannln kaldrnlmasr ile beraber, piyasada satrlama-

yan tutunlerin tamamlnrn Topluluk
tarafrndan satrn ahndrlr eski uygulama geride kalmrgtrr. dreticilere
ahm garantisi sunan uygulamanln
sona ermesi ile; piyasa degeri

olmayan tutunlerin Ttpluluk kaynaklarrnrn israfl pahasrna satln

Tutun ureten her Uye Devletin,

ahnarak buyuk stoklarrn olugmasr ve

olarak ve Toplulufun tutunle ilgili

stoklann yarattr$r bir gok sorun
ortadan kalkmrqtrr. Miidahale

kendi yasal mevzuatlna uyumlu
duzenlemeleri ile bafilantrh biEimde
gergeklegtirmek
uzere ozel bir kurum kuraca$r, 1 992
reformunda tanrmlanmrghr. Ancak
e.gik miktarr 45.000 tondan az olan

belli denetimleri

ahmlannrn kalkmasr ile birlikte kota
ve prim sisteminde yaprlan degigik-

Uye Devletlerin boyle bir kurum
kurmak zorunda olmadlklarr ifade

prim avcllannrn onu kesilmigtir.
Reformun olumlu etkilerinden bir
diferi de, garanti egikleri uygulamasr ile getirilen kotalar sayesinde

edilmigtir.

Ilk igleyiciler ile uretici gruplan
arasrnda grup uyelerinin toplam
uretimlerine kargthk gelen sozlegme
imzalandr$tnda, uretici gruplanna
primin 7o70'una denk gelen ozel bir
yardrm verilece!i, bu yardrmrn
amaclnln uretici gruplannrn orgutlenmelerini geligtirmeleri ve uretimi
yonlendirmeleri oldufiu, prim odemelerine esas olmak uzere yaprak
tutunde asgari kalite gereklilikleri ile
her bir Eegit igin belirlenmig irretim
alanlan ve tav olgme teknikleri,
2075192 (EEC) sayh tuzukteki
onemli konulardandlr.

diler

liklerin uygulamaya konmasr ile,

toplam iiretim hacminin azalmasrdrr.

Toplulujun toplam yrlhk uretim

hacmi 350.000 ton civarrnda
sabitlenmigtir Ancak burada ilging

bir bilgi vermek gerekirse, 1gg2
ylrnda 420.000 ton olan toplam
iiretim rakamrndaki soz konusu
azalmanrn, ttlkeler bazrnda incelenve
Italya'nrn uretimlerindeki azalma ile

dilinde sadece Yunanistan

gerEeklegtigi gorulmektedir. Diler

Uye Devletlerin uretim miktarr

rakamlarr, kuEuk farkhhklar dtgrnda
aynr kalmrgtrr.

Prim odemelerinde,

1993

900 milyon EC0'luk prim oden-

mesine kargrhk, ahcr firmalar
tarafindan ureticilere yrlhk ortalama

200 milyon ECU'luk ahm

bedeli
odenmigtir. (Anonymous, 2003). Bir
delerlendirme yapmak gerekirse,
oncelikle ortalama kalitenin Eok duguk olmasr, tut0nlerin fiyatlarrnrn da
duguk olmaslnr beraberinde getirmigtir. Dolaysr ile, piyasada olugan

fiyatlar irreticilerin maliyetlerini
kargrlamamrgtrr. Bu durum, tutun

ureticilerinin gelirlerinin %BO oranrnda primlere bagh olmasr sonucunu do{urmug, tutun ureticilerine
Topluluk kaynaklarrndan ciddi
kaynak aktanmrnrn devam etmesine sebebiyet vermigtir.

1996 yilrnda TOPD

uzerine

yaymlanan Komisyon raporunda
da; "llk iglelcilerin tutune verdigi
ortalama fiyat aqrrr derecede duguk

olup 1995 yrhnda kilo

bagrna

yalnrzca 0,06 ECU'dur. Tutune
yaprlan toplam odemelerin sadece
%20.7'si, ilk iqlelcilerin ureticilere
verdili ahm fiyatrndan olugmaktadrr. Topluluk tuttrn uretimi, seviye

olarak toplam ihtiyacrn yanslnl
kargrlayabilecek iken, uretilen
miktar ihtiyacrn sadece %23'|.ni
kargrlamakta olup, kalanr ithal
edilmektedir." ifadesi ile soruna
dikkat Eekildigi gorulmektedir
(Anonymous, 1996).

Dolayrsr ile, Topluluk onemli
miktarda tutun uretmesine ralmen
1998 yhna gelindiginde piyasanrn
ihtiyacr olan tutun Eegitlerinde ciddi

oranda ithalata olan balrmhhlrnr
surdurmugtur. Toplulukta uretilen

tiltunlerin ortalama kalitesi Eok
duguk oldulundan son kullanrcrlarrn ihtiyacrnr karqrlamamrgtrr.
Uretilen tutun Eegitlerinde piyasa
ihtiyaElarr do!rultusunda talep

koruyan yonetmeliklerden biri olan,

yhndan bir sonraki reform olan
1998 yhna kadar olan donem
incelendi{inde, uretici gelirlerinin
buyuk oranda verilen prime ba{h
oldulu gorulmektedir. BeS ylhk

iEerisinde gergeklegememigtir. Bu
Eegitlerde, %80 oranrnda ithalata
olan balrmhhksurmugtur.

Konsey Yonetmeli{i de, 30 Haziran

sureE iEerisinde Komisyon tarafrndan ureticilere ylhk ortalama olarak

yolunlagan tarhgmalardan birisi de,
tutunun halksaghgr trzerindeki

Gunumuzde

de geEerliligini

Tutiin Sektorunde Branqlararasr
Kuruluglar ve Anlagmalar konusundaki 2077/92 (EEC) sayrlr

edilen donugum, soz konusu sureg

1990'h yrllarda tut0n uzerine
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zararh etkileri olmugtur. Tutun
desteklemelerine ylda ortalama bir
milyar ECU civannda Topluluk
kaynaklarrndan para ayrrlmasr,
sigara karqltr Eevrelerin elegtirilerini
y0kseltmesine sebebiyet vermigtir.
Ustelik bu paranrn buyuk krsmrnrn
ige yaramayan ttitun Eegitlerine
gitmesi, ttitunun zararlarrnrn yanr
srra, bu subvansiyonlann anlamsrzh{rna yaprlan vurgunun da perEinlenmesine yol aEmrgtrr. Topluluk
Saygtay 1994 yrhnda yayrmladrlr
ozel raporda; "Topluluk, kaliteli
tittunun hiE yetigmedili, veya asla

uygulamalannln genel bir
de!erlendirmesi yaprldr!rnda;
piyasanrn talep ettigi Eegitlere

balrmh hale getirilmigtir. Primin

ile talebin birbirini kargilamamasr,
kalite ve fiyatlardaki duguklugiin
surmesi, toplam harcamalarrn
yuksek olmasr, toplum salhlrna ve

diler krsmr ise sabit krsrm olup, her
qekilde ureticilere odenmektedir.
Bu yeni uygulama ile, kalitel.

Eevreye yeterince

deler

verilme-

mesi gibi genel sorunlara tatmin
edici Eozumler bulunamamasr,
1998 yh reformunun gerEeklegtirilmesine sebebiyet vermigtir.
1998 yh reformu, 20 Temmuz

1998 tarihinde yayrmlanan
1636/98 (EC) sayh yonetmelik ile,
2075/92 (EEC) sayh tuzukte onemli

yecelini acil olarak aragtlrmak yerine, ashnda hiEbir talebin olmadrlr
urunleri desteklemektedir." ifadeleri
ile Komisyonu alrr gekilde elegtirmigtir (Anonymous, 199 4).
Sayqtay, Kansere Kargt vrupa
Qahgma Grubu sigara krsmrnrn
1993 yrh butEesinin sadece 1.5
milyon ECU olarak belirlendilini, bu
miktann tutune yaprlan toplam
desteklemelerin yanrnda sa!hk
harcamalarr aErsrndan dikkate
ahnamayacak kadar kuEuk bir
miktar oldulunu kayderek, Tutun
Aragtrrma ve Bilgilendirme Fonu-

degigiklikler gerEeklegtirilmig
olmasma dayanmaktadrr. Bunun
22 Aralk 1998 tarihinde
Erkarrlan 2B4B|9B (EC) sayrlr
yonetmelik, 2075/92 (EEC) sayrh
yanrnda

tuztgun yeni halinin uygulanmaslna dair detayh kurallan
duzenlemiq olup, 2075192 (EEC)
sayrh tuzugun tamamlayrcl ana
yonetmeli$idir.
1998 reformu ile yeni bir surecin
onu aErlmak istenmig, ozellikle
primlerin kaliteli tiitunlere yonlen-

dirilmesi ile uretimin nitelilinin
kalite-maliyet-talep ekseninde

nun da, kamu salhlt aErsrndan
dikkate dejer bir Eahgmasrnrn

uretimin oryantasyonu, kota

olmadr!r elegtirilerini getirmigtir.
(Joossensve Raw, 1996).

transferi ile Eegit donugumu, Tutun
Fonu ile toplum saghgr boyutunun

Tiitun kullanrmrnrn azaltrlmasrna

yanrnda oldukEa duguk kalmasr,
sigara karqrtr Eevrelerin en onemli
argImanr haline donugmugtur.
Gelinen noktada, tutun ureticilerine
makul bir gelir sallama amacr ile
yaprlan prim odemelerine, tutun
mamullerinin kullanrmrndan dolan
zarann engellenmesine yonelik
Ealrgmalarrn yanrnda daha fazla
onem verilmesi, ciddi bir tezat
olugturmaya baqlamrqtrr.

SonuE olarak AB yaprak tiitun

politikalarrnda 1992 reform

surecinin 1998 uhna kadar olan ci

%45) verilecek fiyata yani kaliteye

doniigumun sallanamamasl ve arz

yetigmeyece!i arazilerde bagka
ur{inlerin yetigtirilip yetigtirileme-

dair Eahgmalara ayrrlan paranln,
tttune yaprlan desteklemeler

Boylelikie prim odemesinin bi:
krsmr (minimum%35 - maksimun:

defiigimi, kota geri ahm sistemi ile

one Erkarrlmasr, uretici gruplanna

yetki devrederek yonetimin

basitlegtirilmesi, ekim sozlegmeleri
mezat sistemi ile piyasa gartlannda
fiyat olugumu, denetim uygulama-

lannrn etkinlegtirilerek piyasanrn
daha srkr takibi hedefleri ile, 1999
urun yrhndan itibaren geEerli olmak

uzere bahis konusu deligikliklere
imza atilmrgtrr.

Soz konusu temel degigiklikler
incelendifinde, en onemlilerinden
bir tanesinin prim sisteminin
bolumlendirilerek, tutunirn kalitesine gore primin arttrlr "deligken
prim" unsurunun getirilmesi oldulu
gorulmektedir (Anonymous, 1 998).
'trE,

ilretimle orantrh olarak rireticilerin
alacalr prim miktarrnrn yukselmesinin ureticileri kaliteli uretime tegvik

edece!i, boylelikle Toplulufiun
onemli sorunlarrndan biri olan son
kullanrcrlara daha kaliteli tutunler
sallayarak ithalatrn onilnun kesilmesi ve maliyeVfiyat dengesinir.
biraz daha dtizelmesi hedeflenmiqtir. Bu qekilde tutiin Ureticilerinir:
gelirini arttrrma amacr, yan'
desteklemenin sosyal fonksiyonu
ile, piyasa talebine uygun kalitel
tut0n urettirme amacr, yan
desteklemenin ekonomik fonksiyonunun bir araya getirildigi ifade
edilmigtir (Arfinive ark., 2005).

