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MALiYE BAKANLIGI'NA
ANKARA

16Afustos 2008 tarihli26969 Miikerrer sayth Resmi Gazetede yaytnlanan 00375 sayrh Sanun
Hiikmiinde Kararnamenin Ek 3 iincii Maddesi Uyarrnca Yaprlacak Ek Odemeye itiqt<in
Bakanlar Kurulu Kararl" do!rultusunda Tekel A.$. Genel Miidtirliili.inde gahqanlara tahakkuk
ettirilen Ek Odemelerle ilgili bazr aksakhklarr bilgilerinize sunmak isteriz.

Ti.ittin Eksperlili Yiiksek Okulundan mezun olup Tekel'de ige baglayan Tiitiin Teknolojisi
Miihendisleri, en az I0-I5 yrlhk ig deneyimlerinden sonra agian smavda baqanh olmalan halinde

Baqmiihendis unvaruna sahip olmaktadrrlar. Miihendis ve Bagmiihendisin Ek Odemeden Yo 82

oranrnda faydalandrnlmasrna bi r itir azrmrzyoktur.

Ancak T1it1in Teknolojisi Miihendisleri en az 10 yrlhk iq tecri.ibelerinden sonra kurumun aqttpt

hizmetigi efitime katrlmalair ve yaprlacakyazirve sozli.i srnavlarda baqanlt olmalan halinde igletme

MiidtrYardrmcrhlmaveya Bageksperlikgorevine atanmayahakkazanmaktadrrlar.

Yine Tiitiin Teknolojisi Miihendisleri 15 yrlhk iq tecri.ibesi sonrasl kurumun agtrlr hizmetigi e[i-
time katrlmalarr ve yaprlalak y azrhve sozlti smavlarda baqanlt olmalan halinde igletme Miidiirliiltine
veya $ube Miidiirliiliine atanmaya hak kazanmaktadrrlar. Ancak yaprlan Ek Odemeden

faydalanmamaktadrlar.

Durum boyle olmasma ralmen Tekel'de gorev yapmakta olan ti.iti.in teknolojisi miihendisi
unvanh igletme Miidi.irleri ile $ube Miidiirlerinin hig Ek Odeme almamasl, MiidiirYardrmctlanrun ve

Baqeksperlerin Ek Odemeden o/o50 oranrnda faydalanmast ve maiyetinde gahqtrrdrfir miihendisten

155,46 YTL daha eksik Ek Odeme almasr hiyerarqik yaplyl sarsmakta ve gahgma bangmt olumsuz

etkilemektedir.

Tekel A.g. de gahqmakta olan 350 Tr.itiin Eksperinden20 kadart 3 yrlhk Ttittin Eksperli[i Y.O.

mezunudurlar. Bu 20 Tiitirn Eksperi meslektaqrmrzrn 3 yrlhk mtihendislik ve iktisat, igletme, istatistik,

ekonomi, hukuk, kimya, fizik, matematik derslerini okumuq olmalannave eler imkanlarr miisait olup

bir yrl intibak elitimlerine katrlmalarr halinde Miihendis olma imkanlan var iken, kendilerinin Ek
Odemeden o/o50 orannda faydalandrrrlmalarr ve 2 yrlhk Y.O. mezunu teknisyenlerden daha az ek

odeme almalan da hakkaniyet olgiileri ile ba[daqmamaktadrr.

Ozellikle Dernefimiz Uyesi meslektaqlarrmrzdan gerek teknik..kadroda, gerekse teir. .

unvanlarr ile birlikte idari kadroda gorev yapar arkadaglarrmrzrn Ek Odemeden fald:.,:r'-r .-, -;

esnasmda ortaya grkan uygulamanrn di.izeltilmesi hususunu,

Arzedertz.
Oktrr C ELIK

Beskan
Iiitiin Eksperleri Dernegi
\ 'i-rnerim Kurulu -\drna

(Bu yazrmrz aynt zamanda Devlet Personel Bagkanhlr'na da g<inderilmigtir)
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MERIIABA

Yeni bir bultenle sizlere merhaba derken bu sayrda igimizin hig olmadr$r kadar
buruk oldugunu ifade etmemiz gerekir-or-

TEKEL'in sigara b6himtnln dzellegtirme ihalesini I milyar 720 milyon dolar ile
kazenan British American Tobacco'nun (BAT) Yrinetim Kuruiu Baqkam Jan de plessis,
fi16enrn Tekel'i almaya I 930'lu yrllarda karar verdigini sriyledi.

Bizim igimiz buruk olsa da " TEKEL'i 1932 de diigiiniip 76 yrl sonra ele gegirdik,,
di1-enlerle , " TEKEL'i babalar gibi satanm" diyenler qimdi mutlu sona ulagmarun ve
1930 larda llkenin en yoksul zamanlanndabile TEKEL 'i satmayanlara karqr bayra$r
burca dikmenin samnz keyfini yagryorlardrr.

Ancak TEKEL Alkol b<iliimiinii satan a1'm iradenin, <izellikle fiyatn ivi tesbit
edilmedigi yontindeki mahkemg karanm gordiikten sonra TEKEL sigarayi z yrttrt<
kanna sattrklarrm diigiiniip sigara bdli.imii igin de benzer mahkem-e kararlanmn
grkabilecelini hesap etmelidirler.

.-TUUKverilerine gcire %o20 seviyelerine ulagan geng niifusun iqsizlik oranlan ortada
iken sattrklan 6 fabrikamn 4 iiniin kapatrldrlrm gorenler,yrllardrr bizim ..TEKEL'e
delil sadece rekabet edemedikleri markalara taliplei ,, sriziimiize hig itibar
etmediklerine ve genglere eldeki i9 kaprlannr bir bir kapattrklarrm diigiinerek iimbilir
belkide igleri bugtin biraz burkulmuqtur

Yine bizimde olumlu kargrladrfrmrz, Tiitiin ve Tiitiin Mamullerinin Zararlanntn
Onlenmesine Dair Kanunda degigiklik y apan 5727 sayh yasal diizenlemeyi yaptrktan
sonraPhrhps Morrrs Genel Miidiirii Turhan TALU'nun <izellikle kapa| alanlardatiitiin
iiriinleri kullammmr yasaklayan diizenlemeyi elegtiren temmuz 200g deki gazete
beyanatlanm okuyunca sanlrlz igleri burkulmuq ve ,, ozellegtirmelerle dogru-bir iq
yaptrk mr ,yapl'rprmrz ig do!ru mu?" diye diigiinmeye ve kurda kuzu emanet etmenin
farkrndahlr ile belkide gimdiden pigmanhk duymaya baqlamrglardrr.

Phrhps Moms Genel Miidiirii rurhan TALU'nun basrna yansryan agrklamalanmn
bir krsmmr deEiqtirmeden buraya aktararak yorumu devlet btiptlerimize brrakmak
isteriz.

"... Birinci itkazrm, kapah yerlerde sigara igme yasalrna ait dinenleme. zaten
mevcut yasalarda kamu dairelerinde ve kamuya aitkapah yerlerde sigara igme yasalr
vardr. Yeni kanun; ozel yerlerde,eflence yerlerinde, barlirda, kafelerde alger tapal
yerlerde sigara igme yasafr getirdi. ikinci konu sanat , kiiltiir, eslence yeil"titrd"ti
biifelerde sigara safiqrrun yasaklanmasr. Ugiinciisii, stadyim ve iiniversite
kantinlerindeki biifelerde sigara sattqmm yasaklanmasr.Drirdiinciisii de satrg lisansr
olan perakendecilerde sigaranm teghir edilmesini srmrlayan madde. Bu dort madde gu
anda piyasada kargagayr getiriyor ve kontrolii giigleqtiriyor.,,

TEKEL'in son kez srizlegme yapmasl ve piyasalardan gekiliyor olmasr,ulkemizde
oriental tip Tiifiin iiretiminin artrk ihracatr bile karqrlayamayacak di.izeylere
gerilemesi,Ege de bile tiitiin efsanesinin bitiyor olmasr Tiiirin ve Alkol pivasasr
Diizenleme Kurumunu qimdi daha aktif ror almaya zorlamaktadrr.yaprianma
hususunda kanuni dtizenlemesi tamamlanmrg ve personel ihtiyacrm giderme yolunda
olan TAPDK kurumsal bagarr igin personel ahm politikalarrn-<la liyakatr <ine
grkarmahdrr.

Bu sayrmrzda meslektaqlarrmrz; Ali yrlmaz'rn Nargile, Kadir Eken'in Geneti[i
De[igtirilmiq organizmalar, Biilent Sanh'mn Ttitiin ve Alkol Sekt<jrtinde yeni
Diizenlemeler ve Toplumsal Yagama Etkileri ve TEyo olrencisi Gonca Tekin'in Atrk
Tiitiinlerin Tiirkiye ve Yurtdrgrnda Delerlendirilmesi ve Qegitli Kullanrm Alanlarr
isimli makaleleri yer ahyor. Yrinetim Kurulumuzun agmrq oldulu davalar,basm
agrklamalan ve cinemli yazrgmalar ile birlikte, geng yaga kaybettilimiz meslektaqrmz
Ercan Giineq' in amsrna Haydar Polat'rn yaz&lr qiiri de siyfalarrmrz arasrnda
bulacakstntz. Mustafa Seydio[ullan'run hazrladrgi Tiittince ise hir zaman ki yerinde.
Biiltenimize katkrlannr esirgemeyen arkadaglarrmrza tegekkiir ediyoruz.

YONNTiU KURULU
Basrm Tarihi: 19.09.2008
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GUNDEM

yaz mevsiminin en srcak giinlerini yagadrgrmrz bugtinlerde, kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen dava ile

Adalet ve Kalkrnma partisi'nin kalatrlma durrur, lmi atittti, bugtinii ve gelecelimizi ilgilendiren son derece stcak

konular iilke gtindemini meqgul .diyo. iken, TEkEL gahganlarr ve ailelerinin gi.indemini ise esas olarak sigara

fabrikalarrmn B.A.T. firmasrna satrlmasmdan sonra oluqan gelecefe dair derin bir belirsizlifin yarattrfr endiqeler

doldurmakta.

Camia olarak vzln zamandrr zihinlerim izde ve dolayrsr ile gahqma o rtamrmrzdayolun bir karmaqaya.yol aqan

kimilerince yrllar boyu sanki hig gergeklegmeyecek tatsri, bir qaka olarak algtlanan TEKEL sigara fabrikalannm

ozellegtirme siireci, yaprlan tiim ulaniara, yiiregini, eme[ini ve mesaisini samimiyetle ortaya koyln kiqilerin ttim

gabalarrna ra[men maalesef korkuidugu gibi soiuglandr ve satrg gergeklegti. 1.7 milyar dolar karprh[rnda iilkemiz

sigarapazannno/o35'tyabancrlarateslimedildi.

Hakl higbir ekonomik ve sosyal gerekgesi olmayan, tamamr kiiresel sermayenin istekleri dofrultusunda istenen

ve zorlanan TEKEL sigara fabrikalairmn ozelieqtirm.ri, kur yaratmasrna rafmen ya da oyle oldufu igin ozellegtirilen

diler kamu kuruluglinn a benzer gekilde, uluslararasr iekellerin uzun soluklu bir miicadelesinin ardmdan

nif,ayetlenmigtir. Gelinen durum, gormek istemeyenler iginbile g_ayet a9rkve.l.tlr 
: 
"Tiirkiye cumhuriyetinin sigara

pazanuluslararasr tekellerin eline-gegmiqtir". Bundan boyle bekientimiz, Tek-Grda ig sendikasr ile birlikte aqmts

bldulumuz yiiriitmeyi durdurma davasrnm sonucunun istedilimiz gibi neticelenmesi olacaktrr.

Bu noktadan sonra kimileri, 10- 1 5 yrl oncesinde ozelleqtirm e yap:Iracalrna inanmadrklarr gibi, oriental ttitiiniin

ve yerli harman sigaralanmr zrn ortavade de iiretiminin yok denecek bir noktaya gelece[ine, bafh olarak sektorde

iireticisinden iggisine ciddi boyutlarda bir iqsizlik sorunu ortayaqrkacafma, TEKELYaprak Tiittin Mii-essesesinin yok

olaca[ma yine inanmak istemeyecek ve bizleri yalancrhkla, ideolojik davranmakla.suglayabilecektir. Maalesef geqen

zamankimlerin hakh oldufunu ortayakoymaktadrr.Bizler,siirecin geldifi nokta itibarr ile gahqanlarrn ve iireticilerin

minimrrm derecede ,iir"got^"si igin bundan boyle de zamatut-rttr, e-e[imizin ve gticiimiiztin yetti$ olgiide

miicadele etmeye devam edece[imizi buradan ifade etmek isteriz.

Meslektaql aflmrzagrsrndan bir diEer dnemli siindem konusu TAPDK tarafindan naklen atamavolu ile ]ozmar

almmasrna yonelik baqvurulann agrlmasr olmuqtur. Temmuz ayrnda gergekleqtirilen miilakat smavmda miimkiin olan

en fazla sayrda tiitiin eksperinin istihdamrmn Kurumun faydasrna olaca[r daha onceki gdrtigmeletimizde Kurum

yetkililerine ifade edilmi$ olup, ozellegtirme soffasr TEKEL'in piyasadan gekilmesi ile beraber oluqacak kamusal

boqlulun TAPDK tarafindan etiin bir qekilde doldurulmasr igin, ozellikle denetim alanmda kullamlmak iizere yeni

peisoiel istihdamr yaprlrken, Kurumun faaliy^* '1^-'-^ x-;i "-*^6.r'x' L'-1"-^- +^1' ^^^1^1' ^-'r^" ^.r^- +i'ji'l

eksperlerine afrr1k verilmesinin do!ru bir yaklaqrm olaca$r bir kez daha yetkililere hatrrlattlmtqtr. Ancak bu

hatrlatmamrza ve TBMM nezdindeki'girigimlerimize ralmen kuruma alman Eksper saylsr yeterli defildir. Bu srnavda

baqarrl olup kurumda onemli gorevler iistlenmeyi hak eden meslektaqlarrmzr kutluyoruz.

Geliren nokta itibarr ile 6niimiizdeki siregte giindemimizi belirleyecek olan en onemli konulardan biri'

meslektaqlarrmrzrn kendi gahqma alanlarrna uygun drg ticaret, gtimriik gibi difer_devlet kuruluqlannda istihdam

"dii-.rirr" 
yiinelik faaliyetierin arttrrrlmasr ve buia[lamda gerek hiikiimet, gerekse de TAPDK yonetimi ile TEKEL

A.g. yaprai Tiittin iqleimeleri ve Ticareti Dairesi Baqkanh[mrn kamu yonetiminde en etkin bir gekilde devamrnrn

sallanmasr igin nasrl bir reorganizasyonagidilmesi gerektigine dair yo[un istiqareler ve giriqimlerin siirdiirtilmest

olacaktrr.

Boylesine zorlu bir yeniden yapilanma ya da yokolma stirecinin b_aqlangrcrnda,5 Ekim 2008 tarihinde

gergeklegtirilecek Dernelimiz olagan Kongresinde yeni seqilecek olan Yonetim Kuruluna qimdiden baqanlar diler, tirm

meslektaqlanma saygtlar sunafl m.

Oktay CELiK
Ytinetim Kurulu Bagkanr

okcelik@hotmail.com
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Urxnriznnrur[r
tinErirri mDE\ \T NAsrL

DEvAM ETuErfnin:
Ydnetim Kumlu

Tritiin, krrag topraklarda susuz r-e gribresiz tiretilen. fakir
insanlann umut tiriintdfrr. -100 rrl 6nce bu tooraklara atrlan
tohum, bu giin riim dirnl ada Trirk tiiti.inii olarak
amlmaktadrr. Ttirk tiitiinii. Anadolu insamnm elinde sabrla
iglenerek, kazandrg nefaseti. kokusu ve harmanlarr rslah
edici ozellikleri ile dtinya piyasalannrn en qok aranan ttitiin
tipidir.

Milyonlann gegimini temin etti$, diinyada soz sahibi
oldu!umuz tritiiniimiiz, yrllardrr qohretine uygun
politikalarla yonetilememig, once ekonomiye yiik olarak
gosterilmiq sonra da IMF politikalarr ile yok olma noktasma
getirilmiqtir.

Baqta ABD ve AB olmak iizere geliqmiq Batr rilkeleri,
kendi topraklannda iiretilen tiittinler igin tiitiin bedelini de
aqan oranlarda ekonomik destek sallarken (Orne[in;
komgumuz Yunanistan'da kilo bagrna verllen prim 7 yTi'ye
kadar grkmaktadr.) 4733 sayrh yasa ile iilkemizde tiittine
yaprlan destek kaldrrrlmrqtrr. Tiirk ttitiinciisii kendi
kaderiyle baq baqa brrakrlmrqtr.

2006 yindaTiirkiye tiitrin iiretimi kurakhgrn da etkisiyle
1962'denbvyana ilk kez 100.000 tonun altrna inmiq, riretici
sayrsr son 5 yrlda yaflyarrya azalmrstr.Aynr yrl igerisinde
ihrag edilen ttitiin miktarr ise 128.000 ton olup kargrhfrnda
elde edilen doviz ise yaklagrk 500 milyon ABD Dolarr
civanndadr. Bu rakamlann igaret etti[i tek gergek $udur;
siirdiiriilebilir iiretim ve ihraq politikalarr igin mutlak
suretle ti.ittin sektoriinde TEKEL gibi devletin miidahil
oldugu bir kuruluga ihtiyag vardrr. Zira gorinen odur ki,
Tiirk giftqisi tiittin iiretim indenvazgegmekte, diinyaca iinlii,
marka tirtiniimiiz tiitiin, topraklanmzr terk etmektedir.

Unutulmamahdrr ki; ttitiin tiretimini brrakacaErmz
gergek tiiti.in tarlalannda iiretilecek alternatif bir tirtin
yoktur. Bu topraklann iqlenmemesi erozyona neden olacak,
iilkemizin yeniden yaratiamayan en onemli kaynafr, tanm
drqrna siiriiklenecektir. Ayrrca her biri 2030 milyon $
de[erinde olan ve sayrlan l0'u bulan tiittin igleme tesisleri
atrl ve iglevsiz kalacak, buralarda gahgan iggiler igsizler
ordusunakatrlacaktr.

Aslmda, 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen ve
Cumhurbagkam A. Necdet SEZER tarafindan veto edilerek
6 Temmuz 2001 tarihinde TBMM Baqkanh$rna iade edilen
4685 sayrh Kanun ile ilgili olarak o tarihte ifade edilen veto
gerekgeleri bugiin iilke tiitiinciiliifluni.in geldigi noktayr net
olarak tanrmlamaktadrr.
Biitiin bilinen ve yagananlara ralmen iilke tiittinctiliigtine

ili gkin temel politikalarda ve tercih-lerde y apimay adevam
edilecek yanhglar ve sektore kargr stiren ilgisizlilin devamr
halinde, oniimiizdeki yrllarda sosyo-ekonomik

pnoblemlenn boruru daha da artacaktrr.
Trl(rt-'i\- [ucrrizE vE rtirUxcUrUcUvrti-
Zf Ii{TIflL{RI

\-urdun don bir l oresindeki yatrrmlan ile krrsal
alanlann tek sanar i kurulugu olarak yrllarca Anadolu
insanfln zen_einlelmesine. toplumun Eafdag uygarhk
1'onunde ilerlemesine katkrda bulunan TEKEL, ozelleqtir-
me adr altrnda parEa parqa 1'ok edilmektedir. Sayrsrz kez
kurumlar r-ergisi rekortmenleri arasmda yer almrg, 50
binden fazla igqi Qah$trrmrg, aileleri ile birlikte milyonlan
agan tiitiin iireticisinin sigortasr, umudu, zor giinlerinin
dostu olan TEKEL cizellestirme kapsammda her siin biraz
daha eritilmektedir.

TEKEL, 2007 y:Jnda 145.658 iireticiden 34.155.000 kg
(2006 yrlr iirtinii tiittinii) 147.824.292 yTL bedel
kargrhlrnda satm almrqtrr. Bu haliyle mevcut iireticilerin
yizde 67'sinin tiitiin ahmmryapan TEKEL, 2006 y:irnda
55.375. 388 dolar kargrhg 50.401.338 kg tiitiin ihrag
etmigtir. 2007 yrh itibariyle 13.164 personeli bulunan ve
en gok istihd amyaratankamu kuruluqlannm bagmda gelen
TEKEL'in 6 sigara fabrikasr, 39 adet pazarlama ve
Da$rtrm Baqmiidiirltilii; f i tiitiin iqleme fabrikasr olmak
izere 57 adet Yaprak Tiitiin igletme Miidiirli.ieii
bulunmaktadrr.

TEKEL, 2005 ve 2006ylIan itibariyle 3540 milyon kg
tiitiin mamulii iiretmig ve satmrqtrr. Tiitrin mamulleri
pazarrnda TEKEL'in pazar pay\ 2001 yrhnda yiizde 68,8
iken aynl yll ozelleqtirme kapsam ve programlna
ahndrktan sonra diiqmeye baglamrg ve 2006 yih sonu
itibarryla yiizde3T ,5 civarrna inmistir.

TEKEL, uzun yrllar Tiirkiye'nin ilk 500 firmasr listesin-
de 1993 yrhndan 1998'e kadar 3 iincii srada yer almrqtrr.
ISO'nun "Tiirkiye'nin 500 Biiytik Sanayi Kuruluqu2006',
isimli aragtrrmasmda tiretimden net satrqlar srralamasrnda
yaklagrk 891 milyon YTL ile 34 tincti srradadr. TEKEL
Sigara Sanayi iqletmeleri ve Ticareti A.$. ise 2006 yrh
KurumlarVergisi istanbul sralamasrnda 30 uncu, Tiirkiye
sralamasrnda ise 51 inci konumdadrr. TEKEL'in odedili
kurumlar vergisi 2006 yfi itibariyle yaklagrk 25 milyon
YTL, aynr yrl igerisinde devlet gelirlerine toplam katkrsr
ise 4 milyar 1 60 milyonYTL'dir.

2006 yrhnda 30 milyon Euroluk yatrlm yapan 2007
yrhnda ise 88 milyon YTL yatrrrm yapmayl ongoren
TEKEL, son iki yrlda yaptrgt yatrrmlar ve uyguladrlr
pazarlama y<intemleriyle 2005 yrhnda 260 trilyon lira
zararda iken 2006 yrhnda 199 milyon yTL kar etmig ve
faaliyet kannr ise 154 milyon yTl-'ye ytikseltmiqtir.
Burada iizerinde durulmasr gereken en Onemli huius,
siirekli kar eden bu ulusal qirketimizin elde ettili
milyonlarca YTL'lik karrn yurtiginde kalmasrdrr.

TEKEL, 6 yrldrr ozellegtirme kapsamrnda eli kolu ba[h
tutulup, bazr mevzuat uygulamalan ile yatrrrmlirr
engellenirken gokuluslu girketler 12 milyar dolarhk
piyasanrn 2007 yhKasrm ayr itibarryla y'uzde7O'ine sahip
olmuglardr. Ortada kalan yiizde 30'luk pazar payrnrn isi
2008 yrlrnrn ilk aylanndayapiacak rizelleqtirme ihalesi
sonucunda yerli ya da yabancr bir gruba verileceli
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anlagrlmaktadrr. Oysa azgeligmiq yorelerimizde yarattrlr
istihdam ve ekonomik canhhk, satrn aldr[r tiitiinler ile
tiitiinci.imtize s afl adrfr yaqam giivencesi, kamuya aktardrfr
kaynaklanyla ve sektordeki yabancrlagmamrg tek ulusal
iiretici konumuyla; en onemlisi de toplumumuzun salhfrnr
hige sayan pMarlama politikalanna ralbet etmeyen,
sorumlu tiretici srfatryla; TEKEL'i defil ozelleqtirmek,
ozerklegtirerek gtiglendirmek gerekmektedir. i gte o zaman
piyasada gergek rekabet saflanmrq, toplumsal grkarla-
flmrza ve halk saflr$rna uygun politikalar tiretilmig
olacaktrr.

Bu ozellikleriyle Tekel iilkemiz ve insanlarrmtz igin
stratejik oneme sahip bir k3rplu9.tur,.

TUTUNCULUGUMUZU BEKLEYEN
TEHLiKELER

Yaklagrk 400 yrldrr topraklarrmrzda Anadolu insarurun
almteri ve emefiyle sabrla iqlenerek iiretilen Tiirk tiitiinii,
nefaseti, kokusu ve harmanlan rslah edici ozellikleri ile
diinya piyasalannda marka olmuq ve "cizel iiriin" konumuna
ulagmrqtr. Yrllardrr 100.000 tonun iizerinde gergekleqen
ihracatrmrz dikkate ahndrlrnda Tiirkiye, gark tipi
(Oriental) tiiti.in ihracatrnda Diinya birincilifini tartrqmasz
siirdtirmektedir. 2006 yrh rakamlarryla 500 milyon dolarr
bulan ttitiin ihracatrmtzda TEKEL'in ve tiitiin
iireticilerimizin onemli bir katkrsr vardr. TEKEL'in sigara
fabrikalannrn ozelle gtirilmesi sonucunda yurtiEi tiiketimi
asgari miktarlara diigecek olan Tiirk ttittiniine karqrhk,
Virginia ve Burley tiitiinlerinin ithalatr giderek artacaktr.
2006 yrh sonu itibarryla, 70 milyon kilogram ttitiin
kargrh[rnda 250 milyon dolarhk tiittin ithalatr yapan
Tiirkiye, bu geligmelerin sonucunda, drq ticarette maalesef
net ithalatgr durumuna gerileyecektir. Kaldr ki, Tiirkiye'de
ttiti.in iiretimi2006 iiriintinde 1962 yindanbu yana ilk defa
100.000 tonun alflnda 98.000 ton olarak gergeklegmiqtir.
Oniimiizdeki aylarda ftmalar tarafindan tespit, ahm ve
teselliimleri yaprlacak olan2007 iirtinii de 100.000 tonun
altrndadr. Bu miktar, tilkenin ig tiiketim ve drg satrm
kapasitesi dikkate ahndrlrnda kesinlikle ihtiyacrn altrnda
birrakamdr.

4733 sayft Kanun'un yiirtirltikte oldulu gegen 5 yrlhk
siire zarfindaytzde 47 oranndaazalarak 205.000 civanna
inen tiitiin iireticisi saylsl ve yizde 38,5 orarunda azalan
iiretim miktarr, iilke ti.itiinciiliigtiniin bir yok oluq siirecine
girdi[inin bariz gostergesidir. Bir tiitiin iireticisinin 2006
iirtinii itibanyla ortalama yrlhk geliri 2.309 YTL olup, bu
ge.lir aylrk olarak 192,4 YTL'ye karqrhk gelmektedir.
TURK-I$ tarafindan yaprlan hesaplamalara g6re, Kasrm
2007 ayr itibarryla 4 kiqilik ailenin aghk smrn 697,16
YTL'dir.

Tiirk ttitiinii, fakir topraklarrn bir iiriiniidiir. Bugiine kadar
yaptlan biitiin gahgmalarda ayrn arazilerde i.ireticilerin
hayatlannr siirdi.irebileceli gelir sallayabi-lecek alternatif
bir iirtin veya ekonomik faaliyet konusu bulunamamrgtrr.
Ureticiler, bu arazllerde iirettikleri ttittine mahk0m
durumdadrrlar.

Sigara birimi ozellegtirilmig bir TEKEL'in yaprak ti.itiin
biriminin de ayakta kalabilme imk6m yoktur. Yeniden yasal

bir diizenleme ve yaprianma gergeklegtirilmedili takdirc-
yaprak tiittin biriminin birkag yll iginde tasfi1'e.
kagmtlmazdrr. 2008 yrhnda TEKEL'in sigara biriminr:
ozellegtirilmesinin yanrslra TEKEL'in ttiti.in ahmlann-da:
da gekilmesi halinde ozellikle Do[u ve Giineydo5
Anadolu Bolgelerinde sosyo-ekonomik ve siya.
problemlerin artmasr muhtemeldir. Kaldr ki, Dolu r.
Giineydogu Anadolu Bolgelerinde 1l ilde yiiriittilmek.
olan ti.itiine alternatif iiri.in projesinin de 2008 yrhnc,
uygulanmayaca[r Tanm ve Koyiqleri Bakanh[r yetk,-
lilerince ifade edilmektedir.

Aynca, iiretildi[i krag ve yamag arazilerde erozyor,;
dahi engel olan tiittinden vazgegmek, son yrllarda daha;
fazla $ark tipi (Oriental) tiitiin iiretmeye baglayan Qi:,
Hindistan, Krgzistan, Kazakistan, Ozbekistan, ha:
Giircistan ve Ermenistan gibi tilkelere yakrn gelecek.
pazarnkapinlmasr anlamrna gelmektedir.

DEVLETIN TOPLUM SAGLIGI AqISINDA\
SORUMLULUGU
Tiirkiye, tiittin mamulleri tiiketimi yoniinden Dtinyann -

nci bi.iyiik pazan (yaklaqrk 110 milyar adet) olup res:
kayfilaragdre tiiketiminin yiizde l0-15'i de sahte ve kaq,'
mamullerdir. Tiirkiye'de yaklagrk 20 milyon trir*r
mamulleri iqicisi bir yrlda 1 7 milyar YTL'lik tiittin mamu. -
tiiketmektedir. Ulke niifusunun yansmdan fazlasr 18 ya;-:
altrnda olup sigaraya baqlama yaqr 9-10'lara kad-:
diiqmiiqti.ir. Bu arada, Ttirkiye'de tiittin mamulle:
tiiketimine baflr oliimlerin sayrsr yrlda 100.00(,
bulmaktadrr. B elirttifim iz rakamlar ve qartlaq gokulus- -
sigara girketlerinin Tiirkiye'ye olan ilgisinin nedenini i.
TEKEL'in ozelleqtirmesinin onemini net gekilde iz::
edebilecek durumdadr. Ti.irkiye'de yatrrm ve iiretu:
faaliyetlerine devam eden ve bugiin sayrlan 6'yr bula:
g.okuluslu sigara qirketleri, maalesef Diinya Saflri
Orgiittintin hazrlamrg oldulu ve Tiirkiye'nin de imz:
koyarak kanunlaqtrrdr!r Tiitiin Kontrolii Qerger.
Sozlegmesinin (TKQS) ve buna dayah olarak grkartrla:
Ulusal Tiitiin Kontrol Programmm (UTKP) ozellikl.
reklam, promosyon ve sponsorluk ile ilgili htiki.imlerin:
uymamaktadrrlar. Oysa, TEKEL, pazar kaybetrr.
pahasma da olsa gokuluslu sigara qirketlerinin ria1.-
etmedifi kanuni gerekleri yrllardrr "dtiriist iiretici r:
satrcr" titizlipi ile yerine getirmektedir. Sektorde bir kan: -

kurulugu olarak TEKEL'in varhlrnr siirdiirmesi, ttifr-
mamulleri tiiketicileri ve toplum salhgr agrsmdan da one::
taqrmaktadr. ABD'de sigara igmenin zararlan hakkmc-
halkr kandrrmak suglanndan, AB iilkelerinde ise sigar,
kagakgrhfr davalanndan dolayr sorumluluklannr kabu
eden gokuluslu sigara girketleri bu iilkelerde cid:
tazminatlar odemeyi kabul etmiglerdir. Her gegen \.
Avrupa ve Amerika'da safiqlart azalan bu girketle:
iilkemize gelince kanunlan ve kurumlarr yok S&]orr..+

yasadrqr reklam ve promosyon gahqmalarr yapmaktadrrla:
Burada asrl amag, TEKEL'in piyasa payml paylagara,
kendi i.ilkelerinde kaybettikleri pazar paylar:.:-.
genglerimizin ve gocuklanmzm cilerlerini kullanara,
telafi etmek peqinde olmalandr.

Dg
lr1

:i::1:-



TUTUN EKSPERT-ERi oenrueGi aULTE\

Anayasamrnn -i6 nc: rnarjd$r :on-';= i&il:Et r,e fire
konusunda. 58 incr m,r{ls1 :- i:a,c,<.:mim- qr&hb re
geleceline iligkin amrr bnkOnd,er :asmalsedrn

Bu anlamda TEKEL'i oalleEcnrilmcsrm hrE grlmrh ve
bunu sarunmek- insenrmrzm o€tng- ve get€cegrni
sar,unmak ile e5 anlamdadrr.
TERORE rC{N^{I(Ltr( EDEI I({C-.IKqILIK \T

KAYITDI$ILIK
TEKEL'in 2001 1-rhnda ozelle$irme kapsamrna ahnarak

gokuluslu girketlerle rekabet edemez duruma duSurilmesi,
pazarda Titk turlnfrnden mamul sigaralann aleyhine
igleyen bir yapr kurulmasrna neden olmustur. lglg iavrh
Kagakgrhgrn llen ve Takibine Dair Kanunun yerine Zti03
yrlrnda qrkartrlan 1926 sayrh Kanunda TEKEL'in
kagakgrhkla mticadeledeki yetki ve fonksiyonunu ortadan
kaldrnlmrg ve bu g6rev devletin kolluk birimlerine
yiiklenmigtir. Soz konusu Kanunun yiiriirlnle girmesi ile
TEKEL'in kagakErhkla miicadele birimleri devre drqr
kalmrg ve bu alanda oluqan boqlulu doldurabilecek bir
yapmm eksikli[i hissedilmigtir. 2007 yrhnda grkartrlan
5607 sayrh KaEakgrhkla Miicadele Kanununda da aynr
anlayrg ve uygulama sciz konusu olmu$tur. Bu arada
kamuoyunun "Ti.itiin Ust Kurulu,, olarak ifade ettigi
T+PDK, goreve bagladrlr Temmuz 2}}2,denbugiine kadir
sektore iligkin diizenlemeler yapmr$ ancak piyasarun
denetimi boyutunda etkisiz kalmrqtrr. TEKEL'in derne drgr
kalmasr ile do[an denetleme boqlulunda TEKEL markalair
en biiyiik zaran gormiig, kagak ve sahte sigara ile toplumsal
saflrfrmrz tehdit altrna girdigi gibi,kagakgrhfrn milli afet
halini aldrlr ve Tiiti.in mamulleri kagakgrh[rnrn iilkemize
maliyetinin 2,5 milyar dolarr buldulu Emniyet Genel
Mtidiirliiliiniin kamuoyuna agrkladr!r raporlanndan
anlagrlmaktadrr. Sahte ve kagak tiitiin mamullerinden elde
edilen rantm onemli <ilgtide teror orgiitlerine ve organize
sug orgiitlerine kalmak teqkil ettili de bilinmektedir.

Devletin sahte ve kagak tiitiin mamulleri konusunda
ySqadlEr vergi kaybrmn yam srra TEKEL'in alkollti igkiler
biriminin ozelleqtirilmesi sonrasmda da viiksek oianda
vergi kaybrna u[radrfr herkesin malumudur. Alkollti igkiler
sektoatinde halen yaganan kayrtdrqrhlm ve vergi kaybrmn,
TEKEL'in sigara fabrikalarrnrn ozellestirilmesi halinde
ttitiin ve tiittin mamulleri sektriri.indi de yaqanacafr
aqikdrdrr.
TUTUN F.oNU'NUN AMACINA UYGUN KULLA-
NILMASI

281511986 tarihli ve 3291 sayrh Kanunun 17 nci
maddesinin son fikrasr ile "Ti,itiin ve ti.itiin mamullerinin
tiretimi, ithalatr ve satrSl ile ekici ti.ittinlerinin borsalarda
veya yazh s<izleqme yaprlarak satrlabilmesine iliqkin usul
ve esaslar ve tiretilen tiitiin mamullerinde kullanrlan ttittin
cinslerine gore fon alnmasr hiikmii getirilmigtir.

Tiittin Fonu, Virginia, Burley ve vasrflr gark tipi ttitiin
ekiminin iyileqtirilmesi, geligtirilmesi, tiittin ekicilerinin
desteklenmesi ve epitilmesi, tiittin borsasmrn kurulmasr,
tiittin tiretici kooperatiflerinin finansmanr, sektcirce
kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi yatrnmlann, iilke
drgrnda Tiirk tiittiniinden mamul fabrikalannm kurulmasr.

TEXEL'm modernizasvonu, Tiirkiye'de iiretilen sigara ve
diler rfirrm mamullerinin ihracatrnm desteklenmesi
mrnja ul- gulama va konulmu gtur.

HalEn- rfirtn ve t[r[n mamullerinin ithalatrnda 3.000
S ton ve paka bagrna 0.-t0 S,hk Ttihin Fonu kesintisi
fp+makta olup. 11.03.1001 tarihli ve 4629 sayrh ,,Bazr

lonlaln Tasfi1'esi Hakkrnda Kanun" ile bu gelir do!rudan
Bttge've akranlmakradn Bu gelirin mikh;, son yrllarda
70.000 tonu bulan r[r[n ithalatr dikkate ahndrprnda yrlhk
200 milyon ABD Dolanm bulnaktadr. Ne yazrktrr ki,
bugiine kadar Tiitiin Fonunda biriken eelfuler. ifade edilen
amaglar doSrultusunda kullamlmamrst] r.

Avrupa Birlifi komisyonunun 2006 ve 2007 kasrm
aynda yayrnladrlr ilerleme Raporlannda mallann serbest
dolagrmrndaki krsrtlamalara dikkat gekilerek, ozellikle
ithal tiitiinden ve ittrat sigaradan alman fonlarrn
kaldrilmasrnr talep ettifi goriilmektedir.

Avrupa Birlifi, Tiitiin Ortak piyasa Dtizeni kapsammda
ttittin iireticilerine iirettikleri tiitiin geqitlerine 96r e, 2,1 45
Euro ile 4,129 Euro arasmda kilogram bigrna prim
ve-rmektedir. Bu prim miktarlarr oldukga tatminkdr olup,
Tiirk tiitiin tireticisinin hayal bile edemeyeceli
rakamlardr. g<iyle ki, Ege Bolgesinde I ton ttittin iireten
iireticimiz, iirettifii tiitiinden en cok 5.500 yTL
kazanabilirken kargr kryrda (yunanistan'da) aynr miklar
tiitiinii iireten ancak desteklenen tireticinin eline 14.000
YTL gegmektedir. Ulkemizde de benzer bir uygulamamn
yaprlmasr mutlak gerekmektedir. Kaynak- sorunun
aqilmasrnda genel btitgeye aktanlan Tiitiin Fonu gelirinin
Tiitiin ekicilerimize prim olarak verilmesi ilk isamada
faydalr olacaktrr.

Bu konudaki ihtiyag Devletin en tist organlanmn rapor
ve genelgelerine bile yanslmt$ bulunmaktadrr. Bu
anlamda; Cumhurbaqkanlrpr Devlet Denetleme
Kurulu'nun (DDK) Ttitiin, Ttitiin Mamuller ve Alkollii
Igkiler Diizenleme Kurumu (TAPDK) 2003-2004-2005
yrlr iqlemlerini de[erlendiren 2006 nisan aymda
diizenlenen rapor'unda AB' de oldu[u gibi ttittinde kilo
baqma prim sistemine gegilmesi, gergek iireticilere kota
verilerek iiretimin belli diizeyde tutulmasr, Virginia ve
Burley ttitiinlerinin tiretimine a[rrhk verilmesi gerektigine
yer verilmektedir. Yine Baqbakanh[rn Trittin Kontrol
Prolramr 2006129 sayrh Ekim aymda yayrmlanan
genelgesinde "Ttitiin iiretiminin izlenmesi, kaydedilmesi
iglemlerinin, AB Tiitiin Ortak piyasa Dtizeni normlanna
uygun hale getirilmesi 4733 sayrh Kanunla getirilen
sozlegmeli iiretim sisteminde goriilen aksalihklarrn
giderilmesi ve sistemin igleyiginde iiretici drgtitlerinin
iqlerlilinin artrrrlmasr" hedefleri belirtilmektedii.Raporda
elegtiri konusu edilen rekabet hukuku aqrsmdan d.r--
incelendi$inde,tiitiin iireticimizin, Tritiin Ortak piyasa
Diizeni iginde iiretim yapan AB giftgisine gore haksrz
rekabet koqullan iginde riretimini stirdiirmiye gahgtr[r
ortadadr.AB tiittin iireticisinin sadece prim olarak aldrgr
Pazar fryat deste[ini, iireticimiz toplam iirtin fiyatr olarak
bile g6remedifinden, AB de var olan ve 2013 yrhna kadar
garanti altrna ahnan destekleme unsurlan geligtirilmeden

[g-= ::.::=:,=::.:-.''-:..::.- iliiti:iliiiiii4



TUTUN EKSPERLER| oTnruTGi BULTENi

fonunun kalkmasr durumunda iilkemizde ne Virginia
Burley nitiiniinde riretim artrrlabilecek nede Qin,
Hindistan, Krgzistan, Kazakistan, Ozbekistan, kan,
Giircistan ve Ermenistan'da iiretimine baglanan ucuz $ark
Tipi Ttitiin ile rekab etini stirdiirebilecektir.

Tiittin Fonunun tesis edilig amacrna uygun olarak iilke
tiitiinciiliilii emrine acilen tahsisi ile Tiirk ti.itiin
iireticilerinin AB'de ki benzer desteklemelerden
yararlanmadan kaldrrrlmasr asla di.igi.iniilmemelidir.

rUm rUrUNUNUx "6aELURUN" STATUSUNE
KAVU$TURULMAST

Diinya Ticaret Orgiitii (DTO), Geligme Yolundaki
Ulkeler (GYU) igin uygun sayrda iiriiniin grda giivenlili,
geqim giivencesi ve krrsal kalkrnma kriterleri temelinde
"ozel iiri.in" olarak belirlenebilecelini ongordiiliinden; Drq
Ticaret Miistegarh!rnrn (DTM) organizasyon ve
bagkanhlrnda ilgili bakanhklarrn katrhmr ile aday iiriinler
belirlenmigtir. Aday tarrm iiriinleri igin uygun kriterlerin
belirlenmesi ve bu kriterleri destekleyici verilerin
derlenmesi ise Tanm ve Koyiqleri Bakanh[rnca yiiriitiil-
mektedir.

Tiirk ti.itiini.i, ozel iirtin stattisiine ahndrfr takdirde, ozel
tiriin mevzuatrnrn salladrlr ithalatr giigleqtirici bir takrm
giimriik koruma onlemleri uygulamaya gegirilebilecektir.
Bu durum, Tiirk tiiti.inciilii[iine onemli avantajlar ve
katkrlar sallayacaktr. Bununla birlikte, ig piyasada da
tiitiine ozgii de stekleme tedbirleri giindeme gelebilecektir.

Bu arada, Tanm ve Koyiqleri Bakanhfr, 2013 yfi hedefi
olarak Ttirkiye'de iiretilen 140 tarrm iiriinti arasmdan 20
iiri.inii rekabetgi tiriin olarak belirlemiq ve bu iiri.inler
arasrnda ttitiinii de s aymrqtr.

Tiirkiye'de ti.iti.inctilii[i.iniin yaprsr ve ozelikleri, o' ozel
iiriin" igin belirlenen krstaslara uygunluk gostermektedir.
Bu yaprsal ozelliklerin yam slra, ti.ittin i.ireticisinin ve tiitiin
yetiqtirilen arazllerin erozyon dehil korunmast ve
deferlendirilmesi, tiiti.in ithalatr yoluyla i.ilke kaynaklanrun
yurtdrqrna transferinin engellenmesi, Tiirkiye agrsmdan
tarih boyunca stratejik ve geleneksel bir iiri.in olan ttitiinde,
iiretimin devamhhlrrun sa[lanmasr igin tiitiiniin "ozel
flriin" olarak belirlenmesi serekmektedir.
g OzUrvr ONERiLERi wiz...

Yukarrda izahrna gahgtrlrmrz gergeklere ralmen Ttirk
tiitiinc{iliiltiniin ve iilke ekonomisinin yararrna olmayan,
tiitiin iireticisinden tiittin mamulleri tiiketicisine kadar
toplumu ve toplum salhlrnr yakrndan ilgilendiren, tiim
TEKEL gahqanlanmn ve milyonlarca tiifiin iireticisinin
karqr grktrlr TEKEL'in sigara fabrikalanrun ozellegtirilmesi
konusunda rsrar edilmesinin, bir zorunlulu[un defil, haklt
sayrlmasr imkAnsrz bir tercihin sonucu olabilecefiine
inanryoruz.

Her geye rafmen iilkemizde ttitiin ve tiittinci.iltik,
ekonomik anlamda yaral1'rpr katma delerin biiyiikliifiii ve
safhk dAhil degiqik sosyal boyutlarryla stratejik bir iiriin ve
sektordiir. Bu yiizden tiitiiniin ve piyasasrmn mevzuatt
oteden beri ozel olarak diizenlenmekte ve bu mevzuatrn
ytiriittilmesi farkh stattideki kurum ve kuruluglar
aracrhlryla yaprlmaktadrr.

400 yrldan bu yana Anadolu topraklarrnda iiretilerek iiL ,

ekonomisinde istihdam. ihracat, vergi gelirleri gibi birc - "

agrdan onemli katkrlar saplayan tiitiiniin ve iireticisir,-
mevcut durumunu tanmm ve ekonominin genelind.-
soyutlamak miimki.in degildir.

Biitiin bu gergekler rqrgmda, tilke tiiti.inciilii$.in-'
mevcut problemleri ve gelecefi igin onerdi!imiz gozirc, .

qoyledir:
o4733 sayit Kanun, iilke tiihinctiliiliinii, Tiirk ttifiin iiretici. "

ve sektor gahganrm gozeten bir anlayrgla yeniden ele ahnmahc
TTEKEL Sigara Fabrikalarr rizellegtirilmemeli, politik e:'
lerden uzak ve ozerk bir kuruluq olarak yeniden yapr.:
dnlmahdrr,
oTEKEL sigara biriminin ozelleqtirilmesi durumunda ti::,
iireticilerinin gokuluslu qirketler kargrsrnda savunmaslz kalac, -

agikirdrr. Bu nedenle, iireticilerin cirgiitlenmeleri konusu:. -

gerekli mali ve teknik destelin Devlet tarafindan sa[lanmas:
rirgritlenmelerinin tamamlanmasr gerekmektedir. Bu siire:
sonuna kadar TEKEL'in Yaprak Tiitiin biriminin tiitiin iirei:"-
igin iireticilerle sozlegme yapmaya ve tiitiin ticare:"
siirdiirmeye devam etmesi yasal olarak diizenlenmelidir,
oEkici orgiitlenmeleri Tiittin Tarrm Safiq Kooperatifleri Bi: -

yada ekici adrna scizlegme yapabilen TiitLin Uretici Birlil' ,

geklinde olmahdrr.
rEkici Birlikleri; Ttitiin, Tiiti.in Mamulleri ve Alkollii iqi.
Piyasast Diizenleme Kurumu (TAPDK) tarafindan belirlene -,
kotalan iiyelerine da!fimaya, kota fazlasr ile kota kapsam,, -.

iiretildiSi halde ahcrsr grkmayan ttitiinleri satrn almaya, i9len: '
ve muhtemel ahcrlara satmaya hatta gerekli gcirmesi hal:' -

tiitiin mamulleri iiretmeye yetkili olacak gekilde aktif :

iistlenecek yetenek ve kabiliyette orgiitlendirilmeli
donafilmahdtr. Bu hususun temininde TEKEL'in Yaprak Tu:-
birimi aktif rol almah, kendi fonksiyon ve kabiliyetini zar-: .'
iginde Birliklere devrederek tiitiin piyasasrndan ancak o zar-: -'
gekilmelidir.
TTAPDK'nrn sektorii iilkenin fiihinciiliiliiniin grkarla-nnr
toplum salhlrnr cinde tutarak diizenlemesi ve cizellikle -

denetleme fonksiyonunu etkinlegtirmesi sallanmahdrr,
.ihtiyaq dululan tiitiin gegitlerinin iiretiminde miktar ve a.-

planlamasr yaprlmahdrr,
rScizle$meli tiitiin iiretiminin tiretici aleyhine olan uygular:.
lanna son verecek hukuki ve yapnal diizenlemeler yer.-
getirilmelidir
oTiit[in Fonu amacrna uygun olarak kullandrnlmah ve Tiirk
AB'ye girinceye kadar kaldrrrlmamahdrr,
oTiirk tiitiimii "rizel iiriin" statilsiine kal.uqturularak,iiretic.
iiretimi ve pazarlanmasr desteklenmeli, di.inya pazarlarr.-
rekabet edecek tarrmsal iiriinlerimiz arasrnda deferle '

dirilmelidir
rUlusal Tiitiin Kontrol Programrmn (UTKP) Eylem Pla:
<izellikle de tiitiin iiretimi ve altematif politikalar baghkh eyl.'
planr acilen uygulanmahdrr.
oPiyasadaki sahte ve kagak ttitiin mamulleri ile miicad;
edilmelidir,
.Sigara $irketlerinin yasaya aykrrr ve pervasrz rekldm ve tanl: "

faaliyetlerine son verilmelidir,

Saygrlanmzla.

Not: Dernelimizin bu raporu T.B.M.M'de bir krsrm Millefveki.'
sunulmusfur.



'.;--;-.;:..: ;:-:-,'atanl rizerine tarhqmalar devam
,=::- :; H.::.s:":- oldu$u genel olarak kabul
: -::: *::*:

\=:-:.-e:,: .\.:s-: ::::hini belirlemek miimkiin

olarak gortilmiiqttir.
Temel mantrlr, ',hindistan cevizi,,nin icini

boqalttrktan soma kabu[una bir kamrg sokarak
hintkeneviri igmektir. Genelde esrar igmek igin
kullanrlan bu alet, ttittiniin kegfedilmesiyle birlikte
Iranlrlar tarafindan geligtirilmiq; ftittin nargilede
denenmiqti r Zaman i ginde hindi stance v izinin yerini
kabak almrqtrr. Kullananlanln saytsmln artmasma
baflr olarak da porselen ve bronz govdeli nargileler
ortaya grkmrg ve bunlan cam, billur, gini hatta giimiig
govdeli nargileler izlemigtir. iran i.izerinden bi.ittin
Arap dtinyasrna yayrlmrqtr.

Diinyada ve Ti.irkiye'de ttiketimi hrzla artan, bir
gelenelin, bir ktiltiirtin yaqatrlmasr olarak lanse edilen
nargile, gengleri hedef alan reklamlan, ciddi boyutlara
varankagakgrhlr ve salhk yonii bagta olmak iizere her
aEdan izerinde durulmasr gereken bir konudur.

Dolu kiilttinimin onemli bir pargasr olan
nargilenin ismi Farsga'da'Hindistancevizi' anlamma
gelen "nargil" kelimesinden gelmektedir. Bundan beg
yrj.zyrl kadar rjnce Hindistan'da bolca yetiqen bir nevi
hindi stanc e v izinin kabulundan i lkel bir alet yap r lmr g,
nargilenin babasr sayrlabilecek bu alete de nargil adr
verilmigtir. Hindistan'dan Mlsr'a gelen nargil, bu stire
iginde bazr degiqikliklere uframrqtrr. Mrsrrih larrn,, g,,
harfini "g" olarak telaffuz etmelerinden dolayr, ,rurqil
kelimesi "nargil" olarak de[igiklige u[ramrgtr.
Bugi.iniin iran'rnda nargile igin daha gok ;kalyan,'
kelimesi kullanrlmaktadrr. iranh yazar Ahmed_i
Kesrevi, 'oTarihge-i eubuk'u Galyan" isimli
eserinde bu kelimenin Arapga fokurdayan manasma
gelen "galla"dan ge lmiq olabilecegini savunmaktadrr.

Nargile Araplarca,,$isa", Franszlarca,,pipe
persane" (Acem gubu[u), Almanlarca da ,,Wasserp_

f eife" (s ulu qu bu k) o1ar ak adland,r:llmaktadu..

- -::rr-:. J.ei:>rr :-:e.. -ennin Amerika, Afrika ve
{s,.; ::n ., ere" :alklan rarallndan nitrin ve bagka
rnao,jeleri icrnek ie rn kullanrldrer eonlnmektedir.

Bir tarihe gore. nargiie HinJistan'da imparator
AKBAR'rn t1 onetimde bulundugu l.rllar: 1 556_ 1 605)
hekimligini yapan bir doktor turJf,ndun bulunmugtui.
Bu agrklamaya gore, ninin AKBAR'In yonetiminin
sonlarrna do!ru devreye sokulmustur. Ancak Hakim
Abul Fath isimli bir hekim tarafndan gi.ivenlik
sebepleriyle buna karqr grkrlmrqtr. Bu endiqesiyle
ilgili Hakim Abul Fath ,,duman once zararsz hale
gelmesi igin bir su kabrndan gegmelidir,, demiqtir.
Dolayrsryla, erken geliqtirilme aqamasmda blle,
nargile tiiti.in ti.iketicileri igin bir ,,zarar 

azalttcr,,

Nargile ile Trirklerin tanrqmasr, iran etkisiyle
Yavuz Sultan Selim doneminde olmugtur. 1623
yrhnda nargile Osmanh imparatorlu$u'nda oylesine
popiiler olmuq ki, nargileseverler briytik coqkuyla bir
araya gelir olmuglar. 1633 yrhnda insanlann birbirine
bu kadar gok yakrnlagmasmt sa[layan nargile, IV.
Murat tarafindan yasaklanmrg, igenlere oltim cezasr
verileceli bildirilmiqtir. Ancak bu yasaklama pek de
ciddiye almmamrg, nargileseverler bu keyiflerini gizti
gizli srirdi.inneye devam etmiglerdir. 14 yl ronru bu
yasak kaldrrrlmak zorundakalmmrgtrr. Bu d<jnemden
soffa nargile onemli bir sembol olmuq, birine nargile
igmeyi teklif etmek gergek dostluk gristergesi haline
gelmigtir

Ashnda sradan bir eqya olan nargileyi ozel krlan
yizyillar boyu ona yiiklenen anlamlardr. Bu
anlamlann drgrnda bir eqya olarak nargileyi oluqturan
pargalann da kendilerine gore yaprlan, bigimleri ve
sahip olmasr gereken ozellikleri vardr. Nargilenin
fiittin konulan bciltimrine (,Iiilerr, uzun s<iwdesine

NARGiTE

AIiYILMAZ
Ttitrin Eksperi

[g
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"sertt, dumanr filtre eden suyun oldu[u ve
fokurdamalann geldili boliime "$i$e", dumam gigeden
alrp apza rilaqtrrran horfuma o'marpugr, (Marpug,
Farsga "Mar" ve "puci" kelimelerinden tiiretilmigtir.
"Mar" yrlan, "puci" ise dolanan demektir.) denir. Liile,
Ser, $iqe ve Marpug olmak izere dort ana pargadan
olugan nargile, istanbul'da bugtin dahi aynr isimle
bilinen esnaf semtlerini (Marpuggular) olugturmu$-
fur. Aynca, bu ana pargalann yant sra nargileyi
tamamlayan "imame" (sipsi,a!rzhk), "tabla;r,
"riizgarhk" (kalpak), "maqaoo gibi pargalarr da
bulunmaktadrr.

Her geyi rafine olan nargilenin ateqi de oyledir.

Tiryakilerce nargile krjmiirtiniin uzun stire dayanmasr
tercih edildifinden nargile ateginde ozel bir krimiir
kullanrlmaktadrr. Nargile komiirti, Fethiye, Finike ve
Kag yoresinde bulunan, gok sert bir apag olan pinar
(prnal) alacrnrn odununun ktimririinden elde
edilmektedir.

Evde nargrle igmek isteyen nargile tiryakileri kolayca
tutugan mangr komiirii kullamrlar. Mangrr, komiir
tozunun barutla karrqtrrrlmasmdan elde edilen, madeni
parayabenzer 0,5 cm. kahnhlrnda bir karrgrmdrr. Adr
da oradan gelmektedir. Ltilenin tizerindeki ttimbekiye
konup, ateqlendikten sonra hemen kor haline
gelmektedir.

Natiirel Nargilelik Tiittin Mamulii Uretimi
(Tiimbeki Fabrikasyonu)
Nattirel nargilelik ttittin mamulti, Hatay ilimizin

Samanda! ve iskenderun ilgelerinde yetigtirilen
tombeki tiittiniinden iiretilmektedir. Trimbeki atdlye
tarzr iglemesiyle sigara fabrikasyonundan ayrrlmak-

tadr.
Ureticiden ahnan trimbeki tiittinlerinin iglemen

yaprldrktan son.ra fermantasyon gegirmesi beklerur.
Qiinkti, fermantasyon gegirmiq ttittinlerde aromr
belirginleqmekte, yanma niteli!i yi.ikselmekrc_
igimdeki "hamhk" ve *yakarhk,, kaybolmaktadr
Fermantasyonunu tamamlayrp iiretim igin fabrikalan
sevk edilen ttittinleE "harman regetesi"ne uygum,
olarak (%60 I. nevi, Yo40II. nevi) harmanlamr re
partiler halinde tav almasr sallanrr. Termo-vakum
hiicrelerinde tav almalarr safilanan tombekilerin-
termo-vakumdan sonraki tav oranlarr yiizde 13-14
civarrndadrr. Tombeki tiitiinleri kahn nesiqh
olmalanna ralmen igleme esnasmda gok qabnh
krrlrlar. Bu nedenle tombekiler mi.imktin oldugru
kadar fazla yrpratrlmamahdr. Trimbekiler aqrnir
takiben ara tavlama silindirinden gegirilereh
tavlanrun yizde 18-20 olmasr saflamr. Bu esnada
ttittinlerin ytiksek tav orarundan dolayr bozulma-
mamsr igin ytizde 0,9 orarunda "gliserino, ve "propan
glikol'o ilave edilir. Ara tavlama silindirinden grk*'n
tiittinler bir si.ire dinlendirildikten sonra krllm
makinesinde 18-20 mm kahnhlrnda kryrlrr. Kry.rtm
ttiti.inlerin rutubeti yiiksek oldulundan kurutrne
silindirinde rutubetleri yizde 12 d:d.zeyine gekilir,
Kryrlan tombeki tiittinleri el ile 0,5 kg'hk kutulara
doldurularak piyasaya sunulmaktadrr. UttemizOe
nattirel nargilelik ttittin mamulti ,.Tiimbeki" adr_vla
daha once TEKEL'in lzmir Sigara Fabrikasrnda
i.iretilirken, 2002 yirnda bu fabrikamn kapatrlmasrl'la
yine TEKEL'in Adana Sigara Fabrikasr'nda iiretim:
gergeklegtirilmekte ve bugiin piyasaya "Muhabbe:
T<imbeki" adr altrnda sunulmaktadr.

AromahNargileUretimi
Natiirel nargilenin yanl sra genellikle Mrsr'dr

getirilen ve adma 55bahri,' veya "Arap tiimbekisf
denilen bir nargile ttirti daha vardr. Bunlar fermenc
edilmiq meyvelerden elde edilmekte ve ozelliklr
genqler arasrnda ralbet grirmektedir. Bu tu:
nargileler; elma, nane, kayrsr, gilek, muz, limor
ananas gibi keskin kokulu meyve veya bitkilerder
yaprlmaktadrr. Arap tilkelerinde aromah nargilr
"Maassel" (Molasses) olarak adlandrrrlmaktadu
Ulkemizde Hatay ilimizde de kullanrlan bu tabir
ballandrrrlmrg, tatlandrnlmrg anlamma gelmektedir
"Maassel, gekerkamrgrndan elde edilen melasr
gegitli meyve ozleriyle ile harmanlanmasr sonucl
olugan karrgrmrn trittinlere katrlmasryla elde
edilmektedir." Genelde bu kangrmtn oranl yuzde25-
30 tiitiin, yizde 70-75 katkr maddelerinder
mtitegekkildir.
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Aromah nargile tlretamrnde l,-ulla::r-al :'urrrr genexlikle mlern€me haberlere rastlanrlmaktadr.agrk san' san renlrue re "-isek seter,y 
-q: -+ 

-iL,** 
ozellikle Tiirkiye,den giden Rumlaroriental )'a da sEmr onenrtl uP 

"*,ti*a,,, Timinler oi-d. son rjerece yul.gro olarak igildili yunanis-balvadan altnarak nemlendirme bandl uzerine lia;;;-i;k6r,esi eglilinde igilmektedir.konulmaka' nemlendirme bandl uzennaen g"t* #r' r[ni; kanunlan cizel nargile tiittinlerinintiittin tizerine buhar flnitesinden elde edilen ;"il i,friu*" zorrast'sa da. nargile Fransa,da da ralbetptisktirfiilerek ta'ahnast saglanmaktado, .\.Prlr: *ffi;;* iil;;t" salonrannrn agrldrlr paris,me bandrnda ta'lanan ruunlir hlrm m"kinesrnde 2_6 iiiir,rru 0.. Lyon da *Kiiltfrrel Kafe,, olarakmm eninde krlrlrnakm- 1i9 ve drg piyasadan gelecek iiiiro-r"nargilekahvererininresmiadrise .,neo-
t1ff,fi',fiffir5tfr,*XiT'1,3f;'3;ui1-'lrtgai'j iillt"ri,t kire,dir Nargilebar konseptiyre
tankrnda haztrlanan katkr martrtelcri 

,,,r!?:::].T: Amerika,du iot poptiler olan narsile. n"n"]tankrnda haztrtanan katkr maddeleri 
,(tatlandrncr, il'#i:ilff ,i,:-r#tt:r,..::11 ,:ffi:i[, "ffi;

gliserin' aromalar) ile ortalama 15 dakika siireyle f,iiil-ou. gu rilkeoe ttirtin kargrtr pek gok yasakarrgttnlmast saflanmaktadrr' Mikserde k?tltp ili,ln-urrna kargrn nargileseverleiin buna peksa$lanan ya', mamul tiittin' dinlenmesi igin 
"tarh"orcrifadeedih&tedir.ispanya,d.a,,teteria,,dinlendirmetanklannaaktarrlmaktadrr' 
adr .verilen ve genelde Mrisltiman gdgmenlerceDinlendirme tanklanna ahnan yat mamul.ttitrin, 48 iqi"til.n quv Lrri..indl nargil_e igimi yaygrn'ksaat dinlendirildikten soma kalite kontrol haznesine iazanmakiudrr.- i;;;ird. rse ..nargeela,, olarakahnmaktadrr' Kalite kontrol haznesinJe yan mamul adlandrrrrg 

""rgil. miLr-, <jzellikle yemen, iran,haldekitirtinlerinktvtmkahnhklarrkoniroitiyaprlarak d ug Tiirkiye,den geren grigmenler arasmda
#Jit?'X'J*Hlt'^ilft:l*"1t:*I6il;;";;; t*erg"r Bunun yarunda isralrler arasmda datizelliline gore 6-12 gtin dinlendirildiqgn sonra i"rr6#iri#ilruaiffiTqa rsrarilller arasmda da

i.*ll""T,#iin?;i'1'.tffttt"f*r"il'-*1;"* tu15i1'.'olNargilerikriitiinMamuileririiketimi
kapatma makinesinde i|rzlan kapatrlan t.;;d;;i Ulkemizde <izellikle aromah nargilelik rtifrinffiF}' mamul paketleme kutularrna yerleqti.it"r.tfutu fll,T"tti t{iketiminin son .yrllarda artig gosterdigimini shrink makinesinde seleionlan;;k;;,'; bilinmektedl 

?q05 yrh itiLariyte nargile"tafelerin
kontrolleri yaprlan mamul tiitrin kolil"r. r.""rr"r# sayrsmrn 7.000'i bulmasr triketim artrq;; sebebi vemamulambarrnaaktanlmaktadrr. sonucudur. Nattirel nargilelik ttittin mamultitriketiminde azarma olmisrna turqtiit aromalrDiinyadaNargilelikriitiinMamulteririiketimi nargilelik timn mumirllerinin tit.iir.rlrroe artrqNargile kullammrnrn yaygrnhfrna iligkin veiiler az gozlenmektedir. Resmi rukamlara g.trr igos yrl,
olsa da, nargileAcem, osmanlt uiArup ttir,.iru".ir ui. itibariyle toplam 75 toncivarmda g#i1", triketimin
:::l,T_,:t^T*lt giderek uzaklasmaktadrr. ertu" iil'19,p:rsek. ttiketimin yiird": io'rna tare,rrr

TUTUhI EKSDERjRi DERNEGi B! I.--E,\

popiilaritesi ile ilgili gazete habeileri, i"t.-"tt.ti geldi$i ifade edilebilir.
-nookah bar" (nargile bar) reklam.lan nargile _..TPPf kayrtlarrna gore 2002-2007 d1nemindekullanrmrrun KuzevA*oit u.,ee,,rupalau au gitti?i. rritt iy"'de naigilelik ,ifiir mamullerinin gegitlerinedahayaygrntralegelmekteoldugun"ii-",etmJttedir. gdre riretim -ve 

triketim miktarlarr Tablo,daBazr kaynaklarda dtinyada "liz m]ryon,, insanrn gristerilmigtir.
nargi le kul landr[r belirtilmektedir.

{drna lcirgsellegme denen olgu, bir lailhirtin, bir I 
meletit<rumNfimfiiudini(i}racatdahil)

CIon)

ahqkanhlrn diinyanrn ribtir k<iqes"ina. tuni*,,^nl ;; i -ultltt"c"u*-rtr"*.
benimsenmesine olanak sa[lamaktadr, il;;;;. ii, I

:* r::'T:ji:sjf ,lr11lirl* karqila$mak-ffi-rk"; j ,,.**;,r.,i,gircrir riiiLin nrimrii,iolsa da_ nargilenin yakrn ve orta D"E"';;. ;;; I iT 
NargircrikriitlinNlamulri

Yanmadasr'nda, bazr Afrika rilkelerinde-,Trrif'. ,i 1 {.']|=]jj.PYunanistan'gu v?_vgT olarak hffamfOrg,-illi#.i.: i 
*

tedir. _Nargile ttiketiminin yaygrn ;id"g";iilffi 
Ibagmda, Hindistan, iran, 

-Ku'veyt, 
M;ril S;il; i "!_tibnan, Libya, Tunus, Afganistan, V.-"", 

-"ftirtili", 
I ;;Yunanistan gelmektedir. Son yrttarJa qi;,il''d; I '""'nargile kullanrmrn nhrzla y ayrldrgi y<iniindegazete ve

.,rliril1't',rr:,hil ,i+Xltttitiil,i,lii
,-,
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Paketlenmig halde piyasaya arzedilen natiirel
nargilelik tiittin mamullerinde paket igerisinde
bulunan kryrlmrq haldeki to-b.kiy. ..dolguluk,,,
yaprak halindeki tombekiye,.sargrhk,' denmektedir.
Dolguluk t<imbeki, evlerde rJyu kahvehanelerde
iglenirken su kaplarrnda rslatrldrktun rorr.u,osarlsurrlru
iyice srkrlrr. Nargilenin iyi olmasrrun srrt tav orarurun
gok iyi ayarlanmasrnda yatmaktadrr. igime hazrlan_
makta olan tiitiinler kiremitten yaprlmrq, orta krsmmda
delik bulunan bir kahp iizerine sairlarak qekillendirilir.
Daha sonra, yine suda rslatrlmrg, kalm damarlarr
almmrg olan sargrhk tombekiden kesilen geritlerle
iyice sanlrr. Boylece tombeki, nargilede kullanrlmak
izere mamul haline getirilir. igime h azr halegetirilen
bu tiittin o'b a$,' o larak adlandrrilmaktadrr.

,,Nargi 
I e i gilec e$i zaman, hazrlanan,,ba$,' tomb eki deo'tirbugon" 

adr verilen harbiye benzer qiqlerle delikrer
agrlrr ve liilenin igine dolma igi gibi yerieqtirilir. Ateg
ve dumarun kolay-gegmesini sallayanbu deliHer igimi
Kolayla$trmaktadrr.

Nargilenin igim Kiiltiirii
_ Nargilenin etrafinda gevrelenen sohbet kiilttirti,
beraberinde insana has iletigim sozciiklerini de
beraberinde getirmigtir. Bunlardan nargileyi anlatan ve
en gok bilineni ise .,Maga, Mege, ktiq. n" Ay$e,,
kelimeleridir. Yanyana geldiklerin de tath Ulr atrent
veren bu kelimelerin her biri ashnda bir gok qeyi
anlatmaktadrr. Ttittinrin oldulu yerde olmazsa
olmazlardan biri olan ateq beiaUeiinde ,.maga',yr
getirmiqtir' Nargilenin kcizlerini her dem tazelemek,
tcimbeki rizerindeki ategi ayarlamak, ateqle oynayarak
iqe keyif katmak igin mutlak a bir -uquyu ihtiyag
v_ardrr. "ntege, ise, ategin olmazsa olmandi.
Komi.iriin cinsini ve kalitesini simgelemektedir.
Nargilenin k<jziintin mutlaka mege odunundan
ryaprlmrg olmasr gerekmektedir. Kalitesi ve uzun stire
dayanrkh olmasr sebebiyle Fethiye yoresinde prrnal
adr .verilen bir mege trirtinden elde Ldilen komrirler
tercih edilmektedir. Nargilenin en onemli ozellik_
lerinden biri de griphesii ki rastgele bir mekanda
igilmemesidir. ,,kiige" nargile igileiek yerin rahatrnr
ve konumunu simgelemetteOir. Hem nargile ktilttinine

Ulkemizde nargilelik ti.iti.in mamulii kullanu:: -

sosyal, demografik ve salhk boyutuyla incele., . -
galrgma sayrsr fazla olgitaii. B; konud,,
gahgmalarrn__briyiik qehirlerimizde yaprir:
olmasrnrn. 

.i.ilke genelini ne derece yansrr:..
btlmmemekle beraber, oltayagrkan sonuglar olduk: "

i]gingtir, Hacettepe Universiresi Trp Faki.ilt-,
gsretim iiyelerinin yaphpr.,Nargile igenlerin Nars. ,

Igme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranrgll.
isimli gahgmanrn eo canirrcr sonucu. nareilelik tiii-"
mamulii kullanrmrrun en gok gengler uJ.irrirr"r...
ci$rencileri arasrnda yaygm-oldu[u gori.ilmei
beraber, bu tarz ttiketim g.t tinln de-ttitiin triker:.
oldu$unun bilinmemesidir.

r Nargileiqimi
Nargile igiminin temel mantrlr, tiittin dumarurun

.tyy"" iginden gegerek igerisind& j zararhmaddelerin
i bir krsmrndan anndrrrldrktan sonra dumarun ma{pugI yardrmryla apza ulaqtmlmasrdr.

y ap an g raklann r.e _sars onlarrn gi.ilerytizliili.ikl en
hizmetlerinin kalitesi ,,Ay$e,, tetimesi ile simgel,r
mektedir.

, .{.r ortamrn geleneksellegmiq gorgii kural.:r
oldulu gibi nargilenin de kendine'eo"re bir ritrielr
geleneli vardr. Dedelerinden ve badalanndan narq
kiilttirtinti devralan mi.idavimlerin agina oldugu- :
kurallar, her ne kadar gengler arasrndaialbet gorm.
de yazir olmayan kurallar olarak stini.imtize ka;-
gelmigtir. Havadar ve sakin mekanlarda igilm.
ytiksek sesle konuqup etrafin siikunetinin bozuh:.
masr, keyf-ehli zihniyetle baldaqmadrlr igin h::
igilmemesi, asla nargile ateqinden sigara yakrh: _

masr, gorgiistizhik olarak kabul 
-edildiEinc,

nargilenin kendinizden ve gevreden ytiks.f r --
konmamasr, biriyle ortak igiiiyorsa sipisi kullar.
masr marpucun ise asla direkt olarak partnerin ei.:,
verilmeyip masaya brrakrlmasr naigile igme:
baghca raconlan olarak kabul edilmekteiir.
Tiirkiye'de Nargile Kullanlmrnln Sosr
demografik incelenmesi

Nargile ttiketiminin l8-24ya$ arasl gengler araslr- _

gok yaygrn oldugu gortilmeitedir. Ayirr yaq grubur:,
kadrnlarrn nargile kullarummm erkeklerden fa:
olmasr davurgulanmasr gereken onemli bir sonugtu:

Aragtrma sonucunda; merak, arkadag etkisi, hc,
gitme, ozenti, ailede igenlerin etkisi, ,iguru y..r_
nargile igme, genglerin nargileye bagiam alarrnda r
oynayan fakt<ir olarak belirlenmiqtir. Nargile,.
baglama konusunda etkili olan diE., faktor..
arasmda hoga gitme, stres, iq ortamrjhobi, sosr.
9rt?m, nargilenin aromasrnln hoga gitmesi 

';
bulunmaktadrr.

. 
Katrhmcrlg$an yizde 27,1,i (7a kiqi) nargiler.:

1n.san sa!h!r rizerindeki olumsuz etkileri.
bilmemekteyken, ytzde 19,3'ri (50 kiqi) nargilen-:
saphpa zarcn olmadrlrnr dtigiinmetcteaii.

E€

olan saygr hem de alman keyfin olur ohL sebeplerle
boltinmemesi agrsmdan kendinize mutlaka bir ..iccige,,

bulmanrz gerekmektedir. Tekerlemenin son kelimesi
"Ay$e" ise hizmet edenlere verilen lakaptrr. Servis
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Nargile tuketimindeki:xruIm tfti dq
nargile t[ketimin& nirirnun silrdm gcnti boylc
nikotin ds dahil olrnek frnxE ilrh nreddefrrin sude
tutuldufr:" bu nedenle nrgilcrm zrllsrz 

're 
dr

sigaradan daha az zzuzrlr old4r ireldr- I.nagile
ttiketiminin dzellikle rmir"ersiteli grnqler rasmda
yaygln oldulu gergegi g6z6n[ne ahndrgnda,
nargilenin zaranrun sigaradan daha az oldulu
hakhndaki yanhE kanr oldukga d0g[ndflrflctdtr.

S onug olarah dn h a gok Ortadolu ilkelerinde yaqhlar
tarafindan t[ketilen konvansiyonel. nargile,
giiniimiizde aromah formlanmn piyasa stiriilmesiyle
gengler arasrnda hrzla yayrlmaktadrr. Genglerin,
nargilenin salhla potansiyel zararlan konusunda
yeterince bilgiye sahip olmamasr, bundaki onemli
etkenlerden biridir. Bu konunun <jnemli bir halk sa$rlr
sorunu haline gelmesinin onlenmesi igin, nargile igim
srkhlrnr ve nargile igimini etkileyen sosyodemografik
ozellikleri saptamaya yonelik genig gaph gahgmalara
ihtiyag vardr. Ayrrca, kiqilerin, ozellikle de geng
ntifusun nargilenin saflr[a zararlan konusunda
bilgilendirilmesi, Milli Egitim Bakanhlr ve Sa[hk
Bakanh[r tarafindan ortak gahgmalar ytiriitiilmesi
gereklidir.

Tiitiin Mamulleri ve Nargilelik Tiitiin Mamulleri
ite itgiti Yaprlan Yasal Diizenlemeler

Tiittin ve ttitiin mamullerinin iiretimi, ahmr, satrml,
ticareti vb. konularryla ilgili yaprlan do!rudan
diizenlemelerin yanrnda; kagakgrh!r, vergilen-
dirilmesi, ttiketimi, salhk boyutu vb. y<inleriyle ilgili
dtizenlemelerin de birbiri ile iligkili ve baflantrh
oldu[unu belirtmek gerekir.