1998 reformuyla tanrmlanar
kota geri ahm programlnln, uygulamaya konulan en Earplcl uretirr
tedbirleri arasrnda oldugu dugiinulmektedir. Programrn, hassas uretin:

bolgeleri ile ve/veya yuksek kalitel

tutun gruplan harig olmak uzere,
garanti egiklerinin azaltrlmasrna
yonelik olarakve bireysel ureticilerir
sektorden goniillu olarak ayrrlmalarrnr kolaylagtrrmak amacrnl tagrdrg.
gorulmektedir.
Programa gore, kotalannr satma
niyetinde olan ureticilerin kota
miktarlannr Uye Devlet Yetkil.
Kurumuna bildirecegi, dye Devletir
kotalannr satacak ureticileri kamu-

oyuna duyuracalr, ahcrsr grkmayan
kotalann Topluluk tarafrndan sahn
ahnacalr ve satrn ahnan miktarrn
ilgili Eegit grubunun garanti
egiginden dugulecegi ongorilmugtur. Ureticilerin programa katrhmrnr
ozendirmek iEin, Eegit grubu bagrna
belirlenen prim miktarr uzerinden i-rc
yl boyunca (2002 yhnda beg yla
Erkarrldr) odeme yaprlaca$ hiikme
ballanmrgtrr. Uretim Kotalannrr
gegici veya daimi olarak transferinir

E
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de, yeni konulardan biri oldulu
goriilmektedir. Belli qartlara bafh
olarak tek bir dye Devlet iEerisinde,
bireysel ureticilerin kendilerine
tahsis edilmig olan ttretim kotasr
bildirim-lerini kendi aralarrnda
geEici veya daimi olarak devredebilecekleri, devir igleminin yuz kg'dan
az miktarlar iEin uygulanmayacalt
hukme baglanmrgtrr.

Halk saghlr ile ilgili olarak ise,
Tutun Aragtrrma ve Bilgilendirme
Fonunun adr Tiitun Fonu olarak
degigtirilmig, finansmanr primlerden yaprlacak %2'lik kesintiye
baflanmrgtrr. Fonun; tutun mamullerinin zararlarr, daha azzararh tutun
qegitlerinin uretimi, yaprak tutunun
farkh kullanrm alanlannrn geligtirilmesi hakkrnda gahqmalar ile, tutun
ureticilerinin farkh urun gruplarrna
veya faaliyetlere gegig imkanlarrnr
aragtrran Eahqmalarr desteklemesi

ongorillmugtur.

Sektorun idaresinin basitleqtirilmesi iEin, uretici gruplarrna primin
degigken krsmrnrn odenmesinde ve
iiyelerine kota tahsisi iglemlerinde
sorumluluk verilmesi, reformla getirilen yeni uygulamalardan biridir.
Uretici gruplarrna verilen ozel yardrmlann amaglan arastna Eevreye
sayglyr ve trretim kalitesini arttlrmak,
iglelgi guElendirmek ve grup iEerisinde Topluluk kurallanna u)rumu
sa!lamak hususlarr eklenmigtir.
Reformla beraber, Toplulukta,
prim odemeleri ve kota dalrtrmrnda
usulsuzluklerin onune geEmek igin
denetim ve cezalara ayn bir onem
verilmigtir. Bu amaEla Uye Devletlerin denetime iligkin bazr duzenlemeler yapmalarr gerektili, bu
duzenlemelerin; idari denetimler,
yerinde denetimler, tutunun teslimatr srrasrnda yaptlan denetimler,

ilk igleme ve tutunun piyasaya
sunumu slrasrnda yaprlan dene-

timler olarak belirlendilive ayrrca ilk

igleyiciler, ureticiler

ve

uretici

gruplarr agrsrndan detayh cezalann
getirildi$i gorulmektedir.

1998 reformunun uygula-maya
yonelik sonuElannr de$erlendirmek

gerekirse, yeni prim sistemi
uygulamasrnr de!er-lendirme
olEutu olarak, oncelikle prim
odemelerindeki degiqimin
incelenmesinin faydah olaca!r
dugtinulmektedir. 1998 ile 2001
yrllan arasrnda hektara odenen
ortalama net prim miktarlarrna

Eegitler bannda bakrldrlrnda, %1 ile

%9 arasrnda degigen artrglar

goruldugu, bu durumu uretim kalitesinde ciddi bir yukselmenin olmadr$rnrn bir gostergesi olarak delerlendirmenin mumkun oldugu dugiinulmektedir (Anonymous, 2003).

1999 ile 2004 yllarr

satmaya yanagmamasr oldufiu,
gunku daha iyi fiyat teklif eden ilk
igleyiciler ya da ureticiler oldulu,
ifade edilmektedir. (Elinder ve ark.,
2003).

Reform ile 0retimin piyasanrn
istedigi gegitlere yonlendirilmesi
hedefi, bu donemde de istenilen
sonucun elde edilemedili konulardan biri olmugtur. 1999-2004 yrllan

arasrnda Sun-Cured ttitunlerde
%92, DarkAir Cured tutunlerde ise
%45'lik bir uretim dugugu, Flue
Cured tuttinlerde ise %15'lik bir

irretim artrgr sa!lanmrgtrr
(http ://ec. europa. eu/agriculture).

Bu durumda talebi olmayan

qegitlerin uretiminin azalmasr,
reformun bagarrh oldugu bir alan
bakrldr!rnda, ithalatrn 528.000 olarak deSerlendirilebilir. Ancak,
tondan 543.000 tona yukselerekvar piyasanrn talep ettigi tutunlerin
olan durumunu korudugu goriil- uretiminin arttrnlmasrnda, egdefier
mektedir .(http://ec.europa.er-r/agriculture) bir bagarr yakalanamadrg gorulBu durum, Topluluk sigara ureticilemektedir. Flue Cured tutunlerin
rinin istenilen kalitedeki tutunleri uretimindeki %75'lik artrgr krsmi
Topluluk uretimi ile kargrlayamadrlr
baqan olarak delerlendirmenin
geklinde de jerlendirilebilir. Verilerin,
daha dolru olacalr, Eunku bu
kalitenin yuksek primle odiillen- artrgrn piyasanrn ithalata olan
dirilmesi uygulamasrnrn istenilen ba!rmhh!rnr degigtirebilecek,
bagarryr sallayamadrlr yonunde sektorun artan ihtiyaElannl Eozerek
oldulu gor0lmektedir.
arz - talep dengesini olugturacak bir
Reformla getirilen onemli yeni- artrg olmadrll dugunulmektedir.
liklerden biri olan kota geri ahm
Toplulukta ozellikle sigara kargrtr
programr deferlendirildifinde, soz Eevrelerin uzerinde buyuk gurultu
konusu programln duq hrrkhlt kopardrlr, uretici gelirlerinin buyuk
yaratan konulardan biri oldugu oranda prime bafih olmasr gerEefi,
gorulmektedir. 1999 yrlrnda yeni reform surecinde de geEerureticiler 429 tonluk kotalarnr, kota
lililini korumaya devam etmigtir.
geri ahm programr kapsamrnda Prim odemelerinde 1998-2001
satrn almasr igin Komisyona teklif yllarr arasr incelendifinde, Komisetmiglerdir. Fakat Komisyon teklif yon tarafrndan ureticilere yrlhk ortaedilen miktann 348 tonunu, yani lama olarak 930 milyon ECU'luk
%B f ini almrgtrr. 2000 yrhna
prim odenmesine kargrhk, ahcl
gelindiginde ise Komisyonun ahmr, firmalar tarafrndan ureticilere ylhk
teklif edilen mifttarrn %55'ine, 2001 ortalama 200 milyon ECU'luk ahm
yrlrnda da 7o6'sna dugmiiqtur. Bu bedeli odendigi gorulmektedir.
rakamlar soz konusu programln (http ://ec. europa. eu/agriculture).
bagarrsz oldulunu gostermektedir.
Bunun anlamr, tutun ureticilerinin
Geri ahm oranlnln bu kadar duguk gelirlerinin %80'inin Komisyon
olmasrnrn en buyuk nedeninin, tarafrndan verilen primlerden
Komisyonun gerEekten qok duquk olugtufudur. 1998 yh reformunun
rakamlar onermesinden dolayr bu alanda kayda deler bir farkhhk
lreticilerin kotalannr Komisvona
yaratmadrlr gorulmektedir.
arasrnda

Topluluk tutun ithalatr miktarlarrna
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1998 sonrasr donemde uretici
gruplarr iEin Topluluk SayrgtaYr
tarafrndan 2004 yrhnda yaymlanan

ozel raporda yaprlan deierlendirmede, uretici gruplartntn aldrklarl

ozel yardrmt Eevreyi koruyucu
faaliyetlerde yeterince kullanamadrklarr elegtirisi yaprlmtqtrr.
Bununla berabel ozel yardtmm ve
uye ureticilere dalrtllmak iizere uE
yrlhk uretim kotalartntn uretici

gruplanna verilmesi, ulusal

otoritelerin tizerindeki idari yukiin
hafi fl emesine yardtmct olmasr itibarl
ile, reformun baqarrh oldugu bir alan

olarak de$erlendirilmektedir
(Anonymous, 2004).

Aynr raporda, 1998 reformlarl
sonrasmda Saygtay tiyeleri tarafrndan beg Uye Devlette gerEeklegtirilen denetlemeler strastnda,
ozellikle Yunanistan ve italya'da
duzenlemelerin gerektirdili kontrollerin uygulanmadrIr, denetimlerin salhkh bir gekilde yaprlmadrlt
tespiti yer almaktadrr.

t

:
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Sistem, irreticilerin kendi araslnda kota degigiminive gegitler arasrnda transferi kolaylagtrrmlgtrr. Bir
gegitten diler Eegite kota transferi
uygulamastnrn 2001 yh sonuElarrna
bakrldrfrnda; Sun Cured tut0nlerde
%45, Dark Air Cured tutunlerde

%27 ve Kabakulak'ta %20'lik
oranlarda garanti egiklerinde azalmalar oldulu gorulmektedir. Dolaysr ile piyasa talebi olan gegitlere
dolru bir hareketlenme oldufu,
transfer uygulamalannrn 2002 yh
garanti egiklerinde soz konusu
Eegitlerin kotasrnda indirime, diler
gegitlerde de yiikselmeye sebebiyet
verdigi gorulmektedir (Anonymous,

I

I
I

1999-2001-2002a\.

Tutun Fonunun etkinligi deferlendirildiginde ise, fon yeni duzenleme ile tanmsal aragttrmalardan
ziyade, tirtun ureticilerinin difer
tanmsal urunlere geEmelerinive yeni ig alanlart yaratmalannr safilayacak faaliyetleri finanse etmeyi kendisine amaE edinmigtir. Nitekim bu
aErdan yaprlacak gahgmalara uretici

bagrna 100.000 ile 300.000 Euro

arasrnda kaynak saflana-bilecefi
ortaya konmugtur. AYrrca 2002

yrlrnda 7o2, 2003 yrhnda %3
oranrnda prim kesintilerinin yaprlmasl ve 2004 yrhnda gerekirse bu
kesintinin 7"5' e kadar yukseltilmesi

kararlagttrtlmtgtrr (AnonYmous,
2002b). Ancak, AB'de yaklagrk
135.000 tutun 0reticisi oldugu
duguntildufiunde, soz konusu kesintilerden olugan kaynaklarla ne
olEude bir destek yaratrlabileceli
quphe do$urmugtur.

TOPD'de 1998

yh reformu ile

getirilen tedbirler, uygulamada
kayda deler deligiklikler saflayamamrytr. Esasen, 1'992yit reformu
ile mudahale ahmlanntn ve ihracat

iadelerinin kaldrrrlarak garanti
egiklerinin uygulamaya konmast ile
bir baqarr saflanmrgtrr. Ancak gerek
1992, gerekse 1998 yh reformlarr

ile

getirilen tedbirlere ra!men
kalitesiz ttitun uretiminin devam
etmesi, piyasantn talebi olan
t0tunlere son kullantcrlarln ihtiyaq
duydulu olEtide doniigumun bir
turlu sallanamamasl, dolayrsl ile
tutun ithalatrnda her hangibil
azalmantn gergekleqmemesi, des-

teklemelere aynlan butgenin
yuksekligini korumast, halk salltlr
Eevre konulannda tatminkar
sonuglara ulagrlamamast, butunsel
bir bagarrnrn sallanmastna engel

ve

olmugtur. Dolaysr ile 21. YuzYla
girildifinde, TOPD'de soz konusu
sorunlartn agrlabilmesi iEin yeni bir
reform sureci kendini hissettirmeye
baqlamrqttr.
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sahip olamadrlrm iEin bu gtinkii
durumundan gok, biraz aragtrmaya
Eahgtrgrm tarihi ve miizili tizerinde

duracalrm.

AZLZ SEHIR

Elazr! gehri eskiden, gimdiki
bulundulu yerden 5 Km kuzeydeki
tarihi Harput gehrinde bulunuyordu
o Harput ki gok uzun bir gegmige
sahip, zamanlnln onemli bir gehridir.

Harput'un Ttirk yurdu haline
gelmesi ilk olarak 1085 yhnda
cennetmekan Emir Qubuk Bey ve
Gazileri sayesinde olmugtur. Daha

Siileyman SARICA

Tiitiin Teknoloji Miihendisi

"Balak Gazi olmedi!"
"Balak Cazi olmedi!"
"Balak Gaziyagryor!"
Otuz-otuz beg yl once Eocukl.
ufumda, koyumuzdeki komgu-

muzun, yeni tanrgtrlrmz bir cihaz
olan televizyonunda izledigim
Harput belgeselinin aErhgrndaki bu
sozler, aradan yrllar geEse de
kulaklarrmdan ve zihnimden hiE
silinmedi. Hayatrm boyunca da
silinmez gibime geliyor. Yedi-sekiz
yaglarrndaki bir goculun kogarak
dedesine dolru giderken balrrarak
soyledigi o sozler ve dedesinin
kendisine aynr sozlerle kargrhk verigi.

sonra tekrar Bizanshlara geEen
qehir, ikinci ve ilelebet olarak
Artukoglu Belek Gazi (Elazrghlar
Balak Gazi olarak soylemektedirler.)

tarafindan Turk yurdu yaprlmrgtrr.
Bilindigi gibi Artuk Bey Malazgirt 'in
en onde gelen kumandanlanndan
biridir. Kendisine onceleri Kudus
bolgesi verilmigken, daha sonra
olullarr Anadolu'ya gelerek tiE ayrr
merkezde Artuklular Beyliklerini
kurmuqlardrr. Bunlar Hrsn-r Keyfa
(HASANKEYF), Mardin ve daha
sonra Artuk Beyin torunu olan Belek
Gazi tarafindan kurulan Harput
futuklulan'dr. Belek Cazi Harput

merkezli beylilini 1712 yrhnda
kurduktan sonra Bizanslrlar.
Ermeniler, Curculer ve HaEhlarla
yaptrlr savaglarda buyuk baganlar
elde etmiq ve boylece buyuk bir
sevgi ve tin kazanmrgtr. Hatta
HaEhlar tarafrndan birinci HaEh
seferinden sonra Kudus'un ahnmasr
Dunyasmm
bagrna buyuk belalar aEan Kud0s

O gunden sonra hep Harput ve
Elazr!'la ilgili konulann takipgisi

ile kurulan ve islam

eler biryerde dofmadan
orah olunabiliyorsa, ben kendimi
Elazr!'da dolmamrg bir Elazrlh

HaEh kralh!rnrn Krah.Boudoin'i
savagta yenerek esir almrg ve

oldum.

Ve

saylyorum...

Elazt!, her yonuyle zengin ve
lne tarih ve kultur

guzel 0lkemizin,

deferlerince en zengin,onemli
yorelerinden biridir. Dogu ve
Guneydogu gorevlerim srrasrnda
birkaE defa gidip gorebilme gansrna

sahip olabildigim Elazr!'dan
bahsetmeye gahqrrken tabi ki uzun
zaman iEinde yagama bahtiyarh!rna

Kabri Halep'teki Makam-r lbrahim'
Akkoyun-

dedit. Sonraki yllarda

lular, Karakoyunlular, Osmanhlar ve
bugunku gune gelen Harput; 1834

yrllannda Uluova'

da Sultan

II

Mahmut tarafrndan kurulan
Ma mu rattil -Az iz (Elaziz) Kas

biiyumesi

a b asr nr

n

ile onemini yitirerek

qimdiki Elazr! $ehri dofmugtur.

Ulkemizin muzik, kulttjr ve
folklorunda Elazr! Eok ozgun ve
onemli bir yere sahiptir. Denilebilir ki

Elazr!'rn muzilimiz

de

istanbul

kadar yeri vardrr. Bilindigi gibi muzi-

fimiz, halk muzili ve sanat muzili
olarak iki ana gatr altrnda gekillenmektedir. Halk muzigimiz ballama
saa temelinde (bazen kaval, davul
ve zurna), Halk ozanlanmlz ve
sevenleri taraflndan icra edilerek
toplumumuzun her y6nuyle yagadlklannm ve duygulamnln yanslmasl
olmugtur. Sanat muzilimiz ise daha
gok saray, konak ve yonetici gevre-

sinde beste tarzrnda yaprlmrq ve
baghca ud, kanun, gumbug ve
tanbur gibi ince saz olarak tabir
edilen sazlarla icra edilegelmigtir.
Bazen de, daha gok Harput-Elaztg
m0zilinde oldugu gibi bu iki tarz
birlegtirilerek icra edilmektedir.
Harput-Elazr! turkuleri hem serbest
turkii formunda oldu$u gibi, hem

de sanat muzigi makamlarrna

kargrlrk gelen Elazt!' a ozgi
makamlarda ince sazlar egliginde
Eahnrp soylenmektedir.

Harput insanrndaki o derin
kultur, yaganan olaylarr hemen bir
turkuye gevirebilmekte Eok bagarrhdlr. ibrahimiyye, Elezber, Divan,

Harput' ta zindana.atmrgtrr. Bu olay

Tecnis, Tatvan, Kurd-i, Varsak,

butun T0rk ve lslam diyarlannr
sevince bolmug ve o yrllarda

Muhalif, Miistezat ve Nevruz gibi
Elazr!' a ozgu baghca makamlar
Turk sanat miizigi makamlanna
kargrhk gelmekle beraber icra ve
dizileri farkhdrr. Harput-Elazr!
turkulerinden bazilannr "Kevengin
yollannda, Mendilim igle yolla,
AhEik, Dallar dalrmdrr benim,
Mezireden grktrm, Gormedim
alemde, Karmr yalmrg gu Harput'
un bagrna, Gel benim gelin yarim,

zayflamrg bulunan Buyuk SelEuklu
Devleti Belek Gazi' yi Ordular Bag

Komutanr ilan etmigtir. Harput' ta
koklii ve ustun bir medeniyet kuran
buyuk kahraman Belek Gazi daha

sonra 7724 yrhnda S0riye' de
Menbic Kalesinin muhasarast
srrasrnda gehit dugmug ve milletinin
kalbindeki olumsuz yerini almrqtrr.
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I VuXseX minarede kandiller
- vanar" v.b. gibi orneklen-

I

Bagkanr SaYn EnbiYa SANCAK'

APK baire Bagkam saYn ZeYnel
Abidin AYDIN ziYaret edilmigtir'

direbilmekle beraber daha Eok
sayrda tiirkuler, uzun havalar'

AKSiYON

mayalar ve hoYratlar mevcuttur'

"HarPut ahengi" olarak ta
tantmlanan bu tiirkuler, eski

vOltnriu

hafizlann doyumsuz soyleyigleri ile
suregelmig ve geieneksel olarak

toplanrlan dost meclislerinde
solenegelmigtir' Bu

meclislerde

rnrltlukt ytiksek bir ahlak seviyesi
aranmlq oluP ahlaki YaPrsr tasviP
gormeYen bir kiqi asla bu meclisi-erde bulunamaz ve birlbirl gibi sesi

1-

25.09.2006 gi'rnu Yonetim

Kurulumuz Tekel Qahganlan Dayamgma Vakfrnrn Olalantistu Genel

olsa dahi ttrrku soYleYemez'

Halk mtrziginde bir uzun
hava tarzt olan hoYratlar sadece
Elan!, Urfa ve Kerk0k Eizgisinde
gorti-len bir tarzdtr' Bu Eizgi
iUlttitu.tt., temelinde buytik gair

Kurul toPlantrsrna katrlmrqttr'

Toplantryla ilgili yaynlanan bildiriyi
buitenimiz iqerisinde bulabilirsiniz'
2- 26.09'2006 gtinil EBSO Genel

Fuzuli' nin izleri de gorulmektedir'

Bu giin tllkemizde ElanQ
miizilinin halktmzca hak ettili

kadar tamnamamaslnln temelinde
geleneksel ballama sazl tarzlnln
lqrnda kalmast ve daha ozgun bir
mlzik kulalr istemesi yatmaktadrr'
Belki binde bir, belki milYonda bir
orantnda bahsedebildilim HarputEla:z,! muzik kulturil mutlaka
anlatilmakla bitirilemez' Ancak bir
nebzede olsa iEimdeki sevgisini
anlatabilirsem ne mutlu" "
Elan| gevresinin dogal

baiajrmrz Karasu ve Murat

Nehirierinin birleqim noktastndaki
Keban Barajt, Hazar Golu, Hazarbaba Da[r, Mastar Dalr ve Kalesi'
Ulu Camisi, Evliya Turbeleri, Buzluk
Mafaralan, SaraYHatunu ile HarPut
ta iefakar ziyaretgilerini beklemek-

tedir. Eler krsmet olur da giderseniz
mutlaka HarPut' tan, gahlanmtg
attntn uzerinden Elazr!'t gozleyen

Belek Gazi'nin Yantndan Uluova ve

Elan!'t seyredin. iginize btiyuk bir
huzui dolup mutlu olacalrnrzr iimit

ediyorum. Zaten aradt}tmz heP bu
degilmi?.

Y.T Daire Bagkanr SaYn EnbiYa

IFP
SANCAK ile son yaprlan tayinler'

Sekreteri SaYrn Mustafa KAL-

YONCU ve SanaYi Muduru Tevfik

AKGUN dernefiimizi ziYaret ederek'
Ege Bolgesi Sanayi Odasr'mn ttrtun
ile ilgili iglerinde
uJtut.,tt

-umulleri

Ekspertiz Raporu'nun duzenlenmesi

amactYla Dernelimizden Tutun
Teknoloji Muhendisi diPlomasrna
haiz bilirkigi talep etmiglerdir'

uygulamalan ile Dolu ve GuneY-

aogu Bolgesi tutunleri, ttlttln
piyasalarr de!erlendirilmigtir'

i: 02.10.2006 gunu ziraat

Mtrhendisleri Odasr izmir $ube
Baqkanr Prof.Dr. Kamil 9k{"{
Sti'intn ve Yonetim Kurulu Uyeleri
Dernelimizi ziYaret ederek Yeni
donemde Yonetim Kurulumuza

ve
bagan dileklerinde bulunmuglar
mesleki alanda her turlti desteklerini

stirdureceklerini ifade etmiglerdir'
4- 05.10.2006 gunu Yonetim Kurulumuz TAPDK tarafrndan d0zenolan fire duzenlemeleri ile

lenmig

ilgili toplantrya katrlmtgttr' tge

ih"racatEilar Birligi toplantr .salonunda YaPrlan toPlantrda dernebu konudaki gorugleri

limizin

iletilmigtir.