4733 sayrh Kanun ve bu Kanun'a baflr olarak
gftartrlan dtizenlemeleri irdeleyecek olursak;

4733 sayl/rt Kanunun 3/d maddesindeki *4207 sayrlr
Tiitiin Mamullerinin Zararlannrn Onlenmesine Dair
Kanunda yer alan htiktimler sakh kalmak kaydryla,
ttitiin ve alkol tiiketiminden kaynaklanan kamusal,
toplumsal ya da trbbi nitelikteki her firlii zararlt
etkileri rinleyecek dtizenlemeleri yapmak, bunlarla
ilgili kararlan almak" hiikmii gergevesinde, AB'nin
200Il37lEC sayrh iiye tilkelerin tiittin mamullerinin
tiretimi, piyasaya arzr ve saflqrna iliqkin kanun,
yonetmelik ve idari htiktimlerinin uyrmlagtrrrlmasr ile
ilgili Direktifr dikkate ahnarak haztlanan 61112005
tarihli 25692 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak
yiirtirlii[e giren :'Ttiti.in Mamullerin in Zirarlanndan
Korumaya Yonelik Uretim gekline, Etiketlenmesine
ve Denetlenmesine itiqkin Usul ve Esaslar Hakkrnda
Yrinetmelik" tenbirazbahsetmek isabetli olacakfr.

Anrlan Yonetmelik ile ttittin yaprafrmn tamamen

rcyr hsmen hammadde olarak kullanrlmasr ile
!-+lm re nefesle gekilerek igme, burna gekme,
amnq llr da qi€neme amagh tiitiin mamullerinin
zemrlmndan korunmava yonelik diizenlemeler
Ftirihi;tir.

Sdz konusu Y6nemelik ile "Afrzdan kullanrm igin
ttnlnler ve di[er dumansrz tiitiin mamulleri drgrnda
kalan tum t[t[n mamulleri birim paketinin iizerinde,
agrkga gdr0lebilir ve rahatga okunabilir qekilde
devamh surette ohnak iizere 'Yasal uyan: Salhga
zararhdr'ana uyansl yer alr." htikmii getirilmig ve
u Sigara/Tiitiin igmek dldiiriir" v eya "sigara/Tiitiin
igmek iildiirebilir" lle "Sigara/Tiltiin igmek size ve
gevrenizdekilere ciddi zarsrlar verir" geklindeki iki
genel uyandan biri ile birlikte amlan Yonetmelilin
ekinde yaymlanan 14 adet ek uyandan birinin
01.01 .2006 tarihinden itibaren paketler tizerine
belirlenen oranlarda yazrlmasr uygulanmasma
baglanmrgtrr. Bahse konu 14 uyan yazlsmm sigara
drgrndaki diger tiittin mamullerinin paketlerine
yazitken, "sigara" kelimesi yerine "ti.itiin"
kelimesinin kullamlacalr da not edilmigtir.

Yonetmeli[in azami zifrc, nikotin ve karbon
monoksit brakrmlannr diizenleyen 5 inci mad-
desiyle; llI12007 tarihinden itibaren "Uretilen,
serbest dolaqrma ve piyasaya arz edllen her bir adet
sigara igin llll2007 tarihinden itibaren azami 12 mg.
zift, I mg. nikotin ve 10 mg. karbon monoksit
brakrmr olmahdrr" hiikmii getirilmig ve sigaramn
zararlarrm krsmen de olsa azaltmak ve ttiketicilerin
sa$hklarrm korumak amaglanmrgtrr. Burada, dikkat
geken nokta, sigara drgrndaki di[er tiitiin
mamullerinin (nargile dahil) uygulama kapsamrna
ahnmamrq olmasrdr.

Bahse konu Yonetmelik'in "Difer Urtin Bilgileri"
baghkh 8. maddesinde belirtilen "Tiittin mamulleri
iireticileri, marka ve gegit bazrnda ttihin mamulleri
iiretiminde kullamlan ttim girdileri ve bunlann
miktanm gosterir bir listeyi yrlhk olarak Kuruma
vermek zorundadrlar. (...) Listede, aynrzamanda bu
maddelerin yanmt$ ya da yanmaml$ gekillerinin
saghga etkilerini ve baprmhhk yaprcr ozelliklerini
gdsteren ve tireticinin elinde mevcut olantoksikolojik
veriler bulunmahdr.." htikmtiyle piyasaya sunulan
ttittin mamullerinin girdi baztnda denetlenmesi
amaglanmrqtrr. Ayrrca, ti.iti.in mamullerinin
ambalajlan iizerine, belirli bir ttitiin mamuhiniin
dilerlerine g<ire daha az zararh oldulunu ima eden
metin, isim, ticari marka,mecazveya diler igaretlerin
kullanrlam ay acapr esasr getirilmiqtir.

TAPDK tarafindan drizenlenen 101912004 tarih ve
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:-i-{-v i€}:xx Remx Gazete'de yayrmlanarakytirtirltile Nargilelik ti.ittin mamullerinin ttiketimi geneg:reil-\arglleirirTfitftnMamuhini.inEtiketlenmesinde kahve-hane ve ur. liul yerlerde yaprfinat._\.e TiihEtinn \-erlerinin igletilmesinde uyulmasr Ulkemizde 400.000 civannda kraathane ve ,,GErexili Hususlar Haklanda Tebli!" ile nargileiik tiiti.in bulundulu tahmin edilmekte, bunlann hangrs "

nmamullerinin ambalajlanmast, igime sun,.rmu, igimive veya n. kadarrnda nargilelik ti.itiin ma: ,iErm mekanlan ile ilgili etraflt diizenlemeler ,rri.rrn rn rn yaprldrlr hakkrnda kayrt ve bilgi me
1-aprlmrgtr' Tebli!'in (h) bendi ile "Nargilelik ttitiin defildir. eu laie uJt rr*trrurrelerde sahte veya k,-mamuhintin hiketime s-ululdulu yerlerde veya halkrn nuiglt"tlL tiitiin mamulti sunuldufu ise biliner .

_eorece[i alanlarda (tabela, camekan, duvai vs.) bu geriektir.

ilif$ili ;1r.:TJ:it1iffi,::i:1-J:ll.{,i Tig::: 
"Devretin 

vergi kaybrm onlemek ve tiiketici sagh;ttiketimini ozendirici, tesvik edici yazrl, 
I? ry;r.r r-'offiffi:,ttrlftii,tlT_\tn.frtifti.ffiq

iIIHX;}YJ}S)N^N)\;,"ba,nargileiiktrittin-u,n,rihi"-").,o,o-,.I 
kampanvalar dtizenlenlmez." u.ullro..'!.'litll l:_:tlul,nargileiit 

tfitiin mamutti hizmet]veren ka ,

i hriktim; sondtinemrerdekamuor;;;:\tli'ftftiil; 
;:LX?,iT:ii,f3*:1"1';ffT?,lX? ll*.*m:-;ffi:1ffi;lfih?1ffi:1fil;';:,f#;;:'iJ9r;# i:4. Kavrt attniui-u ier.,-,,i, bu trir yerrerin r,narg'eliktrifrinmamu'erineiriekil;l:,i,:rffi;,;: 
ffififilt ;:i:l'ffTil;;Tilrllti*if:._grirseletkinlikvekampanyayryasaklamrqtrr' 
ttil-.lut bir 

.qekilde yaprlmasmr kolaylasAnrlanTebli!' 18yaqrndankiigiiklerenargilelikti.ittin ricaku.r...ryrrca, kagak ve sahte ttihin mamu'.-mamulti sunulmasmr yasaklamrg, firii, .^;;;t;i ir."r91 il. "-ti.ua.i'JJ 
fiiketicinin bilgilendir'm.iz.dne tiretim, son kuilanm^ lirii-veya kullanrm ,r. tiungt."di;ih";;;;astrr. Bu arada,rtiketic'e:,stiresi bilgilerini y azmazorunlululu getirmiqtir. ,urri. ve kagak t it in -ulrrllerinin insan sa[hlrna ,Kamuoyunda nareile igerek ttittin ttiketiminin daha az tilke ekono-iri*-- 

" "iiiir' )ir^rl#;.rt yonu.. ,zararlr oldufuna-daii g*.i ;;'iunrnrn otmuri anlatrlmasrnau rr., tirrri mtr" iletigim aragrannc,.nedeniyle nargilenin yin yrireyinal kullanrcrrun yararlarulma,drr.
gorebilecegi ve tic satrra.yerlegtttk gttito. zo punto Bu arada sahte ve kagak hittin mamulrenr- :
boyutunda bevaz zemin uzerine;";il; j-rratr utivtit kag*akgrrrgrytu- -,i.ua-.t"a., grivenrik griglerir.,:harflerle uNargile' tiitiin rsiminiei t"EtiEi r"i"ri iuiirrigl ilgili yasalardaki cezararrncayJrncr ha ,"JJ"ff#,:#I{,,,iK{i:^,Wi^,;IxT1'lT 

*ifufjh11i"i111;;,;";;;i,,,,'ffi,u.,-u,birdrizenlemedir.

Narg'erik riitiin Mamu'erinin Kasaksrrrfr T::'ir'#"Jili]f*Tffi:1" <izerde narg'erGenellikle kaqakgrhla konu olan aromah nargilelik veigitenoirilmr.iil;;" fiit.in'n ve rririin mamul_.hittinmamullerininortadofuiilk;ierind;";il;;;;; riiril riretimi, trit<etimi, yasal ve yasal ormar,""diikme" (teneke.' bidoi tbj ;;^paket hahnJe iii*"ti,a.ur.i !Ji.i.ri,gut9rici ve toplum sagi..golunlukla TlR'larla ve otobrislerle 
- 

rilkeye giri$ uoirtturryragok-yonltivebirbiriileiliqkilidir.
Jifiltl[#rtgenelinedafrtrldrg'esmi"i"tit tila? ""il,,,notgi 

rizere ,.rrir.in.mamulleri,,, 
dolayrr ve:-

Bununra birrikte, rl'kiy.9lr. yrnk 600-1 000 ton ll!t'##l,**Tj,1i'j1?#f ilZ[^::;;"t.arast kasak veva sahte or.itit rl a;;;;;;i' ;""um il,?r11*V;d;d;,rtn r ir,.i -addesiyle, Kanu:hittin mamultintin kasak.voll*o"" l"o1gi ve 
"taga[ .* rto J;il-Iil# ]er atmak suretiyle oTV, .

giren bu ttittinlerin vaklaqrk vtiraJ-lo;unun ,uir-i. k;;'"'y6,ffi;;;;k"tusuma'annperakendesa:aromalt nargilelik tiittin-mamulti 
"ldrg:t q;; iiuir.ir.rindennispi oranraragcirevergilendirilm;edilmektedir. Daha 

.gok suriye ;; l;; srnrrla'ndan esasigetirilmigti.kagak olarak Tiirkiye'ye giiaigi ;ili;", aromalrnargilelik ttittin mamuilLrinin Uiifuf. t""tl:ra. u. tutii Dah.119nra OTV Kanununda Bakanlar Kurulu,n_vcirelerinde pazarlandrpL ve ttikeiiioigiiili"-en"Jir. *ii^ooqt".1,,. iotiiasassayrl Kararr ile yaprr.TAPDK personeli tarifindan k"o"f;; sahte ttihin Jir"l-t.T:* hittin igeren sigaralar ve diferlerin:mamultiyle ilgili vaprlan ga,gmalar srasmda, q:"iii; (*q yerine g.9.n .maddelerden yapilr.taklit edilen uromuh nuigififit ttit irr" -u_uilerinin Jigu.ufurau; oruorul vergiye ek olarak ,,,uktu u.,,Mrsr fi rmasr "Nakhra " v a" ait iidrE*;rfi;ffi ;* ffi ,u_u'na geq'mistii.

q{



Ttrkil'e'de. 15 7 2005 tarihli ve 200519145 sayrh

BakanlarKuruluKaranilesigaradrlrndakidilertiittin
mamulleri iqin ise grammdan 0,060 YTL'den az

otrnu-ut ka1'dryla ytizde 58 oramnda nispi vergi

almmasr ongor0lmi.iqtiir.

Bu durumda, piyasaya atzedllen 200 gramltk 9tI
nargilelik ttitiin mamuiti iqin maktu vergi miktarr 12

Ytl'dir. Bu yiiksek vergi uygulamasrmn baqlamasm-

dan sonra natiirel ttitgltitiL ttittin mamulleri
tiiketiminde % 50 yi a$an oranda bir dtiqiiq

gergekleqmig, yasal olarak sattlan aromalt nargilelik

iiittitr mamulieri tiiketiminde ise gerqekleqme-

migtir.Tiittin mamullerinin 6zel Ttiketim Vergisi

oranlannda, 021 07 12008 tarihli ve 26924 sayth Resmi

Gazete'de yayrmlanan 3010612008 tarihli ve

2008/13835 tuyttt Bakanlar Kurulu Karan ile tekrar

deligiklife gidilmigtir. Yaprlan defigiklik rle olan Yo

lg;rit niipi",retgi o.umnda deligiklige eidj1me119,

grambaqrna ahnan 0,071sYTL'lik asgari maktu OTV

Ise O,OZd0 YTL'ye indirilmigtir. Yaprlan bu diizenleme

ile nargilelik ttitiin mamullerinin tiiketiminin yasal

TUTUN EKSPERLERI OTNTEG| BULTENi

yogun araqtrmalar yaprlmamrl$ -rn3af'.igim ?:Si 1

tizJrine yaprlan on araqtrmalar ki;inin iqtne qekttgt 
]

dumarun kimyasr ve sa[hfa etkileri' nargrlg 191m1run

sigara ile iliqkilendirilen bir cok ",:Y ..tu91dt91i
gdruqtttti destekledi[i gibi nargilenin safl tk iizenncle

fenditte ozgii riskleri de olabilece[ini ortaya I

koymaktadr."

SONUQ:

zemine gekilmesi amaglanmtgtr

NARGiLEve SAGT,IK

Diinya Saltrk Orgi.itti (WHO)' 2006 yrh "31 Mayts

Dii"yu Siga=rasrz Giinii" dolayrsryla yaptrfr aqrklama-

larda btittin tiitiin mamullerinin ve kullantm

bigimlerinin oliimciil oldulunu wrg'1la-mtq ve ana

tema olarak belirlemigtir. Diinya Saghk Orgtit'iine ve

iilkemizde 34 kamu ve sivil toplum kuruluqunun

oluqturdufu "sigara ve Safhk Ulusal Komitesi"ne

gorl; "pipo, puro, enfiye, nargile, gi[neme ttitiin ve

Iaha nici tiittin mamullerinin aym olgi.ide zehirli

olduklan ve ba[rmhhk yaptrklarr bilimsel olarak

kamtlanmrqtrr." bagrmltltk yaptftlan blllmsel olaraK Kamrraru[rDtu'

Liibnan Belmrt Amerikan universitesi olretim uyesi utfemizoe 
- 
de trer gegen giin sayrla-fl 

" 

ve 
. 
igicileri

;;"Ail 
-'Sgi11nUEH 

tarafindan narlite duman- artmakta olan nargile kafeler iilkemizde bu durumun

larrrun analizedildigi bir galqmada; trutlit. igilmesi ortaya qfuq biqimidir. Nargile ve btittin diger biitiin

srrasrnda 3 gram tiitii" ". 5 gram komir yakrfdrpr, ttittin tirtinterinin aym olgiide zatarh.oldulu ve

toplam olarak 2,25 ignikotii ve 2a2 mg partikiiler ba[rmhhk yaptrklan toplumumuzca bilinmeli ve

madde alrndrlr t.rfii"Jmiqtir. eahqmita, narglle builarrn kuilammlanna ve yaygrnlagmalanna kargr

dumamndaki arsenik, nikel, kobali, krom u" t orqnl gereken onlemlerin ahnmast igin herkes -kararh 
ve

miktan sigara o"-u"r"a*ine gore oldukga yiiksek [ircuttolmahdrr."qeklindegoriigleriniaqrklamtqtf'
Jtir.ya" oid.rgu goriilmtig, tiitirniin nargile qeklinde Tiirkiye 110120 milyar adet ile diinya sigara ttiketim

ifinresltrin de-rararholdugu sonucuna varrlmtgfir. srralamasrnda 7. srradadrr. Bu mikt annyizde 1 0'unun

Dtinya Safhk Orgiitii'ne (WHO) iiye devletler 1987

ytntAutt itibaren, 
-ti 

gutu sal gmt ile- oluEan onlenebilir

ilastahk ve oliimlere dikkat gekebilmek igin 31

Mayrs'r "Diinya Sigarastz Giint!" giinii ilin
etmiqlerdir. WHO, 2006 y:Jr "31 Mayrs Dlinya

Sigaiasrz Giini.i" dolayrsryla yaptrlr aqrklamalarda

ttiir tiittin mamuilerinin ve bu mamullerin ttim

kollurrr* bigimlerinin oliimciil oldulunu vurgula-

yarak,2006 yrhmn ana temaslnt, "Tiitiin mamulleri-

nin hepsi oldiirticiidiir. Krhfrna Aldanmayrn ! " olarak

tespit etmigtir. Ulkemizde 34 kamu ve sivil toplum

to*t.tqrnt ttt olugturdulu "sigara ve Safhk Yt"ry]
Komitesi" de 't31 Muyrs Diinya Sigarasrz Giinii"

dolayrsrylayayrnladr[rbildiride;*Tiitiin.endiistrisi
insanlar-sig itintn ,ututlur' ve bunlardan kendilerini

koruma kJnusunda bilinglendikqe ticari, hukuk ve

etik anlam da zor duruma diiqmektedirler' insanlarrn

yuqu-tutttta malolan ticari gahqmalannt siirdiirebil-

i"Jf. igin deliqik yollar izlemektedirler' Qeqitli

aio-utatau, tu:tlar da,ii ght-ultrali ght- org anik - do I al -

zatafl azaltrlmrq adlarr altrnda, her biqimde zarath

olduklan kamtianmrq zehirlerini cazip bigimlerde

pazarlamaya gahqmaktadrrlar. Pipo, puro, enfiye'

nargile, glgtt.-. tiitiin ve daha nice tiitiin
mairullerinin aynl olgtide zehirli olduklan ve

ba[rmhhk yaptrklan bilimsel olarak kanttlanmtqtr'

UtfemizOe-de trer geqen giin sayrlan ve igicileri

artmakta olan nargile kafeler iilkemizde bu durumun

orlaya qfuq biqimidir. Nargile ve btittin diger biitiin

ttittin tirtinlerinin aym olgiide zatarh oldulu ve

ba[rmhhk yaptrklan toplumumuzca bilinmeli ve

builarrn kuilammlanna ve yaygrnlagmalanna kargr

sereken onlemlerin ahnmast igin herkes kararh ve

[ircutt olmahdrr. " qeklinde goriiglerini aqrklamtqtr'

Sigara igmek gibi, nargile kullanarak tiitirn igmek de taiat ve sahte sigaralardan oluqtu[u resmen ifade

akcifer hastalklarr,- titp ve d,a*ar.-hastalklan ile edilmektedir. Ttiikiye'de, natiirel veya aroma'

kanser gibi bir airi sa!f* riski ile iliqkilidir. Yakrn nargilelik ti.ittin mamullerinin ttiketimi, sigaradan

l"i*iq,Z yaprlan uir iuitq*ada belirtildiline gore, ,orriu ikinci srrada yer almaktadrr. Nargilelik tiitiin

nargilenin; akci[er kanseri , aPtz u" *.rui. kaiseri mamullerinin 2005 yrlnda ruhsat1 olarak toplam 75

riskiniartrrdr[riddiaedilmektedir. ton tiretildifi, ashnia bu rakamm gergek ttiketimin

.,Nargile 

'e 
ilgili sigara konusunda yaprrdr[r kadar yrizde l0'unikargrrrkgerdifibilinmektedir' g

ii:i+it

I
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f-aruJ@ lesprd€r- Tfrrkiy-e'1-e yrlhk 6001.000 ton arasr
oze[]rt16 umah narg:ilelik ttittin mamuliiniin kagak
lollardan __sirdi_Ei \-e kagak giren bu nargitelik
rrrrrnlertn de 1'aklagrk yizde 30'unun sahte oldir$unu
ortal a kormaktadu.
\argilelik nitiin mamulleri ttiketiminin genellikle-'nargile kafeler"de gergeklegtirildigi bilinmektedir.

\argile- kafe sayrsrnrn 2005 yrh itibariyle 7.000
civannda oldu$u tahmin ediimektedir. Bu savl.
ozellikle aromah nargilelik ti.ittin mamulii ttiketimi -nin
hem sebebi hem de sonucu olarak yorumlanabilir.
Bugiin nargilelik tiitiin igim mekdnlarrnda ortalama 10
gr olarak liilelere konularak servis edilen mamul igin
ortalama 10 YTL ahnmaktadr. yani, bir nargile
tiryakisi ttikettigi 1 kg. nargilelik ttittin mamuliine
1000 YTL odemig olmaktadrr. yurda kagak olarakgirel nargilelik tiittin mamullerinin ioplamrnr
ortalama 750 ton olarak kabul edersek, sriz konusu
pazar hacminin 150 milyon yTL'yi agtr[r
hesaplanabilir. Sadece miktar ve bed-el oiu.ut
diigiindriliimtizde bile devlet ve toplum gelirleri
agrsmdan btiyLik bir kayrp olarak nitelendirebi_
lece[imiz bu bedelin, salhk boyutuyla deferlendiril_
mesi halinde, aslmda devlet ve toplum olarak bir facia
ile karqr kargrya oldulumu zu gor€biljriz.
Bu feci tablonun detaylannr daha iyi anlamak igin

tizellikle aromah nargilelik tiitiin mamullerinin
tiiketimiyle ilgili yaprlan sosyo-demografik bir
galrgmarun bazr sonuglarrnr burada zjl<retmek veterli
olacaktrr.

Genellikle dershane, iiniversite gibi geng niifusun
yogun olarak bulundulu yerlerde agrlan nargile
kafelere devam edenlerin (gogunlugu iiniversiteli
olmak izere) yizde 57'si dfrencldir. Vtidavimlerden
23 yaq ve altmda olanlann nargilelik ttittin mamulii
igmeye baglamalarr en faila son bir yrlda
gergeklegmiqken, bu stirenin 23 yaq tistii olanlarda en
fazla son,3 yrl oldulu tespif edilmiqtir. Nargile
igilmesinde etkili olan faktorler ise meiak, arkaldaq
etkisi ve kafelerin otantik ve cezbedici sosyal havasi
olarak tespit edilmigtir.

Nargilelik ttitrin mamulii friketenlerin yaklaqrk yizde
2S'inin hig sigara igmemesi ve ytizdl 75,5'inin de
nargilelik ttitiin mamullerini zaraisrz ya da sisaradan
daha az zarurh olarak belirtmesi dikkate dJEer bir
tespittir. Bu arada, nargile kafe mridaviml&inden
sadece yizde 28,6'smrn nargilelik tiitiin mamullerinin
balrmhhk yapabilecegini dtiqrinmesi ise garprcr bir
bulgudur. sigara igmeyen grup igin nargiielik ttittin
mamulleri, sigaraya gegigte muhtemelen bir basamak
olabilecektir. En vahimi de nargilede kullanrlan

mamuliin bir ttittin mamulti olarak bilinmer,
zar arlanndan hab erdar o lunmam as r dr.

_Ulkemizde genelde orta ve iistii yag grubu tar,
tiiketilen nahirel nargilelik tiihin mamulleri. ;,
tarafindan tercih edilmemektedir. Hemen :,
tamamr yurda kagak olarak giren aromah na:_
ttitiin mamulleri, nargileseverlerin yrizde
tarafindan tercih edilmekte ve ttiketimi *s ,yaygrnlagmaktadrr. Bu denli ytiksek ,re l" _

ttiketim ahgkanh$rnrn i.ilkemizdL onemli br:
salhlr sorunu haline geldigi rahathkla
edilebilir. Ozellikle kagak 1e sahte ar."
mamullerde kullanrlan ne oldulu belirsiz tiittin ., 

,

.Devletin vergi kaybrnr onlemek ve toplum sag
korumak amacryla yaprlmasr gerekenierin ara-.
nargilelik tiittin mamulii igilen kafe, gay ba:
kahvehane, restoran, otel, lokal, dernek vb. ,,e,
belirlenerek kayrt altrna almmasr gelmektedii. i-.
altna alma iqlemi, bu ttir yerlerln ruhsatlanc *.

iglerine ve her tiirlti denetimlerine etk. i
kazandtacaktrr. Bu arada, sahte ve kagak :_
mamullerinin insan salhlrna ve iilke ekonorn-,
verdili zararlarrn anlafllmasrnda her tiirlii !..
iletiqim araglanndan ve yontemlerinden yarar,::

uygulanmasr da yaprlmasr gerekenler arasr:
belirtilebilir.

malr ; frittin mamullerinin kagakgrl rpryla mricade. .
ilgili kurumlann ve giivenlik giiglerinin i91,.:
sallanmahdrr. Konuyla ilgili yaialardaki ceza".,-
caydmcr hale getirilmesi ve bu cezalann tavt:

Nargilelik tiitiin mamulleri kaga$rrun rjnlenmesi. -

frir mamullerdeki vergi ytiktiniin azaltrlmas..
fi_rmalann ig piyasaya yonelik iiretim yapmalar
tombeki rtirtinii tireten i.ireticilerin Uiriit yu
kooperatif geklinde orgiitlenmelerinin saflann,
halinde tombeki ttitiiniintin ve bu ttit{inden ime.
y apansektortin onti agrlacaktrr.
Tiittintin 500 yrh agkrn stiredir insanoElu ile vasac -

maceralr bir tarihi vardr. Bu iacerair 'tarl
kavSryanrn ilk gartr, Krzrlderililerin ,6petom" ad.
verdikleri bu alternatifsiz bitkinin tohumdan duma:
kadar olan tiim boyutlanm bilmekten geger.
Ashnda ttitiintin insanollu ile iliqkisi, keyifli

zevkli oldulu kadar ohimle sonuglanacak kadar :
tehlikelidir.

Grimimi.izde, ttittine has bu yaman ve kesh:
g e li gkinin farkrnda o lmak, ekonomik alanda v ar atir i:
katma deler ile sebep olunan oltimlerin hass.
dengesini kurmak ve kurallarrnr olugturma,
gerekmektedir.
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_ Dtinyada ekimi en yaygm olan,genetili deligtirilmiq
!t.,re: rgyl.-tltl pamuf ve kan6ladrr.-v"rit"ie gor.,
dunyada iiretilen 72 milyonhektar soyarun %Sl.S,in{ t+O
milyon hektar mrsrrn%oll'ini,34 milyon hektar pamulun
%o2l'ini 

.ye -25 
milyon hektar kanolanrn da %ol4,irnii

transgenik(GDo'lu) geqitler oruqturmaktadrr. Bununla
blrl rkteJ bugday, ayg irygl. pirin g, domates, parares, papaya
ve yer fistrlr gibi tiriinlerin de transgenit otarat tiretitOili,
muz, ahududu, gilek, kiraz, anaias, biber, kavun iekarpuzun da denemelerinin yaprldrlr bilinmektedir.
GDo'lu bitkileri iireten iilkeler, &im "alantarr 

itibariyle
biiytikten 

_lctigiife sralanacak olursa bu tilkeler; agO,

genli domates ve en son olarak insan genli piring gibi
grdalar geklinde karqrmza grkmaktadrr.

5lf:]:l B.akanhfrnrn bu kJnuda sahsmalan oldulu
orrmmeKtedlr.

Arjantin, Kanada, Brezilya, ein, Ar,rrstralya, Hindistan,

*:Tun/3, tTryu" iipanya,. Meksika, Filipinter,
t(olombrya, Bulgaristan, Honduras, Almanya u.
!L!qnezV.3'41 

r. 2004yrhnda ise Almanya ve Bulgaristan,rn

ll.y:l srtrnip Paraguay'rn eklenmesiyle iilke sayrsr l7,ye
mmlstr.

_ 
Genetili defigtirilmiq gdalann ticaretinin yaygrnlagtrlr

1996 yitnda, bu bitkileri eken iilke sayrsr O iteri U" .ui,
halen20yiaqmrgtrr.

isviqre, Tayland, Suudi Arabistan, Bohvy a, Cezayir,
Ga.na, Zambiya ve Giircistan ise genetifi O"giqtirif_i;ririin yetiqtiricilifini yasaklayan -.irc"tJ, 

arasrndadr.
Ispanya, Avrupa iilkeleri iginde genetigi degiqtirilmig grda
ya da grdabileqeni tiretmeyen tekiilked-ir.

GENETiGi
DEGi$riRiLMi$

oRGAXiZmeLAR(cDo)

Tiitiin Eksperi

^ 
Tanm ve grda alannda son yrllann en tartrgmah konusuGenetili Deligtirilmiq Organizmalar(GDOj iizerinedir.

Drinya ntifusunun 2050 yrhnda 9_10 mily'ara ulaqmasr
beklenmektedir. Niifusun gimdiden 1,3 milyarrnrn
yoksulluk_ srmnnln, 800 milyonunun ise aghk ,i.rr.rrrr.,
alhnda oldulu diiqiintilmekiedir. Bugiin dii.ryunr., 

"nonemli konusu; bir tarafta artan ntds a para[el olarakdiinyadaki ag 
, 
ve yoksul insanlann grda ve beslenme

muyaglanntn kargrlanmasr, cibiir tarafta ise yetigtirilen
iiriinierin salhkh ve dolaya zarar verrney""rk qekilde
tiretilmesidir. Bu ince giigi, iizerinde onemle durulmasr
gereken bir konudur. iemel ilke; hem insanlarrn
doyurulmasr, hem de yetiqtirilen iirtinlerin saShkh yani
dolal dengeye uygun olmasidrr.

Qegitli araqtrrmacil ar tanflndan yiinittilen gahgmalarda;

lllft:1d". verimliligi sallamak, briceklere turq,'AuyunrL_
nrm olu$tunnak veya piyasada uzun siire Oiyanittrtrgr
arttlm-ak amactyla biyoteknoloji'den faydalanrimaktadi.
Ancak bazr gokuluslu firmalar ek'onomik yonCen dahafazlagetiri sa$lamak ve verimi artrrmak aiacryla bitkilerde
genetik deligiklikler yapmaktadrr.

. 
B_ir canhnrn gen diziminin deligtirilmesi veya ona kendidolasrnda bulunmayan bat'baqka bir karakterin

kazandrimasr yoluyla elde edilen canh organ izmalara
!9P-9:9""etigi riegietirilmis or[iiizmarary veya(GMO:Genetically Modifi ed OrganiJng denilmektedir.
"1. raken$tayn Grda"lar veya .,Transgenetik 

Grda,'lar olarakda adlandrnlan GDO'lar; kolera iakterisi geni tagryan
yonca, akrep geni tagryan pamuk, tavuk genli patates, tum

Tiirkiye'de GDO'la'n ekimi, dikimi, iiretimi ve ithalatr
tamamen yasaktrr. Ancak, son yrllarda Tiirkiye,nin yurt
drgrndan.satrn aldrlr tanm iirtinlerine ve bu tininleri alirgr
rilkelere bakacak olursak, satrn ahnan g00 bin ton soyanino/o9.}'nln ve 1.8 milyon ton mrsrrrn da %g0'inin ABD veArJantm kaynakh oldu$u anlaqrlmaktadrr. ABD ve
Arjantin'den ithal edilen iiriinlerin ozellikle de mrsr ve
soyanm GDO'lu olabilecefi yontinde kamuonrnda ciddi
anlarndakugkular vardr. Bu kugkulan gidermeye ycinelik
olarak son yilarda iilkemizde bu konu?a etkin bir takrm
,olteS"terjnaahndrlr, rizellikle ilgili Bakanhk olan Tanm ve

ithal edilen mlslr ve soyanm kullanrm kolayhlr ve genigttiketim alanr kamuoyundaki bu kugkuyu h'akligcistermektedir. Mrsrr ve_ soya gibi iininlerin ya!,
gekerlemeler, asitli igecekler, 

-go.it 
mamalan, sebzepiireleri vb. birgok_hazr grda maddesinin iginde

bulundufu, mrsrnn 700, soyirun ise 900 gegit grda
maddesi iginde kullanrldrlr diigiintiltirse, GDO,lu grdai"arrn
dolayh yollardan da ttiketim miktarrnrn biiytikltig-"ii agrkga
ortaya grkmaktadrr.

GP9,. oldukga tartrgmah bir teknoloiidir ve somut
etkilerinin gririilebilmesi igin uzun bir" zamana ihtiyagvardn GDO sorunu aynr zamanda bir biyogtiveniik,
biyogegitlilik, salhkh insan-hayvan_gevre aynca tekel_
legme, kiireselleqme ve demokrasi sorunudur.

',.- 
i
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Unutuhnamahdr ki, do$a banndrrdrlt tiim canh
geqitleriyle bir b[t[n oldufundan bir ttiri.in risk altrnda
olmasr diler t[rlerin de risk altrnda oldulu anlamma
gelmektedir. Ornefin, son yrllarda Kene'nin neden oldu[u
Kanamah Krnm Kongo Hastaltft'nm srkga goriilmesi olayr,
kuglann ve kiimes hayvanlann kuq gribinden dolayt
iilmelerine, ayr'Lca farelerdeki arflqrn da yine dolada
giderek yrl anlarn azalmas rna b aflanmaktadrr.

Sonug olarak, GDO yeni ve kapsamL etkileri olan bir
teknolojidir ve risklerinin bilimsel olarak belirlenebilmesi
igin; zamana, teknik altyaprya ve akredite laboratuarlanna
ihtiyag vardr. Burada sorulmasr gereken temel soru
diinyamn bu tiriinlere ihtiyacr olup olmadrfrdrr. GDO ilk
olarak ortaya grktrfmda;

a)- kaliteli ve ucuz gtdaiiretimi,

b)- diinyadaki aghlrn onlenmesi,

c)- gevre kirlililinin azaltrlmasr,

d)- grdalarr genetik olarak vitaminlerle takviye ederek
beslenme yetersizliklerine goziim bulmak vb. gibi gtizel
sdylemlerle ortaya grkmrqtrr.

$u anki duruma baktlrsa GDO iqin vaat edilen hiqbir
gerekge gergekleqmemiqtir. GDO'lu tiriinler kesinlikle daha
kaliteli ya da daha ucuz defildir. Bu tiir iirtinler, piyasaya
yerlegene kadar bir pazarlana tekni[i olarak dilerlerinden
daha ucuza satrlabilir, ancak tiiketimin artmast, iiretimin
artmasrna ve aym zamanda patent hakkr dolayrsryla
dayatrlan balrmhhlrn da artmasrna neden olacalrndan bu
iiriinlerin sonrasrnda da aym ucuzlukta olacalrnt diigiinmek
oldukga iyimser bir tutumdur. Qevre kirlililini azaltmakbir
yana gevre kirlenmesine katkrda bulundupu soylenebilir.
En biiyiik GDO iireticileri olan ABD, Arjantin ve
Kanada'run aglanmn saytsmda bir azalma olmadrfir
istatistiklerde gayet agrktrr.

Grda Miihendisleri Odast'nca hazrlanat raporda, gerekli
onlemler ahnmazsa insanoflunu biiyiik bir gtda teroriiniin
bekledili dile getirilmiqtir. Soz konusu tehlikeler qoyle

srralanmaktadr:

- Genetik gegitlili[in azalmasr ve gen kaynaklarrmn yok
olmaihtimali.

- Defigikli[e ulratrlmrg mikroorganizmalar, asrl ve hayati'
onemi haiz olan toprak btinyesindeki mikroorganizmalarr
olumsuz ydnde etkileyerekmikro dengeyi bozabilir,

- GDO'lar grda olarak ti.iketildiklerinde girmiq olduklan
hayvan ve insanlara ait canh organizmalarla birleqme ve
neticesi belli olmayan tuhaf bir birleqik organizmanm
meydana gelme ihtimali.

- Antibiyotile dayanrkh genin kullarulmasr neticesi
insanlarda antibiyoti[e dayamkhlfm artmast ve herhangi
bir zorunlulukta kullanrlmasr gereken tedavi amaglt
antibiyotifin etkisiz kalma ihtimali dopar

- Boceklerin direng kazanmast sonucu ileride bocek
istilal arrna m aruz kalma tehlike s i

- Viriis kaynakh genlerin, di[er virtislere gen transfer
ihtimali

- insan ve hayvanda alerjik ve zehir etkisi olan
aktanlmasr ile en masum gtdalara taqmmast neticesl
insanlann her an bu zehirleyicilerle kargrlaqabilme rish

- DoEada var olan ve devam eden o kusursuz
bozulmasr sonucu; bitkisel ve hayvansal geqi

azalmasr. Canavar nitelikli bir dofal paylagrmrn
ihtimaliyiiksektir..

Bize diigen gorevler nelerdir?

1 . Yerli tohumdan iiretilen grdalar tercih edilmeli.

2. $ekil bozuklulu olan ve normalden iri meyve
sebzeleri alm arnahy rz.

3. Ulkemizde Biyo-giivenlik
iglerlik kazandurlmahdrr. Ve
tuarlarkurulmaltdr.

kurulu olusturulmah

4. GDO iiriinlerinin iilkemize giriqi yasaklanmah r
kontrol altrna almmahdrr.

5. ithal edilmiq GDO' lu iirtinler etiketlenmeli
ambalaj lannda mutlaka belirtilmelidir.

6. Kagaktohum giriqi onlenmelidir

7. Ozellikle GDO' lu iiri.inlerden olan, ithal soya,
piring ve iiriinlerine karqr gok duyarh olmahyrz. Daha;
yerli tirtinler kullanmahyrz.