2006 5- YOnetim Kurulumuz 10' 10

de aynca

goriilmeYe
iegerdir. Ulkemizin gururu ilk btyuk

ouzellikleri

KURULU

27.O9.2006 gunti Yonetim

Kurulumuz Tekel Genel Mirdurti
Sayn Fahri ARIKAN'r makamrnda
zivaret etmigtir' Gorugmede Tekel
markalannrn u!radrlr sahte ve
kaqak sigara saldtnstntn boyutlart'
Eksperleie bu noktada dugebilecek
y"r,i gorevler, inP uYgulamalart'
Meclis gundemine gelen tutun
meslektaqlarlmza Bagmtivasasl,
-hendislik
verilmesi talebimiz husus-

lannda goruq ahgveriginde bulunulmugtur.
Aynr gun Cenel Mu$ur Yardtmctst
Daire
Sayrn Mustafa ERDOGAN, Y'T

3b

gtin
13.10.2006 giinleri arastnda 4
kurum'
qegitli
bownca Ankara'da
ile
kurulug ve sivil toplum orgutleri
Bu
temaslar gerEekleqtirmiqlerdir'
kapsamda;

10.10.2006 gunu TAPDK

Baqkanr SaYrn NiYazi ADALI

mai<amrnda ziyaret edilmiq, yaprlan

goriigmede Meclis gundemine

Yasastnda ozellikle
it,tt.t Piyasalannr duzenleyen 6'
madde uierinde durulmuq, 5 Ylhk

leten tiitun

uygulama silrecinde PiYasalartr'
ui.iuyun Yonlerinin dizenlenmes

iginyeni yisamnyeni bir firsat olarai

degerlendirilmesinin gere!i

v€

€

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Dernelimizin yasada yapilmasrnr

istedi!i deligiklikler iEin

Mecliste
yuruttugu Eahgmalar hakkrnda bilgi
ahgveriqinde bulunulmugtur.

davetli oldugu toplantrnrn delerlendirmeleri ile yeni Tttun Yasasr
igin TZOB'nin destefi ve katkrlan
de$erlendirilmigtir. gorugulmugtur.
Gorugmede Lisansh depoculuk,
Tohumculuk yasasr de!erlendirilmig, AB'ye yeni katrlan ulkelerin

tanmsal geEiq surecinde yagadlklan
sorunlann tartrgrldrlr ve TZOB'nin
de davetli oldugu toplantrnrn deler-

lendirmeleri ile yeni Tutun Yasasr
iEin TZOB'nin desteli ve katkrlarr
de{erlendirilmigtir.
Aynr gun AKP Bahkesir Milletvekili

Kagak ve sahte sigara ile
mucadelede koordinasyon ve
uzman katkrsr sallayacak bir birimin
Kurum bunyesinde olugturulmasr,
Tirttn Teknolojisi Muhendisi/Tutun
Eksperleri GoreV Yetki ve Mesleki

sorumluluklarr

ile ilgili

Ali Osman SAL|, Mug Miltetvekili
Sebahattin YILDIZ, Batman
Mitletvekili Ahmet iNAL, CHP
Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI
ile goriiqulm0gtur.

Eahgma

yonetmeli$inin grkanlmasr hususla-

Yonetmeligimizin bu donemde
Erkarilmasr konusunda Sayrn Niyazi
ADALI' nrn lumlu yaklaqrm iEinde
Aynr gun TBMM de Plan ButEe

Komisyonu uyesi AKP Milletvekili
Sayrn Taner YILDIZ, Adryaman

6-

11.10.2006 gunu Ziraat Odalarr
Birligi Genel Bagkanr Sayn gemsi
BAYRAKTAR ile makamrnda sorunlann tartrgrldrjr ve TZOB'nin de

edilmigtir.

Sayn QALI$KAN TEKEL'de

sert

kutu ve Tutun hazrrlama boltimlerinde yatrrrma girdiklerini, ilk defa
TEKEL in kaybettigi piyasayr geri
kazanmaya bagladrklarrnr ifade
Dernelimizin Ozellegtirmeye bakrg
getirilerek, TEKEL
in pazar payl ve markalarrnrn, n
TEKEL'in pazar pa1yrm yukseltmek
iEin toparlanma surecine ve yatrnmlara ihtiyaE duydulunu, ozellegtirme kapsamrndan Erkarrlarak
bunun daha kolay sallanabilecegini, ozelleqtirmeye srcak bakmadllrmrzr ama muhakkak yaprlacaksa kendi halhmza Arz modellerinin dugunulmesi gerektifii ifade
edilmigtir. Firmalar tarafrndan yeni
kazanrmlarrna engel goruldugu, bu
payn kendili$inden k0guldugii bir
donemde piyasada var olan
aktorlerin TEKEL'e herhangi bir
bedel ,odemek istemedi$ini, bu
yuzden TEKEL'in pazat paylnl
yukseltmek iEin toparlanma surecine ve yatrnmlara ihtiyaE duydufunu, ozelleqtirme kapsammdan Erkarrlarak bunun daha kolay saflanabilecelini, ozellegtirmeye srcak
bakmadt!rmrzr ama muhakkak
yaprlacaksa kendi halklmza Arz
modellerinin dugiinulmesi gerektigi
aErsr gundeme

oldugu gorulmugtur.

yansrma bulmugtur. Goruqmelere
devam edilecektir

QALI$KAN makamrnda ziyaret

etmiglerdir.

rrndaki diiguncelerimiz aktarrlmrgtrr.

Milletvekili Sayn Mahmut COKSU,
Tarrm Komisyonu Sozcusu Aydrn
Milletvekili Sayn Ahmet ERTORK ile
gorugiilmug ve yasa degigikligi
Eabamza destek talebimiz olumlu

Aynr gun Ozellegtirme Idaresi
Bagkan Yardrmcrsr ve TEKEL Yonetim Kurulu Bagkanr Sayn Kazrm

7- 12.10.2006 gunu Ziraat Muhendisleri Odasr(ZMO) Genel
Bagkanr Sayn Gokhan CCinnVOtX
ile gorigulmugtur. Sayn Cunaydrn
camiamlza Eok srcak mesajlar
vermig, fumigasyon operatorliifu
bagta olmak uzere Tanm Bakanhlr
nezdinde Dernelimizin aErhmlanna
ZMO olarak destek vereceklerini
iletmiglerdir. Odalagma duguncelerimize her turlu deste$i vereceklerini,ancak surecin kolay olmadr!rnr, ulagrlacak yeterli uye
saysr,ZMO bunyesinde surdurtilecek etkinlikler sonrast olugabilecek odalagma talebimize ZMO
Genel kurulunda gerekli destegi
sunacaklarrnl ifade etmiglerdir.Bu
arada tiyesi olunan ZMO'lannda
meslektaglanmtzln oda yonetiminde yer alabileceklerini belirterek
samimiyetlerini surdurmtiqlerdir.

ifade edilmigtir.

Tuketici talebini daha

da

canlandrracak harman girigimleri
ile, markalanmzrn sahteve kacak

[g
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TUTUN EKSPERLERI
DERNE6i
BULTENi

I girigimlerinden korunmast
- hususunda Tuttln Eks-

perlerinden daha qok istifade

Ldihesi hususunda

goriiglerimiz

aktarrlmtgttr.

Sayrn QALISKAN, meslektaglarimrza bu anlamda ihtiYag

oldulunu ve bu nedenle Yeni IFP
uygulamalanna asltnda gok srcak
bakmadrf rnr ifade etmiglerdir'

Aym gun TAPDK'da gorev YaPan
meslektaglarlmlzln Dernek Yonetimine verdili iftar yemegine iqtirak
edilmig, arkadaqlanmzla istigare
imkant bulunmugtur' Ankara ziyaret-

lerimizde meslektaglanmrzrn birlik
ve beraberlik iginde misafirperver
davrantglan bizleri her zaman mutlu

Ankara' da TMMOB' un 1 4' 1 0'2006 tarihinde
arir",nL^4 olduQu mltinge gonetim kurulu ugemiz
asl,qlir" mes[ektastmtz Hagdar P)LAT

*tl.ein

dernefi imizi temsilen kattlmqlardt r'

etmektedir.

13.10.2006 gunti AKP izmir
Milletvekili Sayn Zekeriya AKQA'lvi
ile TBMM'nde gortrgulmuq, AB

B-

uyum komisYonunda vermig oldugu
katkrlardan oturtl tegekkurlerimiz
iletilmig, ozellikle 4733 saylt yasanrn

tiretimi dtzenleYen 6'maddede
yaptlmasmt istedigimiz degigiklikler

konusunda desteklerinin devamt
talep edilmigtir.

Sayn AKqAM Tuttin Yasastntn
teriir. aksaYan bolumlerinde her
ve sorunlartn
taraftndan gerekli mercilere tagma-

turli katkry verecelini

ca!tnt, gabalarlmtza katktlartnt
surdtirecelini ifade etmiglerdir'

TEKEL Basketbot Taktmt Tilrkiye Kupast
eleme maqlan iEin Manisa'dagdr'
Manisa iEletme Mtrdtrrti Sayn $enol HAYMAN'

Tiitii; Eksierleri Derneli ve titm TEKEL qahqanlart
U"tf"tUJ t"lonlannda gorulmemiq bir destek verdiler'

TAPDKTutun Dairesi Baqkanr SaYn
I

Hikmet SAPAN ile YaPtr!tmtz

gortigmede Yonetmeligimiz ve yeni
itit,.rn Yasast hususlannda goritg
ahgveriginde bulunulmugtur'

konun,rn dernek olarak takibine
I

devam edilmektedir.

I

9-

TEBRiKLER vC

Recep-Necla Qakmak'rn krzl Cul
Zevnlt Abidin Ayge Aydrn'rn krzr Elif Kubra
Neidet-Hasene Varol'un krzr Gozde

17.10.2006 gunii ManisaZiraat Mustafa-Necla Alacan'rn krzr Tugqe
krzr Duygu
Odasr Baqkanr saYn Nuri SORMAN Selquk-Meral Ozbecene'nin
Ozlem
kzr
Erdogan'rn
Conul
ile genel tarrm politikalan ve ttittin- Sedat

cultifitin iqinde bulundulu sorunlarla ilgili goriigme YaPrlmtgttr'

BAS.

Oktay-AYten Qelik'in kzr Meral

Sabri-Dilek Qagdag'rn krzr Ece
Selquk-Birben Karagozler'in Krzr Selin

ffi
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Dtrzce Oniversitesi Tlp FakUltesi
Ercives Universitesi Mimarlrk
Kocaeli Univ. Uluslar arasr iliEkiler
Akhisar Anadolu Olretmen Lisesi
Bornova Anadolu Lisesi
M;;i; ;;"Jolu O gretmen Lisesi

V,fa't itnut izmiroglu Anadolu Li'
Milli Piyango Anadolu Usesi
Atatiirk Anadolu Lisesi

TUTUN EKSPERLERi
DERNE{bi
BULTENi
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"Ankara'da sigara kagakqrlarr ile
hrrsrzlar arasrnda yasanan
mal kavgasl"

ZAMAN GAZETESI 2I EYLUL 2006
Sedat Giineg, Ankara

Ankara'da sigara kagakErlarr ile
hlrszlar araslnda yasanan 'mal
kavgasr' polisin operasyonuyla sona
erdi. KaEakErhk ve Organize SuE-

larla Mucadele $ube Mudurlugu
Mali Buro Amirligi dedel<tifleri duzenledikleri operasyonla hem kagakErlan hem de hlrszlan yakaladr.

" I[drr'da kagak sigara ... "
(ihlas Haber Ajansr.l
30.09.2006

Igdir il Jandarma Komutanhlr
ekiplerince yaprlan Ealtsmalar
sonucunda 3 bin 604 paket kagak
sigara ele geEirildi.

" Bitlis'te kacak sigara ... "
lihlas Haber Ajansr)
30.09.2006

Bitlis'te jandarma ekipleri taraftndan

yaprlan operasyonda 15 bin 360
paket kaEak sigara ele geEirilir-ken,
olayla ilgili 2 kigi gozaltrna ahndr.

" Ceyhan'da kagak sigara ... "
(ihlas HaberAjansr)
04.10.2006

Adana'nin Ceyhan Ilgesi'nde
gerEeklestirilen operasyonda, B bin
470 paket kaEak sigara ele geEirildi.
"Agrr'da Kagak Sigara
EIe Gegirildi"
Ihlas Haber Ajansr

031 I 012006

Agri ilJandarma Komutanligi ekipleri tarafindan yapilan yol kontrollerinde, kagak 3 bin 943 karton
sigara ele geEirildi.

DHA

DUNYA GAZETESi 23 EYLUL 2006

Vatan Gazetesr

021

l0 12006

Van'm Muradiye ilgesi Gonderme
Koyii Jandarma Karakol Komutanhfr'nca arama yaprlan bir kam-

Ziraat Muhendisleri Odasr izmir
$ubesi Bagkanr Prof. Dr. Kamil
Olryay Srndrr, Tohumculuk Yasa

yonda 4 bin 250 karton kaEak sigara
ele geEirildi. Edinilen bilgilere gore,

Tasarrsl' nrn ulusal balrmsrzhk, grda

Van'rn Qaldrran llEesi'nden Agn'nrn Diyadin llEesi'ne gitmekte

tizerinde bir tehdit oldugu soyledi,

olan ve suruc0su aEtklanmayan 34
BD B0B plakah kamyonda, yol

kontrolleri strastnda si.iphe uzerine
arama yapan gorevliler, kasaya
brandantn alttna saklanmtg halde
toplam 4 bin 250 karton kagak
sigara ele geqirdi. Olayla ilgili
gozaltrna altnan araq stirucusu

giivenli!i ve biyolojik qegitlilik
'TBIvlM'den Tasarr'y geri gekmesiniistiyoruz' dedi
Ziraat Muhendisleri Odasr lzmir
$ubesi Baskanr Prof. Dr. Kamil
O}<yay Sindir, Tohumculuk Yasa
Tasansr' nln ulusal bafrmsrzhk, grda

guvenli!i ve biyolojik gegitlilik
0zerinde bir tehdit oldugu soyledi,

'TBMM' den'Tasari'yi geri gekme-

ifadesi ahndrktan sonra serbest brra-

sini istiyoruz' dedi

krlrken, sigara ve araca el konul-

02.10.2006 Prof. Dr. Kamil Okyay
Sindir, Ege Qevre ve Kultur Platformu BagkanrArif Ali Cangi, TEMA
izmir $ubesi Bagkanr Alaettin
Hacrmtiezzin ve Tiitun Eksperleri
Derneli Bagkanr Oktay QELIK'Ie
birlikte duzenledigi bastn toPlantrsrnda, TBIvIM'de 'AB Uyum
Paketi' iginde gortigulen 'Tohumculuk Kanunu Tasanst'ntn tohum
alanrndan kamuyu Eekerek, sektoru
ttimuyle Eok uluslu girketler ve

dugu kaydedildi.

" Kilis'te kagak sigara "
(ihlas Haber Ajansr)

29.09.2006

10:00

Edinilen bilgiye gore, Kilis'in Elbeyli
ilEesi'nden bir minibus ile kagak

sigara getirildili ihbarrnr alan Il
Jandarma Alay Komutanhlr ekiPleri, M.S. yonetimindel<t27 UR256
plakah minibus0 Oguzeli llEesi T0zel
Koyii yakrnlarrnda durdurdu. AraEta

yaprlan aramada, Euvallara doldurulmus vaziyette 15 bin paket kaEak
sigara bulundu.
" Van'da kagak sigara operasyonu "
(lhlas Haber Ajanst)
30.09.2006

Van'da, Jandarma EkiPlerinin 2
araqta yaptrklarr arama Eahgmalan
neticesinde yurda yasadrgr yollardan girdigi tespit edilen 6 bin 270
karton kaEak sigara bulundu.
" Suriyeli Sigara Kagakqtlanna
Rekor Ceza"
(ihlas Haber Ajansr)
30.10.2006

Kilis'te, yurda sokmaya Eahgtrklarr

24bin 350 paket kagak sigarayla
yakalanan Suriye uyruklu 5 kiqrye,
1 milyon 660 bin YTLpara cezasr
kesildi.

sg

onlann yerli tageronlanntn egemen-

ligine terk etmeyi amagladrlrnr
soyledi.
Tasari ile Trirkiye'de, Tartmsal fuagttrma Genel Mi.idilrlugtt (TACEIvI) ve

Tanmsal igletmeler Genel Miidurliigii'ne (TIGEM) kaynak aktarrlmayrp, teknik elemanlann yerlerinin
degiqtirildigini, kurumlartn iElerinin
boqaltrhp, sektorun ozelleqtirmeye
hazrrlandrfirnl one suren Sindil
Tilrkiye'nin sebze tohumlu$unda
yuzde 90'in 0zerinde drqa balrmh
oldugunu, sertifikah hububat tohumlulunun ise ancakyiizde 25'ini
uretilebildigini soyledi.
Prof . Dr. Sindir, Tasarl' ntn
'Tazminat' baqhkh maddesinde,
kusurlu tohumluk nedeniyle zarara
ulrayanrn zarara ulradtlmm
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I tespitinde ispat yuktintn
- zimnen ureticiye devredildigine, boylece tazminat alma
hakkrnrn bastan onemli olEiide
srnrrlandrrrldr$rna dikkat gekerek,
'Vne Tasarr'nrn 'yetki devri' baghkh maddesi ile Tarrm ve Koy igleri
Bakanh$ tohumluk uretimi, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi
alanlarrndaki yetkisini, tohumculuk

faaliyeti ile ugragan alt birlikler
tarafrndan kurulacak Ttirkiye Tohumcular Birligi'ne suresiz olarak
devretme hazrrhlr yapmakta. Bununla da yetinilmemekte, alt birliklerden olugturulacak Hakem Kurulu, birlik 0yeleri ile uE0ncu kigiler
arasmda glkacak sorunlann gozu-

mtinde yetkili krhnmakta. Burada
iiEuncu kigi diye antlan, genig
anlamda uretici. Boylece girketler,
uretim, sertifikasyon, ticaret ve
pryasa denetimi ile egemenlikleri
altma alarak tekellegtikleri tohumculuk sektor0nde, sozlegmeli uretim ile tohumluklarrnr urettirdikleri
veya kusurlu tohum satarak zarara
u!rattrklarr tanm ureticileri, qiftgiler
ve koyliiler uzerinde yargr yetkisini
de kullanrr duruma geliyor.

Prof. Dr. Sindir, tasanntn iEerdili

en tehlikeli boltmun

genetigi
degigtirilmig organizmalar (GDO)
oldulunu vurgulayarak, h0k0metin
Tiirkiye'de i.iretimi ve daltttmr
yasak olan GDO'lu tohumlart, bu
tasan ile yasallaqtrracafrnr ileri

surdti. Prof. Dr. Sindir, Tiim

Avrupa'daki bitki gegidine yakrn bir
sayda olmak iizere, 3 bini endemik
toplam 13 bin bitki Eegidine sahip
olan Anadolu colrafyasl, gen
bankasr nitelilinde. GDO iggali,
biyolojik gesitlili!imiz uzerinde
buyiik bir tehdit olugturacak,
giftginin tohum ayrrma hakkr da
elinden alinmig olacak.
Tasan' nrn yasalagmast, sekt6r ve
tiretici iEin ykrm, gok uluslu girketler
ile onlann tageronlan iEin yeni kar

alanlarr anlamrna gelmekte.
TBMM'den Tasanty geri Eekmesini

istivoruz'dedi.

"Tatlt tatlt zehirliyorlar... "
Ihlas HaberAjanst
20 Ekim 2006

Vatan Gazetesi 02/1012006

ingiltere'deki sigara tireticilerinin
balrmhhgr arttrmak iEin tut0nlerin
igine erik suyu, pekmez, bal ve
kakao gibi tatlandtncilar koydugu
ortaya Eikti. Ingiliz Gtda ve Kimyasal

To|<sikoloji dergisinde yaynlanan
aragtlrma, sigaralarn iEine ba[rmhhk oranrnr arttran maddeler karrgtrrrldrlrnr ortaya Erkardl. Aragttrmada BAI Philip Morris, RJ Reynolds,
Gallaher, Japan Tobacco International gibi d0nyanrn 5 biiyuk sigara

ureticisinin urunleri incelendi.
Sonugta da, her yrl sigara yuz0nden
olen milyonlarca kiginin yerine yeni

tiryakiler yaratrlmak igin bu buyuk
firmalann akil almaz bir yonteme

bagvurdu!u anlagrldr. Uzmanlar,
girketlerin dofal tutunun kotu tadrnr
bastrrmak

ve

sigarayr genEler

arasrnda daha gekici hale getirmek
igin erik suyu, pekmez, bal, kakao

gibi maddeleri, katkr

maddesi

olarak kullandrlrnr belirledi.

.

qEKER TADI

TIRYAKILIKYAPTYOR

Aynca zaten dolal olarak bulunan
seker seviyesinin bu katkr maddeleriyle daha yogun hale geldigi
belirtildi. Bu da sigaray normalden
daha Eok zehirli hale donugturdtilunu ortaya Erkardr. Sigara kargrtr
kampanyanrn onculerinden Deborah Arnott bir agrklama yaparak,
"$irketler her yrl sigaradan ha-yattnt
kaybeden milyonlarca kiginin yerine
yeni tiryakiler uretmek istiyor" dedi.

NASIL OLDURUYOR?
PHILIP Morris'in urettigi Marlboro
Red King Size sigarasrnrn iEinde
kakao, keEiboynuzu ve meyan koku
gibi tatlandrrtcrlann bulundu.

Bunlann sigaray gocuklar igin
daha Eekici hale getirmek igin
eklendilini soylendi. Tatlandrrtcilar
solunum yollarini da agarak
dumanin akcigerde Eokdaha derine
nufuz etmesini sagliyor.

Samsun'un Bafra Ziraat Odasr
Bagkanhlr taraftndan, AB Hibe
Programt gergevesinde haztrlanan

'Tarrmsal Kalkrnma Projesi'
kapsamrnda yer alan tutiin iEin
Turkiye'de ilk defa 'Bafra Ttitun
$enli!i' diizenleniyor.

9

Kasrm 2006 Pergembe gunu
saat 12.00'de fuar alanlnda 'Bafra

Tiitiin $enli!i'nin

yaprlaca!tnr
belirten On Dokuz Mays Universitesi (OMd) Bafra Meslek Yuksek
Okulu Ogretim GorevlisiYrd. DoE.
Dr. Necdet Qamas, proje kaPsa-

mrnda tutun ureticisi EiftEiler
tizerinde davrantg degigikligi olugturmak istediklerini, Bafra tuttinun0n kalitesini arttrmaY ve tanm
tekniklerini iyilegtirmeyi hedeflediklerini soyledi.

Yrd. Dog. Dr. Necdet

Qamas,

"Yapllacak olan senlikte en onemli

adrm Bafra'dan tut0n alimi YaPan
tiim girketlerin temsilcileriyle en ust
d0zeyde katiltmmtn saflanmasrdrr.
Ayrrca tutun uretiminin yaprldrlt
tum bdlgelerimizde bulunan uretici
birlikleri, tarrm tegkilatlarr, TEKEL
ve ozel sektore balh kuruluglann
temsilcileri de katrlacak" dedi.