8. Urtinleri mevsimleri iginde tiiketmeliyiz..

9. Alrgveriqlerinizde mapazarnn dilek/gikayet ku
iiriinlerin GDO'lu olup olmadrlrnr bilmek istedi
yolunda isteklerde bulunun

10. $iiphe duydugunuz grdalan, Tanm ve
Bakanh[r'na bildirin, Tanm il ve ilge Mti
kanahyla bu grdalarrn GDO'lu olup olmadrg
sorabilirsiniz. Eminim sizi bilsilendireceklerdir.

Bu yazmm hazrrlanmasrnda aqa[rdaki kaynaklar;
faydalamlmrqtrr.
l.Www.ekoses.com
2.www.ekolojimagazin.com (Dr.Rrdvan KETE)
3.Www.gdoyahayir.com
4.Www.habervitrini.com
5.Neqe Yrlmaz (Krzrlcrk Dergisi-Mayr s-haziran 2006)
6.Dr. Nedim Altrn(Bornova Zirai Miicadele Enstitu,
Goriiqme)
T.Gokhan Gtinaydrn(ZMO Bagkaru-Basm aqrklaru"
07.02.2008)

belli merkezlerde

"Son rmakkurudufunda,
son afag yok oldufunda,

son bahk oldiiEtinde;
beyaz adam, paranm

yenmeyen bir qey oldufunu anlayacak"
Bir Kzrlderili Atasiizii
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sEKTontiNDE vnxi

DIJZENLEMELERVE

TOPLUMSAL

YA$AMAETKILERI

ynNi IUzENLEMELER (Kanun ve Karar'lar)
l-31112008 tarihli 5727 sayir Yasa ile deligtirilen 4207
sayh "Tiittifi Uriinlerinin Zararlannrn Onlenmesi ve

Kontrolti Hakkrnda Kanun" (Resmi Gazete:19 Ocak 2008
taihve26761 sayr)

2-311312008 tarihli ve 2008113482 sayrh Bakanlar Kurulu
Karan'oPuro ve Sigarillo ithalaln, Fiyatrmn Belirlenmesi ve
Yurtiginde Pazarlanmasrna iligkin usul ve Esaslar Hakkrnda
Karar" (Resmi Gazete : 1 6 Nisan 2 00 8 tarih v e 268 49 say r)

3-31412008 tarihli 5752 sayfi Yasa ile defiqtirilen 4733

sayth "Ttittin ve Alkol Piyasasr Diizenleme Kurumu,
Teqkilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun ( Resmi Gazete: 15

Nisan 2008 taihv e 26848 sayr)

4-4207 sayrh Kanun Hiiktimlerinin Uygulanmasrna yonelik

200816 sayrh Bagbakanlk Genelgesi ( Resmi Gazete: 16

Mays 2008 tarih ve 26878 sayr)

5-4760 sayrh OTV Kanununda ekli ([I) Sayrh listenin (B)
cetvelinde yer alan bazr tiittin mamiilerinin OfV
tutarlarrnrn yeniden belirlenmesine iligkin 2008 I 13835

sayrlr Bakanlar Kurulu Karan ( Resmi Gazete : 02

Temmuz 200 8 Tarih ve 2 6924 say r)

Bu diizenlemeler; toplum sa[hlrmn korunmasr,

sektordeki rekabetin tahsisi ve yasadr gr ticaretle miicadele-
de Kamunun etkinlilinin artrrrlmasrnr sa!layacak
hiikiimler getirmiq, her diizenlemede oldupu gibi
uygulama agamasmda ortaya grkan/gftacak bir takrm
eksiklikleri de iginde banndrrdrlr diigiintilmektedir.
A)19 MAYIS 2008 ve SicARA
YASAKLARI

Toplumda "sigara yasaklarr" olarak bilinen diizenleme,
temelde sigara igenin igme eylemine getirilen bir yasak

olmayrp, daha gok sigaramn tiiketildifi alanlan krsrtlama
geklinde tammlanabilir. Fakat temelde sigara iqmeyenin
haklannt koruyan bu diizenlemeler, 30 Kasrm 2004 tarihli
25656 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan 5261 sayir
Kanun ile TBMM de kabul edilen "Tiittin Kontrol

Qergeve Sozlegmesi-TKqs" ne dayanan gahqmalarrn

eseridir. Nitekim Bu "Scizlegme" esaslarrna gore

Tiirkiye'ye ozgi "Ulusal Tiitiin Kontrol Programr"
galtgmalan, Diinya Saphk Orgtitti'ntin desteli ve T.C.

Safltk Bakanh[r koordinesi ile 23 Arahk 2004'te
Ankara'da ilgili tiim kurumlar ve sivil toplum orgiitlerinin
bir araya gelmesiyle baqlamrgtrr. Burada belirlenen
prensipler do!rultusunda yaprlan gakgmalar, 7 Ekim2006
tarihve 26312 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 2006129

sayrlr B agbakanhk Genelgesi'ne doniiqtiiriilerek; 3 I 1 1 2008
tarihinde 5727 SayfiYasa TBMM'de kabul edilerek"42l1
sayrlr Tiitiin Uriinlerinin Zararlanrun Onlenmesi ve
Kontrolii Hakkmda Kanun" ile son halini almrqtrr.

SiGARA YASAKLARININ ToPLUM, SEKTOR VE
rUrUN nricir,nniNn ETKILERI
Sigararun bir tiittin mamulii olmasma ra$men, toplumda

ve kamuoyunda 6n plana grkmasrrun sebebi; toplam ttitiin
mamulleri ttiketimi igerisinde %90 glift:i bir paya sahip
olmasrndan kaynaklamaktadr. Biz de delerlendirme-
lerimiz
de tiitiin mamulleri deyimi yerine sigara tabirini
kullanmakta bir yanhghk olmadrfrm diiqtintiyoruz.

Sigaranrn kullammr, insan bedeninde onemli hastahklara
yol agmaktadrr. Bundan da rinemlisi sigara dumaruna
maruz kalan pasif igiciyi de aym oranda etkilemektedir.
Aqa[tdaki resimde Sigara dumam salmrmmdan sonra

meydana gelen hastahklar ve viicudun en gok etkilendili
organlar belirtilmigtir.

ng
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almmtqtr.
Bunlardan toplumun biiyiik kesimini

"yasaklanan alanlarda sigara igimi"
ilsilendiren hu-.-

ve "tedbir al-rni

igyerleri" dir. Bunlann cezasr ise,

nifuput, alanlarda tiitiin mamulti tiiketenlet ll};i"
SZZA saytlt Kabahatler Kanununun 39' Maull'

hiiki.imlerine g6re ceza tatbtk edilir' (2008 ytlt is:: I

YrL)
b)Kanunda belirtilen alanlarda tiittiLn mamulii tirkeri

iligkin yasaklann uygulanmasr ve tedbirlerin ahnma' I

ifgifi yfiktimttiltikterlnl yerine getirmeyen .i9l' 
::rrr

so-rumlulan, igletme izni veren kurumlarca yaztlt o-i-'r

uyarrlmalartna ra[men, verilen :ii-t1. 
i:indt 

]

yiitti-ttitiitlerine yerine getirmemeleri halinde ise

YTL den 5000 YTL ye kadar tdart pata ceza:

cezalandrnlacaktrr.

Yaprlan yasal diizenleme

mamullerinin (Puro, PiPo,

GoriildiiEti iizere yukanda tammlanan yerlerde :- r

mamulti ti.iketimi "kapah alatf' larda yasaklanmrq r '
terimin tarumrna ihtiyaq duyulmuqtur' Bu nedenle K':

hi.iktimlerinin etkili qekilde uygulanmasrm sagl;-

amacryla 200816 Baqbakanhk Genelgesi 16 Mayrs -

tarihli ve 26878 sayth Resmi Gazetede yayrmlar:1"

yiiriirliife girmiqtir. Bu genelgedeki "kapah alan" tar-::

Sabit veya seyyar bir tavanl veya gatrsr (gadr' gtinegl: -

dahil) oian, kaprlan, pencereleri ve girig yollarr dr:-i

biitiin yan ytzeyleri gegici veya kaltct olarak tame:

kapatrlmrq alanlar ile aym qekilde tavam veya gatlsl i

yinyizeylerininyansmdanfazlasrkapahbulunanle:
olarak yaprlmrq ve uygulama baqlamtqtr'

Bu kanun'un ilk uygulamasmda bir takrm gekinc'

olmasrna kargm toplum tarafindan benimsenm:'

Uygulamada, en gok Ahqveriq Merkezlerinde buluna:

herltangi bir yalrtrmla aynlmamtq alanlardatiittin mar

tiiketimi devam etmektedir, halbuki altgr '
merkezlerindekirestoranvekafelerde'Kanun'unbul
ile "kapah alan" tammr iginde kalmaktadrr'

itgiye Oeger bir difer husus ise; gelen yasaklar ile tirr-

iiietiminin ve sektortin bu durumdan nasrl etkr-."

ce[idir?
Tiirkiye bir tiitiin tilkesi olmasr ve sigara tiiketirr-.''

Diinya da ilk 10 iilke arasrnda yer almast bu yasaklam '

qlOaeUi defiqimleri getirecefi kantst oluqmamak-tadt

2007 yth verilerine g6re !2 Milyar YTL vergi g'

kaydedilen tiitiin mamulii sektort ve 45 0 milyon Do1'

ihrag kapasitesi olan ekici tiitiin piyasasr; hem istih-

hemde ekonomik biiyiikliik aqrsrndan onemli bir Ttrr

gerge[idir.
OmyuAun sigara yasaklannm uygulamalanna bali-

frndl hem iiretici aqrsrndan hem de ekonomik biiyiiL.-r

igrrt tdun aqr/sert diiqiiqler giizlenmemigtir' Orne=

ile sigara ve difer tittiin
nargile...vs) tiiketilmesinin

yasaklandr[t Yerler gunlardrr ;

Kamu hizmet binalarrmn kapah alanlar

Her ttrlii efitim, sa[hk, iiretim, ticaret, sosyal' ktilttirel'

spor, eflence ve ben eri amagh ozel hukuk kigilerine ait

oturr u" birden gok kiginin girebilecefi (ikamete mahsus

konutlar harig) binalarrn kapah alanlar

Taksihizmetiverenlerdahilolmakizetekarayolu'de-
miryolu, denizyolu ve havayolu toplu taqtma araglart

Okul oncesi e[itim kurumlanmn, dershaneler' tizel e[i-

tim ve tisretim kurumlan dahil olmak tizere ilk ve orta

ofiretim kurumlarrmn, kliltiir ve sosyal hizmet binalanrun

kapah ve aqlk alanlart

Agrk havada yaprlan her tiirlii spor, ktiltiir' sanat ve e[-

lence faaliyetlerinin yaprldrfr yerler ile bunlann seyir

yerleri
Otelcilik hizmeti verilen iqletmeler

Ozel hukuk kiqilerine ait olan lokantalar ile kahvehane'

kafeterya, birahane gibi e[lence hizmeti verilen yerler (19

Temmuz 2009'dan itibaren uygulanacak)

UYGULANABiLiR CEZALAR
19 Ocak 2008 tarihli ve 2676! sayth Resmi Gazetede

yaytmlanan 5727 say{rYasa,711111996 tarihli 4207 sayir

kun ntAu defigikliler getirmiq olup, bu defiqikliklerden

"CEZAHUKUMLERi" boltimti 5' Madde de ayrrntrk ele
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Brezilya hem IXqr rftfin tuEdEindB 9* tuDli bir iilke
olmastnrn lznmda sigrr 1r*lra1 F.ze/b'Hen sonra en
radikal bigim& urlulmry r.e dfin tretiminde Diinya
piyasasrnda eeintigi arhlnrng. Aym gekilde Diinya sigara
triketiminde ift -s iqindehhm Jrymya'da sigara yasaklan iilke
genelinde baqan ilc rryguhnmrr, sigara igimi pasif igicileri
etkilemel-ecek Sekild€ dzenlenmesine kargrn sektrirde bir diiqiig
gozlenmemffi.

Dolalxr ile bu dfrzenlemelerin toplum saghlrna faydas_mm
kiigtmsenerek, ekonomik getirilerini rin plana grkarmak bilgi
dezenformasyonu yaratmak demektir.
Tiitfln mamulii balrmhsrrun sigarayr brakmasr oldukga zor bir
stregtir. Fakat cinemli olamn sigarayabaglama yaqrmn diiqmesini
tinlemek ve duman sahmmmdan zarar goren pasif iqicilerin

I haklarrm korumak agrsrndan diizenlemelerin toplumumuzun
yaranna olacalr gergelidir
B)"TUTUNYASASP OLARAKDABiL_INEN 4733 sAyrl,r
KANUNDA ri nnci$ixr,ixr,nn

Krsaca "Tiitiin Yasasr', olarak bilinen 4733 sayrh kanunun
yasalagma siirecine ve etkinli$ine bir goz atahm.

Yrl200l. Tiirkiye <inemli bir ekonomikkriz yagamaktadlr-. 57.
Hiikiimet IMF'in "I5 giinde 15 yasa,, gartmr yerine getirmi$ ve
bu 15 yasadan birisi olan ..tiiti.in yasasl" olayh bir qekilde
(Dcinemin Tekel'den sorumlu Devlet Balanr ytiksel YALOVA
istifa etmek zorunda kalmrgtr.) alalacele TBMM,de
Kanunlaqtrilmrgtr.

Bu Kanun'un saysr 4733, ismi uzun fakat maddeleri ve igerifi
oldukga zayrftl Tiittin, tiittin mamulii, alkol ve alkollii igki
piyasalanm diizenlenmesi, sektorde monopol_den serbest
piyasaya gegigin saSlanmasr ve piyasalann diizenlenmesi igin
4733 say/r Yasa gok yetersiz kalmrg, Ttitiin Kurulu ve Kurumu
kuruluq agamasrnda iyi bir baglangrg yapamamlq, zaten ceza
maddesinin igeirpi zayf olmasrna kargr Anayasa Mahkemesi
4733 sayirYasamn 8. Maddesi 2. Frkrasmrda iptal ederekpiyasa
adeta sahipsiz kalmrqtr. (Anayasa Mah. 19.r.2006 tarihli 2006rg
noluKarar)

Yine Kurumun tegkilatlanmasr igin personel ahmrm 2004 y:irna
kadar tamamlayamayan Kurul, Anayasa Mahke_mesinin
20.11.2003 tarihli ve 2003/100 sayrh Karar'r ile 4733 sayir
Yasanrn 9. Maddesinin A bendindeki 2 sayrh alt bendini iptal
ettilinden yeni personel ahmr yapamayarak etkinlik agrsrndan
zayrf kalmrgtrr.

Biifiin bu geligmeler yeni mevzuatr zorunlu hale getirdifinden,
Kurul'un ikinci y<inetim iiyeleri ilk ig olarak bu mevzuatrn
yeniden diizenlenmesi igin mesai harcamrqtrr.

igte bu nedenle3l4/2}}8taihinde TBMM'de kabul edil en57 52
sayrlr Yasa (151412008 tarihli ve 26g4g sayrh R.G.) degiqtirilen
4733 sayrh "TiitiinveAlkol piyasasr Diizenleme Kurumu Teqkilat
ve Gorevleri Hakkrnda Kanun" bu piyasaya yeni sayrrabilecek bir
gok diizenleme getirm i$tir.

Yeni4733 sayh Kanun ile Kurum (TApDK), hemyenipersonel
altmr yapabilecek hem de piyasada faaliyet gosteren firmalara
uygulayabilecek cezai miieyyideler verebilecek konuma
gelmigtir. Bunu yarunda kolluk kuwetleri ile miilki amirrere de
uygulanabilir ceza verrne yetkisi tanrmrqtrr.
Bunlarrn aynntrlan l\l4/2008 tarihli ve 26g4g sayfu Resmi
Gazete de yayrmlanan S7S2 sayrh Kanun hiikiimlerinde yazlr
olup, aga[rda sadece onemli sayrrabilecek krsrmrarr bir k ez daha
belirtmek gerekir.

ADLICEZALAR
Kolluk kuwetlerince kovuqturma yaprhp Adli yargr tarafindan
tatbik edilecek cezalar.

4733 8. Madde 1. Frkra: Ticari amag olmaksrzrn, kendi
firetti$i iiriinleri kullanarak 50 kilograml agmayan sarmahk
kryrlmrg tiifiin elde eden veya 350 litreyi a$mayan fermente
dkollii igki imal edenler haricinde, Kurumdan (TApDK) tesis
kurma ve faaliyet iznj almadan; tritiin igleyenler veya tiitiin
mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollii igki iiretmek tizere
fabrika, tesis veya imalathane kuran ve igletenler I yrldan 3 yrla
kadar hapis ve 5.000 gtinden 10.000 giine kadar adlipara cezasr
ile cezalandrnlrr. Bu Kanunun (4j33) 6. Maddesini n 2. ye 3.
Fftralanna aykm hareket edenler ile tesislerinde izin verilen
kategori drgrnda faaliyette bulunanlara da aym cezaverilir.

4733 8. Madde 2. Frkra: Tiitiin mamulleri, etil alkol, metanol
ve alkollii igkilerin ambalaj lanna kamu kurumlarrnca uygulanan
bandrol, etiket, hologram, pul, damga veyabenzei igaretleri;
ilgili mevzuatta belirlenen qekilde temin etmesine ralmen
belirlenen iiriinlerde kullanmaksrzrn bedelli veya bedelsiz
darak yayanlar, bunlan alma veya kullanma hakkr olmadrfr
halde sahte evrak veya dokiimanlarla veya herhangi bir bigimde
ilgili kurum ve kuruluglan yaniltarak temin edenler, bunlarr
taklit veya tahrifederek ya da konuldulu iiriinden kaldrarak,
deliqtirerek ya da her ne suretle ol'rsa olsun tedarik ederek
amacr drgrnda kullananlar iki yrldan beg yrla kadar hapis ve
onbin giine kadar adlipara c ezastilecezalandrnlrr.

4733 8. Madde 3. Frkra: ikinci fikrada belirtilen bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri igaretlerin taklitlerini
imal eden veya taklitlerini iilkeye sokanlar ile bunlarr bilerek
bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar iig yrldan beg yrla
kadar hapis ve onbin giine kadar adli para cezasr ile
cezalandrnlr.

4733 8. Madde 4. Frkra: Ambalajlarrnda bandrol, etiket,
hclogram, pul, damga veyabenzei iqaret bulunmayan tiriinleri
ya da taklit veya niteli[ine uygun olmayan igaretleri ta$lyan
iiriinleri ticari amagla bulunduran, nakled en, satrla arz eden veya
satanlar iki yrldan beg yrla kadar hapis ve beqbin giine kadar adli
para cezasr ile cezalandrnlr. Bu fikrada belirtilen iiriinlere el
konulmasr, muhafazasr ve tasfiyesi ile bunlarr ihbar edenlere ve
lrkalayan kamu grirevlilerine ikramiye ddenmesi hususlannda
2l/3/2007 tarihli ve 5607 sayrh Kagakgrhkla Mticadele

[9
i; :,.'-., :l,ri:j:.ti.ilrl..l..r!i;
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Kanununda ka+-ah e;_r-a igin on-edriilen usuller uygularur. Bu
iirunlere el ktrnuldusu urihten itibaren onbeg giin iginde, numune
ahnara-li le gErekli tespitler yaprlarak, soru$turma evresinde
hakim- koru5turma erresinde mahkeme tarafindan imha suretiyle
rasfr 

-r e karan r erilebi lir.
-{.dli cezalara baktr$rmrzda esas piyasa da hissedilecek olan

krsmrul' uninl erin tespiti ve inceleme,, ilkesinden bir ..marker,,
di1'ebilecegimiz ..ririimin 

bandrolii', esas alnmaktadrr. yani eler
bir iininde (tritiin mamulii veya alkollii igki) bandrol yok ise o
iininiin eskiden oldulu gibi ,,kagak,, veya ..sahte,, 

olup
olmadr!rna bakrlmadan .,bandrolsiiz flriin,, kapsamrnda
degerlendirilerek 4733 sayrh Kanunun g/4iincii maddesinden
iglem yaprlmasr yoluna gidilebilmektedir. Bu da piyasa da
bulunan bandrolstiz sigara ve bandrolsiiz igkilere iliskin en etkili
ceza tatbik edilebilece$i anlammr tagrmaktadr.

Diler bir ifade ile, bandrolsiiz igki veya hitiin mamuliinii ele
gegiren kolluk kuwetleri saruk hakkm da 2 yidan 5 yrla kadar
hapis, 5000 giine kadar (yaklaqrk 500.000 yTL) adli para cezasr
ile cezalandmlmasrm saflayacaklardrr.
io,tnicnzALAR
TAPDK tarafindan verilen idari Cezalar;
4733 sayrll Kanun'un g. Maddesinin 5. Frkrasr alt bendleri (a,
boc,d,e,krl,m,n)
a) Bu Kanun veya ilgili mevzLrat gereSince Kurum tarafindan
istenilen ticari faaliyetlerini gcisterir satrg veya faaliyet raporlannr
veya bilgi, belge ve numuneleri yaziruyarryaralmen belirlenen
siire iginde vermeyenlere, yanhg veya yamlhcr bilgi veya belge
verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye agmayanlaraellibin
Yeni Tiirk Lirasrndan ikiyiizellibin yeni riirk Lirasrna kadar idari
para cezasr verilir.
b) Ureticiden satrn aldrklan tiihinleri safiq merkezlerine veya
Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazrh sozlegme yapma tarihine
uynayanlara, igleme agrhg ve kapanrglan ile fritiin stoklanm ve
hitiin depolannr siiresi iginde bildirmeyenlere, izinsiz standart
drgr igleme yapanlara,bu Kanunda Tiittin Eksperi unvaruna sahip
olanlar tarafindan yaprlmasr ringoriilen igleri yetkisiz kigilere
yaptranlara, yazrh srizlegme esasl veya agrkartrma yontemi ile
yaprlan alrrr satrm kapsamrndaki ytikiimliiliiklerini siiresi iginde
yerine getirmeyenlere onbin yeni Tiirk Lirasrndan ellibin yeni
Tiirk Lirasrna kadar idari para cezasr verilir, Bu hrikiim Kurumdan
izin almadan bir yere mahsus ttittin geqidinin tohum veya
fidelerini bagka geqitlere ay'lmrg olan yerlere ekenler, dikenler
veya bu amaglarla tagryanlar hakkrnda dauygulamr.
c) izin almadan veya gi.incelleme yapmadai, ana girdilerd e veya
iiriin ambalajrnda de[igiklik yaparak ririinleri piyasaya arz
edenlere ellibin yeni Tiirk Lirasrndan begyiizbin yeni Tiirk
Lirasma kadar idari para cezasr verilir.
d) Kurumdan izin almakszm igleme veya tiretim tesislerinde
proj e tadilat kapsamrndaki iglemleri yapan, kurulu makinelerini
iilke igerisinde krsmen veya tamamen aynl firma tarafindan

kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, baska br :,,-.,,

deweden ya da i.ilke drgrna grkaranlara veya b:._
bulunmakszrn faaliyetini sona erdirenlere ellibin \ e_
Lirasrndan begytizbin yeni Tiirk Lirasrna kadar idari oar:
verilir.
e) Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadar _

alkollii igkileri piyasaya arz eden, sevkiyatmr yapan \._ ,

verilen yerlerden farkh yerlerde depolayanlara ikiyrizb :
Trirk Lirasr id aripara cezasl verilir.

izinsiz olarak veya Kurum diizenlemelerine a.. r

olugturacak qekitde internet, televizyon, faks ve teleti:
elektronik ticaret araglarr ya da posta ile siparig r_:
kullanarak yapmak iizere satrg sistemi kuran veya faa.
bulunanlara yirmibin yeni Tiirk Lirasrndan ytizbin yer-, -

Lirasma kadar idari para cezasr verilir.

k) Tritiin mamulleri veya alkollii igkilerin tiiketicilere s.

l) Tritiin mamulleri veya alkollii igkileri satry yerlerind;,
veya standlara, her tiirlii teghir iinitesine, reklam ve ranl; -
iligkin meyzuata ve Kurum diizenlemelerine ar...-
oluqturacak veya herhangi bir firmaya Listiinliik sa!Ia,,.,
gekilde yerlegtirenlere otuzbin yeni Tiirk Lirasr idari oara ;.
verilir.

m) Tiittin mamulleri veya alkolhi igkilerin kullanrmmr ve sa:
<izendirici veya teqvik edici kampanya, promosyon, rekia::
tanltrm yaprlmasrnr rinlemek amacryla Kurum tarafnda:
Kanun uyannca yaprlatdiizenlemelere aykm hareket ede:
otuzbinYeni Tiirk Lirasr idaripara cezasr verilir.
n) Ttittin mamulleri veya alkollii iqkileri; otomatik :,
makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya cidiil ver:_
gibi yollarla verenlere, fiilleri sug olu$turmadrg takdirde el..:
Yeni Tiirk Lirasmdan ikiytizellibin yeni Tiirk Lirasrna k,_r
idafr p arc cezasr verilir.
nftif,Xi AMIRLER (Vati Kaymakam..vs) tarafindr
verilenidari Cezalar;
4733 sayrh Kanun'un g. Maddesinin 5. Frkrasr alt bendleri
g'h, Li )
f) Kurumdan belge almamrq kigilerden iirtin alan veya bu kigi,:
ririin satan ya da belgesinde belirtilen igyeri drgrnda satrg yar,.
toptan veya perakende tiihin mamulii, etil alkol, metanol r..
alkolhi igki satrcrlarr ya da agrk igki satrcrlanna bin yeni T_:
Lirasmdan onbin yeni Trirk Lirasrna kadar idari pan cez,
verilir.
g) Kurumdan satrg belgesi almadan tiitiin mamulleri, etil alr..
metanol ve alkollii igkilerin toptan satl$mr yapanlara ellibin \._:
Ttirk Lirasr; perakende satrgmr yapanlaraise besbin yeni Ti"
Lirasr idaripara cezasr verilir.
h) Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirim:
bulunmadan tiitiin ticareti yapanlara eflibin yini Ti.irk Lira
idari p aru c ezasr verilir.
t) Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, gi$nem€, rrrrgi ,

[g
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TUTUNVEALKOL

SEKTonUNDE vnxi

DIJZENLEMELERVE

TOPLUMSAL

YA$AMAErrirEni

ynNi DUzENLEMELER (Kanun ve Karar,lar)
l-3ll/2008 tarihli 5727 sayit yasa ile deligtirilen 4207
sayrh "Trittin Urtinlerinin Zararlarrnrn Onlenmesi ve
Kontrolti Hakkrnda Kanun" (Resmi Gazete: l9 Ocak 200g
tanhve26761 sayr)
2-311312008 tarihli ve 200g1134g2 sayrh Bakanlar Kurulu
Karan "Puro ve Sigarillo ithalatr, Fiyairnrn Belirlenmesi ve
Yurtiginde pazarlanmasrna iligkin usul ve Esasrar Hakkrnda
Karar" (Resmi Gazete:1 6 Nisan 200g tarih ve 26g49 sayr)
3-3/412008 tarihli 5752 sayft yasa ile degiqtirilen 4733
sayrh "Tiihin ve Alkol piyasasr Dtizenleme Kurumu,
Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun ( Resmi Gazete: 15
Nisan 2008 tanh v e 26g4g sayr)
4-4207 sayrh Kanun Htltcimierinin Uygulanmasma ycinelik

200816 sayrh Ba5bakanhk Genelgesi ( Resm i Gazete: 16
Mayrs 2008 tarih ve 26g7g sayr)
5-4760 sayrh OTV Kanununda ekli @f Sayrh listenin (B)
cetvelinde yer alan ban hihin mamtilerinin Oii
tutarlannm yeniden belirlenmesine iligkin 200g /13g35
sayrlr Bakanlar Kurulu Karan ( Resmi Gazete : 02
Temmuz 2008 Tarih ve 26 924 sayl

Bu diizenlemeler; toplum salhlrmn korunmasr,
sektordeki rekabetin tahsisi ve yasadrg-r tiaretle miicadele_de Kamunun etkinlilinin artrrrlmasrnr saflayacak
hiikiimler getirmig, her drizenlemede oldulu gibi
uygulama agamasrnda ortaya grkan/grkacak bir takrm
eksiklikleri de iginde banndudrlr driqiiniilmektedir.A)1e MAYrs 2oo8 ;;-*sieARA
YASAKLARI

Togfumda "sigara yasaklan,' olarak bilinen dtizenleme,
temelde sigara igenin igme eylemine getirilen bir yasak
olT1y1p, daha gok sigararun rtiketildigi a lantankrsrtlama
geklinde tarumlanabilir. Fakat temelde sigara igmeyenin
haklannr koruyan bu drizenlemeler, 30 fasrm 2004 tarihli
25656 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 5261 sayrh
Kanun ile TBMM de kabul ediien ,,Tiitiin Kontrol
Qergeve Sozleqmesi-TKes', ne dayanan gahgmalann
eseridir. Nitekim Bu ,,scizlegme;, 

esaslanna grire
Tiirkiye'ye ozgil "ulusal Tiitiin Kontrol programr,,
gahqmalan, Diinya Salhk Orgtitti,niin destegi ve T.C.
Saglrk Bakanhsr koordinesi ile 23 Arahk 2004,te
Ankara'da ilgili tiim kurumlarve sivil toplum rirgtitlerininbir araya gelmesiyle baglamrgtrr. Burada belirlenen
prensipler do!rultusunda yaprlan gahgmalar, 7 Ekim2006
tarih ve 26312 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 2006/29
sayrlr Bagbakanhk Genelgesi'ne dontigfririilerek; 3 / | / 200g
tarihinde 57 27 S.ayftyasa TBMM,de kabul edilerek,,42l7
sayrlr Ttitiin Urtinlerinin Zararlannrn Onlenmesi ve
Konholii Hakkrnda Kanun,, ile son halini almrqtrr.
si.GARA YASAKLARININ TOPLUM, sEKToR vErUrUnnriciLERiNE nrrir,nni'
Sigararun bir ftitiin mamulii olmasma ralmen, toplumda

ve kamuoyunda on plana grkmasmm sebJi; toplam ttitrin
mamulleri fiiketimi igerisinde %90 gibi bir paya sahip
olmasmdan kaynaklamaktadt. Biz de delerlendirme_
lerimiz
de ttitiin mamulleri deyimi yerine sigara tabirini
kullanmakta bir yanhghk olmadrlrm diigiiniiyoruz.

Sigaranrn kullanrmr, insan bedeninde <inemli hastahklarayol agmaktadrr. Bundan da <inemlisi sigara dumanrna
maruz kalan pasif igiciyi de aynr oranda-etkilemektedir.
Aqa$rdaki resimde Sigara dumam salmrmmdan sonra
meydana gelen hastahklar ve viicudun en gok etkilendi$i
organlar belirtilmiqtir.
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Yaprlan yasal diizenleme ile sigara ve diler ttitiin
mamullerinin (puro, pipo, nargile...vs) tiiketilmesinin
yasaklandr$ yerler gunlardr;

Kamu hizmet binalarrrun kapah alanlar
Her tiirlti efitim, salhk, iiretim, ticaret, sosyal, ktiltiirel,

spor, eflence ve benzeri amagh ozel hukuk kigilerine ait
olan ve birden gok kiqinin girebilece[i (ikamete mahsus
konutlar harig) binalann kapah alanlar

Taksi hizmeti verenler dahil olmak izere karayolu, de-
miryolu, denizyolu ve havayolu toplu tagrma araglan

Okul dncesi elitim kurumlarrmn, dershaneler, ozel e!i-
tim ve olretim kurumlarr dahil olmak iizere ilk ve orta
olretim kurumlanmn, kiiltiir ve sosyal hizmet binalarrrun
kapahve aErkalanlan

Agrk havadayaprlan her tiirlii spor, ktilttir, sanat ve e!-
lence faaliyetlerinin yaprldrlr yerler ile bunlarrn seyir
yerleri

Otelcilik hizmeti verilen igletmeler
Ozel hukuk kigilerine ait olan lokantalar ile kahvehane,

kafeterya, birahane gibi ellence hizmeti verilen yerler (19
Temmuz 2009'dan itibaren uygulanacak)
TIYGULANABiLIR CEZALAR
19 Ocak 2008 tarihli ve 26761 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanan 5727 sayirYasa,711111996 tarihli 4207 say:Irr
Kanunda de[igikliler getirmig olup, bu deligikliklerden
*CEZAHIJfUtvttBRi" briliimii 5. Madde de awnflh ele

almmrqtr.
Bunlardan toplumun btiyuk kesimini ilgilendiren
"yasaklanan alanlarda sigara iqimi" ve "tedbir alma
iqyerleri" dir. Bunlann cezasr ise;
a)Kapalr alanlarda tiitiin mamulii ttiketenler ha
5326 sayrh Kabahatler Kanununun 39.
hiikiimlerine gdre ceza tatbk edilir. (2008 yrh
YTL)
b)Kanunda belirtilen alanlarda tiitiin mamulii tiiketi
iliqkin yasaklann uygulanmasr ve tedbirlerin almmasr
ilgili yiikiimliiliiklerini yerine getirmeyen igle
sorumlulan, igletme izni veren kurumlarca yazrlr
uyarrlmalarrna ra!men, verilen siire iginde
ytikiimliiltiklerine yerine getirmemeleri halinde ise j
YTL den 5000 YTL ye kadar idat'r para cezasl
cezalandriacaktt.
Goriildiigii iizere yukanda tarumlanan yerlerde
mamulii tiiketimi "kapah alan" larda yasaklanmrg r-e

terimin tammrna ihtiyag duyulmugtur. Bu nedenle
htikiimlerinin etkili gekilde uygulanmasrm saflamor
amacryla 200816 Baqbakanhk Genelgesi 16 Mayrs lt
tarihli ve 26878 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanaati
yiiriirliile girmigtir. Bu genelgedeki "kapah alan" tanfr
Sabit veya seyyar bir tavam veya gahsr (gadrr, gi.ineglik.
dahil) olan, kaprlan, pencereleri ve girig yollan drgrulur

biitiin yan yiizeyleri gegici veya kahcr olarak tamammn

kapatrlmrg alanlar ile aynr qekilde tavanr veya gatrsr c-ul
yan ytzeylerinin yansm dan fazlast kapah bulunan yerl:.
olarak yaprlml$ ve uygulama baglamrqtrr.
Bu kanun'un ilk uygulamasmda bir takrm gekince,:l
olmasrna kargrn toplum tarafindan benimsenmi;:
Uygulamada, en gok Ahqveriq Merkezlerinde bulunal
herhangi bir yalrtrmla aynlmamrg alanlardatiitiin man-L L

tiiketimi devam etmektedir, halbuki ahgr'e:
merkezlerinde ki restoran ve kafeler de, Kanun'un bu:u
ile "kapah alan" tanrmr iginde kalmaktadrr.
itgiye deler bir diler husus ise; gelen yasaklar ile ti.iru:r,:
iiretiminin ve sektori.in bu durumdan nasd etkilr*
ce!idir?
Tiirkiye bir tiitiin tilkesi olmasr ve sigara tiiketimn,,r
Diinya da ilk 10 iilke arasrnda yer almasr bu yasaklam . , ,

qiddetli defigimleri getireceli kamsr olugmam ak-tadr.
2007 yrh verilerine gore 12 Milyar YTL vergi gor:-

kaydedilen tiitiin mamulii sektorii ve 450 milyon Dolrr,r
ihrag kapasitesi olan ekici tiitiin piyasasr; hem istihr:;r,-
hem de ekonomik biiyiikliik agrsrndan onemli bir Tiirir
gerqeIidir.
Diinyadaki sigara yasaklarrrun uygulamalanna bah,l
lmda hem iiretici agrsmdan hem de ekonomik biiyiikl:i
agtsrndan agr/sert dtigiigler gcizlenmemiqtir. Orne_i:
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Brezill'a hem Dlnya tiitiin iiretiminde gok onemli bir iilke
olmasrnrn vantn6fu, sigara yasaklannr Kanada'dan sonra en

radikal bigimde uygulamrg ve tiitiin riretiminde Diinya
piyasasrnda etkinliSi azalmamrgtrr. Aynr gekilde Diinya sigara

triketiminde ilk 5 iginde bulunan Japonya'dasigarayasaklarr iilke
genelinde bagarr ile uygulanmrq, sigara igimi pasif igicileri
etkilemeyecek gekilde diizenlenmesine kargm sektorde bir di.iqiiq

grizlenmemiqtir.

Dolayrsr ile bu diizenlemelerin toplum salhgrna faydas-mm
kiigi.imsenerek, ekonomik getirilerini cin plana grkarmak bilgi
dezenformasyonu yaratmak demektir.

Tiitiin mamulii balrmhsrrun sigarayr brrakmasr oldukga zor br
siiregtir. Fakat rinemli olamn sigaraya baglama yaqrnrn diigmesini
onlemek ve duman salmrmrndan zarar goren pasif igicilerin
haklannr korumak agrsrndan diizenlemelerin toplumumuzun
yaranna olaca$ gerge[idir
B)"TUTt}NYASASI' OLARAK DABiL-iNEN 4733 SAYILI
KANUNDA ri nnCigirr,irr,rR

Krsaca "Tiitiin Yasasr" olarak bilinen 4733 sayrh kanunun
yasalaqma siirecine ve etkinli$ine bir go zatahm.

Yll 200 I . Tiirkiye onemli bir ekonomik kriz yagamakt adr. 57 .

Hiikiimet IMF'in "15 gtnde 15 Yasa " gartmr yerine getirmiq ve
bu 15 yasadan birisi olan "ttitiin yasasl" olayh bir gekilde

(Donemin Tekel'den sorumlu Devlet Balam Yiiksel YALOVA
istifa etmek zorutda kalmrstr.) alalacele TBMM'de
Kanunlagtnlmrqtrr.