Ziraat Yuksek M0hendisi Namik

Anarat bagkanh$rnda bir komite,
TEKEL Muhendisi Ozcan Nazlim
bagkanhlrnda ise bir yarigma jurisi
olugturulacagrnr ifade eden Qamas,
"Bafra Thnmsal Kalkrnma Projesi ve
Bafra Ttitun $enligi ekibi olarak tum
halkrmizrn katrlabilecegi bir senlik
dtizenliyoruz. Projede yer alan 300
iiretici yarrgmacr olarak genlige dahil

olacak. Bu ureticilerimiz jtirinin
yapaca!r delerlendirmeyle 20'Ye
dtguriilecektir. Bafra'ya bagh 56
koyde ureticilerimiz bu yarrgmayla
ayn heyecan yasayacak" diYe
konugtu.
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"iran'da nargileye yasak geldi..."
Sabah Gazetesi 21 Ekim 2006

"ig ve Sosyal Gtivenlik Hukuku

ElKitabr"
Diinya Cazetesi 27 Ekim 2006
Resul

iran'da arka arkaya yururluge giren
yasaklar kervanrna simdi de Pers
kiilt0runtn dunya Eaprnda sembolu
olarak gorulen nargileler de eklendi.
Hukumet tarafindan ahnan kamuya
aqrk alanlarda sigara igilmesini
engelleyen y'asalar gergevesinde Eay
bahEelerinde. is yerlerinde ve
restoranlarda nargileler de yasaklandr. Ingiliz Cuardian gazetesi lran
yonetimin nargile igmeyi gereksiz

zaman geqirme 1'ontemi olarak
gordugu igin bu adrmtn ustunde
durdugu yorumunu da yaptr...

"Tekel'de OiB rabatszhgr... "
ihla-r Hai'er Aiansr

.. Ozellegtirme idaresi Bagkanh[r
(Oib) Uhdesinde bulunan Tekel'in
sigara bolumunde sistemin kendi
kendini rehabilite ettigi ve artrk
ozelleqtirme kapsamrndan grkanl-

masr gerektiQi belirtildi.

GeEmiste iktidarlarrn arpah!r
olarak gorulen en buyuk KIT'ler
arasrnda yer alan TEKEL'de durumun degiqtigi. ulke genelindeki
fabrika saylslnln 7'den 3'e, personel
sa)nsrnln 50 binlerden 13 binlere
duqtugu ogrenildi. 7 fabrika ve 50
bin personelle piyasanrn ancak
yuzde 7O'ine sahip TEKEL'in bugiin

piyasanrn yuzde 40'rna hakim
oldugu dile getirildi. TEKEL'in OiB
uhdesinden grkanlmast, teknolojik
yahrrmlann surmesi ve personele
yonelik motivasyon toplantrlan
yaprlmasr halinde yine piyasanrn
yuzde 7O'ini ele geEirebilecegi Tek
Grda-ls Sendikasl Orta Karadeniz

Bolge Subesi Genel Sekreteri
Ayhan S{R\C tarafindan ifade
edildi.

Kurt

$evket Tezel tarafrndan kaleme
Personel Yoneticileri iqin Uygulamah ig ve Sosyal Gtivenlik Hukuku
El Kitabr" adh eserde, 4857 sayrh ig
Kanunu'na gore igyerlerinde uygulanacak iglem ve duzenlenecek belgelere iligkin uygulama bilgileri iEeriyor. Kitapta hem yeni iq Kanunu,

hem yururlukteki Sosyal Sigortalar
Kanunu'nu ve hem de 2007 yrhnda

yururlule girecek 5510 sayh Sosyal
Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr

Kanunu birlikte ele ahnmaktadrr.
Kitapta Eahgma hayatrna iligkin en
Eok merak edilen kavramlar dizin
yardrmryla kolayca bulunabilmekte,
bu kavramlar yaprlan yorumlarla
agrklanmakta ve Yargrtay kararlarryla da desteklenmektedir. Arayanrn ig ya€amlna dair aradrlt kavramlan veya uygulamalan kolayca
bulabilecegi ve srkmadan yol gosteren bu kitaptaki ornek dilekqe ve
formlar da okurlara kolavhklar
saghyor. "igverenler, Sendikaiar ve
Personel Yoneticileri igin Uygulamah ig ve Sosyal Guvenlik Hukuku

eseri

Yaklagrm

Yayrncrhk'rn Bulten Sokak

No: 54
Kavakhdere-Ankara adresinden,

Yaklagrm Yayn-crhk bolge bayilerin-

den, Yaklagrm Yayncrhk kitaplarrnr
satan yayn evlerinden alabileceliniz
gibi 0-312-468 76 46 numarah
telefondan bilgi alabilirsiniz.
"Kars'ta 737 Karton Kagak Sigara
Ele Gegirildi"
Ihlas Haber Ai ans;,

021

1012006

Kars Emniyet Mildurlugu
KaEakgilik ve Organize Suglarla
Mucadele Subesi ekipleri ihbar
uzerine, bir otobusun bagajinda
yaptiklari aramada 737 karton ve
180 paket degisik markalarda kagak
sigara ele geEirdi.

,r*i.

SATILACAK''

Zaman Gazetest 22 Ekim 2006

Maliye Bakanr Kemal Unakrtan,

ahnrp, Yaklagrm Yaynlan taraftndan
yaynlanan "lgverenler, Sendikalar ve

El Kitabl" isimli

''TEKEL'iN SIGARA BOLUMU
EN UYGLIN ZAMANDA

Tekel'e ait sigara marka ve fabrika-

lannrn ozellegtirilme Eahgmalarmrn
devam ettigini belirterek, piyasa
gartlanntn uygunluluna gore ihaleye
grkrlaca!rnr bildirdi.

Meclis'teki bir soru onergesine
cevap veren Unakrtan, Gkel'de yurirttukleri yeniden yaprlandrma

Ea-

hgmalarr hakkrnda bilgi verdi. Yaprak Tutijn igletmeleri'nin kapahlmasr, bazr birimlerin birlegtirilmesi
gibi tasarruflarm israfi onlemek, verimliligi arilrmak ve maliyetleri asga-

riye indirmek gibi rekabetin artrilmasrna yonelik tedbirler oldulunu
kaydeden Unakrtan, iptidai gartlarda
iiretim yapan tutun igletme atolye-

lerinin kapatildrfrnr kaydetti.

Yeni-

den yaprlanduma Eahgmalarr kapsamtnda her turlii inceleme, aragttrma
ve deferlendirmelerin yaprldrfrrna

igaret eden Unakrtan,

"Tekel'de

yaprlmasr ongorulen idari yaprlanma Eahgmalarr ile firmanrn uretim
kapasitesi, pazat parlr ve de$erinin
artrnlmasr ongorulmektedir." dedi.
Sigara marka ve fabrikalanntn ozellegtirilmesi gahgmalarnrn devam et-

ti$ini anlatan Bakan, iEki bolumuniin ozelleqtirilmesi igleminin de ilgili kurumlarca tum boyutlarryla incelendigi bilgisini verdi. Unahtan, "Bu
ozellegtirme uygulamasr hiEbir hukuki sorunu bulunmayan, baganh bir

ozellegtirme olarak kabul edil-

iqlem tamamen ilgili
donemdeki piyasa gartlarrna balh
olarak ilgili mevzuat EerEevesinde,
kamuoyu onunde aErk ve geffaf
olarak yaprlan ihale ile gerEeklegtirilmigtir. Tekel sigara marka ve
fabrikalarr, piyasa gartlarrnrn olugtugu en iyi ortamda ihale edilerek
ozellegtirilecektir." ifadelerini kulmektedir. Bu

landr. Unakrtan, Tekel'in yeniden yaprlandrrrlarak daha etkin ve verimli
bir iqletme yaplslna kavugturulacalrnr ve ozellegtirilmesinin ulke ekonomisine daha fazla katkr sallaya-

cagmrvurguladr.

Ig-
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tazelili, suyun nitelifi, uYgulama
ve srkhlr kullanrlan ilacm
etkinli!ini belirlemigtir. Nikotine
s0lfatrn srcakkanhlara toksisitesi
nedeni ile dikkatli kullanrlmast
gerekmektedir. Evlerde kullantmt
tavsiye edilmemektedir'

dozu
NICOTIN SPREYi
KaYnak

Ttitev Teknik Dergisi 11. SaYtst

Nicotiana tabacum

ve diler

:ifi

Nicotiana turlerinin yaPraklarlndan
Eegitli metodlarla ekstrakte edilerek

kullamlmaktadrr. T0ttin yapraklarmm sulu ekstratr zararh boceklere
kargr kontakt etki g6sterir. Daha gok
afitler, tripsler, beyaz sinek, yaprak
emicileri ve difer yumugak vticutlu
boceklere kargr mticadelede kullanrlmaktadrr. Bdceklere toksiktir. Ev
yaprmr nikotin Eaynln en btiYuk
avantajr etkinlilinin birkaE saat
siirmesidir. furlara toksik defiildir'
Nikotin ekstratl toprak zararlarlna
kargr da kullanilmaktadr.
HazrrlantEt: Bir fincan kurutulmug, oguttilmiig tiiti.in yapralrnt
Vo gay kagllr saf sabun ilave edilmig
4.5 lt'lik su iginde yanm saat bekleterek s0zmek suretiYle soliisYon
hazrlanrr. Bu sol0syon birkag hafta
'licprak
kapah bir kapta saklanabilir.
zararlan igin bitkinin kdk bolgesine
toprak Osttine karrgtm uygulanrr.
Yaprak zararlilart igin yaprak altlarnrn da iyice ilaglanmast gerekir.
Nikotin bitki yapraklarr taraftndan
absorbe edilerek birkag haftada
bitkide bulunur. Giivenlik agsmdan
yalnzca geng bitkilere ve hasattan
bir ay oncesine kadar kullanlmr daha uygundur. Patltcan, biber, domates ve diler solanaceae'lerde kullanrml uygun degildir. Ttitiin mozaik
viriistin0 tagryan tiittinlerden hazrrlanan soliisyon bu virtisiin bitkilere

Van'in Bagkale ilgesi'nde jandarma

ekiplerince yaprlan gahgmalar
neticesinde, yurda yasa drgr yollardan sokuldu[u tesPit edilen 2 bin

174 karton kaEak sigara

ele

patates bdceli larvalan, afit ve
krrmut ortimceklere kargt etkili
olmugtur. Kullanrlan ttitun yapralr

Krnklar Amtr Yapmak istediklerini
belirterek Belediye Baqkanhgr'ndan
yeristedi.

*#

gegirildi.
Olayla ilgili sorugturma baglatildt.

Alnan bilgiye gore, Havuzlu

Eam
Piyade Hudut Boli.ik Komutanhlr

$ehit Mehmet PiYade Hudut

05 Ekim 2006

$anhurfa EmniYet Mtidurltigu
Kagakgrlik

ve Organize

Suglarla

Mticadele Sube M0dtirl0g0 tarafindan yapilan operasyonda 25 koli
igerisinde 12 bin 490 Paket g0mrtk
kagagi sigara ele geEirildi. Olayla
ilgili sorugturma surdiirul0yor.

Karakolu sorumluluk alanrndaki 3839 nolu smr taglan arasmdan Yurda
kagak sigara sokmaYa gahgan

kagakgrlar, nobetEi askerlerin
kendilerini fark etmesi tizerine

yanlarmda getirdikleri 10 bin 390
paket Uniden marka kaEaksigaraY
brrakarak kagtr. Ele gegirilen kagak

sigaralar, OnctiPrnar Gtimrtik
Mtid0rl{i$ti'ne teslim edildi.

Bitlis'te,

6 bin 305 karton kagak

sigara ele gegirildi. Edinilen bilgilere

g6re, Adilcevaz'da bir ihban
delerlendiren IlEe Emniyet MtidiirItigii ekipleri, yaPrlan aramada,
Eegitli markalarda 6 bin 305 karton
kagak sigara ele gegirildi' Olayla
ilgili sorugturma siirdtir0luyor.

Ulkemizde 70 C srcakhktaki 1 lt
suda 50 gr. kuru tiitirn 1 giin suda

lmrgtrr. Bu yontem tarla kogullannda

iginizin istedi.
Turkiye Kamu QahganlanVakfr lzmir
qAKMAK'
$ubesi Bagkant ReceP
Basm aEtklamas YaParak, Fransz

konsoloslu!u kargtslnda'SoYu

bulagmasma neden olabilir.

bekletilerek meydana gelen eriyik
p0lverizasyon y6ntemi ile kullaru-

Kamu Ealtganlart, Konsolosluk 'un
kargrsrna'Soyu Krrrklar Amtr' dikmek

Bitlis'te, Jandarma ekiPlerince
yaprlanyol kontrollerinde 51 bin
paket kagak sigara ele geEirildi.
Olayla ilgili sorugturma stirdurtiliiyor.