Bu Kanun'un saysr4733, ismi uzun fakat maddeleri ve igerili
oldukga zayftr. Tiitiin, tiitiin mamulii, alkol ve alkollii igki
piyasalannr diizenlenmesi, sektcirde monopol-den serbest
piyasaya gegigin sallanmasr ve piyasalann diizenlenmesi igin
4733 saylt Yasa gok yetersiz kalmrq, Tiitiin Kurulu ve Kurumu
kurulug agamasmda iyi bir baqlangrg yapamamlg, zaten ceza

maddesinin igeripi zayf olmasrna kargr Anayasa Mahkemesi
4733 sayirYasarun 8. Maddesi 2. Frkrasmrda iptal ederekpiyasa
adeta sahipsiz kalmrqtr. (Anayasa Mah. 19.1.2006 tarihli 200618

nolu Karar)

Yine Kurumun tegkilatlanmasr igin personel ahmrm 2004yfina
kadar tamamlayamayan Kurul, Anayasa Mahke-mesinin
20.11.2003 tarihli ve 20031100 sayrh Karar'r lle 4733 saylr
Yasamn 9. Maddesinin A bendindeki 2 sayrh alt bendini iptal
ettilinden yeni personel ahmr yapamayarak etkinlik agrsmdan

zayf kalmrqtrr.

Biitiin bu geligmeler yeni mevzuatr zorunlu hale getirdiginden,
Kurul'un ikinci y<inetim iiyeleri ilk iq olarak bu mevzuatrn
yeniden diizenlenmesi igin mesai harcamrgtrr.

iqte bu nedenle 3 I 4 I 2008 tarihinde TBMM'de kabul edil en 57 52

sayrlr Yasa (151412008 tarihli ve 26848 sayrh R.G.) defigtirilen
47 33 say/' "Tiitiin ve Alkol Piyasasr Diizenleme Kurumu Teqkilat

ve Gorevleri Hakkmda Kanun" bu piyasaya yeni sayrlabilecek bir
gok diizenleme getirmigtir.

Yeni4733 sayrh Kanun ile Kurum (TAPDK), hemyenipersonel
ahmr yapabilecek hem de piyasada faaliyet gcisteren ftmalara
uygulayabilecek cezai miieyyideler verebilecek konuma
gelmigtir. Bunu yanrnds kolluk kuwetleri ile miilki amirlere de

uygulanabilir ceza \-erme vetkisi tammtgtrr.

Bunlann aynntrlan 15 4 2008 tarihli ve 26848 sayrh Resmi

Gazete de yayrnlanan 5752 sayh Kanun hiiktimlerinde yanh.
olup, agalrda sadece dnemli sayrlabilecek krsrmlarr bir kez daha

belirtmek gerekir.

ADLI CEZALAR
Kolluk kurvetlerince kovugturma yaprhp Adli Yargr tarafindan
tatbik edilecek cezalar.

4733 8. Madde 1. Frkra: Ticari amag olmaksrzrn, kendi
tiretti$ iiriinleri kullanarak 50 kilograml agmayan sarmahk

kryrlrmg tiitiin elde eden veya 350 litreyi a$mayan fermente

dkollii igki imal edenler haricinde, Kurumdan (TAPDK) tesis

kurma ve faaliyet izni almadan; tiitiin iqleyenler veya tiitiin
mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollii igki iiretmek iizere
fabrika, tesis veya imalathane kuran ve iqletenler I yrldan 3 yrla
kadarhapis ve 5.000 giinden 10.000 giine kadar adli para cezasr

ile cezalandrrrlrr. Bu Kanunun (4733\ 6. Maddesinin 2. Ye 3.

Fftralanna aykn hareket edenler ile tesislerinde izin verilen
kategori drgrnda faaliyette bulunanlara da aynt cezaverllir.

4733 8. Madde 2. Frkra: Tiitiin mamulleri, etil alkol, metanol
ve alkollii igkilerin ambalajlarrna kamu kurumlannca uygulanan
bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri igaretleri;
ilgili mevzuatta belirlenen gekilde temin etmesine ralmen
belirlenen iiri.inlerde kullanmaksrzrn bedelli veya bedelsiz
darak yayanlar, bunlarr alma veya kullanma hakkr olmadrlr
halde sahte ewak veya dokiimanlarla veya herhangi bir bigimde
ilgili kurum ve kuruluglarr yarultarak temin edenler, bunlarr
taklit veya tahrif ederek ya da konuldulu iiLr:iinden kaldrarak,
deligtirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek

amacr drgrnda kullananlar iki yrldan beq yrla kadar hapis ve

onbin gifure kadar adlipara c ezasrlle cezalandrrrlrr.

4733 8. Madde 3. Frkra: ikinci fikrada belirtilen bandrol,
etiket, hologram, pul, damga veya benzeri igaretlerin taklitlerini
imal eden veya taklitlerini iilkeye sokanlar ile bunlarr bilerek
bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar iig yrldan beg yrla
kadar hapis ve onbin giine kadar adli para cezasr ile
cezaland:rrlrr.

4733 8. Madde 4. Frkra: Ambalajlarrnda bandrol, etiket,
hclogram, pul, damga veya benzeri iqaret bulunmayan iirtinleri
ya da taklit veya niteliline uygun olmayan igaretleri tagryan

iiriinleri ticari amagla bulunduran, nakleden, satrqa arz eden veya

satanlar iki yrldan beq yrla kadar hapis ve begbin gikre kadar adli
para cezasl' ile cezalandrnlr. Bu fikrada belirtilen iiriinlere el
konulmasr, muhafazasr ve tasfiyesi ile bunlan ihbar edenlere ve

lrkalayan kamu gorevlilerine ikramiye <idenmesi hususlannda

2l13/2007 tarihli ve 5607 sayrh Kagakgrhkla Miicadele

ng
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Kanununda kagak eqya igin ongortlen usuller uygulanr. Bu
iir[inlere el konuldulu tarihten itibaren onbeq gtin iginde. numune
ahnarak ve gerekli tespitler yaprlarak, soruqturma erresiade
hdkim, kovugturma ewesinde mahkeme tarafindan imha suretivle
tasfiye kararr verilebilir.

Adli cezalara baktrlrmrzda esas piyasa da hissedilecek olan
ktsmrmn "iiriinlerin tespiti ve inceleme" ilkesinden bir "marker"
diyebilecegimiz "iiriiniin bandrolii" esas ahnmaktadr. Yani e-Eer

bir iirtinde (tiitiin mamuli.i veya alkollii igki) bandrol yok ise o
iiriiniin eskiden oldulu gibi "kagak" veya "sahte" olup
olmadrlrna bakrlmadan "bandrolsiiz iiriin" kapsamrnda
degerlendirilerek 4733 sayrh Kanunun 8/4iincii maddesinden
iqlem yaprlmasr yoluna gidilebilmektedir. Bu da piyasa da

bulunan bandrolsiiz sigara ve bandrolsiiz igkilere iligkin en etkili
ceza tatbik edilebileceli anlamrm taqrmaktadr.

Diler bir ifade ile, bandrolsiiz igki veya tiitiin mamuliinii ele
gegiren kolluk kuwetleri samk hakkrnda 2 y{dan 5 yrla kadar
hapis, 5000 gtine kadar (yaklaqrk 500.000 YTL) adli para cezasr

ile cezalandmlmasrnr sallayacaklardr.
inlnicnzALAR
TAPDK tarafrndan verilen idari Cezalar;
4733 sayrh Kanun'un 8. Maddesinin 5. Frkrasr alt bendteri (a.

brcrdrerkrlomrn)
a) Bu Kanun veya ilgili mevzuat gerelince Kurum tarafindan
istenilen ticari faaliyetlerini gristerir satrg veya faaliyet raporlannr
veya bilgi, belge ve numuneleri yazrhuyanyaralmen belirlenen
siire iginde vermeyenlere, yanhq veya yamltrcr bilgi veya belge
verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye agmayanlaruellibin
Yeni Tiirk Lirasrndan ikiyiizellibin Yeni Tiirk Lirasma kadar idari
para cezasr verilir.
b) Ureticiden satrn aldrklarr tiitiinleri satrg merkezlerine veya
Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazrh sozlegme yapma tarihine
uymayanlara, igleme agrhq ve kapamglan ile tiitiin stoklanm ve
tiittin depolanm siiresi iginde bildirmeyenlere, izinsiz standart
dtgr igleme yapanlara, bu Kanunda Tiiti.in Eksperi unvanrna sahip
olanlar tarafindan yapilmasr ong<irtilen igleri yetkisiz kigilere
yaptranlara, yazrh sozleqme esasl veya agrk artrmaycintemi ile
yaprlan alrrn satrm kapsammdaki yiikiimltiliiklerini siiresi iginde
yerine getirmeyenlere onbin Yeni Tiirk Lirasrndan ellibin Yeni
Tiirk Lirasrna kadar idari para cezasr verilir. Bu hi.iktim Kurumdan
rzin almadan bir yere mahsus tiittin gegidinin tohum veya
fidelerini bagka geqitlere aynlmrq olan yerlere ekenler, dikenler
veya bu amaglarla taqryanlar hakkrnda da uygularur.
c)izinalmadan veya giincelleme yapmadan, ana girdilerde veya
iirtin ambalajrnda de$igiklik yaparak iiriinleri piyasaya arz
edenlere ellibin Yeni Tilrk Lirasrndan begytizbin Yeni Tiirk
Lirasrna kadar idaripara cezasr verilir.
d) Kurumdan izin almaksrnn iqleme veya iiretim tesislerinde
proje tadilat kapsamrndaki iqlemleri yapan, kurulu makinelerini
i.ilke igerisinde krsmen veya tamamen almt firma tarafindan

kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, bagka bir fim-:
devreden ya da iilke drqrna grkaranlara veya bildin::
bulunmakszrn faaliyetini sona erdirenlere ellibin Yeni l.r
Lirasrndan begyiizbinYeni Tilrk Lirasrna kadar idari para ce:i
verilir.

e) Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan doir
alkollri igkileri piyasaya arz eden, sevkiyatmr yapan veya -

verilen yerlerden farkh yerlerde depolayanlara ikiyiizbin l:
Tiirk Lrasr idaripara cezasr verilir.
k) Ttitiin mamulleri veya alkollii igkilerin tiiketicilere satr.,r

iztnsiz olarak veya Kurum diizenlemelerine aykr
olugturacak gekilde intemet, televizyon, faks ve telefon -
elektronik ticaret araglarr ya da posta ile siparig yon:-r
kullanarak yapmak i.izere satrg sistemi kuran veya faalir:r
bulunanlara yirmibin Yeni Tiirk Lirasrndan ynzhin Yeni l'r
Lirasma kadar idaii para cezasr verilir.
1) Tiitiin mamulleri veya alkollii igkileri satrq yerlerindek :
veya standlara, her tiirlii teghir iinitesine, reklam ve tantrr:_-l

iligkin mevzuata ve Kurum diizenlemelerine aykr:--

oluqturacak veya herhangi bir firmaya iistiinliik sa!la1'a;.l
gekilde yerleqtirenlere otuzbin Yeni Ti.irk Lirasr idari para ce :;r

verilir.
m) Tiit[in mamulleri veya alkollii igkilerin kullammrnr ve sarr. l

<izendirici veya tegvik edici kampanya, promosyon, rekiarr,

tarutlm yaprlmasrm onlemek amacryla Kurum tarafindan I

Kanun uyannca yaprlan diizenlemelere aykrn hareket eden,.'

otuzbinYeni Tiirk Lirasr idari para cezasr verilir.
n) Tiitiin mamulleri veya alkollti igkileri; otomatik s,
makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya <idiil ver::,
gibi yollarla verenlere, frilleri sug oluqturmadrlr takdirde el--:
Yeni Tiirk Lirasmdan ikivtizellibin Yeni Tiirk Lirasrna k,;
idari p an c ezas r veri lir.
MULKi AMiRLER (Vali Kaymakam..vs) tarafindr,r
verilen idari Cezalar:
4733 saylh Kanun'un 8. Maddesinin 5. Frkrasr alt bendlen

I,h,Li)
f) Kurumdan belge almamrq kiqilerden iiriin alan veya bu ki.sr :"

tiriin satan ya da belgesinde belirtilen igyeri drgrnda safi9 r'a:,
toptan veya perakende ti.itiin mamulii, etil alkol, metanol .,.

alkollii igki satrcrlan ya da agrk igki satrcrlarrna bin Yeni T-"

Lirasrndan onbin Yeni Tiirk Lirasrna kadar idari para ce,--

verilir.
g) Kurumdan satrg belgesi almadan tiittin mamulleri, etil a',

metanol ve alkollii igkilerin toptan saflgmr yapanlara ellibin': .-

Tiirk Lirasr; perakende satr$rnl yapanlara ise beqbin Yeni T-"
Lirasr idaripara cezasr verilir.
h) Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildiri:: -

bulunmadan ti.itiin ticareti yapanlara ellibin Yeni Tiirk L-:-
idaii p ar a cezasr veril ir.

r) Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfrye, gi$neme, na:;

;i.iriirjiritl"iii ji.ijiliiil:'j'ljli 
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[a



,'. :(SP':R;EN| OERTEG| BULTENi

da smrlendrnlebilec€i iingiiriilmiittiir.
Bu nedenle- r-aprlan smrlama demokratik toplum

diizeninin gereklerine ters di.iqmedigi gibi ongortildii[ii
amag dr;rnda da kullanrlmadrlrndan Anayasanln 2., 13 . v e
-18. maddelerine aykrn delildir. ..

sonucuna vararak, Anayasarun insarVkamu salhlrnrn
korunmasma dair hiikiimlerini iisttin tutarak, tiittir/sigara
tiiketimineireklamlarrna yasaklamalar getiren yasa
hiikmtinii Anayasaya ve demokratik toplum esaslanna
uygunbulmuqtur.

18. Bu yaklaqrm gerefi, fUfUNlsigaraya dair iplernlerin
"Serbest ticaret/ticaret iizgiirltifii" Kapsamrnda defil
iistiin kamu yararrnr oluqturan kamu/insan sa$rfr
Temelinde de[erlendirmeye tabi tutulmasr gerektili
dtigiintilmektedir.

19. Bu nedenle, dava konusu ozelleqtirme iqleminin
tiitiin/sigara ttiketimine ve dolaysryla kamu saflrfrna
yonelik yasal diizenlemelere olasr etkilerinin gozoniine
ahnmasr gerekmektedir.

20. Diinya Bankasr rrzmanr Ayda A.Yiirekli tarafindan
hazrlanan ve Diinya Safhk Orgiiti.i'ntn (WHO) Arahk
200 1 Kobe/Japonya toplantrsmda sunulan " Ozellestirilmis
S ig ar a/Tiitiln $ ir ke tle ri v e Ks m u S aE I tE r" baqhkh Tiirkiye
ve Ukrayna temelli gahqmasmda (Orjinal adr, Privatized
Cigarette Enterprises and Public Health: Evidence from
Turkey and Ukraine)), ozelleqtirmenin kamu salhlrm
tehlikeye atan bir sonuca yol agrp agmay aca$rtartr grlmr gtrr;

-Tiitiin/sigara iizellegtirmesinin olasr sonuglarrnrnl
sigara tiiketiminde ve kullanrcr sayrsrnda artrg olaca[r ve
bunun da sadece kullanrcrlar iizerinde defiil, igmeyenler,
aile, toplum ve ekonomi iizerinde olumsuz etkilerinin
olacalro iiliimlerin ve hastahklarla baqa grkma amacryla
yapilacak kamu saflrk harcamalarrnrn iizerinde artrg
yapacafrnrn,
l.Sigara/tiitiin sektiiriinde kamu qirketi-iizel Eirket
ayrrmrnm belirleyici faktiirlerden birisi oldufu, iizel
Eirketlerin daha agresiv satrq politikalarryla tiiketimi
arttrrma gayretinde olduklannrn,
IOzellikle Tiirkiye'deo 6zel girketlere iiretim izni
verilmesinden sonraki siiregte toplam sigara iiretiminin
(%o50 oranrnda) ve tiiketiminin (iizellikle geng niifusta)
arttr[rnrn,
nTfittiniin zararlarrnrn iinlenmesine dair yasal
diizenlemelere ra!men uygulamadaki eksik-
lik/bogluklar ve irade zayrflrfrna dayah olarak, iizel
iireticilerin bu tedbirleri apmakta ve Ptzar paylarrnr
artttrmakta zorlanmadrklarrnrn,kabul edildi!i
gahqmada, sonuE olarak, ozellegtirmenin;
lKamu sa[hfr Ve ekonomiye olumsuz etkilerinin
olabilece[i,
Itizel qirketlerin kamu saflrfrna yiinelik kararlara
miidahale edebilecekleri ve agresiv pazarlama yiintemi
ile sigara tiiketiminin artmasrna ve sigaraya baqlama
ya$rnrn giderek diigmesine neden olabilecekleri,

ongoriisiinde bulunulmugtur. Sigaranidin kanellerinin
ozellikle diigiik-orta gelir grubundaki iilkelerde izlediklen
politikalarla sigara tiiketiminin artmasma. kamu safh[rna
yonelik politikalarrn gevgetilmesi/etkisiz brakrlmasrnda
yol agtrklarr pek gok rapor ile ortaya konuLmugtur.
Ornefin, "BMJ-Helping doctors making better decisions"
isimli web sayfasmda (www.bmj.com) davaya konu OYK
karan ile birinci ahcr olarak belirlenen BAT (British
American Tobacco) firmasmrn Ozbekistan politikalanm
de[erlendiren "British American Tobacco's erosion of
Health Legislation in Uzbekistan" makalesinde, BAT i

firmasrmn hukuka aykn yollarla sigara tiiketimini 
I

arttrmaklyaygrnlagtrrmak igin yaptrpr gahgmalarrni
olumsuz sonuqlarr ortaya konulmaktadrr.

21. Bu durumun ilkemiz agrsmda gegerlilili, sigara
iireticisi/safi cr sr cizel firmalarrn ozellikle reklam/promo s-
yon yasaklanm siirekli ihlali ile de sabittir. Sanayi
Bakanhlr Reklam Kurulu si.irekli olarak bu firmalann
ihlali nedeniyle kararlar almaktadrr;
Reklam Kurulu 11.03.2008/1 50.toplanh
2\ 2005144- JTI Ttittin Uri.inleri Pazarlama A.$.'ne ait
'oWinston" markah tiittin mamuliiniin 13-15 Mayrs 2007
tarihleri arasmda Uluda! Universitesi kampiis alarunda
stand agrlarak satrgmm ve tarutrmrmn yaprlmasnn 4207
sayrlr Tiittin Mamullerin in Zararlarrmn Onlenmesine Dair
Kanun'a aykm oldufuna,
Bu durumun,4077 sayrh Kanun'w 4822 sayrh Kanun'la
defiqik 16 ncr ma_ddesi hiikmi.ine aykrrr olduluna, reklam
veren JTI Tiitiin Uri.inleri PazarlamaA.$. hakkrnda yerel
diizeyde (5.919 YTL) idari para ve andlan reklamlard
durdurma cezalar6 verilmesine,
Diler taraftan, adr gegen firmaya ait "Monte Carlo",
"More", "Anadolu" ve "Winston" isimli tiittin
mamullerinin satrgmm yaprldrlr satrg noktalannda yer alan
fiyat tamtrm kartlarr ve tarutrm broqiirleri nedeniyle,
Reklam Kurulu'nun 11.04.2007 tarih ve 139 sayrlr
toplantrsmda, frmaya idari para cezas;r verilmig olup, soz
konusu fiilin bir yrl igerisinde tekrar edilmig olmasr
nedeniyle, 4077 sayrh Kanun'un degigik 25 inci
maddesinin son fikrasmda yer alan" ...para cezalan, fiilin
bir yrl igerisinde tekran halinde iki misli uygulamr."
hiikmti uyannca idari para cezasrntn iki kat (5.919 x2 =
11.838 YTL) uygulanmasrna karar verilmigtir.
3) 2008147- Philip Morris Sabancr Pazarlama ve Satrg
A.$.'ne ait "Marlboro Intense" ve "LM" markah tiitiin
mamullerinin 03.09.2007 tarihinde izmir Enternasyonel
Fuar Alam iginde stand agrlarak tarutrm ve reklammm
yaptlmasmrn 4207 sayilr Tiittin Mamullerinin Zararlarrnrn
Onlenmesine Dair Kanun'a aykn oldu[una,
Bu durumun,407'7 sayrh Kanun'un 4822 sayrh Kanun'la
deliqik 16 ncr maddesi hiikmi.ine aykrrr olduluna, reklam
veren Philip Morris Sabancr Pazarlama ve Satrg A.$.
hakkrnda yerel diizeyde (5.919 YTL) idari para ve
anrlan reklamlarr durdurma cezzlan verilmesine karar
verilmigtir.
Reklam Kurufu 12.02.2008 I I 49 .toplantr
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l)2007/399 Yunus Market igletmeleri Ticaret Ltd. gti.'nin
Qukurambar qubesinde,,Muratti,' markah sigaralarrn satrg
standr drgmda kasa izeinde,,.Kent,' markah iigaralarrn ise
stand drgrnda satrga sunulmasrnrn ilgili mevzuat
hiiktimlerine uygun olmadrfr;
Dolayrsryla sciz konusu reklamlann 4077 sayirKanun'un
4822 sayh Kanun'la degiqik 16 ncr maddesi hiikmiine
aykrn oldufuna, Yunus Market igletmeleri Ticaret Ltd. gti.
hakkrnda arulan reklamlan 5. 9 I g.-yTL idari panve anrian
reklamlan durdurma cezasr verilmesine karar verilmistir.

"kartellerle miicadele" baghgr altrnda gu agrklamalara i r
verilmektedir... Ancak bu rekabet ortaml, karlannr arrr:l;
amacr giiden teqebbiisler igin oldukqa zahmetli bir siire;:r.
Bu_ nedenle tegebbiisler gizli ya da agrk anlaqma-:r-'
aralandndaki rekabetten vazgegerek, karlannr bir-,' .

art6rma yoluna gidebilirler. Bunun en srk rastlanan dm;^r
tegebbiisler arasmda fiyat ve miktar tespitini ve F,:-:-
paylagrmmr ongriren anlagmalarla olusturujan kartellr: l

Anlaqma sonucunda iiretim miktanrunkrsrlmasmd.an r , u,
fiyatlann yiiksek seviyelerde belirlenmesinden tiiketi;,
zarur gorir. Fiyatlarr aralanndaki anlagmalarla gar:r
altna alan teqebbiisler, ayflca iiriinlerin kalitesinj
qeqidini ya da dalrtrm kolayhklarrnr geliqtirmek ..
yangmaktan vazgegerek t{ik eticiy e zararverebilirler.
Fiyat anlagmalan her zamanilk agamada fiyatlann yriL,,,
belirlenmesi geklinde goziikmeyebilir. Teqebbtl
aralarndaki gizli anlaqmalara uymayan rakiple .

cezalandrmak ya da piyasaya yeni bir girigi engeile::
amacryla krsa vadede fry atlan, anlagarak dtigiirebilirler.
Ancak anlaqma drgrnda kalan rakipler diisrik fivar.,"

dayanamayrp piyasa drqma itildiklerinde orta ,r" --_vadede hem gok daha yiiksek fiyatlar belirlemek .
u_yqyn ortam sallanmrq olur, hem de piyasadan bir girk.:;
eksilmesinin neden olacalr diger bir dizi olumsuz L,

ortaya grkabilir. ..

26. BaSbakanhk Ytiksek Denetleme Kurulu'nun TEKI _
dair 2006 yrh Raporuna g6re, sigara iireticisi firmal--
hasrlata dayah Pazar paylan ZO0S-ZOO6 yrllannda
tekildedir;

I TiitiinciiliiEiin Uluslararasr Sigara Kartellerine
Brakrlmasrna Yol Agan Karar

23 . T.C. Anayasastnm 1 6T.maddesinde,

II... PIYASALARIN DENETiMi VE DIS TICARETiN
DUZENLENMESi

MADDE 167 - Devlet, para, kredi, sefinaye, mal ve hizmet
piyasalanrun salhkh ve diizenli iqlemelerini sallayrcr ve
geliqtirici tedbirleri alrr; ptyasalarda fiili veya-anlasma
sonucu doEacak tekellesme ve kartellesmeyi iinler

24.Tijizelkigilik sahibi firmalann, rekabete son vermek
veya rekabeti srnrrh tutmak amacryla aralarrnda
yapttklarr bir anlagma olarak tanmlanan ,.kartel',in
etkinlifii anlaqmaya giren firmalar grubunun piyasaya
yiin verebilecek giice sahip olmasrna bafhdrr. niyaflann
yiikselmesi, iiretimin daralmasr ve tekelleqmeyl neden
olmasr gibi olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanan kartel
anlaqmalarr, firmalann fiyat politikaian, safig qartlan,
iirgJim miktarlarr, siiriim alanlarr, yatrtm programlan,
reklam harcamalarr, kdr marjlarr, aragtrrmi biitgeleri,
komisyoncu ve pazarlamacrlara ddedikliri yiizdelei gibi
deligik alanlarda s<!z konusu olabilmektedir.

25.4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un
amact l.maddede,
MADDE 1 - Bu Kanunun amacl, mal ve hizmet
piyasalarrndaki rekabeti engelleyici, bozucu veya
krsrtlayrcr anlagma, karar ve uygu6maian ve piyasaya
plim olan teqebbtislerin bu natimiyetlerini [Omy.
kullanmalannr onlemek, bunun igin gereili diizenleme ve
denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasrm saflamaktr.
glarak ifade edilmiqtir. Bu amag gergevesinde, f,artellegme
ile miicadeleyi kendisine hedef olarak belirleyen Rekabet
Kurumu web sayfasrnda (www.rekabet.gov.t) yer alan

tr'irma 2006

%31.5

%47.9

%10.9

%5.7

Tekel %31.3

Philsa

JTI

BAT

%sr.1

%9.2

%s.9

%47.9

%36

%10.9

28.Dava konusu iizellestirme islemine karsr crkan.l
aa

29. Bu girketler ile tritiin ahmr konusunda .,.r
uluslararasr tekel konumunda olan bir iki firm":
ortaklaqa girigimleri ile yakrn zamanda tittintarrmrnr:
ttittinciiliiliin bir kag firmanm kontrolti altrna girr:",

Ei
;'itirri;iiir:i ii;;:g1it:'1t1*i*:

?7 2007 yrh itibariyle TEKEL'in pazarpayro/o3} citar-.-
diiqmiigttir. Bu noktada, dava konusu kiraiadayah ola:_
devir yaprlmasr halinde piyasa gu qekilde olu$acaktrr;

2005

Philsa

BAT

JTI
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30. Davah idarenin
dava konusu karart

higbir delerlendirme yapmakszm
aldrlr dtiqiiniilmektedir. Kartel

kagrmlnaz bir sonug olacaktrr. Geliqmekte olan ilkelerde
ttitiincultik alan rn ds yaqalan geli gmelerin dofal bir sonucu
olan bu durumu birebir yagamr g iilke ornekleri mevcuttur.

ir'. Ileyenek iten t6yl( fararrnrn Hukuka Aylarrh[r
35. Davakonusu i5lem- tiziinde; TEKEL'inba[h ortakh[r
Sigara Sanali igletmeleri ve Ticareti AS.nin sGara iiretim
iqi ile ilgili varhklanmn sarr$ \.e mtilkiyetin gafri ayni hak
(intifa) tesisi y6ntemi ile bir biitiin halinde
<izellegtirilmesi, yani- kamu miilkiyetinin ozel miilkiyete
doniiqttiriihnesi iglemidir.

36. TEKEL ile ilgili satrg karannn degerlendirilmesinin
yaprlabilmesi iqin, kamu miilkiyetini ortadan kaldrrmaya
yonelik iqlemin, Anayasa'nrn 13, 35 ve 4T.maddeleri
gereli, 4046 sayrh yasamn amacrna uygun olmasr
gerektili agrktrr.

37. Bunun yarunda, TEKEL'in tabi otduEu 233 Savrh
Kamu iktisadi Teqebbiisleri Hakkrnda KIIII'mn ..kapsam

ve amag" baghkh l.maddesinde tarumlandrlr gibi, iDT ve
KlK'lerin ekonominin gereklerine gore, karhhk ve
verimlilik temelinde faaliyet yiiri.itmekle yiikiimlii
olduklarr ortaya konulmuqtur.

38. TEKEL Sigara'da, bu prensiplere uygun olarak,
y aplrpt yatrtmlar, ttittin tireticisinin iiretim devamhhEmr
sallayacak diizeydeki ahmlan, istihdam ve Hazin-eye
ekonomik katkrlarr ile faaliyetlerini siirdiirmektedir.
Otesinde, Bagbakanhk YDK'nun 2007 tarihli raporunda,
yaqrlan yeni yatrnmlar ile TEKEL Sigara'nin yrlhk
faaliyet karrrun 600 milyon yTL diizeline ulagacalr
(sf.a3) belirtilmiqtir. (Ayrrca karh durumda olan
Sigara'nm satrlmasr TEKEL'in mali biinyesini de son
derece o lumsuz etki leyecektir)

39. Diinya sigara sanayiinde en onemli ihracatgr iilkeler
ABD, ingiltere, Holland a, Br ezily a,.\lmanya ve ein iken,
bu iilkelere ait uluslararasr tekel konumundaki firmalann
ig piyasaya girigi ve Tiirkiye'de fabrika kurmalanna izin
vermeleri siireci ile hem yabancr sigara ahmr/tiiketimi
artarken hem de iilke tiitiin iireticilerinin hala en onemli
alrcrsr konumunda olan TEKEL, azalan pazar payrna
ra[men gerek sigara iiretimi gerekse de tiit{in tanmrna
ciddi katkrlar sa$amaktadrr.

40. Belirtilen yasal gergevede, ozelleqtirme baskrsma
rafmen, ticari esaslar dahilinde iilke igin iiretmeye devam
eden, kamu giderine yolacmayan. halihazrrda

ve daha

iilkelerde ciddi bir sekilde diisiise gecen sigaia/tiitiin
kullanrmrnr bizimki gibi denetimsiz iilkelere
kaydrrmak ve tiiketimi arttrrmak olduEu. iilke tiitiin
piyasasrnrn tamamryla bu sirketlere brrakmanrn

acrsrndan da goktintiiye yolagacak bir duruma yolagacalr

31. Sonug olarak; varhk sebebi tekellegme ve kartelleqme
ile mticadele etmek olan davah idarenin dava konusu karar
ile sigara sektciriinde kartelleqmenin oniinii agtrlr agrk
olduSundan, dava konusu iglemin iptali gerekmektedir.

iii. Rekabet Mevzuatma Aykrr Olarak Tasarlanan
ihale

32. TEKEL Sigara'mn ozelleqtirilmesine yonelik olarak
Rekabet Kurumu tarafindan hazrlanan 08.09.2004 tarihli
onbildirim goriiqiinde,

.. Bilindili gibi diinya sigara pazafl sayrh aktciriin faaliyet
gosterdili bir piyasa konumundadrr. Biittin diinyada
oldulu gibi iilkemizde de bu pazara<inemli derecede giriq
engelleri bulunmaktadrr. .. Bu engeller, Tiirk sigara
pazarrna girecek potansiyel iireticilerin piyasaya geigek
anlamda niifuz etmelerini engelleyen, bir bagka deyiqle
pazarda giiglii rekabetgi baskr yaratmasmr onleyen
unsurlardrr. ..

dedikten soffa, bir dizi tesbite dayah olarak gu sonuca
varmrgtrr;

1-TEKEL'in sigara markalanrun boliinerek safilmasr
halinde, bir btitiin olarak yaprlacak satrqa gore daha
rekabetgi bir yapr elde edilebilecegi,

2-Bir biittin olarak satrg yonteminin tercih edilmesi
durumunda, devralacak tegebbiisiin/tegebbtislerin
pazardaki konumuna gore makul siirelerde gergekleg-
tirilebilecek boliinme modellerinin ya da sahip olunan
marka veya markalann elden grkarrlmasrnr igerecek
modellerin Kurul tarafindan onerileceEinin bilinmesinin
gerektili,..

33. Bu gortig, rekabet hukuku aqrsrndan ,,vararh,, 
vcintemin

sigara markalanrun boliinerek satrlmasi oldufunu ortaya
koyarken, dava konusu ihale ile TEKEL Sisara'va ait ttim
sigara markalan boltinmeksizin safi lmrqtrr.

34. Satrlan markalar arasmda yer alan Tekel2001 markasr,
yukanda almhlanan Bagbakanhk ytiksek Denetleme
Kurulu Raporunda dabelirtildiEi iizere,lurt igi pazanntek
baqma o/o|4.2'sine sahiptir. piyasada bulunan diler
iireticilerin higbir markasrnm bu diizeyde bir satrg hacmi de
yoktur.

da onemlisi iizel sirkeilere nazaran KAMU
LI

TEKEL Sigara'nrn ozellegtirilmesi, kamu miilkiyetinin
ozel miilkiyete doniiqtiirtilmesi igleminde Anayasa ve

maddesi uyannca yetki, gekil, sebep, konu ve makq4t

4046 sayhyasaya uyarhk bulunmadrlr dtigiiniilmektedir.
41. Benzer bir.gekilde, <izellegtirilmesine yonelik ihale
yaprlan PETKjM Ag. ile ilgili olarak aglan Sava
sonucunda verilen 27 .12.200i tarih ve 20071939
YD.itiraz Nolu Danrqtay iOOf karannda,

Ozelleqtirme uygulamalarr idari iqlemler yoluyla
gerqeklegtirildifinden,.bu iqlemlere karqr agrlan iptal
davalannn2577 sayfiidari yargrlama Usulii Kanunun 2.

1,,1. @ i::.,.r'.,r.r.-.-1fi
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'{ :u.-3r::r,!s,1 :, r:g;-i.al denetime tabi tutulmalarr
Ozeliqtirme iqlemlerinin iptali istemiyle

Hl-lm. "trr'riLarda 1-argrsal dentimin hukuka uygunluk
;i:.!:r.r tri'Jugu. 1'erindelik denetimi igermedi!i
'rr-{rr;lmun gozardr edilmesi hukuken miimkiin de[ilse de
,:zellctrmel-e iligkin iglemlerin teknik ozellikler tagrdr[t,
srla:i i1'ridarlarrn tercihlerini yansrtttlt, dolayrsryla

iary:sal denetimin daha ziyade iqlemin yetki ve qekil
unsurlan iizerinde yaprlabileceli de hukuken kabul
edilemez. Bu gergevede konu deferlendirildilinde
ozellegtirme iqlemlerinin yetki, gekil, sebep, ve konu
unsurlanmrn yanl sra maksat yoniinden de hukuka
uygunluk denetiminin yaptlmast zorunludur. Biitiin idari
iglemlerin Kamu yararr maksadmr tagrmast gerekti[i
tartrqmasrzdrr. idari iglem tesis ederken kigisel, siyasal,
iigiincii kigilere yarar saflama amacr giitmemeli, mali grkar

saflama amactyla yetki saptrrmasr iginde bulunmamalt,
ayrrca birden fazla kamu yarannm gaflqmast durumunda
"iistiin kamu yararrru" dikkate almahdrr.Dolayrsryla idari
iqlemin maksat yoniinden yargrsal denetimi de iglem ile
saflanan her tiirlii yarar ve iqlemin ortaya Erkardtft tiim
sakmcalar gozoniine ahnarak yaprlmahdrr. Aynca , Yasada

ozel bir amag belirlenmiq ise iglemin bu amaca uygun
olmast gerekti[i de kugkusuzdur.

denilerek yargtsal denetimin boyutu ve anlamt netleg-

tirilirken,

PETKiM 1t.9.1987 tarinde ozelleqtirme kapsamrna
ahnmakla beraber blok satrg yoluyla ozelleqtirmesi uzun
vadede gergeklegtirilememig ve go[unluk hissesi kamuda
kalmaya devam etmigtir. Siireg igerisinde hem yatrnm-
lannr hem de tiretimini artrankpetrokimya sektortindeki
stratejik kurulug niteliIini korumug olup, etilen
hammaddesi, termo plastikler grubu, elyaf hammaddeleri
grubu ve di[er iiriinler grubu olarak sayrlabilecek iiriin
geqitlilipi ile kimi iirtinlerde %20-%50 arasmda, kimi
tirtnlerde daha ytiksek oranlarda Pazar paytna sahip

bulunmaktadrr. 2000'1i yrllarda baqlatrlan Kapasite Arttmt
ve Modemizasyon projelerinin gerqekleqtirilmesi igin 437
milyon ABD Dolarr deferinde yattnm yaprlmrq ve 2005
yrhnda tamamlanan bu yattnm sayesinde fabrikalann
iiretim kapasitesi onemli oranda artttnlmtq olan PETKIM,
kar eden bir kurulug haline gelmiqtir.

Bu durumda, 4046 saylt Kanun ozelleqtirme uygula-
malannda ekonomide verimlilik arttqt ve kamu
giderlerinde azalma sallamayr amagladrlma gore;
petrokimya iiriinlerine olan talebin siirekli artr{r
iilkemizde, yaprlan yatrtmlarla tiretim kapasitesi artan v e

kar eden btiyiik bir petrokimya kompleksi olan
PETKIM'in %51 oranrndaki kamu hissesinin
ozellegtirilmesinde tisti.in kam:u yarafl bulunmadtlt
sonucuna vanlmrgtrr.denilerek de 4046 sayrh yasada

ongoriilen amaca uygun bir iqlem olup olmadtft
deferlendirmesi sonucunda yiirtitmenin durdurulmasr
karan verilmigtir.

F. Yiiriitmenin Durdurulmasr istemi Hakkrnda

42. Yukarrda belirtmeye gahqtrfrmrz i--:;
do!rultusunda, agtk bir qekilde hukuka.aykrn o.- --
konusu karar sonrasr, sattq si.ireci, OYK k"::-
TAMAMLANMI$TIR. Daha once ya$anan orr.i, ,

oldu[u gibi, hisse devir anlaqmasrntn imzalanmas: - ,
devir gergeklegtikten sonra verilecek bir yargr k::i-
uygulanmamasr s<iz konusudur.

43. Olasr bir yargr karannt uygulanamaz hale 
-qe:---,

hukuk devletine ciddi bir golge diigiirecek boylei
durumun olugmamasr igin,2577 sayrh IYUK 27i[: 

'
gerefince, oncelikle, idarenin savunmasr ahnmu
kadar ytirtitmenin durdurulmasrnt, akab-:
sa\unma siiresi krsaltrlarak ve memur eliyle teb

yaprlmak suretiyle ahnacak idare savunmasr soffa:
dava sonuna kadar ytiriitmenin durdurulmasrnl :-
zorunlulu[u dofmugtur.

G. Sunulan ve Toplanrlmasr istenilen Belgeler

a. Vekaletnameler

b. Dava konusu OYKkaran

c. Salgrnr Durdurmak, kitap ilgiliboltim

d. AydaA.Yureklisunumu

44. Sunulan belgeler yarunda, dava konusu uyugmaz.- -
qoztime kal'ugturulabilmesi agtsrndan, davaya konu O':

karanna dayanak olugturan Oig iglem dosyasmm, iha..
katrlan firmalar ile ilgili gerekli belgeleri, defer te.-
komisyonu raporunu da igerir tam bir iglem dosyasr'
istenilmesini talep zorunlululu do[muqtur.

H. Sonugveistem

45 . Yukarrda belirtmeye gahgtrfrmrz husus, ,

dofrultusunda,

a.TEKEL'inba[lrortaklr!rSigaraSanayii9letme1ei
TicaretiA$.ye ait varhklann "sattg" ve "miilkiyetin ga""

ayni hak (intifa) tesisi" yontemi ile ozellegtirilrn.,
iqlemine onay veren 22.04.2008 tarih ve 2008123 sa.'

OYKkararrnm iptaline,

b.2577 saytlt yasanln 2T.maddesi hiikiimle:
do[rultusunda agrk bir qekilde hukuka ayktn ' :

uygulanmasr halinde telafisi miimkiin olmayan zar'
do[urmasr kesin olan dava konusu karar ile ilgi.
oncelikle davalt idarenin savunmasl alnmcaya kada:

akabinde, 27 I 4 b endi hiikmii gerqevesinde krsaltrlmrq b -'

savunma siiresi ve memur eliyle yaprlacak tebligatla'
sonrasrnda, dava sonuna kadar yiiriitmenin durdurul
maslna,

c.Dava masraflarr ve vekalet r,icretinin davalt idar.
iizerinde btraktlmasrna,karar verilmesini saygryl:
miivekkiller adrna dilerim.

DavacrlarVekili

Avukat Giikhan CandoEan
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da srru-rlendmlabilecegi iing0riilmtistiir' onsolfiilde bulunulmugtur. Sigarar,ninin kartellerininBu nedenle' vaorlan ttnil'*-iillr1tik toplum Jr'5rrru" dii$iih;;;Lr], g*trraaki flrkererde izledikleridiizeninin gereklerine ters 
.diigmedigi liui ongorti-rffiti ftti,k;ffi!;"-*irffi,i,'- artmasma, kamu sa!'[rnaamagdrgrndadakullanrlmarltEmdan,{niyurumri2.,13.le 

yor,.rit politikalarrn gevgetilmesi/etkisiz b'akrlmasrnda48'maddelerineaykrndegildi' " 
'' 

yol agtrtlan p"[;"?-'iupo, ile ortaya konurmugrur.sonucuna vatarak' Anayasarun insan/kamu salhlrnrn brnegin,''nlrri rrlrii"g io.to^ making better decisions,,korunmasma dait htikiimierini iistiin t"i"i"t, ttittiilslgara isimt weu glr.raslnda (www.umj.com ) davayakonu oyKttiketimine/reklamlartna yasaklamalar getiren y-asa turu' it" uiiin"i uri")-ourak belirlenen BAT (Britishhtikmiinii Anayasava ve demokratii topr"m esaslanna American. T"b;;;"t^i;;;rnrn ozbekistan politikaranmuygunbulmuqtur' 
delerlendiren "griiirh^A;erican Tobacco,s erosion ofjl B.'vakrasrm s","qr rgr-u. T{{gyrva dair iqremrerin Hff'jl#-ilffH Tr-t?Tf,l:fl; tf*;'t*:r*m"Serbest ticaret/ticaret iizgiirliiffr''iuptu.nrnda de[il arttrmak/yuygrnruq,o';;t igin yaptrlr ga'gmala'niistiin kamu yara'n otugturin t am'u/irrsun sagrr-gr oiu-r*.orrrgla'ortayakonulmaktadrr.

$1eli10e deferlendir-"y-. tubi t"tof-uu gerektilidiiqtiniilmektedir' 
21. Bu durumun iilkemiz agrsrnda gegerlilifi, sigara

rg. Bu nedenle, dava konusrr rizerecrimo ;sr-*:-:- :,i1i:fu-t1:lrctst cizel lqrnatann tirerlikG reuffiro-o.-le' Bu nedenre, dlva konusu ozerrestirme iereminin il?!"{i:,?|"fiiiffiTill,ti,3tf:'i]iiXy.t!#il;tiitiin/sigara ttiketimine ve dolaytstyla'kamu salhlrna batantrgr Reklam durulu siirekli olarak bu firmalannyonelik yasal diizenlemelere ota.t ettit"tinin g,ti,t;iirr; rhtJnea-eniylekararlaralmaktadrr;ahnmasr gerekmektedir' 
Reklam Kui"rr ir.bl}i0sltso.toptantr

20 Diinva Bankasr uTmu!, Avda A yrirg-\lr--!3nnaan ?l,ftl!fJ"1:;ni[tT,*ltffl*1ru",ff*;;l
haztlanan ve Diinva Saghk otgtittintio ryqg) g;* ,#rr1.ri arasmda utuda! universitesi kampiis atarunda2001 Kobe/Japonya toptantrstnaaiunuiii';greuewl-i; ,iuno ugrtu*t ,utrq,nin u? tanrtrmrnm yaprrmasmr n 4207siearq/Tatiin sir*etted ve xam, srdiiii" b"$ltklt Tii.kG r"vir, rtitti" rrrru-.rrt.rio iizururrurrr.n onlenmesine Dair
5 

""y,*ilT" 
i:::l:: : 1':tl"S:TSl FFr ud', p'vuii,6i iiJo,,,,, u uyrn ordufuna,cigarette Enterprises and Public n.irtr' Evidence from il d;#;':'a'#-Jli;Kanun,un 4822 sayirKanun,laTurkey and ukraine))' ozellegtirmenin kamu salh[rnr oeglqit< 16 ncr maoaesi 

^rrii.-r.. 
aykr' oldufuna, reklamtehlikeye atan bir sonuca yol agrpagmayacalr tartrqrlrirqlr; veien JTI riiiui" u*"fuJ pazarlamaA.g. hakkrnda yerelnriitiin/sigara iizelleptirmesinin ot"ti'sonugla'nm; dtizeyde (5.9r9 yrl,) idari para ve an'lan rekramlar'sigara tiiketiminde ve kullanrcr saytrtoou a-rtrg oiaca$ ve du.du.ma cezalar6 verilmesine,bunundasadecekullantcrlarii-,.1t"49d"iil,ic-.yuii.., oie* p."1T, udi g;q* f*maya ait ,,Monte carlo,,,aile' toplum ve ekonomi iizerinde otumiuz etkiierinin "I\ziore", .,anuaotri,i',r. .o.winston,, isimti tiittin

ill",li:l;iiTliilffilfTli'5:':?:*a-;1*::T:{yil 1'u,i.,u.,inin satr$mm vaprrdrlr sanq noktarannda yer aranvaprlacak kamu saghk harcamalarrnrn'iizerinae ard r#'u,'',',',il'"f;l1ilf Tl'i:i:|X"filffi,H'f]ffi,i?:yapaca$rnm,
i:sgu,i/riitiin serrtiililog 

_kamu rirketi-iizer,.$riI:1 ffiiil?.,5:5*l}" i;:::::'""#,T1-1,..,f;d,"1#ayrlmmrn belirleyici faktiirlerden bi.isi oldufu, iizel tJnuru fiiliti 
^u1 vJ 

-ilri.irro" 
tekrar edilmiq olmasrqirketlerin daha agresiv- 

-satrq 
politikala.yla t*iiketimi neJeniyle, loll 'iiyrii Kanun,un degiqik 25 inciarttrrma gayretinde olduklarmrn, _uaO.Jni" ,"" frn.rrrriu y". uluo ,, 

. . .pata cezalan, fiilinlozellikle Tiirkiyerde' ozel girkeuere tiletiy .rz1i Lirltr igerisinde t"t 
"ri halinde iki misli uygulamr.,,verilmesinden sonraki siiregte toplam sigara iiretiminin hftT::lllncu iaa.ipar" ..rurrn,r, iki kat (5.919 x 2 =llfffilnda) ve tiiketiminin tt,.uil r?g*s ;tl;;;;i 

"it*:,*)lrcyrTrasrnakararverlmistir.I ttiitintin zararrarrnrn iinlenmesin.. 
^l-1,, ,{T,ut ? t1l'::iil,.,}1i1f"ff1Ti:i:PTi'*lffiit5;uJ: ;ffidiizenlemelere ra-fmen uygura;;oati eksik- mJmu[erinin 03.092b07'tarihinde izmir Enternasyonellik/boqluklar ve irade zayrflrgffi ;"y"lt olarak, iizel Fuar Aranr iginde rtil agrlarak tanltrm ve reklammmiireticilerin bu tedbirleri agm"akta n"" Pur^, payla11ry yuprl*urro, n!2[7sayrh Ttittin Mamullerin inzararlannrnarttrrmakta zorla-nmadrkla.nrn,kut"r'"dirJiii bii"^o..rinenairranunbaykr'oldufuna,galtgmada' sonuq olarak' ozellegtirm""ln; Bu durumun , 4077 sayrh Kanun ,un 4g22sayrh Kanun,la

"",ffiil;#ghgr 
ve ekonomiye olumsuz etkilerinin 

,o-":g^t:tu 
16 ncr *udd#;iik-rine aykm oldufuna, rektam

liizer qiikererin kamu sarrrrrna yiinerik kararrara ffiffi"1;n:|1,tTilidil"f$r??ffi"*Jlf,i:Jmiidahale edebilecekleri ve agr"esiv p^irrtu^uyiintemi ;-;il" rekramla. ouraur-u cezarartverilmesine kararile sigara tiiketiminin artmairna 
".'r["."yu baqlama verilmiqtir.yagmmgiderekdiigmesinenedenolabile"cekleri, - 

netfu_Kunrhr 1) n) )n(re/lAo +^^1^^.,Reklam Kurulu 12.02.200g I I4g.toplantt

tuilr'iri+ii1i$itai1+ii ,"_1=#:
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l\20071399 Yunus Market igletmeleri Ticaret Ltd. $ti.'nin
Qukurambar gubesinde "Muratti" markalt sigaralann saflq

standr drqrnda kasa iizerinde, o'Kent" markalt sigaralann ise

stand drqrnda satrqa sunulmasrntn ilgili mevztat
htikiimlerine uygun olmadrlr ;

Dolayrsryla s<iz konusu reklamlann 4077 sayir Kanun'un
4822 say:Jrr Kanun'la defiqik 16 ncr maddesi hiikmiine
aykrrr oldu[una, Yunus Market igletmeleri Ticaret Ltd. $ti.
hakkrnda arulan reklamlan 5.919.-YTL idari para ve antlan

reklamlan durdurma cezast verilmesine karar verilmiqtir.

22. Dolayrcryla Kamu saElt*t ve ekonomiyi do*rudan
etkileyen dsva konasu iiz.ellestirme isleminde kamu yarurl'
bulanmadt*t gibi, iincelikleri farkh bir alands'
Lzetle;tirme yapilrken hiQbir dnleyici tedbir/surt
iQermeyen bir i;lemtesisi de Jterinde olmamtstv.

ii. Tiitiinciiliifiin Uluslararasr Sigara Kartellerine
Brralalmasrna Yol Agan Karar

23 . T.C. Anayasaslnrn 1 6T.maddesinde,

II. PIYASALARIN DENETiMi VE DI$ TICARETN
DUZENLENMESi

MADDE 167 - Devlet, para, kredi, sernaye, mal ve hizmet
piyasalanntn safhkh ve dtizenli iqlemelerini sa[laytct ve

geligtirici tedbirleri alr; nryasalarda fiili vey
sonucu doEacak tekellesme ve kartelletmeyi iinler'

24.Tizelkigilik sahibi firmalann, rekabete son vermek
veya rekabeti srnrrh tutmak amacryla aralannda
yaptrklarr bir anlagma olarak tanmlanan "kartel"in
etkinlifi anlagmaya giren firmalar grubunun piyasaya

yiin verebilecek giice sahip olmasrna ba[hdrr. Fiyatlann
yiikselmesi, iiretimin daralmasr ve tekellegmeye neden

olmasr gibi olumsuz etkileri nedeniyle yasaklanan kartel
anlaqmalarr, firmalann fryat politikalan, satrq qartlan'

iiretim miktarlan, siiriim alanlan, yatrnm programlan,
reklam harcamalan, kdr marjlarr, araqtrma biitgeleri,
komisyoncu ve pazarlamacrlara odedikleri ytizdeler gibi

de[iqik alanlarda soz konusu olabilmektedir.

25.4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un

amacl l.maddede,
MADDE 1 - Bu Kanunun amac\ mal ve hizmet
piyasalarrndaki rekabeti engelleyici, bozucu veya
krsttlayct anlaqma, karar ve uygulamalan ve piyasaya

hdkim olan tegebbiislerin bu hAkimiyetlerini kotiiye
kullanmalanm onlemek, bunun igin gerekli diizenleme ve

denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasrnt sa[lamakttr'
olarak ifade edilmiqtir. Bu amaE gerqevesinde, kartelleqme

ile miicadeleyi kendisine hedef olarak belirleyen Rekabet

Kurumu web sayfasrnda (www.rekabet.gov.tr) yer alan

"kartellerle miicadele" baghpr altrnda 9u aqrklamalara r':
verilmektedir... Ancak bu rekabet ortamt, karlannt artrr:'"
amacLgi.iden tegebbiisler igin oldukga zahmetli bir stireqr:

Bu nedenle teqebbiisler gizli ya da aErk anlaqmalar -

aralarrdndaki rekabetten vazgeEerek, karlanm birlil 
'

artdrma yoluna gidebilirler. Bunun en srk rastlanan orne.'

tegebbtisler arasrnda fiyat ve miktar tespitini vo pa;;
paylagrmmt ongoren anlagmalarla oluqturulan kartellercr

Anlaqma sonucunda iiretim miktanrun ktsrlmasrndan ya -
fry atlarn ytiksek seviyelerde belirlenmesinden ttiketic :.,'

zarar gorir. Fiyatlarr aralanndaki anlaqmalarla garr
ahrna alan tegebbiisler, ayrrca tiriinlerin kalitesini
gegidini ya da dafrtrm kolayhklanm geligtirmek i'
yarrgmaktan vazgegerek ttik eticiye zatar verebilirler.
Fiyat anlagmalan her zamanilk aqamada fiyatlarrn ytiks'
belirlenmesi geklinde goztkmeyebilir. Teqebbtis

aralanndaki gizli anlaqmalara uymayan rakiple: I

cezalandrmakya da piyasaya yeni bir giriqi engeller'

amactyla ktsa vadede fiyatlan anlaqarak diiqiirebilirler.
Ancak anlaqma drgrnda kalan rakipler diigiik fiyat'-

dayanamayrp piyasa dtqma itildiklerinde orta ve L--'

vadede hem gok daha yiiksek fiyatlar belirlemek . '
uygun ortam saflanmrg olur, hem de piyasadan bir girli;
elsilmesinin neden olacafr diler bir dizi olumsuz 

'

ortaya grkabilir. ..

2 6. B a5bakanlk Yiiksek Denetleme Kurulu' nun TE KE -

dair 2006 yrh Raporuna g6re. si-eara freticisi firmal'-
hasrlata dayah Pazar paylan 2005-2006 yrllamda
qekildedir;

Firma 2005 2006

27 . 2007 yrh itibariyle TEKEL'in Pazar payt o%30 cir a:.'

diiqmiiqtiir. Bu noktada, dava konusu karata dayah ola:-

deviryaprlmasr halinde piyasa gu gekilde oluqacaktr:

Philsa %47.9

Tekel %31.3

Philsa %51.1

JTI %9.2

BAT %5.9

%3r.5

%47.9

%r0.9

%s.7

BAT

JTI

2S.Davakonusu iizelle$tirme islemine karsr crkan 4l

bilim insanrnrn Mart 2008 tarihli agrklamasrnda c

ortaya konulduEu gibi" bu satr$ islemi ile a] I

zamanda uluslararasr sigara kartelleri olarak cl

bilinen iic firmanrn piyasa hakimiyeti 7o90'la'
gececek ve biiylelikle iizellestirme ile olipogol h

piyasa olu$umu desteklenmi$ olacaktrr.

29. Bu qirketler ile tiitiin ahmt k6nusgnds r":
uluslararast tekel konumunda olan bir iki firma:
ortaklaqa girigimleri ile yakrn zamanda tiittin tanmtnr
ttittinciiliipiin bir kag firmanm kontrolii altrna girrr''

L:

%36

%10.9

,-. ,,i,'-, r:'l:r,l # a,,..*.;1. -,ii1i.l:f lr::i
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kaErmhnaz bir sonuq olacaktr. Geliqmekte olan iilkelerde
ttitihciiliik alamnda yaqanan geliqmelerin dolal bir sonucu
olan bu durumu birebir yaqamrq iilke omekleri mevcuttur.

30. Davah idarenin higbir defierlendirme yapmakszrn
dava konusu karan aldr[r diigiiniilmektedir. Kartel
olusturan firmalarrn ortak grkarrnrn. gelitmis
iilkelerde ciddi bir $ekilde dii$ii$e gecen sigara/tiittin
kullanrmrnr bizimki gibi denetimsiz iilkelere
kaydrrmak ve tiiketimi arttrrmak olduEu. iilke tiitiin
piyasasrnrn tamamryla bu sirketlere btrakmanrn
sadece rekabet hukuk anlamrnda deEil kamu saEltEr
agrsrndan da gokiintiiye yolagacak bir duruma yolagacapr
asikardrr.

31. Sonug olarak; varhk sebebi tekelleqme ve kartellegme
ile miicadele etmek olan davah idarenin dava konusu karar
ile sigara sektortinde kartelleqmenin oniinii agtr[r agrk
oldu[undan, dava konusu iqlemin iptali gerekmektedir.

iii. Rekabet Mevzuatrna Avkrrr Olarak Tasarlanan
itrate

32. TEKEL Sigara'run ozellegtirilmesine yonelik olarak
Rekabet Kurumu tarafindan hazrlanan 08.09.2004 tarihli
onbildirim goriiqi.inde,

.. Bilindi[i gibi diinya sigara pazan sayrh aktoriin faaliyet
gosterdifi bir piyasa konumundadrr. Btiti.in dtinyada
oldufu gibi iilkemizde de bu pazara onemli derecede girig
engelleri bulunmaktadrr. .. Bu engeller, Tiirk sigara
pazarrna girecek potansiyel iireticilerin piyasaya gergek
anlamda ntfuz etmelerini engelleyen, bir baqka deyiqle
pazarda giiglii rekabetEi baskr yaratmasmt onleyen
unsurlardr...

dedikten soffa, bir dizi tesbite dayah olarak $u sonuca
varmr$tr;

1-TEKEL'in sigara markalarrrun boliinerek satrlmast
halinde, bir biitiin olarak yaprlacak satrga gore daha
rekabetgi bir yapr elde edilebileceli,

2-Bir btitiin olarak satrg yonteminin tercih edilmesi
durumunda, devralacak teqebbiistin/tegebbiislerin
pazardaki konumuna gore makul siirelerde gergekleq-
tirilebilecek boliinme modellerinin ya da sahip olunan
marka veya markalann elden grkarrlmasmt igerecek
modellerin Kurul tarafindan onerilece Einin bilinmesinin
gerektifi,..

3 3 . Bu gortiq, rekabet hukuku agrsrndan "yararh" ycintemin
sigara markalanmn boliinerek satrlmasr oldufunu ortaya
koyarken, dava konusu ihale ile TEKEL Sigara'ya ait ttim
sigara markalarr boliinmeksizin satrlmrqtrr.

34. Satrlan markalar arasrnda yer alan Tekel 2001 markasr,
yukarrda ahntrlanan Bagbakanhk Yiiksek Denetleme
KuruluRaporunda dabelirtildiEi iizere, yurt igi pazanntek
bagrna o/ol4.2'sine sahiptir. Piyasada bulunan difer
iireticilerin higbir markasmm bu diizeyde bir satrg hacmi de
yoktur.

ir'. De1'anak hanfOyf Xararrnrn HukukaAylarrh[r

35. Dava konusu iglem, oziinde; TEKEL'in baflr ortakltlt
Sigara Sanayr i gletmeleri ve Ticareti A$. nin sigara iiretim
igi ile ilgili varhklamlr satr$ ve miilkiyetin gayri ayni hak
(intifa) tesisi yontemi ile bir biitiin halinde
ozelleqtirilmesi, yani. kamu miilkiyetinin ozel miilkiyete
doniiqtiiriilmesi i glemidir.

36. TEKEL ile ilgili saflq karannrn deferlendirilmesinin
yaprlabilmesi iEin, kamu miilkiyetini ortadan kaldrrmaya
yonelik iqlemin, Anayasa'run 13, 35 ve 4T.maddeleri
gere[i, 4046 sayrh yasamn amaclna uygun olmast
gerektili agrktrr.

37. Bunun yarunda, TEKEL'in tabi oldupu 233 Sayir
Kamu iktisadi Teqebbiisleri Hakkrnda KHK'nm "kapsam
ve amag" baqhkh l.maddesinde tammlandr[r gibi, IDT ve
KiK'lerin ekonominin gereklerine gore, karhhk ve
verimlilik temelinde faaliyet yiiri.itmekle yi.iki.imlii
olduklarr ortaya konulmugtur.

38. TEKEL Sigara'da, bu prensiplere uygun olarak,
yaptrlr yatrnmlar, tiitiin iireticisinin iiretim devamhhlrm
sallayacak diizeydeki ahmlan, istihdam ve Hazineye
ekonomik katkrlarr ile faaliyetlerini siirdiirmektedir.
Otesinde, Baqbakanhk YDK'nun 2007 taihli raporunda,
yaprlan yeni yatrnmlar ile TEKEL Sigara'mn yrlhk
faaliyet kanmn 600 milyon YTL diizeyine ulaqacalt
(sf.43) belirtilmiqtir. (Ayrrca karh durumda olan
Sigara'run satrlmasr TEKEL'in mali biinyesini de son
derece olumsuz etkileyecektir)

39. Diinya sigara sanayiinde en onemli ihracatgr iilkeler
ABD, ingiltere, Hollanda, Brezllya, Almanya ve Qin iken,
bu iilkelere ait uluslararasr tekel konumundaki firmalann
ig piyasaya giriqi ve Tiirkiye'de fabrika kurmalanna izin
vermeleri siireci ile hem yabancr sigara ahmr/tiiketimi
artarken hem de iilke tiiti.in iireticilerinin hala en onemli
alrcrsr konumunda olan TEKEL, azalan Pazar payrna
ra[men gerek sigara iiretimi gerekse de ti.itiin tanmrna
ciddi katkrlar safl amaktadrr.

40. Belirtilen yasal gergevede, ozelleqtirme baskrsma
ralmen, ticari esaslar dahilinde iilke igin tiretmeye devam
eden, kamu giderine yolacmayan. halihaztrda
verirnlilik esasr iizerinden faaliyette bulunan ve daha
da onemlisi iizel sirketlere nazaran KAMU
SA6LI6INA DAHA DUYARLI DAVRANAN
TEKEL Sigararnrn ozelleqtirilmesi, kamu miilkiyetinin
ozel miilkiyete doniigttirtilmesi iqleminde Anayasa ve
4046 sayir yasaya uyarhk bulunmadr[r diigiiniilmektedir.
4l. Benzer bir gekilde, ozellegtirilmesine yonelik ihale
yaprlan PETKiM Ag. ile ilgili olarak agrlan Sava
sonucunda verilen 27 .12.2007 tarih ve 20071939
YD.itiraz Nolu Danrqtay IDDK kararrnda,

Ozelleqtirme uygulamalan idari iglemler yoluyla
gergekleqtirildifinden, bu iglemlere kargr agrlan iptal
davalartnn21TT say{rldari Yargrlama Usulii Kanunun 2.

maddesi uyarmca yetki, gekil, sebep, konu ve makq4![g
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y<inlerinden yargrsal denetime tabi tutulmalarr
gerekmgktedir. Ozeileqtirme iqlemlerinin iptali istemiyle
agilan davalarda yargrsal dentimin hukuka uygunluk
denetimi oldufu, yerindelik denetimi igermedi[i
hususunun gdzardr edilmesi hukuken miimkiin de[ilse de
tizelleqtirmeye iliqkin iqlemlerin teknik <izellikler tagrdrlr,
siyasi iktidarlarrn tercihlerini yansrttr[r, dolayrsryla
yargrsal denetimin daha ziyade iglemin yetki ve gekil
unsurlan iizerinde yaprlabileceli de hukuken kabul
edilemez. Bu gergevede konu delerlendirildilinde
ozellegtirme iqlemlerinin yetki, gekil, sebep, ve konu
unsurlanmm yanl sra maksat yciniinden de hukuka
uygunluk denetiminin yapilmasr zorunludur. Bi.ittin idari
iglemlerin Kamu yarafl maksadrm tagrmasr gerekti[i
tarhgmaszdrr. idari iglem tesis ederken kigisel, siyasal,
iigiincii kigilere yarar sallama amacr giitmemeli, mali grkar
sallama amacryla yetki saptrrmasr iginde bulunmamah,
ayrrca birden fazlakamu. yaf,anmn gatrgmasr durumunda
'oiistiin kamu yaranm" dikkate almahdrr.Dolayrsryla idari
iglemin maksat yciniinden yargrsal denetimi de iglem ile
sallanan her ttirlii yarar ve iglemin ortaya grkardrfr ttim
sakmcalar griz<iniine ahnarak yaprlmahdr. Aynca, Yasada
ozel bir amag belirlenmig ise iqlemin bu amaca uygun
olmasr gerekti[i de kuqkusuzdur.

denilerek yargrsal denetimin boyutu ve anlamr netleq-
tirilirken,

PETKIM 1I.9.1987 tarinde <izellegtirme kapsamrna
ahnmakla beraber blok satrg yoluyla dzellegtirmesi uzun
vadede gergekleqtirilememiq ve go[unluk hissesi kamuda
kalmaya devam etmigtir. Siireg igerisinde hem yatrrm-
larrnr hem de i.iretimini artrarakpetrokimya sektortindeki
stratejik kurulug niteliEini korumug olup, etilen
hammaddesi, termo plastikler grubu, elyaf hammaddeleri
grubu ve diler iiriinler grubu olarak sayrlabilecek iiriin
geqitlili$ ile kimi iiriinlerde %20-%50 arasmda, kimi
iirtinlerde daha yiiksek oranlarda Pazar paytna sahip
bulunmaktadrr. 2000'li yrllarda baglatrlan Kapasite Artrmr
ve Modernizasyon proj elerinin gergekleqtirilmesi igin 437
milyon ABD Dolarr delerinde yatrrm yaprlmrq ve 2005
yrhnda tamamlanan bu yatrnm sayesinde fabrikalann
iiretim kapasitesi onemli oranda arttmlmrg olan PETKIM,
kar eden bir kurulug haline gelmiqtir.

Bu durumda, 4046 sayrh Kanun ozellegtirme uygula-
malannda ekonomide verimlilik artrqr ve kamu
giderlerinde azalma sa[lamayr amagladrlrna gore;
petrokimya iirtinlerine olan talebin siirekli artr[r
iilkemizde, yapianyatrnmlarla iiretim kapasitesi artan v e
kar eden biiyiik bir petrokimya kompleksi olan
PETKIM'in %51 oranrndaki kamu hissesinin
ozellegtirilmesinde iisttin kamu yararr bulunmadrlr
sonucuna varrlmrgtr.denilerek de 4046 sayilr yasada
ong<iriilen amaca uygun bir iglem olup olmadrfr
delerlendirmesi sonucunda yiiriitmenin durdurulmasr
karan verilmigtir.

F. Yiiriitmenin Durdurulmasr istemi Hakliirnda

42. Yukarrda belirtmeye gahgtrIrmrz hususla:
do!rultusunda, agrk bir qekilde hulcuka aykrr olan dave
konusu karar sonrasr, satrg siireci, OYK karan il:
TAMAMLANMI$TIR. Daha once yaqanan orneklerd.
oldulu gibi, hisse devir anlagmasmm imzalanmasrile fiil-
devir gergekleqtikten sonra verilecek bir yargr kararul:
uygulanmamasr sciz konusudur.

43. Olasr bir yargr karanm uygulanamaz hale getirerel
hukuk devletine ciddi bir golge diiqiirecek boylesi b:
durumun oluqmamasr igin,2577 sayrh iYUK 27l4bent
gerefince, <incelikle, idarenin savunmasr ahnrnca!'o
kadar yiiriitmenin durdurulmasrnr, akabindr
savunma siiresi krsaltrlarak ve memur eliyle tebliga;
yaprlmak suretiyle almacak idare savunmasl sonrasl c"r

dava sonuna kadar yi.iriitmenin durdurulmasrnr tale:
zorunlulu[udolmugtur.

G. Sunulanve Toplanrlmasr istenilen Belgeler

a. Vekaletnameler

b. DavakonusuOYKkararr

c. Salgrm Durdurmak, kitap ilgilib<iliim

d. AydaA.Yureklisunumu

44. Sunulan belgeler yalmda, dava konusu uyuqmazhg=
gdziime kawqturulabihnesi agrsmdan, davaya konu O\a.
karanna dayanak olugturan Oin iqlem dosyasrnrn, ihaler':
katrlan firmalar ile ilgili gerekli belgeleri, deper tesbr
komisyonu raponrnu da igerir tam bir iglem dosyasrnr-
istenilmesini talep zorunluluSu do$muqtur.

H. Sonugveistem

45. Yukarrda belirtmeye gahgtrIrmrz hususl,i-
dofrultusunda,

a.TEKEL'in balh ortakhlr Sigara Sanayi iqletmeleri r,
TicaretiA$.ye ait varhklann "satlg" ve "miilkiyetin ga1:
ayni hak (intifa) tesisi" yontemi ile ozellegtirihnei

illemine onay veren 22.04.2008 tarih ve 2008123 say,:
OYKkarannrn iptaline,

b.2577 sayrh yasanln 2T.maddesi hiikiimle:
do!rultusunda agrk bir qekilde hukuka aykn r
uygulanmasr halinde telafisi mtimkiin olmayan zart
do[urmasr kesin olan dava konusu karar ile ilg:-
oncelikle davah idarenin savunmasl almmcaya kad;
akabinde, 27 I 4 bendi hiikmti gergevesinde krsaltrlmrq'r :

savunma stiresi ve memur eliyle yaprlacak tebligatrr
sonrasrnda, dava somrn a kadar yiiriitmenin durduru'
maslna,

c.Dava masraflan ve vekalet i.icretinin davah id;
iizerinde brrakrlmasrna,karar verilmesini saygrl,
miivekkiller adrna dilerim.

DavacrlarVekili

Avukat Giikhan Candogel

i.ffiiis+ul+is.**rip.t+
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BILIM INSANLARI
TEKEL'IN

OznrrEgriniruEsixn
KAR$I

BasmAgrklamasr
Prof.Dr.Tavfun OZKAYA

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temel kuruluglanndan olan
Tekel'in altr sigara fabrikasr I milyar 720 milyon dolara
British American Tobacco Tiitiin Mamiilleri Sanayi ve
Ticaret A$."'ne (krsaca BAI) satrlarak ozellegtirildi.
Kamuoyu, fabrikalann yanmda iki yrlhk yaprak ttittiniin de
verildi[ini yeni anladr. Tekel'in benzeri firmalar, ornek
olarak Galleher firmasr I4,7 milyar dolara, Tekel'den daha
kiigiik olanAlmanya'nrn Reemtsam firmasr ise 6,2 milyar
dolara satrlmrq idi. Tekel yok pahasma sahlmrgtr. Sert
paket konusundaki yatrrrmlan geciktirilerek ve OtV
vergilerinde Tekel aleyhine kararlar almarak Tekel'in yurt
igindeki pazar payr 1999'da o/o70 iken 2007 yfinda %o30
diizeyine inmiqtir. KArhhlr siirekli agalrya gekilen Tekel'in
baztyatrtmlarla yrlhk faaliyet kdnnm 600 milyon YTL'ye
yiikseltilebileceli 2007 tarihli Baqbakanhk Yiiksek
Denetleme Kurulu raporu ile saptanmrgtr. Aleyhine
kogullar nedeniyle Tekel k6rr 2006'da 199 milyon YTL
olmugtur. Eli kolu balh Tekel'e kargr her ttirlii giiciinii
kullanabilen o/o40 pazar payrna sahip firmarun 2006 karrmn
420 milyon YTL oldulu dikkate ahmrsa, aslmda sadece
fabrikalarrn arsa deferi ve tiitiin stoku bile odenecek
deferden biiyiik olan Tekef in iig dort yrlhk kanna satrldrlr
soylenebilir. Tekel'in ozelleqtirilmesi ile sektorde tek bir
yerli firma bile kalmayacaktr. Dahasr tam bir oligopol
piyasasr yani az sayrda i.iyeden oluqan bir takrmrn tekeli
olugacaktr. Tekel'in ozelleqtirilmesi sonrasr ilk iki firmanrn
pazar paylan toplamr Yo8I, ig firmarun ise %o90 olacaktrr.
Rekabetin soz konusu bile edilemeyeceli bir durumla karqr
karqryayv. Ekonomi teorisi bu durumda firmalann
iireticiden istedifi fryatlan yaprak ttitiin alabileceli ve
sigarayt da istedikleri fiyattan satabileceklerini
gostermektedir. Tekel'in igki boliimtiniin ozellegtirilmesi
sonrastnda, gok daha yaygn bir rekabet olmasma ralmen
iizliJ;m fry atlan agalr gekilebilmiqtir.
Tekel'in ozellegtirilmesi ile yaprlacak olan kar transferleri

ekonomimizin cari agrk problemini daha da afirrlaq-
tracakttr. igki boliimiiniin ozellegtirilmesi sonrasrnda da
goriilen vergi kaybr sigara fabrikalannda da gortilecektir.
$imdiden fabrikalarrn kapatrlmasmdan soz edilmektedir.

istihdam diiqiigti ve sendikasrzlagtrrma yaygn olarak
gortilecektir. $imdilik Tekel'de kalan yaprak tiittin
igletmeleri, sigara fabrikalarrm yitirince bagsz kalacak,
k6rhhklan gerileyecek ve bir siire sonra onlann da
ozelleqtirilmesinden soz edilecektir. Yurt drgrndan gark tipi
ttiti.in ithalatr bile giindeme getirilebilecek, anlaqmah tanm
ktskactnda zaten bunalan tiitiin iireticisi kolelik
koqullarrnda tiretime zorlanacaktrr. Bu durumun
Osmanlt'nm Reji doneminden ne farkr kalacaktrr? Tiitiin
iiretilmeyen topraklarrn onemli bir boliimiinde ozellikle
Do[u ve Giineydolu Anadolu Bolgesinde boq kalan
ar azller de ero zyon yo [unla g ac aktrr.

Tiimii tekellerin elinde olan bir sigara sanayinde sigara
promosyonlan insafsrzca artacaktrr. Orta o[renim
qocuklan ve kadmlar hedef kitle olarak seqilecektir.
Sonugta hazineye girecek olan delerin her sene en az lki
katr toplumca ve devletge safhk harcamasr olarak
yaprlacaktrr. Bunu engelleriz diyecek olanlara bu gtine
kadar engelleyemediklerini hatrrlatahm. Dava sonuglarr
dosyalarda duruyor.

Bazr frmalar tiniversitelerde ve okul onlerinde bedava
sigara da[rtmaktan, ilkokul gocuklanna marka sigara-
lanmn logolarr igeren defterler ve marka sigaralanna
benzeyen gikletleri.iretmeye kadar heryolu denemiqlerdir.

Bu ozellegtirme ne sigara fabrikalarrnda verimlilili
artttacak, ne de kamunun harcamalannr azaltacaktr. Bt
ozelle gtirme iilke grkarlanna aykndr, ttitiin iireticilerinin,
iggilerin, ti.iketicilerin, vergi odeyen herkesin ve devletin
kaybetmesi ile sonuglanacaktrr. Bilim insanlan olarak bu
ozelleqtirmenin iptalini iilkenin savunulmasr ile egde[er
gortiyoruz ve "Tekel vatandt sattlamaz" diyoruz.

21 MESLEKTA$rMr1 FiiMicASYON
OPERATORU OLDU

Izmir Zirai Karantina Miidtirli.ig-unde 28 Nisan-O9
Mayrs tarihleri arasrnda agilan Fiimigasyon Teknili ve
Uygulamalan kurs prograrilna katrlan meslekraglanmrz,
kurs sonunda yaprlan srnavda baganh olmuglar ve 'Tiittin
Fiim igasyon Operatorii Belgesi' almrglardr.