ZamanGazetesi
27 Ekim2006

Tartm Kredi KooPeratifleri

Gazi-

antep Bolge Birligi Mtidurti Veli Qe-

lebi, Devlet Destekli Thnm Sigortasi'nda primin yiizde 50'sini devletin odedilini belirterek, "QiftEi, bir
paket sigara parasna tiruntinii bir yl
boyunca sigorta ettirebiliyor. Bu
frrsatr iyi defierlendirsinler." dedi.
Sigortanrn her Yl Yeniden belirlendilini ifade eden Qelebi, 2006
igin doludan yangma, heYelandan
hortuma kadar birEok riske karst
bitksel urtinlerle seralann kapsama
ahndrlrnr s6yledi.
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SOLDAN SAGA:

BULTVIACA

1. Yaprak sapr - Bir fLir hittin rininii
Tekel'in son donem yeni bir sigara
markasr. 2. Sekiz hecelik dizelerden
oluqmuq bir ispanyol qiir

nirii Ugiincri

Qalrn miyosen ile eosen arasrndaki
donemi. 3..Uygulamair. pratik - Bir
yaprm eki - Iskambil orr:nunda valeye
veya jokere verilen bir ad. 4. Nikelin
sembolii -Birparcanrn sevimli ve cana

yakrn bir bicimde gahnacalrnr
belinenmuzikterimi - Sen.kaba.
5. Ln. san - igrnde anason. sakrz vb.
kokulu maddeler olmavan iiziim
rakrsr - Bir nota. 6. Gelen evrak
Birbiriyle toplumsal ili;kiler iginde
bulunma. 7. Ozerkhl - \apma, etme.
8. Kngiik limon - \iier'in plaka igareti
- Q.ayda bulunan le kafein niteliginde
olan etkili madde - Kapah bir yerin
kaprya gore en uzak boliimii.

9. Rudolf \urever''in de
oldugu Ba;L-urdisran Sehri

dolmug
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Yarrm 14
argtn Ve\-a -llt.-< cm uzunlugundaki
olqii birimi - Biikerek germek igin iki 15
kat edilmi: bir ipin ucuna geqirilen
tahta parqasr. 10. -\trtrdaki giibreyi dtqan atmak igin kullamlan kapakh veya kapaksrz delik, pencere - Yana veya arkaya dofru
devrilebilen le bazt toprak drizleme iqlerinde kullamlan kiigiik vagon. 11. A9r olgme aleti -Endonezya'nrn plaka iqareti - Tersi
Ingiltere'de lS.,l-19 gr agrhgrndabir aprrhk olgiisiibirimi. 12. Diqi deve - Kesinlikle, behemehal. 13. Kabartma bigimlerle ilgili
baskt 1'ontemi - -\rrupa'da bir nehir. 14. iglenecek tiihinde bulunmasr gereken rslnln ve nemin yeterli olmasr durumu - Yiizeyi
diizgrin ve piiriizsiiz gukur bigiminde olan, obruk - Kumla. 15. Halk apzrnda koca - Karabugdaygillerden, 20-40 cm
yrikseklikte. basin'aprakl. kokii siirgiinkesici olarakkullanrlan alirggrk - Tesir.

{.\ -{$-{GI\-{: l. TiifLin hevengi, tiihin dizmek,kurutmak ve iqlemek igin kullanrlan iistii kapah sergi - Yaprak
hamuru ile hazrlanan bir gegit soslu borek - Kuzu sesi. 2. Yahn durum - Zayf ,gelimsiz. 3. Divit, yaz hokkasr - TtitLinde duman
faztna eegen koku ozelli$i. 4.Havada,yiiksek rsrda iglenen metal pargalarrn yiizeyinde olugan oksit katmanr - ilgeg. 5. Yanm
Srisleme. ten'in - Dolavrsrvla anlatma. 6. Askeri Nazi orgiiti.i - Yokluk - Sanem. 7. Gergekiistii ve absiirt tiyatronun rinciisii,
grotesk ve kara grlldiirii orunlanntnbabasr sayrlanAlfredJarry'niniinliikral karakteri - Birrenk - Qokkokulubirkahve tiiLrii.
8. $iddet 1'anhsr 1'onri1 le solcululun aqrn bigimini oluqturan bir goriiq - THY'nin uguq kodu - Ayakkabr, ganta vb. yaprmrnda
kullanrlan parlak deri. 9. Bir renk - "Meryf in Karanhk Sorunlarr" ve "Balzac ve Qinli TerziKrz" adh filmlerde de oynayan
YUK-{RID

Qinli sinema sanatglsl - Birbinne balh kurqun brilmelere
yerleqtirilmig renkli cam pargalanndan oluqan, saydam
pencere srislemesi veva resim. 10. Hrrvatistan'da bir liman
qehri - Verme, rideme - Antalya'da iinlii bir plaj. 11. Gastrointestinalin krsa yazrhgr - Deniz bilimcisi. 12. Kum saati Ilave - Hayrr anlamrnda bir tinlem - Hrzla biikiilen kalgarun
sert ve birden geriligiyle, viicudun yatlqtan ayakiistii duruga
veya asrlmadan dayarmaya geqmesi.. 13. DDT adh Rus rock
grubunun Rusga sonbahar anlamrna gelen bir qarkrsrnrn adr \elkenlere agrlan deliklere ve halat ilmiklerine gegirilen metal
halka - Astatinin sembolii. 14. Unutmamak igin parmapa
baQlanan iplik - Esnasrnda - Hokey maglarrndaki kaygan ve
vassr top. 15. Kalayrn sembolii - TEYO'da da ders olarak
okurul:n bi:ki hasrahklannr inceleyenbilim dalr.
74. sayrdaki bulmacay dogru qozenler arasrnda Eekilen kura sonucu
Bulent OZ*DI) r'e Mehmet TANDIRCIOGLU, ipek QALIgLARin
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"Latife l-lansn' adL kitabrnr kazanmrslardlr. Tebrik ederiz.,.

Bu saydaki b-rgnacerr dogru qozerek 30 fuahk 2006 tarihine kadar
demegimize ;,asfiran urelerimizden 2 kigiye Soner YALQIN'n EFEND| 2
adh kitabr
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Emekli olduktan sonra Tiabzon-

Seni Eolu meslektagrmv gibi o zor
donemde Mug'a gelip yaptrklannla

'da dukkan aqarak

ilk kez gryaben tantdtm ben de.

Sonra yollarrmzn bulugtulu gok
krsa zamanda gerEeklegtirdigimiz
Bahkesir'deki tegrik-i mesaimizde
yakrndan tanrma frrsatr bulmuqtum
seni Galip (DURMAZ) Abi. Bir dernek seEiminde kimseye dantgmadan ve soylemeden adtnt son anda
yazrvermigtim '"Onur Kurulu" aday
listesine de gonullerde ettilin yeri
gosteren bir frrsat olmugtu bu benim iEin. Bir amacrn on yllar once
de Eahgtrlrn Bahkesir yoresindeki
tespit mahallerini tekrar gozlemle-

mekse, dileri ve daha onemlisi
B0'ini devirmig annenin son nefesini
hissetmekti, Bahkesir'de bulunuq
amacln biryerde...

Ne mutlu ki bu amacrna kavugtun, olumti tatmasl kaEtntlmaz olan
her fanigibi annen de bunu tatmrgtl,

hem de 63 yagrndaki yavrusunun,
senin yanr baqrnda. Ona, Eocuklulunda tut0n krrarken, sen de yantnda oynarken soyledigi turkuleri
soyletmiqtin, moral olsun diye. Ne
mutlu ki rzaslnl aldrn olmeden anacrfrnrn, ne mutlu ki kucalrna aldtn
anacr$rnr ve brraktln yaratrldrlr ana
unsura, topraga...

$imdi de duydum ki sen

de

donmugs0n asli vatana, toprala...
Trpkr beraber oturup sohbet ettifi-

miz rahmetli Bedri Abi gibi 2006
yhnr huzunlil bir renge boyayarak.
Mulhakat arasr seyahatlerde hep
"Yolun Sonu Corunuyor" turkus0nu
dinlerdin, soliste eglik ederekve ben
'Abisenin iEin bir kaset doldurtaca-

!rm, her bir ttirkuden sonra bir kez

Hani 'ismi ile mtsamma' denilirya bu delm tam da Galip agabeye yakrqan bir srfattr. Olumune
kadar hig durmadr, stirekli bir
geylerle ugraqtr. Yatakta olecek bir
insan delildive oyle de oldu.

buyuyor, Karadeniz'de tulleniP

Engin QALIK

1939 Gumulcine(BattTrakya)
dolumlu olup 1950'li yrllarda
Bahkesir-Burhaniye'ye yerlegmig
gogmen bir aile mensubudur. Bursa

Ziraat Meslek Lisesini bitirdikten

doguyor, Marmara-Ege hattrnda
oluyorsun. Kader...

Tek kelimeyle 'baba adamdt''

Bizi yetim brraktr. Tabutunu aEtP
baktrm. Ytizu vicdanr gibi duru ve
nurlu idi. Allah(cc) mekantnr da

sonra Eksper kursunu tamamlaya-

rak 37.72.1963 de Tutun Eksperi
olarak Tekel'de goreve baglamrg,
1961 de Tiabzon'da yedek subayken tanrgtrlr Tangul Hantmla evlenmig ve 3 EoEuk sahibi olmuqtu.
Gerze'de uzun sure igletme Mudurfi olarak gorev yaptr. 1984 yhnda Akgaabat Igletme Muduru olarak
atandr. Krsa sureli ayrrhklarla beraber 2003 yhnda emekli oluncaya
kadar Akgaabat'ta kaldr. Tiabzon'a
yerlegti. 27 .08.2006 tarihinde vefat
etti ve 28.08.2006 da Thabzon
Bostancr mezarlt!rna defnedildi.

seni bu camia,Ruhun gad, kusurattn

geEirirdi. Keresteden

para

af, makamln cennet olsun...

kazandrlrnr soylerdi. Ama hiE parast

bagka boyutta gegecek yolculufun-

L

mrq 15 dakika sonra da ruhunu
teslim etmiq. Ruhu gad olsun.
Olum hak ve gergektir, kurtulug
yoktur. Cenazelere helallegmek
kadar olumu hatrrlayp, dugunmek,
ders grkarmak maksadryla da gidilir.
Nereden nereye! Batl Tiakya'da

da. $ahitlik ediyorum ki iyi bilirdim
seni, gahitlik ediyorum ki iyi bilirdi

migtim"de giilumsemigtin. Yolun
sonu gorunmug meler senin igin
Galip Abi. Ulurlar olsun sana, arttk

I

Qevredekiler yetigip kaldrrmaya Ealrgrrlarken 'brraktn, benim bir geyim
yok, baqrmr Earpmadrm ya! Diye de
babalanmrg. Kalkmaya hamletmig.
Amma tekrar duqmug. Hemen ambulans gagrrhp hasta-neye kaldlrrl-

Allah(cc) rahmet eylesin.
Gerze'deki mudurlulu strastnda
bahkErhk, hayvancillk, kereste ticareti yapmrg ve 1984 yerel segimlerinde Belediye Bagkan aday olarak
siyasete girmigti. Bunu zaman
zaman igtiyakla anlattr bazen de iE

'Yolun Sonu Goriinuyor' galacak de-

antikacrh!a

devam etti. Daha sonra ollunu da
yetigtirdive ona da bir dukkan aEh.
Rahat bir nefes alacaktr ki hak vaki
oldu. Dukkandan Erkrp 10-15 m
yurudukten sonra aniden dugmug.

iyi

Suleyman SARICA
DURMAZ GALiPABiM
Ah Galip Abim, ah sevgilimudurum,

sendemi gittin, yalan dunYaY btra-

gergelemi yettin?
Kanaryalar, EiEekler,yaptr$rn bahgeler, buyutttilun hayvanlar sensiz
dunyada nasrl gulecekler? Gulemezler, melul-mahsun kalacaklar.
Niye acele ettin GaliP Abim,
vaktin bu kadarmrydr? Halbuki senden alacalrm:z daha Eok gey vardr.
Ben daha kanarya yetigtirmeYi
ogrenemedim. Denizli Horozu
Akgaabat'ta iyi otuyormu onu soracaldrm,senden baa tarihi egYalar
alacaktrm, ozlemigtim be GaliP
Abim seni gorecektim.
Galip Abim, Allah'tan dilegim senin ruhun qad olsun, mekantn cennet olsun, sevenlerin sablrh olsun,
krp

hatrralarrn
kalsrn...

da bana arma!an

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

KALB\M|ZDESiN
Sevgili Ercan seni kaybedeli
yaklagrk ug ay oluyor.Sensiz yagam
tabiiki iyive kotu yonleriyle devametmekte. zaman acrnr eritiyor ama
akhmrzrn bir kogesi hep senin
anrlannla ve uztrntunle dolu.
Kendine has sesin ve mizacmla
hadiii.. ya... delgini duyabilmeyi,
en kotu gunlerinde bile sakin ve
kendine guvenli duruqunu gorebilmel,
seni gordiiltrmde sana kargr his_
settigim dostluk, arkadaslrk.
kardeglik duygularrmr yuguyuUilmeyl,

seninle birlikte sohbet etmevi.
herhangi bir sei'i ne olursa olsun hiq

fark etmez birlikte bir

geylei

yapabilmeyi cok ozluyoruz.
Sevgili Ercan ne mutlu sanaki in_

sanlar tarafrndan sen hep temiz ve
guzel dulgularla anrlacaksrn. Hail_
ralarrn bizJer iqin qok krymetli. ilki

yagam seninle bizi kucaklagtrrdr.
Yattrgrn r,erde rahat uyu seni sevgi
saygryla bir kez daha anryorum.
Ercan Gr:me5 soyadr gibi etrafrnr
aydrnlatan okumay ve bilgisini

paylasmap seven uretken bir
arkadaqrmzdr. Kanncayr bile incit_
meyen kannca mizacryla var olan
igleri dur durak bilmeden bir an
once bitirmey'i hedeflerdi. Topluma
ailesine ve sevdiklerine hep iaydah
olmaya cahqan ender insanlardandr.
Maalesef bolesine guzel bir in_
san genE yagta daha yapacafr
Eok

gey varken bizi trzuntir iEerisinde
brrakarak aramzdan ayrrldr. yagama
olan bafihhgr,iqinde bulunan insan
sevgisinin Eoklugu,onu yakalanmrg
oldugu garesiz hastalktan kurtarmaya yetmedi. Bu Earesizlik hepimi_

zindi.Antlarr hep taze,acrsr hep
yrirelimizde olacak.

Giizel Dostun Ardmdan
Ben sadece bir arkadag dejil, bir kardeg ve burunmasr gok
imkansz
bir dostumu kaybettim. Her gey Eok hrzh ve ani ordu inanmasr
imkansz benim iEin, o yuzden gagrryorum bazen elim telefona gidiyor
ara_
mak konugmak istiyorum o an yurejime hanEer gibi bir;cr

saplanryor.

Kug gibi uEup gittin elimizden,
Bir $ahin gibi onurlu ve elilmez
Bir Kumru gibi srcak ve sevecen
yagadrn o krsa omru
Ve yine bir kug oldun
UEtun sonsuzlufa

Akhisar'dan gegerken hep gozlerim doluyor bezende alhyorum.
Ne bir haram yedi
Ne cana krydr
Ekmek kadar temiz
Su gibiAYDIN
ViGiOiT'T ASLANIM BURDA YATIYOR

Turktisunu soyleyerek.
Sana dair yazmak da Eok guE be dostum ellerim titriyor kaflt
rslanryor......

Oguz BITER

Kubilay KOQ
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TAPDK'da Eahgan Meslektaqtmz
Bulent iNCE ve Meltem hanrm 10
Temmuz 2006 tarihinde niganlanmrglardrr. Tebrik eder omiir boyu

ALLIANCE ONE Firmasrnda Eahgan
meslektagrnz Mustafa EVLI ile Betul

Hanrmrn ollu Huseyin GiraY 31
Temmuz 2006'da DiinYaYa gelmiq-

tir. EVLI qiftini kutlar HuseYin
Giraya'a sa!hkh,mutlu yartnlar
dileriz.

o

mutluluklar dileriz...

TEKEL Hatay Yaprak Tutun igletme Mudurlufiinde gahgan meslektagrmz Mahmut MENEKSE ile
Ayqe Hanrmtn hzlan Defne 25
A$ustos 2006 'da dunyaya gelmigTAPDK'da Eahgan Taner Murat
YAYIMLI ve Aygegul hantm 25
Haziran 2006 tarihinde evlenmig-

lerdir. CenE Eifte omiir

boYu

mutluluklar dileriz.
a

TAPDK'da gahqan Halil ibrahim
AYIAC ve Rukiye hantm 18 Agustos
tarihinde evlenmiglerdir. Geng gifte
omur boyu mutluluklar dileriz.

tir. MENEK$E Eiftini kutlar defne'ye

salhkh, mutlu yannlar dileriz.
a

TEKEL 19 Mays

YaPrak Tutun

igletme Mudurl0giinde

Eahgan

meslektagtmrz Furkan KOq ile
Fetanet Hantmtn oglu HuseYin 12
Eylul 2006 'da d0nyaya gelmigtir.
KOq Eiftini kutlar HuseYin'e
salhkh, mutlu yarmlar dileriz.
a

TEKEL Aydrn YaprakTutunigletme
OZ-ECE Firmastnda gahgan Turgay
kaygrn ve Ayge hantm 15 Eylul
2OOO tarihinde evlenmiglerdir.
GenE Eifte

omur boyu mutluluklar

dileriz.
a

TAPDK'da Eahgan Necmettin
TEKDEIvIIR ve Prnar hantm 04
Kasrm 2006 tarihinde evlenmiglerdir. GenE gifte omiir boyu mutluluklar dileriz.

Miidiirlugtinde Eahgan meslektagrmz Ramazan Hicabi TAG ile
Mukerrem Hanrmtn ollu Thnk Emir
28 Eylul 2006'da dunyaya gelmigtir.
TAG giftini kutlar Tlarrk Emir'e
sa$hkh, mutlu yartnlar dileriz.
o

TEKEL 19 Mays YaPrak Tutun
igletme Mudurlugunde gahgan
2006 'da dtinyaya gelmigtir.BAKCA
giftini kutlar fuda'ya safhkh,mutlu
yannlar

I

I
I

BAKCA ile
ollu Arda 01 Ekm

meslektagrmrz Mehmet

Sema Hantmrn

dileriz.

.

migtir. HIZLI giftini kutlar Nihat'a

TEKEL Adryaman Yaprak Tutun
igletme MudurliiIunde Eahgan
meslektagrmv Kanm TASTAN ile
Saadet Hantmrn ikiz olullan Ali
Deniz ve Yilit Can 12 Ekim 2006 'da
diinyaya gelmigtir. TASTAN giftini
kutlar Ali Deniz ve Vgit Can'a

safhkh, mutlu yarrnlar dileriz.

salhkh, mutlu yarrnlar dileriz.

rarun sAN.Tic. A.g'de
gahgan meslektagrnz Muhammet
HIZLIile Emine Hantmtn ollu Nihat
31 Temmuz 2006'da Diinyaya gel-
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-:1---z2006tarihindeTEKELA.$.YonetimKuruluBagkanrveOzeileqtirmeidaresiBagkanYardrmcrsrsayn

': - l'- i1"r-: TEKEL A.$. Genel Muduru Sayrn Fahri ARIKAN, TEKEL A.$. Sigara Pazarlama Dagtrm A.$.
l=-e "',-:--- Sayn Adnan TOP ve TEKEL A.$. Genel Mudiir Yardrmcrsr Sayn Mustafa ERDOGAN Dernek genel
-:'-.:: - - :,, aiet etmiglerdir.
l-:= '-= TEKEL A.$. Yonetim Kurulu Baqkan ve Uyelerinin Dernelimizi ziyaret ederek bizleri
-

:-

--,:- : -:,a:tndan dolay
':r'- ::.

"-:

_':- : :
-A' =

--

:.

meslektaglarrmrz adrna kendilerine tegekkuru borE biliyoruz.

saat st-tren ziyarette, Sektorle ilgili mevcut durum delerlendirmesi yaprlarak TEKEL A.$. sektordeki
:eQerlendirilmigtir. Kargrhkh gorug ahqveriginde bulunulan ziyarette;

S Yonetim Kurulu Bagkanr ve Ozellegtirme idaresi Bagkan Yardrmcrsr Sayn Kazrm QALISKAN TEKEL

! -rr- l - ti:- ''rliarda kaybettigi pazar paynr geri alabilmek igin yatrrrmlar ve gahqmalar yaprldrlrnr ve bununda bu
..' - i - .-- z ",' :,. a kendini gosterdifini, bu dogrultud a da pazar payndaki gerilemenin durdufu ve hatta arttrrrldrfrnr
'3,:€ =:* .:- Saun Kazrm QALI$KAN; Mevcut durumun AR-GE qahgmalan ve uygun projelerle desteklenerek daha
=-L'=-:

:=-_i

-a:i
-

-

-^-^lJ
gereKtiginin
alilnr gizmigtir. Bu agamada da TEKELA.$.'nin ve sektordeki en nitelikli meslek grubu

- :- -:-- =:Liperlerine ve Ttitiin Eksperleri Derneline gok gorevler dugtugunu iletmigtir. Tutun Eksperlerinin her
::*,:-':-"- t:..lanntgord0kleriniveyurutulentumgahqmalardadagosterdiklerini soylemigtir.
: -- S Cenel Muduru Sayn Fahri ARIKAN; dlkemiz tuti.inculufiinun ekonomik bir deger olarak geliqim
-'
;: si-:- -' :- : - gelisimin bilimsel ve kurumsal bir zemine oturmasrnda Tutun Eksperligi meslefinin Eok onemli bir
'3::-.:' :- -::;gunu. boyle bir oneme haiz meslek mensuplarrnrn dernek qeklinde kurumsal bir gatr altrnda
: : : : - - -s -::: meslegin geligimini hem de Turk Tutiincululunun geliqimini sallayacaf rnr soylemiglerdir.
l'.--=' 3eskalmtz. Tutun sektorunun lisans dtzeyinde en yeterli ve deneyimli meslek grubu olmalanndan dolay

I'a: 3::'-.::-:1;caitsmalardaTutunEksperlerininbunasevesevekahlacaklarrnr,TiirkTuttnununhakettiliyerive
cne:-. "?-3-F.dSr igin var giigleriyle gahgacaklarrnr soylemigtir. Yonetim Kurulumuz, TEKEL A.S. deki

---.'r=s.-: -..ztr. Basmuhendislik unvanryla ilgili gahgmalarrn ve slnavlnrn yaprlmasrnr, TEKEL A.$. nin satrlacak
ola: :a-.- -e:<-lierinden bazrlarrnrn ihalesine Dernek olarak girerek uyelerimizin yatlnm yapma imkdnrna
t,Ka,

^-t.^_^t
yardrmcr olunmasrnr istemiglerdir.
-sa: .:::r. caltsmalartmtzda

Anka- .a:. I * .;c:ularda olumlu yanrt ahnarak

Sayrn Kazrm Qahgkan ve Genel Mudur Sayrn Fahri
en krsa zamanda gahgmalara baglanacafir sozu ahnmrgtrr.
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