Kurs siiresince Meslektaglanmrza her tiirlti teknik
desteli saflayan ve gok iyi ev sahipli$i yapan, bagta
Mtidiir Sayrn Muharrem SELQUK Beye, E$itrnenler
Sayn Jale YARUTKAN, Songi.il GUMU$, $ehnaz
KAYIKQI, Gonca OZKAN, Ekrem QETIN, gahabettin
ORGLIN, Siileyman 1LHAN ve ti.irn izmirZiraiKarantina
Miidiirlii[ti personeline tegekkiir ediyoruz.

'Ttittin Fiimigasyon Operatori.i Belgesi' alan
Meslektaglanmrzrn isim li stesi

Umit KUL, Kubilay KOQ, Emin BULUT, Ramazan
KAYA, Hiiseyin MAIARACI, M. Ali AGAR, Kadir
EKEN, M. Cesur QIQEK, Murat ACAR, M. Ali A$I-fK
ibrahim ELMAS, Temel KURT, Ahmet $ENO6LU, Fuat
$IM$EK, Aykut $AHIN, Y. Nesip ALTIN, Umit
AI{DUMAN. Nurettin CAWAK. Mustafa BICER- Suat

QiL, M. CengtzOzDEMiR.

I
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dayanrlarak haznlanan, Tiittin Eksperlerinin Gorev,

Mesleki Sorumluluklan ile ilgili Usul ve Esaslar

Yonetmelik 241112008 tarihli ve 26766 sayrh Resmi

Bilindili itzere, 4733 sayrlt Kanunun 6 ncr maddesine

Eksperlili yiiksek okullarrndan veya muadili yerli ve yaban;

otuitarAr:n ilsans diizeyinde yiiksek o[renim diplomasr alarar

mezun olmug, tiitiln ahm ve sattm muayenelerini yaparar

tiitiinlerin uutif, a"g"t ve nevilerini belirleyen, tiitiin iqleme=:

bakrmr ve fabrikasyonu konulannda uzrnan olan, Tiltiin Ekspc

veya Ttittin Teknolojisi Miihendisi unvanlna sahip tekn:r

elemanlari' qeklinde tammlanarak; Tiittin Eksperi un-va1{1

sahip olmayanlann, tiitiin altm ve satlm muayenelerini, tiittl
,rutri, O.g"i ve nevilerinin belirlenmesini, tiitiin iqleme, baku:'

fuUtiiutio" eksperli[ini yapamayacaklanmr .tiitiin iqlerini
bilirkiqi ve hakem olamayaiaklannt kesin bir qekilde ifao

edilmigtir.
Ulkemizde Cumhuriyetin kuruluqundan bu yana tiirr

ilretimi, ig ve drq ticareti grkanlan 6zel yasalarla diizenlenmiS r 
'

9ok srkr'denetim tedbirleri uygulanmrqtrr' Tiitiin ve ttir-::
iiriinleri, sosyal ve ekonomik oneminin yam srra son yillara

giderek artan toplum salh[r boyutu ile de. her zaman ya--

[U"nt"-"yi g"r.tti."""I dzelliklere sahiptir' Reji idaresir:r

ilgasrndan 
-soira 

tiitiin ve tiitiin iiriinlerine iligkin teknik ve id':r

lSrevleri yiiriitmek ve yonetmek iizere giirevlendirilen Tiir-r

Eksperleri, Cumhuriyetin ilk yrllarrnda lise. (idadi) m:n:
tu.-Ou" segilerek S yittrtfnstitti efitimine tabii tutulmuqlarcr

Sektiirde Aegiqen mevzuata ve piyasa gartlanna paralel olari'r

Tiitiin Eksperlerinin efitiminde de bilimsel alanda yenileme'r

yaprlmrg, tiittitt nmp"rleri Yiiksek Okulundan (TEYO) 
- 
I 9- :

yrfrndan'itibaren cin lisans, 1986 yilmdan itibaren de lisa:

seviyesinde ve miihendislik formasyonu ile mezun-ir

verilmiqtu.
ilugtine delin tiitiin ve ttitiin iiriinleri ilgili rn:

diizedemJlerde,''Tiitiin Eksperi unvanlna sahip olan.rn

tarafindan yaptlmasr ongiiriilen i9leri yetkisiz kigil<:

yaptranlara"- kargr cezai htit tlotte. yer almadrlrndan ]!u'ntsperle.i Yflkset Okullanndan (TEYO) mez-un olan T[:;
Eksperlerinin/Tiitiin Teknoloj isi Miihendislerinin mesleki 96rr

ve yetkileri diplomasrz kigiler tarafindan kullarulrmq ve'l's

kullandrnlmtqfir.
Tiitiin ticareti yetki belgesi sahibi gergek ve t[:r

kigilerin, ilgili Kanun ve Yiinetmelik gereli olarak, tiitiin ahn

.uir- -nuy'"neleri, tiitiin vasrf, defer ve nevilerinin belirlenmer

iq ve iqlemleri ile tiitiin iglemesi, tiitiin-bakrmr ile tff-L:

fabrikasyonu konulannda Tiittin Eksperi/Tiitiin Teknolo-r

Miihendisleri tarafindan yaptlmast zorunlu olan igleri 1$)'!n-

siiresi ve ig kapasiteleiiyte uyumlu olarak bizatthi Ttril
Eksperi/Tiitiin Teknolojisi Miihendislerine yaptrrmak zoruL L

luklanvardu.
Bu nedenle, ilgili Yonetmelilin 7 nci ve geqici I r':'r:

maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerin TEYO mez'nr

meslektaglammlzln ileride mesleki gdrevleri ile i13

magduriyetlerine engel olmak ve sekttir igerisinde g<irev ya:"u

meilektaglanmrzrn bilirlenmesi agtsmdan zaman-nda Tiitur

Alkol liyutust Diizenleme Kurumu'na (TAPDK) girnderilrr

ve ilgili Kamrn gere[ince Tiitiin Eksperi/Tiitiin Teknol:r'

Miihendisi unvanlna sahip olanlar tarafindan yaptlr-
-otrioriit.tt 

iglerin yetkisiz kiqilere yapfirlglamast; hususlrl

iteilae numti protlemler ya$anmamasr igin onemle hattria:

gosterilecek hassasiyete gimdiden meslektaglartmrz a;n

teqekkiir ederiz.

Yetki ve
Hakkrnda
Gazete'de

yaytmlanarak yiirtirliile girmiqtir'
" AmlanYOn"t-"tigi" Gegici 1 inci maddesi, "BuYonetmelilin
yayrml tarihinden iiibaren iig ay iginde, serbest olarak gal4an

ttituo ettp"rleri de dahil olmak iizere; firmalar, alrcrlat, z\raat

odalan, tiitiin tanm satD kooperatifleri, her tiirlii iiretici birlik,

dernek ve kooperatifleri, ticaret borsa ve odalan, sanayi odalarr'

bankalar, sigorta girketleri, lisansh depo iqletmeleri ve Ttitiin

Eksperi galfitran-diler gergek ve tiizel. kigiler gahgtrrdtklarr

rtttin nt<sperlerine uit uitgi ve belgeleri Kuruma bildirirler."

itibanyle ytiriirliile girmigtir.
" 
+133 sayrlt tiittitt.t" Alkol Piyasast Diizenleme Kurumu

Tegkilat ve Giiievleri Hakkrnda Kanunun 6 ncr maddesi ve bu

furrrrn'u dayamlarak gtkanlan Tiittin Eksperlerinin Giirev' Yetki

ve Mesleki Sorumluiuklarr ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkrnda

Yonetmelik, Ttittin Eksperlifi ve Tiitiin Eksperlerinin g<irev'

yetki ve sorumluluklanm net olarak belirlemigtir'
Amlan Kanun ve Yiinetmelik'te, Tiitiin Eksperi, " Tiitiin

geklinde;
Aym Yirnetmelifin 7 nci maddesi ise "Gerqek ve tiizgl

kigiler her yrl arahk uyttidu, gahqtrdrklan Tiitiin Eksperlerinin

isimlerini ve istenilen bilgi ve belgeleri Kuruma bildirirler'

serbest gahgan Tiitiin Ekspeileri de istenilen bilgi ve belgeleri her

yrl arahk a-ynda Kuruma bildirmekle er' Bilgi ve

Lelgelerde meydana gelen defiqiklikler, bir ay igerisinde Kuruma

bildirilir." qeklinde diizenlenmiqtir.
Yine, 151412008 tarihli ve 26848 sayh Resmi Gazete'de

yayrmlanan Tiitiin, Tiitiin Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri
'Genel Mtidiirliiltiniin Yeniden.Yaprlandrnlmast ile Tiitiin ve

TiitiiLn Mamullerinin Uretimine, iq ve Drq Altm ve Sattmma' 4046

Suy* fu"*da ve 233 Sayrh Kanrrn Hiikmiinde Kararnamede

Oeglqittik Yapilmasma Dair 4733 sayilt Kanunda Deligiklik
Yaiin 5752 sayrh Kanunun 3 iincii maddesi b) bendi ile
,.ureticiden satrn aldrklan tiitiinleri satrg merkezlerine veya

Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazrh sozleqme yapma-tarihine

uymayanlara, igleme ugtltg ,r" kapamqlarr ile tiitiin stoklarrm ve

ttittitt A"potu.tm siiresi iginde bildirmeyenlelo izinsiz standart

drgr igleme yapanlara, bu Kanunda Tiitiin Eksperi unvallla
ruttip otuntur tarafrndan yaprlmasr iingtiriilen igleri yetkisiz

t<igitere yaptrranlara, yazt'h sozleqme esasl.veya aAtk 1{rr.n1
V-Ontemi ite Vaprlan alm satrm kapsamrndaki yiikiimliiliiklerini

siiresi iginde yerine getirmeyenlere onbin Yeni Tiirklirasrndan
ellibin Yeni itirk Litustoa kadur idari para cezasr verilir' Bu

htitii- Kurumdan izin almadan bir yere mahsus ttitiin geqidinin

tohum veya fidelerini baqka geqitlere aynlmtq olan yerlere

ekenler, dikenler veya bu amaglarla taqlyanlar hakkrnda da

ryg.rluno." hukmii g.iitit-i9ti.. Bu hiikiim, 15 Mayrs 2008 tarihi

Saygtlanmtzla.

Yonetim Kurun;
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yaklaqrk 7000 kolcu; birtakrm suglardan hrikiim giymiq, toplum
igindeki konumlannr kaba kuwete dayanarak giiqlendirmek
isteyenlerden oluguyordu. Ellerindeki silahlarryla iot Uiiyiit Ui,

SayrnErtugrul GtiNAy
Kiiltiir ve Turizm Bakanr

Kapanan Tekel izmir Sigara Fabrikasr'nrn Alsancak'ta bulunan
kampus alanr Kiihiir ve Turizm Bakanhlr tarafindan izmir Ticaret
Odasr, Arkas firmasr ve Ekonomi Universitesi tarafindan kurulan
qirkete; sanat, kiilti.ir, turizm ve sosyal ya$am alanr olarak
kullanrlmak ri zerc 7 gubat 2008 tarihinde deviedilmiqtir.

Burada olugturulacak yeni kampus alanrna yazrli ve gorsel
basrndan edinilen bilgiye gcire, izmir Reii ftiltrir ve 3anat
Merkezi isminin verilmesinin diigiiniildiigii anlagrlmaktadrr
(Referans, 07. 03. 2 00 8 ).

. ..I7ryir.' iy sosyal hayatrna katkr sallayacalrnr diigiindiilii_mriz
b<iyle bir komplekse iilkemizin toplumial hafrzasrnda u"i, k"d".
ve somiiri.iden bagka bir hatrra brakmamrs reii idaresinin isminin
verilmesi kamu vicdanrnr yaralayac akfi . Hafvalarr tazelemesi
agrsrndan reji idaresinin gegmiqini krsaca hatrrlamakta fayda
bulunmaktadr.

" 14 Nisan 1884'te faaliyete gegen Memalik-i Sahane D0hanlarr
Miigterekri'l Menfaa Reji girketi ya da Tr.iriin Rejisi, 19. yiizyirn
sonlarrnda Osmanh ekonomisinin candamarr olirak
nitelendirebilece!imiz tritr.intin iiretim ve deIerlendirme
agamalannda tek yetkili olmuqtur. Reji kurulmadan once
hittinden elde edilen vergileri toplama i9i 1g75 yrhnda GaIata
bankerlerinin ycinetimindeki Riisum-u Sitie idaresi'ne
brrakrlmrgtr. Muharrem Kararnamesi ile devlet mali agrdan iflas
ettifini alacakh devletlere bildirince, tiitiin gelirlerini toplama i9i
bu kez Diiyffn-u Umumiye idaresi'ne terk edilmigtir. 

-Bir 
siiie

sonra Diiytn-u Umumiye igerisindeki Fransrz tahvil sahipleri bu
idareyi tritiin ekiminden dogrudan do!ruya pay almaktan
vazgegkerek tiitiin tarrmrnt ayflca diizenleyip vergilendirmek
iizere yeni bir <irgi.itlenmeye gidilmesi yolunda ikna etmeleri
sonucunda.Reji $irketi, Osmanh imparatorlu$u ile Diiyun_u
Umumiye idaresi arasmda yaprlan 2i Mrays lgg3 tarihli bir
srizleqme ile kurulmuqtur. Tiihin Rejisi'nin kurulmasryla Osmanh
Imparatorlulu'nda yerli tiihin iiretimi artrk tam anlamrvla
Osmanh Bankasr, Credit Anstalt ve Bleichroder banka
gruplarrrun denetimi altrna giriyordu.

gtig konumuna ulaqan kolcular, tiittin kagakgrhgrm onlemek
bahanesiyle halka tiirlti igkenceler yaprp, ciliiml" bit"r, pek gok
siiahh gatrqmada bulunmuqlardr. Reji'nin faaliyette butunaugu
donem boyunca 50-60 bin civannda insan yagamrnr yitirmig;
sadece 1901 yrhndaki gatrqmalarda olen insan sayrsr 20.000ii
agml$tlr. Niyazi Berkes 'in '200 yrldrr Neden Bocahyoruz?' adlr
eserinde de belirtildili izere, "...bir k<iylii bu idaienin tekeli
aitrnda olan kendi yetigtirdi$i tiitiinden yarrm okka bir yana
saklayayrm dese Reji kolcusu tarafindan kiitl dive alnrndan
'uurulurdu. " Yapmrg olduklarr yasadrgr uygulamalarl a y alntzca
dinin iireticilenne degil, britiin halka iqkenci eden Reii kolcula'. ]

aynt zamandaTiirk folkloruna geniq bir malzeme brrakmrslardrr.
Bugrin dillerden di.iqmeyen "ecikertme Tiirkiisii"niin su sozleri. ]

Reji kolculannrn Tiirk halkrmn bilingaltrnda ne gibi bir y_er iq-gai
eltigine en giizel omektir: "Gidelim gidelim be Halilim/
Qiikertmeye varahm/ Kolcular giiriince Halilim nerelere
kagahm/ Teslim olmayahm Halitim aman kurqun sagahm"
yine, "Ktir olsun kolcu Avni / tiksiiz brraktr seni / Nenni
tosunum nenni / Sabret gelir zamanr" sozlerinde oldugu gibi
annelerin begikteki gocuklanna ninni malzemesi olan Reii
kolcularr iqte bu zuliimleri gergekleqtirmiglerdir. Silahh kolcu
birlikleriyle adeta devlet iginde yeni bir devlet olan Reii'ye karsr ]

baqta tiitiin iireticileri ve "ayrngacr" olarak tanrmlanan tritiin
kagakgrlarr ile halk biiyik tepki gostermig ve sonugta <irgiitlii j

olmayan, ama yine de onemli bir baskaldrrr oLrak
niteleyebilecegimiz bir sivil direnigin omegini vermiglerdir.

\,eji'ye karqr olugturulan bu tepki, girketin cumhuriyet
doneminde devletleqtirilmesinde <inemli etken olmusiur.
Atafi.irk, ba$rmsrzh$rn sadece siyasal alanda degil ekonomik
alanda da olmasr gergelinden hareket ederek Tiitiin Reiisi'ni 4
Mart 1 9 25 tarihinde devletleqtirmi gtir.,,

Reji tiitiin tanmrndaki kiigrik iireticiligi driniiqtiirerek onu
iiretken bir hale getirecek mekanizmalarr uygulama alamna
koymamrgtrr. Aksine, tiihin ekim alanlannr srnirlavarak vanm
doniimden az topraklarda tiitiin ekimini yasaklayarak, iireiiciye
tarlasrna tiihin ekebilmesi igin ,re.eceli ruhsatnameyi tiiilf
zorluklardan sonra vererek bir anlamda iiretimin yolunu kesmeye
qahqmrqtrr. uriinlerine hak ettikleri bedeli alamayan iireticiler,
Reji'ye iiriinlerini satmak istemeyince, Trittin kagakgrh[rm
onlemek amacryla Reji'nin oluqturdulu silahh birliklerle
toplumsal gatrqmalann ciniinii agmrq ve binlerce insan yagamrnr
yitirmigtir. Reji'nin oluqturdugu silahh "kolcu" birlikle;i, bir
yabancr sennaye kuruluqunun girdigi rilkede neler yapabile_
celine en grizel orneklerden bir tanesidir. Kacak tiitiin satrslannr
engelleyebilmek amacryla Reji tarafindan istihdam edilen

Nitekim biiyiik onder Mustafa Kemal Atatiirk Reii'nin
kaldurlmasr sonrasmdaki bir Meclis konu$masrndu, ttittin
iir_eticisi 

-ve 
devlet geliri ile ilgili olarak .'...Cumhuriyetin ilk

yillarmda mali mesleklerde gelir safilayacak her imkanr
zorlarken tiitiin meselesi ve dolayrsryla Reji idaresi ele
ahnmrgtrr. Reji idaresi'nin kaldrrrimasrnr birinci derecede
gelir olarak diigiindiik. Reji kaldrrrldrlr zaman komgu_
larrmrzda oldufu gibi, bizde de tiitiiniin serbest bir endiistri
olarak brakrlmasr diigiiniilmiigtiir. Biiyle bir fikir cereyanr o
giinlerde bizde de hasrl oldu. Uzun boylu tartrqrldrktanionra
gekilmiq olan yabancr reji qirketi yerine, devlet elinde tiitiin
inhisarr yaprlmasrna karar verilmigtir. Bu surefle ilk gtnden
itibaren hem devlet varidatr (getiri) olarak bir saflam
kaynak ele gegmiqti; hem de reji tiitiin igletmelinin
kagakgrhfa karqr himayesi igin iizel polis kuweUeri kurmak
gibi bir kabus vatandagrn iizerinden kalkmrptr. yani aynr
zamanda ondan da kurtuluyorduk." Demigtir.
Tritiin Eksperleri Derneli olarak gehrin iosyoekonomik ve
kiiltiirel hayatr iginde yer alacak b<iyle toplumial bir kullanrm
alanrna Reji isminin verilmemesi gerektigini diiqiinriyor ve
tar afrmzc a gerekli has sasiyetin gcisterileceline inanryoruz.

Saygrlanmrzla.

Yiinetim Kurulu

+ . _. "Buy_aztmtzaymzarnandaArkasyiinetimkurulubaqkanhlr,
Izmir Ticaret Odasr Y<inetim Kurulu Baqkanhfir ve izmir Ekonomi
Universitesi Rektorltigiine g<inderilmiptir.,'

g
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Danrqtay (...)
Dairesi Bagkanhfrna

11.07.2009

Ytiriitmenin Durdurulmasr istemi
igerir

Giirevde Yiikselme/Unvan Defipikli[i
Yiinetmeli$i
iptali Davasr

Davacrlar : Tiittin Eksperleri Dernefi
Vekilleri :Avukat Gokhan Candolan

Bestekar Sokak No:61/B-3, Kavakhdere, Ankara
Davalr : Tiitiin, Tiitiin Mamiilleri, T:uzveAlkol isletmeleri

, Genel Mi.idiirliigii (TEKEL)
AtatiirkBlv. No:27 34083 Unkaparu, istanbul

p.Konusu : TEKEL Genel Miidrirhifri tarafindan

Itazrlanarak 16.05.2008 tarih ve 26878 sayrh Resmi
Gazetede yaytmlanarak yiirtirltife sokulan "Tiitiin, Tiitiin
$amiilleri, Tuz ve Alkol iqletmeleri Genel Miidrirliigi
Fersoneli Gorevde Yiikselme ve Unvan De[iqiklifi
lYonetmelifi"nin bazr hiikrimlerinin iptali ile dava sonuna
l<adar ytiriitmenin durdurulmasr isternini iqerir dava
dilekqesidir

: 16.05.2008 tarih ve 26878 savrh
esmi Gazete

[glemesi, bakrmr ve fabrikasyonu konulannda uzman olan,
hiitiin eksperi veya tiitiin teknolojisi miihendisi unvamna
lsahip teknik elemanlan" olarak tanrmlanan,

trmesleki personelin r.i,ve oldufu, tiitiin eksperlerinin --
mesleki, ki.iltiirel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaat,.-
korumak,iiyelerinin personel hukukundan doEan macic
manevi hak ve )riikiimliiliiklerini meslegin ve iilzele: -

yaranna en ulugun $ekilde halle gah$mak ve salu:-: ,"

(Tiiziikmadde4la-e),
liiyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde ve hu,
yardtma ihtiyag hallerinde iiyelerini ve mirasgrlannr ida:
kazai her nevi derecedeki mercilerde temsil etme.,
ettirmek (Triztik madde 4/g),mesleki geligmel r

aralanndaki yardrmlaqmayr sallamak amacr ile kuru1r
iiyelerinin onemli bir krsmr davah TEKEL biinyes-
gahgmakta olan bir dernektir. (detayh bilgi
w-ww.ruruneksper.org.tr )

B. Dava Konusu iglem
2.Davah idare tarafindanhaztlanan ve amacl (yonetn,.
madde 1),MADDE 1 (1) BuYonetmeli[in amacr, liyak:
kariyer ilkeleri gergevesinde, hizmet gerekleri ve pers
planlamasr esas almarak, Tiitiin, Tiitiin Mamulleri, Tu:
Alkol iqletmeleri Genel Miidiirliigii ile Baflr $irketl.
Miiessese Mtidiirltiklerinde gcirevli personelin, gor.
yiikselme ve unvan degiqikliklerine iligkin usul ve es,,
belirlemek.. olarak ifade edilen "Tiitlin, Ttittin Mamt. ,

Tuz ve Alkol iqletmeleri Genel Miidiirliigii Persr"
Gorevde Yrikselme ve Unvan Deliqikli[i Ycinetme. -

16.05.2008 tarih ve 26878 sayrh Resmi Gaze'.
y ay tmlanar ak ytirtirliile girmi gtir.

3. iqbu davamtzile, davacr derne[in davah idare biinyes.
Eahgmakta olan rigyiiz seksen'e (380) yakrn iiyesinin h",
menfaatlerini olumsuz etkileyen, 16.05.2008 tarih ve l:
saytlr Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliife ;
Yonetmelik'in,

i."Gorevde yiikselme srnavtna tabi olmadan !apl.:.
atamalarda aranrlacak gartlar" baqhkh 6.maddesi ile,
ii."Srnava tabi olarak gorevde yiikselme suretiyle yapl.:.
atamalar da ararulacak gartlar" baghkh T.maddesinin. . :
i steminde bulunulmaktadrr.

C. Giirevde Yiikselme Esaslarr4. 1965 yrhnda kabul e:
657 sayit yasarun 68. ve 3.maddeleri, devlet memurla:
gorevde yiikselme esaslannm objektif esaslara ballanm'
zorunlu krlmasma ralmen, bu konuda bir diizen-.
getirilmesi hemen hemen 35 yrlhk bir zaman alrc.,

18.04.1999 tarihli Resmi Gazetede yayrmlanan "D.
Memurlannrn Gorevde Yiikselme Esaslanna Dair G,
Yonetmeklik", 657 sayh yasanrn 3.maddesinde ongor
kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak, de

memurlannrn gorevde ytikselme esaslannr belirlemektec
5.Arulan "GenelYonetmelik" e gore,

Baqmiidi.ir, igletme, mtiessese, fabrika, kombina ve me'. .

miidtirliiklerine, tagra teqkilatr bolge ve il miidiin.
do!rudan merkeze bafh tagra kuruluglannrn m,.
kadrolanna ve bunlann yardrmcrhklarr drgrndaki kadri
srnav/efiitim ile (bu Yonetmelik hiikiimlerine dayah) a.-
yaprlacak, olup, Yonetmelilin 5.maddesinde de, Yonetr
hiikiimlerine tabi kadrolara atanmak iEin gerekli a, -
efitim gartr tarumlamasr yaprlmrgtrr.

3.$,

A.Agrklamalar
1. Vekili bulundulum Tiittin Eksperleri DerneEi,24 Ocak



6. Yonetmelige tabi kurumlar, belirlenen temel ilkelere
uymak ka1'dr1'la kendi ozel yonetmeliklenni grkarma
haVyetkisine sahiptirler. Dava konusu TEKEL yonetmeliEi
de bu yasal dayanak ile yiiri.irliife girmiqtir.
D. Kariyer ve Liyakat ilkesi
'7. T.C. Anayasast'nrn T0.maddesinin baShgr ''Kamu
Hizmetlerine Girme Hakkr-Hizmete Girme" olun
maddede,Her Tiirk, kamu hizmetlerine girme hakkrna
sahiptir. Hizmete ahnmada. giirevin gerektirdiEi
niteliklerden ba$ka higbir ayrnm giizetilemez
hnkmii yer almaktadrr. O[retide, kamu hizmetine girme
hakktna iliqkin anayasal ilkeler; serbestiik. egitlik. r.asalhk ve
liyakat olarak tarumlanmaktadr.
8. BurhanAykag, liyakat ilkesi gergevesinde. kamu personel
yonetiminin amaclnl,

.. orgtitiin biitiin birimlerine, orgiiti.in amaglannr tam olarak
gergeklegtirebilecek sayrda ve yetenekte personel bulmak,
yetiqtirmek, kamunun istedigi ve bekledigi hizmetleri daha
etkili, daha verimli, daha akrlcr ve daha nitelikli bir gekilde
sunmaktr..
geklinde belirtmigtir. Bu amaca uygun bir kamu orgritlenmesi
igin gerekli temel ilkeler, gerek o[retide, gerekse de 657
sayrh yasada; smrflandrma, kariyerve liyakat ilkeleri olarak
benimsenmigtir.

9. Bu gergevede, "kamu gorevlerine en yetenekli kigilerin
segilmesi" olarak da tammlanan liyakat. kamu hizmetine
giriqin ve hizmet iginde yiikseligin "ige uygunluk,, ya da
"baqarl" olgiitiine baflandrlr, uygulanan iicret ve diler
gahgma qartlannm hizmetin etkinlieineve siirekliliEine
katkrda bulunan gagdag bir perso-nel sistemi'nin on
koguludur.

10. Liyakat sistemi, oncesinde gegerli olan "kayrmacrhk,,
sisteminin,

.riisvet ve gorevi kottilze kullanma eEilimini arttrrmasr. kamu
hizmetinin siirekliliEi ilkesiyle gelismesi. her iktidar
deEisiminde hazinenin dolayh bir sekilde solulmasr ve kamu
gorevine almmada aracrhk ve komisyonculuEun yayrlmasr
sibi olumsuz nedenlerden dolayr toplumda btiyiik bir
huzursuzluk meydana getirmesi nedeniyle tasarlanmrg bir
yonetim ilkesidir.
E. HukukaAylarrhklar
i. Genel Yonetmelik Gereli Smavsrz Atamaya Tabi
Tutulmasr Miimkiin Olmayan Ba zrKadrolaraSrnavla Atama
$artrnrnKaldrrlmasr
11. Dava Konusu Yonetmeligin 6.maddesinin (1) nolu
bendinde.

MADDE 6 (1) Bu Yonetmelifin 5 inci maddesinin ikinci
fikrasmm (a) bendinin (l), (2), (3) ve (a) numarah alt bendi
ile (b) bendinin (1) numarah alt bendinde yer alan unvanlara
srnavsrz atama yaprlrr.hiikmii bulunmaktadrr. Buna gcire,
"Daire Bagkanr, I.Hukuk Miiqaviri, Miiessese Miidiirii,
Miiessese Miidiir Yardrmcrsr, Baqmtidiir, Fabrika Miidiirii,
igletme Miidiirti, Fabrika Miidiir Yardrmcrsr, Bagtabip,
Bagtabip Yardrmcrsr" kadrolan "gcirevde yiikselme smavma

belirlenmigtir.

12. Oysa, hangi kadrolann smava tabi olmaksnrn atamaya
konu olabilece[i Genel Yonetmelik' in 2.maddesinin (f)
bendinde sayrlmrqtrr

Bagmiidiir, iqletme, miiessese, fabrika, kombina ve meydan
miidiirli.iklerine, taqra teqkilatr bolge ve il miidiirt ile
do$rudan merkeze balh tagra kuruluqlannrn miidiir
kadrolanna ve bunlann yardrmcrhklarr

13. Sayrlan kadrolar drgrndaki tiim kadrolara smavla atama
yaprlmasr, 657 sayrh DMK'run 3.maddesinde <ing<irtilen
"kariyer-liyakat" ilkelerine uygun olarak, objektif esaslar
gergevesinde, belirli ofrenim kogulunu ta$lyan ttim
Eahqanlann egit bir gekilde gorevde yiikselme hakkrndan
yararlanmasrdrr. Srnavsrz atama yaprlacak kadrolann
azaltrlmasr yasa/hukuka uygun olacakken, golaltrlmasr
kariyer/liyakat ilkelerine aykrrr bir dilzenleme anlamma
gelecektir.

14. Dolayrsryla, normlar hiyerarsisi gereEi bir iist diizey
norm olan Genel Yonetmelik hi.ikiimlerine aykrrr olarak"
srnavsrz atama yaprlacak kadrolarr goEaltan/arttrran
(Miiessese Miidiir Yardrmcrsr, Fabrika Miidtir yardrmcrsr
gibi) dava konusu diizenlemede hukuka uyarhk
bulunmamaktadrr.

ii. Onceki Mevzuat Hiikiimleri Qergevesinde Giirevde
Ytikselme Hakkr Elde Eden Kigilerin Kazanrlmrg
Haklarrnr ihlal Eden Diizenleme
15. Davah idare Yaprak Tiittin igletmeleri biinyesinde,
onceki Gorevde Ytikselme Yonetmelili hiikiimlerine tabi
olarak de[igik tarihlerde agrlan smavlara katrlarak,,isletme
miidiirliiEiioone atanma hakkr elde eden 30 civarrnda
"miidiir yardrmcrsr" bulunmaktadrr. Dava konusu
yonetmelikle bu kigilerin kazarulmrg haklarr gozetilerek
iqlem tesisi gerekirken, gerek 6., gerekse de T.maddede bu
konusu bir hiikiim getirilmeksizin dizenleme yaprlmasr
yerinde olmamt$tr.

iii. Miidiirltik Srnavrna Girme Haklanrn Bazr Kadrolar
igin Kabul Edilmemesi
16. Dava konusu Yonetmelik'in 6.maddesinin (g) ve (d)
bentleri ile, "Fabrika Miidtrii, Bagmiidtir ve igletme
Miidtirii" kadrolanna atanabilmek igin, davah idare
"Araqtrrma Enstittisii, P azarlama ve Dalrtrm Miidiirii, $ube
Miidiirti, Araqtrrma Mi.idiiri.i, Fabrika Miidiir Yardrmcrsr,'
kadrolarrnd a en az 2 y rl gah gma,

qartr getirilmig olup, bu degigiklikle onceki Yonetmelile gore
bu kadrolara atanma hakkr olan "igletme miidiir yardrmcrsr,
muhasebeci, uzman yardrmcrsr, Lrzman, baguzman,
baqeksper ve baqmiihendis" in arhk atanma hakkr olmadrEr
kabul edilmiqtir.

I 7. Genel Yonetmelifin 5.maddesinde "Miidiir" kadrolanna
atanabilmek igin en az 4 yrlhkyiiksek olrenim gormiiq olma
garfl arandrlr belirtilirken, 6.maddede de, alt grirevlerde
belirli stire gahqma $artmrn arandr[r ifade edilmigtir.
18. Genel Yonetmelilin bu dtizenlemeleri ile ongortilen
oErenim ve hizmet siiresi sartlarrna ek kosul getirerek bazr

kadrolardakilerle srmrlandrran dava konusu yonetmelik
tabi olmaksrzrn" atama yaprlacak kadtolar olarak

!g
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hiikmiiade, kanrmrzca hukukauyarftk bulunmamaktadrr.
iv. igletme Mfr dflrYerdrmcrlan Aleyhine Diizenleme
19. Dava konusu Ydnetmelik'in 6. ve 7. Maddeleri ile,
"fabrika mtdrlr yardrmcrhlr" kadrosu "iqletme miidtir
yardrmcrh$" bir alt ditzey kadro olarak kabul edilmiqtir.
Buna gcire, igletme mtidiir yardrmcrlan "fabrika miidiir
yardrmcrh$" kadrosuna atatmadan "miidiirliik" kadrosuna
gegemeyeceklerdir. 20. Dava konusu ydnetmelilin
5.maddesinin (3) nolu bendinde "eqdeler" kadro olarak
kabul edilen "fabrika mtidiirliigi-igletme miidiirliifii',
kadrolanrun "yardrmcrLk" alt dtizey kadrolan arasrnda boyle
bir aynma gidilmesi gegerli bir hukuki sebebe dayah, yerinde
bir iglem olmadrlr gibi, onceki dtizenleme gergevesinde
kazarulmrq hak sahibi olan iqletme miidiir yardrmcrlarr
agrsmdan da kabulii miimkiin defildir.
F. Yiiriitmenin Durdurulmasr istemi Haktanda
2 1 . Yukarrda belirtmeye gahqtr[rmrz hususlar do!rultusunda,
agtk bir qekilde hukuka aykm olan dava konusu yonetmelik
htiktimlerine dayah olarak iglem tesisi soz konusu
oldulundan, gerek 6nceki mevzuat hiikiimleri do!rultusunda
"gorevde ytikselme" hakkr elde ettifi halde bu haktan
yararlanma hakkr ellerinden alman gerekse de hiyerargik iist
kadro sayrlan kadro/unvanlar igin aqiacak smavlara girme
haklarr ortadan kaldrrrlan davacr dernek iiyelerinin
giderilmesi mtimkiin olmayan olumsuzluklarla karqrlaqma-
lan scizkonusudur.

22. Boylesi'bir durumun olugmamasr igin,2577 sayrh iyLIK
27/4bendi gerelince, savunma siiresi krsalfilarak ve memur
eliyle tebligat yaprlmak suretiyle almacak idare savunmasr
soffasl da dava sonuna kadar yiirtitmenin durdurulmasmr
talep zorunlululu dogmuqtur.

G. Sunulan ve Toplanrlmasr istenilen Belgele
A.Vekaletname

b.Dava konusu Y<inetmelik
c.Dernek Tiiztilii ilgili maddeler

H. Sonugveistem
23 .Yukandabelirtmeye gahgtrsrmrz hususlar dofrultusunda,
a.TEKEL Genel Miidiirliigii tarafindan hazrlanarak
16.05.2008 tarih ve 26878 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanarak yiirtirliige sokulan "Tiitiin, Tiittin Mamtilleri,
Tuz ve Alkol iqletmeleri Genel Miidiirliilti Personeli
G<jrevde Yiikselme ve Unvan Degiqiklifi Yonetmeli[i"nin
"Gcirevde yiikselme smavma tabi olmadan yaprlacak
atamalarda aramlacak gartlar" baqhkh 6.maddesi ile "srnava
tabi olarak g<irevde yiikselme suretiyle yapiacak atamalarda
aramlacak gartlar" baghkh T.maddesinin iptaline,
b.2577 sayrh yasann 2T .maddesi hiikiimleri do!rultusunda
agrk bir gekilde hukuka aykm ve uygulanmasr halinde telafisi
miimkiin olmayan zarar dopttrmasr kesin olan dava konusu
karar ile ilgili, i\fUf madde 2T l4bendihiikmii gergevesinde
krsaltrlmrg bir sal'unma siiresi sonrasrnda, dava sonunakadar
yiiriitmenin durdurulmasrna,
c.Dava masraflan ve vekalet iicretinin davah idare tizerinde
brakilmasma, karar verilmesini saygryla miivekkiller adrna
dilerim.

Ozellegtirme siireci devam etmekte olan TEKEL Si-eE:
Sanayi igletmeleri ve Ticareti Ag Genel Miidiirlufr
galtganlannrn ig yagamlan ile ilgili belirsizlik ( TEKGID -

I$ Sendikasr ile birlikte Yiirtitmenin Durdurulm"r
Istemiyle agmrg oldu$umuz dava siiLr:mektedir) der-a:
etmeltedir.

Deme[imiz konu ile ilgili olarak, TEKELA$ Yone::
Kurulu, TEKGIDA-Ig Sendikasr ve Memur Sendikalan
geqitli goriiqmelerde bulunmuqtur.

Kuqkusuz yrllardrr aym kurum gatrsr altrnda gahqrp iillir
katma deler tiretmig TEKEL gibi biiytik bir"ailenin fertr*
olarak, kurumumuzu ve iq yaqamrmrzr kaybedecek oh:l,i
bizleri derinden yaralamr gtr.

Bu gartlar altrnda bahsi gegen taraflarla yapmrg ol;
gumuz gririigmeler neticesinde TEKEL Sigara Saru
Igletmeleri ve Ticareti Ag Genel Miidiirliiltinde ha:l
gahgmakta olan iqgilerin TEKEL Genel Miidiirl:4u
biinyesindeki Yaprak Tiittin igletme ve Ticareti Dai:*r
Bagkanhfr'na aktanlacaklarr bilgisi edinilmiqtir. Goster:, l
bu gabayr 4046 sayilr yasamn sarih htiktimlerine ra@l
iyi niyetli bir yaklagrm olarak delerlendirmekteyiz.

Bununla birlikte TEKEL Sigara Sanayi iqletmeler:
Ticareti A$ Genel Miidiirliifiinde gahqmakta r,il]rL

meslektaqlanmrz ve kamu personelinin de aynr sel:
gahqam ve Tiirkiye Cumhuriyeti vatandagr olarak ::

haklara sahip olmasr gerektiline olan inancrmzla bu ,

niyetli yaklagrmdan faydalanmalan gerekti[ini diigtinr':r,
teyiz.

Halen TEKEL Sigara Sanayi igletmeleri ve Ticaret ,

Genel Mtidiirltigtinde gahqmakt a olan 26 Tiitiin Teknoir
Miihendisi meslektaqmnrn da mesleki formasyor;r
gerefi ana galryma alanlan olan Yaprak Tiitiin igletm;
Ticareti Dairesi Bagkanhfir'nda gorevlendirilmelerr
gerek hakkaniyet gerekse mesleki haklar agrsmdan crr
do!"ru bir yaklagrm olacalr inancrnr tag rmal<tayv.

Konunun tarafrnrzca benimsenecelini umut ederel_ '

ytinde yaprlacak tasarrufun "nakle tabi perso:
uygulamasrndan daha fazla kamu yaran sallayacalrr,
meslektaglanmrzr yrllardrr gahgtrklarr TEKEL biinyesirr l
koparmayacalr hususunu arz edeiz.

Saygrlarrmrzla.

Y<inetim Kuru-"
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MECLiSi

PLAN VE BUTCE

KOMTSYONU

BA$KANLIGINA

Halen Plan ve Biitge Komisyonunu Bagkanhfr'nda
goriigi.ilmekte olan " Tiitiin, Ttitiin Mamulleri, Tuz veAlkol
Igletmeleri Genel Miidiirliifiiniin Yeniden Yaprlandmlmasr
ile Ttitiin ve Ttitiin Mamullerinin Uretimine, ig ve DrqAhm
ve Satrmma, 4046 Sayrh Kanunda ve 233 Sayrh Kanun
Hiikmiinde Kararnamede Deliqiklik Yaprlmasrna Dair
Kanun Tasansl " nln 4 iincii maddesinde dtizenlenen Gegici
Madde 5 'in 4 tincii paragrafirun aqalrdaki gekilde
deligtirilmesini arz ve teklif ederiz.

nncigixrir ONnnisi:
"Bu maddenin ytiriirliige girdifi tarihten itibaren ah ay

iginde, bu Kanuna ekli (f Sayrh Cetvelde yer alan uzman
kadro sayrsmrn yi.izde otuzunu gegmemek izere, rrzman
yardrmcrhlr slnavrna giriq igin aranan olrenim qartrnr
tagrmakkaydr ile;
(a) Meslele ozel yanqma slnavl ile giren ve meslek igi
efitim sonrasmda yaprlan yeterlik smavmda baqanh olup,
kamu kurum ve kuruluqlannda vergi, hukuk, uluslararasr
iligkiler, gtimriik, drg ticaret alanlannda gahgmakta olanlar,
(b) Yiiksekofrenim kurumlannda araqtrrma gorevlisi veya
olretim elemanr olarak gahqmrg olanlardan, grda ve kimya
miihendislili alanrnda doktora Eah gmalarrm tamamlayan-
lar,
(c) Ttiti.in, Ttiti.in Mamulleri ve Alkollti iEkiler konusunda
Genel Miidiirliik ve ba$h kuruluqlarrnda en az on yi
gahqmakta olanlar ile Genel Mtidtlrltik ve balh
kuruluglarrnda en az on yrl gahqmrg olmakla birlikte halen
bagka kamu kurum ve kuruluglarrnda gahqmakta olanlar,

Kurul tarafindan yaprlacak miilakatta baganh olmalarr

halinde uzman kadro sun a atanabilir"
MADDE GEREKCESi

Bu madde ile, Tiitiin, Tiittin Mamulleri, Alkollii igkiler
Piyasasr Diizenleme Kurumunun piyasa dtizenleme ve
denetleme fonksiyonlarrnr tam ve gere[i gibi ifa
edebilmesi ve uzman aErfrm kapatmak amacl ile, kamu
sektortiniin defigik alanlanndabilgi ve tecrilbe sahibi olan
kamu gorevlilerinin Kurumda istihdam edilebilmelerine
imkantarunmaktadrr.
4733 sayfi yasann Gegici Madde I'in C bendinde

Kurumda istihdam edilecek personel kadrolarrrun ve
vasfirun tespitini sallamak iizere bir komisyon kurulaca[r
ve bu komisyonca belirlenecek kadrolarrn tamamrmn
istekleri halinde Genel Miidiirliig.in ilgili birimlerinde
E al r g an p ers one I den karq r lanac a$t zlkte dilmi qti

Yine Hiikiimetin iist kurullarr standarda ballamak igin
2003 yrlrnda hanrladrprtaslak gahgmada " Ust kurullarda,
meslek personeli srfatrna haiz olmayan personelin oranr,
toplam personelin yiizde 25'ini geEemeyecek. Ancak,
meslek personeli saylsmm yizde 10'unu gegmeyecek
gekilde ilgili alanda doktora yapmt$ kiqilere uzman olarak
istisnai kadro verilebilecek ." geklinde yer almrqfl. Bu
gahgmada meslek personeli srfatrna haiz personelin oranr
y;zde 7 5 ten az olmay aca$r dtiqiiniilmiigti.ir.

Bu iki diizenlemede de gori.ildii[ii tizere iist kurullann
piyasa diizenleme ve denetleme faaliyetleri meslek
personeli srfatrna haiz uzmanlar eliyle yiiriittilmesi
ongoriilmektedir

Yasa tasansrnda ongciriilen uzman kadro sayrsr 150 olup
halen kurumda gahgan rrzmanve uzman yardrmcrsr sayrsr
48'dir. Bu durumda luzman saylsmm yizde 30'una tekabiil
eden 45 yeni uzman atanmasr halinde toplam uzman saylsl
93 olacaktrr.

Kurumun mevcut fiili kadro sayrlarr iizerinde yaprlan bu
de[erlendirmede de diiqtiniilen yizde 20 orarumn tizerinde
sektcir uzmam ihtiyacr oldulu goriilmektedir.

Kurumunun piyasa diizenleme ve denetleme fonksiyon-
larrnr tam ve gereli gibi ifa edebilmesi ve uzman agrlrm
kapatmak amacl ile, kamu sektoriintin de[igik alanlarrnda
bilgi ve tecriibe sahibi olan kamu gorevlilerinin
istihdamrnrn artrnlmasr amacr ile yiizde 20 oranrmn yiizde
30 olarak deligtirilmesi uygun olacaktrr.

Alrnacak uzmanlarda ya$ smrmrn getirilmig olmasr,
Kurul tarafindan yaprlacak sozlii miilakat igin nitelifine
yonelik bir smav olmaktan gok yasayla smrh olarak
bagvurabilenlerin arasmdan smrh bir segim nitelilinde
olacaktrr. Halbuki ya$ smrn kaldrrrldrlr halde bile uygun
goriilmeyen her yaqtan baqvuru sahibinin miilakatta
elenmesi zaten miimkiin olmaktadrr. Yaq slnlnnln
kaldrrrlmasr ahnacak uzmanlann gok daha genig
seqenekler arasrndan segilmesini safl ayacaktrr.

Aynca bu diizenleme ile Tiitiin,Tiitiin Mamulleri ve
Alkollii igkiler konusunda Genel Miidiirliik ve bafh
kuruluqlannda enaz on yrl gahgmrg ve dzelleqtirme nedeni
ile halenbagka kamuKurum ve Kuruluglarrnda gahqmakta
olan tecriibeli personelinde delerlendirmeye almmasma
firsat verilmektedir.

.4'
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(22 $UBAr 200s)

TEKEL'DE OYNANAN ORTAOYUNUNA SON VENTNNELIDIR. . .

ozeleqtirme Ytiksek Kurulu'nun lovr; 512/200rtarihli ve 200ll06sayr1 Karanile <izellegtin:kapsam ve programrna ahnan TEKET,'in sigara fabrikalan igin 5 Kasrm zoo: taritrinde yaprlan ihaleo,JTI'mn verdili 1,15 milyar dolarhk fiyat leterli butunmumrg, 2005 yrlnda ..var1k 
satlg,, yonetimi :,,gftrlan ihalede ise herhangi bir teklifahnamamrqtr.

TEKEL'in sigara tire.tim i$i ile ilgili varhklannm ortaoyunundan farksrz dzellegtirme ihale stireci l',Ekim 2007 tatihinde yeniden baglamr!,l8 gubat 2008 tarihinae s<irJe t;;li "" yabancrigbirlikgilerir:oluqturdulu 4 konsorsiyumun talip oldufunun agrklanmasryla oyun lilrarei rtirlri devam etmektedir..

18 $ubat 2008 grinti, soluk havayalagmen yurdun her k<iqesinden gelen Tekel iggileri oynan;rortaoyunun bu rilkede daha <ince sergilendilini ve ne sol|cla.r 
"*qte*i s8rdrit<terinl uu t<ez bu oyunseyirci kalmayacaklanm haykrmak igin Aikara'ya, }zellegtirme id;t;i;uqkanl[r onrine ailelerir,,birlikte gelmigler ve son dereie hakh ve meqru bir-pioiesto gdslerisi yapmrglaJrr. Tiitiin Eksperleri ;;;lbu mitinge katrlarak TEKEL iggisinin hakh miicaderesine dEstek vermiqtir.

Ankara Emniyeti gtirevlilerinin rahathkla ve qiddet kullanmadan iqgileri dagrlmaya ikna edebileceiortadayken, eksi l5'leri gosteren bir havada, iggileiin rizerine tazyiklisu srkarak, hastanelik.a"..i.iua-<ilgtistiz bir giddet kullanmrglardrr.Ankara Emniyet Mridtirltilri g6revlilerin. f., giddeti hak etmeyen Tek:iggilerine uygulama talimatrm verenleri krrrrvonrr.

Drganda bunlar yagamrken bu peqkegten faydalanmak isteyen ortaoyuncularr TEKEL,e teklif vemyanqmagirmiglerdir.

Peki kimdir TEKEL'e talip olan ortaoyuncularr ?

1' oYUNcu GRUBU: rivtariTsuj:^u^1ryii-ve-TicaretA.$. - pI TURKEvLLC (Morgan StantePrivate Investment Fund). Limak Tekel igkiyi 2003:te 292 milyondolara ahp, 3 yrl sonra 900 milyon dola:
*,B..-Pllf"rnm fonu Texas Pasific Group'a sath. Bu srada ortaklan ururrodu qimdi 4. gruplabirlikte oliTUTSAB da vardr' Tekel igki boliimtinmemerit aliarugegmesind" iiNrrer onemli rol olmamrqtr. Siga:igin de aym beklentimiz gegerli. PI Turkel ise_ingilt"r"i.i5.di gayrimenkuiyatr'm iqi yapan bir firn,Bunlar bu iqe btiyiik bir olasrhkla arsa goniyle ba[ryorlar. r'abrikalarrn galqtrnlmasr gok kiigrik bir olasrliPITurkey'inkuruculanndanbiri Krbrrs-ir ig aoamreii d;* SAFAStargazetesini satmalmrgtr.

2' OYUNCU GRUBU: STRAND INVESTMENT S.A.R.L ingiltere merkezli Avnrpal yafir*fonu GINVEN ile bir grup profesyonel Tiirk giriqimcinin kurdugu ortakiik oldugu 6srenildi. AAkaynathaberlere g9re, profsyonel ttirk giriqi- grut-unda, rrirqairoabA^G;Air'iuznrve Murat BAKTRIyer ahyor'Ekip lideri olan Krirqat KoQDAG'rn, Philip Monis'in eski genei*tio,irti oldufu, beraberinde,cahit D'UzEL'inPhilip Morriite rist drizey y<inetici olarak g6rev yapipr,Murat BAKIRCI,Tn da JTI'.:iran genel mtidrirliilti gdrevinde bulundugu tigrenildi. Simai bu grubun Trirkiye,de pazann<inemli :ktsmmt kapatmrq olan iki girkete hizmetetmeyeielini, krsacasr fabrikalarrn kapatrlm ayaca$rmkim gara:edebilir.
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3. Olatcf GRLBL: BRITISH AMERJCAN TOBACCO Ttitiin Mamulleri Sanayi ve Ticaret

A. g. Bu girkene Turlciil.e'de rrnremli tir paa payna sahip ve gark tipi ttittin kullanmasr igin higbir ozel amacr

yok. Fabrikalan galqurmatwrse k4m"ytiercih e_{ecegi ileii stirtilebilir. Ozellegtirme.idaresi eski

Baqkanr ugur BA\-fr. ile idilc'nin olc n*tg-anhk HizmJtl.ri Duit" Baqkam Aysun cENGrz.hawtnda,
,yasakh stre dolmzrrn Tekel iharesinde BAT'; damqmanhk yaptrklan' iddiasryl a davaagrldr[r bilgilerimiz

arasrnda-

4. OY|INCU GRTJBU: CVCI-DOGeN-rursAB. Dolan bildilimiz Hiiniyet ve Milliyet

gazetelerine de sahip olan medya devi. CVCI (Citi Venture Capital Int) denilen Citibank'a ba[h bir yatrtm

iirt"ti. Bu gfrne kad'ar dlinyada aldr[r kuruluglar arasrnda higbii sigara veya tiittin girketi yok. Citibank'rn bir

di[er kurulugu olan Citigioup Global Markets'in Tekel ozellegtirme ihale qartnamesinihaztthyor olmasr

diikatleri gekti. Tekel itra'tesinae Ozellegtirme idaresi'nin damgmanhlrm yapan qirketle Dolan'm orta[mm

aynr crupL uit or*uri-;ir.irl d. uyn, gruba ba[h, bilgi akrgr olabilir" diye kaygr yaratt!. ogqT]1" ikinci

"'.*Cr-itiisAB 
aeniten Teket ve Grdi iiriinlerlToptai Satrcrlan Birlifi. Baqkam CI|J:$: Milfetvekili

MehmetAli SUSAM. Tekel'in igki grubunu ahp Tekiashlara devreden grubun iginde SUSAM'rn TUTSAB'I

davardt.

Krsaca ozgegmiglerinden bahsettilimiz ortaoyuncu gruplan ilgi gekici ozellikleri ile dikkat gek-

mektedir.Bu ortaoyuncu gruplardan hiibirinin Tiirk tuttinitiltigiinii, iilke ekonomisini, tiitiin iireticisini,

ttitiin mamulleri tiiketicisini ve toplum sa[h[rm diiqiineceklerini zannetmiyoruz. Milyarlarca ilolattmtz

gokuluslu firmalar tarafindan kendi tilkeleiin! aktarilacaktrr.Tiirk halkrmn paralan ile yabancr iilkelerin

iireticileri ve sigara sanayicileri zengin olacak, Tiirkiye de fakirlesmeye devam edecektir.Qiinkii onlarrn tek

derdi karlarrna kar katmak olacaktrr. Her birinin maziside bunu agrkga kamtlamaktadr.Fazla soze gerek

yoktur.

zamanrmtzda olanlar bize REJI donemini ammsatmaktadrr. Reji hepimizin bildigi gibi bu iilke

giftgisinin ve fabrikalarda galqan iggisinin biiytik srkrntrlar gektikleri dolem "1i1"1l,"l"l:tt*f!::::::
ut*i9trr.n"3i girketinin taaiiyetstirotigti o donemlerde kagakgrhk yaptrklan gerekgeli ile oo,!!! !::fyll
;##.,'d;;i;;;;"riilG,r.i-iqr..ai..Bu tarihi 6ett-et< naten nesildin nesil'e taernmaktadr. Reji

qirketi yrllarca gelirlerini Armrpa borsalairna transfer edip, yrlhk_bilangolarfi:rr zatar gostererek Osmanhya

vergi vermekteln kagrnmrgtr. TEKEL Sigara fabrikalari satrldrktan sonra gokuluslu firmalar gene Reji

don"eminde oldu[u giUitiitiittr,, esigarapazwlarrmtzrtamamenele geqireceklerdir'

yabancr qirketler artrk elbette insanlanmrzr silahla oldtirmeyeceklerdir. Ama20. ve 2I. yiizytlm

metotlan ile kul kole yapacaklardrr. Milyonlarca Tiirk ttiti.in iireticisi, yirmi milyondan fazla sigata

ttiketicisi, yabancr girtetterin elinde oyuncak olacak ve nesiller boyu somtrtilecektir. Tiirk ekonomisi de

bundan plyro, aracak, milyarlarc a dolarrmrz gokuluslu firmalar tarafindan kendi iilkelerine

aktarrlacaktrr.Ttirk halkrmn piralanile yabancr tilkeierin i.ireticileri ve sigara sanayicileri zengin olacak,

Tiirkiye de fakirleqmeye devam edecektir

Hiiktimet edenlerin TEKEL Sigara Fabrikalanm ozellegtirmeleri halinde tiiti.in ve tiitiin mamulleri

piyasasrmn mutlak hakimi gokuluslu yabancr qirketler olacak, ttittinden ekmelini kazanan milyonlarca

orgiitsi.iz ve savunmasrz tiitiin iireticisi biiyiik kentlerde igsiz ve yoksullarrn arasma karrqacak ve sektor

gahganlarr ciddi ma[duriyet yaqayacaktr.

TEKEL'in sigara biriminin ozellegtirilmesinin iilkeye ve topluma faydasr yoktur ve olmayacaktrr, bu

gergeli iilkeyi yoiretenlere son kez hatrrlatmayr, tilkemize ve Tiirk tiittinctiliifiine karqr gtirev saylyoruz ve

6o ott-uoyotr.tnu ttirt ttult mrn grkarlan nedeniyle son verilmesini talep ediyoruz.

yONNTiVTKURULU
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SATILAN SADECE TEKEL Mi...?

TEKEL, uzun yrllar Tiirkiye'nin ilk 500 firmast listesinde daima on srralarda(1993 yrhndan 1998'.

kadar 3 fincii) yer almiqtrr. iso'nun "Tiirkiye'nin 500 Biiyiik Sanayi Kuruluqu-2006" isimli araqtrmasmd'

iiretimden net satrqlar srralamasrnda yaklaqrk 891 milyon YTL ile 34 iincii sradadr. TEKEL Sigara Sanar '

igletmeleri've Titareti A.$. 2006 yrh Kurumlar Vergisi istanbul srralamasrnda 30 uncu, Tiirkile
sralamasrnda ise 5 1 inci srrada yer almtqttr.

TEKEL, 2007 y{nda 145.658 tireticiden 34.155.000 kg (2006 yrh tiriinii tiittinn) 147 .824.292YTL

bedel karqrlfrnda satrn almrqhr. Bu haliyle mevcut i.ireticilerin yti zde 67'sinin ttiti.in ahmrm yapan TEKEL

2006 yrlrndi ss.lls.388 dolar karqrhlr 50.401.338 kg ttittin ihrag etmiqtir.2007 yrh itibariyle 13.16-

personeli bulunan ve en gok istih damyaratankamu kuruluglarrnrn baqrnda gelmektedir.

TEKEL, 2005-2007 yrlla1 itibariyle 35-40 milyon kg tiitiin mamulii tiretmiq ve satmtqtrt.20 mlIya:

1'Tl'lik sigarapazann 6 milyarYTl'ye yakrn krsmr TEKEL'e aittir. Bunun 4-5 milyarYTl ,'si hazineye, 1-

2 m1IyaryTl'si ttittin iireticilerine ve sektor gahqanlarrna do[rudan odenmektedir. Bununla birlikte 200t

yrhnda 1 99 milyonYTl kar etmiqtir.

Ozelleqtirme yiiksek Kurulu'nun (OYK) 51212001tarihli ve 2001106 sayrh Karanile ozelleqtirme

kapsam ve programrna ahnan TEKEL'in sigara fabrikalan igin 5 Kasrm 2003 yrhnda yaprlan ihalede.

JTi'nrn u.rdigi-l,15 milyar dolarhk fiyat yeterli bulunmamryr. 22 $upat 2008 tarihinde yaprlan sor

ihalede BAI'rn vermiq oldulu l.7z}miiyar dolar teklif hem Ozellegtirme idaresi hem de medyada gok i1:

bir teklif olarak rrrtrnirnuyu gahgrlmaktadrr. Halbuki 1,15 milyar dolarhk teklif tarihindeki dolar kuru ile

bugtinkii dolar kuruna gore ashnda verilen fiyat 5 sene oncesininkinden gok farkh defildir. 2003 yrhndak

boisa endeksi ile bugtinkU borsa endeksi karqrlaqtrrrldrfrnda ise verilen fiyatrn ne kadar komik oldugu

ortadadrr. TEKEL'g ierilen bu fiyatr gok iyi bulanlara diyecelimiz gudur ki. Sadece arazllerrnin deferi.

stoklardaki tiittin bedeli ve fabrikalardaki teghizat bedeli bile bu fiyatrn gok tizerindedir. Alko'

fabrikalarrrun safl qmda oynanan oyun Sigar a fabikalannda da oynanmaktadrr.

Ozellegtirmeden do[acak en onemli sonuqlar ise,

1- Yurtdrqrna Kar Transferi Yaprlacaktrr.

$zellegtirilecek fabrikalarda i.iretilecek sigaralann satrqmdan sa[lanacak kann tamamlnlr

yurtiginde kalmasr yerine, gokuluslu frmalar tarafindan yurtdrgrna transfer edilecektir. Piyasamn o/o40'n]

elinde tutan firmanin2006yrh kannm 420 milyonYTl- oldu[u diiqiiniiltirse 146 yrlhk TEKEL'Ln 2 milyar
yTL, yani2yrllk sektorkanna satrlmakistendili gortilecektir.Boylelikleheryrl I milyarYTLkaryabanc'-

sigara girketierinin yun drqrndaki kasalarrna akarken , iqsizlik ve yoksulluk da Tiirk halkma kalacaktr.

2- Kayrtdrgrhk ve Vergi KaybrArtacaktrr.
TnfEL'in alkollti igkiler biriminin ozellegtirilmesi sonucu, bu sektorde yiiksek oranda meydana

gelen kayrtdrgr ve vergi kaybr, TEKEL'in sigara fabrikalannrn ozelleqtirilmesi halinde ttittin ve tiitiu
mamulleri sektoriinde de yaqanacaktr

3-TEKEL Qahganlarr Gegici Qiiziimlerle Mafdur Edilmekten Kurtulamayacaktrr.
Bugiine kadar yaprlan ozelieqtirilmeler sonucunda iqgilere dayatian4-C, memurlata dayattlan IFP

(istihdam )azlasr personel), nakle tabi personel gibi insan onuruna yakrqmayan ve koleleqtirer.
w



uygulama lrr derm edec,ektir

+l'rprel.T-fri*:nacrt vePazarlamaDafrtrmBaqmiidiirliikleriTasfiyeEdilecektir.
Sigara birimi orellegirilmiq bir TEKEL'in yaprak tritiin biriminin de ayakta kalabilme imkdnr

yoktur. Yafak tfttm biriminin birkag yrl iginde tasfiyesi kagnlmazdrr. TEKEL'in sigara biriminin
ozellegtirilmesinin yaru sra, TEKEL'in tiittin ahmlanndan da gekilmesi halinde <izellikle Do[u ve
Gunel'do$u Anadolu B<ilgesi baqta olmak izere ttim ttitiincii bolgelerimizde sosyo-ekonomik ve siyasi
prob lemlerin armasr muhtemeldir.

5- Saldrrgan Satrq Politikalarr ile Kamu Safhfr Bozulacaktrr.
TEKEL, pazar kaybetme pahasma da olsa gokuluslu sigara girketlerinin riayet etmedili kanuni

gerekleri yrllardrr "di.iriist iiretici ve satlcr" titizllpi ile yerine getirmektedir. Sektorde bir kamu kuruluqu
olarak TEKEL'in varhlrnr siirdiirmesi, tiitiin mamulleri ttiketicileri ve toplum salhfr agrsmdan da onem
tagtmaktadrr. Her gegen yrl Avrupa ve Amerika'da satrqlarr azalan gokuluslu sigara girketleri, iilkemize
gelince kanunlan ve kurumlan yok sayarak yasadrgr reklam ve promosyon gahqmalarrm pervasr:;ca
stirdiirmektedirler. Yasa drqrh[m yanmda etik olmayanticaritavrrn esas amacr, TEKEL'in piyasa paymm
ig edilmesi, geliqmiq iilkelerde kaybedilen pazar paylanrun insammrzrn akci[erlerinin kulianrlarak telafi
edilmesidir.

5727 say:Jr Tiittin Mamullerinizararlarrnm <inlenmesine dair kanun grkarrlrrken geng kuqaklarrn
sa[lt$ iizerinden ticari kaygtlan smrlayan yaklaqrmr alkrglamrgtrk.Ancak ttim uyarrlirrmrza ralmen,
pazaflnsigara qirketlerine boylesine tamamen teslim edilerekYABANCI TEKElkuruluyor olmasr da,bu
giin hilki.imet edenlerin salhk konusunda samimiyet testinden gegemedifini, sadece uluslararasr bir
sozleqmenin gere[ini yerine getirdi[ini gostermektedir.

6-Tiitiin Tanmrndan Sofutulan Qiftgilerin Terk Ettigi Krrag Topraklar Erozyona Terk
Edilecektir.

Bu giine kadar yaprlan biiti.in gahgmalarda gergek ttitiin tarlalannda iireticilerin yaqamlannr devam
ettirecek gelir saplayabilecekleri alternatif bir iiriin veya iiretim dah bulunamamrgtr. Tanm Bakanhlrmn
GiineydoguAnadolu Bolgesinde siirdiirdtifiiAlternatifUri.in Projesi o/o90 baqan sz olmuqtur.

7-TEKEL'den Yoksun Kalan
Qokuluslu Firmalarrn Amelesi Olacaktrr.

Orgiitsiiz Qiftgiler Siizleqmeli Sistem Modeli Altrnda

Hiiki.imet edenlerin TEKEL Sigara Fabrikalarrnr cizelleqtirmelerinden vazgegmemeleri halinde
ttittin ve tiittin mamulleri piyasasrnm mutlak hakimi gokuluslu yabancr girketler olacak, tiitiinden ekmelini
kazanan milyonlarca orgiitstiz ve sa\unmasz ti.itiin rireticisi biiytik kentlerde igsiz ve yoksullann arasma
katrlacaktrr.

Mali, ekonomik, sosyal, siyasi, istihdam ve salhk boyutlarryla; biitiin bu olumsuzluklarn
do[uracalr sonuglar goz oni.ine ahndrlrnda TEKEL'e de[er bigilemez.

Oyleyse ne duruyorsunuz? Akademisyenler, aydrnlar, siyasetgiler, sendikacrlar, odalar, barolar,
sivil toplum orgiitleri, medya niye susuyorsunuz?

TEKEL'1e ilgili mricadelemizi her megru zeminde, hukuk yolu da dahil olmak izere
stirdiirec e ! imizi ilan e diy oruz.

Kamuoyuna saygl ile duyurulur.

YONNTIVTKURULU
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G'.n.,i .**;;n*+.m:r*,fl*f:l*ffi;

s rK B;r14nfl,rcr
iT:t'hTfi ::?:ii11i[?,?if.;'fi T:1il?i"1T;fffi;:.

rE ME L s r Gr. rr nizprn r r n ni lli$ffi :X'i _T]::l *:'.TTdfr , Jl,,,lTj,l,ll H[,#:";
u{:.oll3 yani iO tut"uytr t-008 u. 19 iemmur 2009 gtl-
yiirtirliile girecektir.

cENEL vrUnUnr.,UGU rffTl.:irffit$1".1|:ti,ffi"l;?:X*""?*jlffinil
olan_ Tiitiin Eksperi/Tiitiin Teknolojisi Miihendisli5

Bilindifii iizere tilkemizcre cumhuriyetin kuruluq'ndan beri ffinf:H*il6Jit"ffito'"u'ffi'#,J}jfir"T,'rff#
iiretimi, ig ve drg piyasada pazarlanmast, denetimi kanunla ahnmasr noktasrndaki dtigiincel erimizi ifade etmerdiizenlenmig tek tanmsal iirtin tiitiindiir. Sosyo-ekonomik istiyoruz.
yapNl ve toplum salhEr iizerindeki etkisi nedeni ile ttittin deng Cumhuriyet,26 gubat 1925 giinlii ve 55g salrrher dtinemde yasal bir diizenleme igine almmrgtr. yasayla 

-Fransz it.:i Sl*"ti,nin Tiirkiye'o.r.i i"riir.;"ulkemizdetiittiniiretimiveticaretinidi.izenleyen mevztata sona-erdirerek ttitu;le'iilit igt".l devlet tekeline almr-.b?ktrFrmrzda, 26 $ubat 1925 giinlti ve 558 sayrh Yasayla 30.03. I 936 tarihinde nf . 
"f 

. ATIIURK imzasi ile Tiitu:tiittinle ilgili iglerin d..^t-1.! tekeline ahndrfrm; ie:o yrtrnoa Eksperleri Nizamnamesi,ni grkarmrgtrr. Tiitiinde defiqe:l70r,l938yrhnda 3+37,l969yrhnda It17 sayrhyisalarla meintata ve piyasa kogullanna paralel olarak Tiiru:tiitiiniin ytinetildilini ve 2002 yrhnda 4733 sayth yasa Eksperligi -".t"gl oe Gnaini zaman iginde bilirn-re.gtindeme geldi[ini ve halen yiiriirliikte oidrrgrrnu antamoa-geliEirmTyir. cumhuriyetin ilk yrlla.nda tilkeo.gtirmekteyiz 
t-,'..^_.:!.: \ __-_,:i okuryazal insan uutmat gok zor iken geng cumhuriycosOlnmyaSafhkOrgiitii)verilerinegcirediinyadal,3 tiitiinii, teknik ve idari anlamda yonetecek gorevt;-milyar kigi sigara igmekte ve her yrf sigaraya balh ytxteolgi Tiitiin nt.p"ti.ti.rl lise mezunlanndan seqip :hastahklardan 5 milyol kili hayattm ramanrndan on-ce yttttt 

"*titti e[itimine tabii tutmuqtur. o yrllardaki derkaybetmektedir. Bu agrdan u-ytu ,ruhi* tablo iilkem izde de miifredatr incelendilinde Tiittincriliik, Harmancrhr.kargtmza qrkmakta olup 17 milyon insammz ttit{il Biyoloji, Kimya, eltli vetiqtirme derslerinin yanr sriiiriinlerini ttiketmekte ve her yil 100.000,den fazta iq6tme ve Hukuk d.*l;i";-jffi;;;ecekr_:insarumz zamanrndancince hayattnr kaybetmektedir. Yine iumhuriyet, tavnm il"riti yilarda da siirdiirmtiq, 1g-:iilkemizde tiitiin ttiketimi ve ttittin tiiketiminin neden yrhndan 
-itibaren 

on lisans seviyesinde 2 yrllk Tiir'oldulu hastahklann tedavisinde harcanan toplam kaynalrn bksperleri Yiiksek okul stirecine gegilmig ve l9g6 yrln*ise50milyar$civarrndaoldufunubiliyoruz. da iisans diizeyinde + yittrt elitim stiresi ile birlik,Tiittin mamulleri tiiketiminin giderek artmasrna, dtinya Miihendislik ro'r-usyon,i verilmiq, mezunlanmrz Tiitri:gapmda insan safhlrnr tehdit edebilecek boyutlara TeknolojisiMiihendisiunvamnralmrglardr.
ulagmasrna ve tiitql qirketlerinin pazar olugturma Tiittin Eksperi/Tiittin Teknolojisi Mtihendisleri olar".,stratejilerine kargr Tiitiin Kontrolii Qergeve Sdzllgmesi bizler bir yundun bu tilkede son sigara scindtiriilene kad;:(TKQS), 21Mayrc2003 tarihinde Dtinya Saghk Orgtittihtin yogun 

9m!s1ni ve piyasalardayalnrzylrm bildilimiz Ttj:,56' Diinya salhkAsamblesinde kabui edilmigtir. i8 Nisan ftitiln tiretiJisinin iep vu"tnou olacafrmrzr ilan ederkeT2004 tarlhinde iilkemiz tarafindan da imzalananTKQs, 30 di[er yandan dahigbiriizancrn Ttirk halkrnrn sa[1frnde
5::*":::"i- i1]|lt ::,,??:16,.^uy* Resmi G.azete,de dala 

-onemli 
or-aoG,.,r, ,oryur sorumlulu[umuzun b;:yaytmlanarak kabul edilmigtir. 40 iilkenin.. imzalamasrm gerepi olarak basm biiairiterimizle kamuoyuna ifade etrn-.takiben 27 $fuat 2005- tarihinde yiiriirliife giren bu Suluimaktayrz. TEKEL'in ozelleqtirilmesinin gtindemiSozlegmeyi, 13 Nisan 2007 taihi itibariy.le, 

..146 filke oldufu, pi1.qsaryn ttimtiyte satargan sigara satrg politika-.imzalayarakSozlegmenintarafihalinegelmiqlerdir. izleyen-qirketlerinir, .lin" gegmek iizere oldu[u -rrTKQS'nin hiikiimleri esas almarak bakanhklar, giinierde tilkemiz insamrun sa!1!rnr korumak adrna cid,criiniversiteler ve sivil. lop!!- orgiitlerinin .I{lltll itq Jndigeler.taq rmuktiyr. 
' --'

hazrclanan "ulusal Tlq Kontrof Programt" 711012006 Ttii'rin urtinlerinin zararlarrnrnonlenmesi ve Kontro-itarihli ve z!!!z sayth Resmi Gazete'di yaynlanmrq ve Hakkrnda 5727 sayin rurrun I inci maddesinin 1 in:
froqrama iliqkin Eylem Plamnm (20082012) Tanrhm bendinde"BuKanr:nun amaa;kigilerivegeleceknesillerToplantrsr ise 12 Atalk 2007 tarihinde Ankara'da tiittin iiriinle rinin zararlanndan, bunlann algkanlklan:"r

E



TUTUN EKSPERLER| oenrurci eulreNi

ozendirici rekldm. t2nlnm r-e te5r-ik k-r'Tnryelrrrrl*n
koruyucu tertip r-e tedbirleri almek r,e bertesin temiz har-a
soluyabilmesinin saglanmanl 1'onfude dfizenlemeler
yapmaktr. " Denihnehedir.

Bizler Tnrun Eksperl€ri olarat signra girketlerinin
ozellikleri genEleri hedef alan reklam, tanltrm ve
tegviklerinin -kipgisi ohu5, filke genelinde yaptrlr
izlemeler sonrasrnda frnir-ersite kampus etkinliklerinde,
izmir flrannda Formula I yanglanndi, Edirne Krrkprnar
giire;lerinde ve daha birgok yerde qirketlerin bu
faaliletlerini gdr0ntiileyerek igiqleri Bakanhlr, Safhk
Bakanhgr, TAPDK ile Sanayi ve Ticaret Bakanh[r Reklam
Kurulu'na gikayetlerde bulunarak suga igtirak eden
girketlerin maddi cezalara garptrrrlmalarr saflanmrgtrr. Bu
girketler benzer sugu tekrar etmeleri durumunda daha apr
para cezalan ile kargrlagacaklardrr. Tiitiin Eksperleri sigara
satrglannr hukuksuz qekilde artrnlmasmrn onlenmesi
konusunda her zaman gerekli duyarhhlr gostererek elini
taqrn altma koymaktan gekinmemigtir.

Yasaya aykrn olarak reklam ve promosyon uygulamalarr
ve saldrgan satrg politikalarr ile ozellikle genglerimizin
akci!erleri iizerinden kar maksimizasyonu arayan
girketlerin faaliyetleri hakkrnda gerekli gozlemleri yapmak
sosyal sorumluluk anlaytgrmrzm bir sonucudur.

Tiitiin Kontrolii Qerqeve S<izlegmesinin ve Ulusal Tiittin

Kontrol Pro gramrmn Tiitiin Ar ztnrn Azalh lmas ma Yone I ik
Onlemler kapsammda saydr[r "tiiti.in iiri.inlerinin yasadrqr
ticareti" konusunda da uygulamada tiitiin eksperlerinin
mesleki yetki ve birikimlerinden istifade edilerek kamu
salh[r agrsrndan ciddi faydalar tesis edilmektedir.

Aynca, Demelimiz Sigara ve Salhk Ulusal Komitesi
(SSUK) iiyesi olup halen KomiteninYiirtitme Kurulu'nda
gorev yapmaktadrr.

Meslektaqlarrmrztn ozellikle TEKEL biinyesinde
gahgryor olmalan ve ozelleqtirme nedeniyle hig ilgili
olmadrklarr di[er kamu kuruluglarrna gegiq yapmak
dnrumunda kaldrklarr diiqtiniildiigiinde; Bakanhpnrza ait
tiiti.in kontroliine ait birimlerde meslektaqlar rmtza gorev
verilmesi hususu, "ttitiin iiriinlerinin zararlarrnrn
onlenmesi ve kontrolii" ve "Ulusal Ti.itiin Kontrol
Programr Eylem Plarurun izlenmesi ve deferlendirilmesi"
noktalannda 6zeI onem arzetmektedir.
Bu itibarla, iilkemizde ttitiin kontrolti ve miicadelesi

konusunda yaprlan yeni diizenlemelere ve bunlarrn
uygulamalarrna uzmanhk, etkinlik ve verimlilik katmak
igin Bakanh$nrzn btinyesindeki tiitiin kontrolii ve
mticadelesi ile ilgili birimlerde meslektaglarrmrzdan
yararlanlmasr hususunun ivedilikle ele almmastnl ve
g erelini s ay grlar rmtzla ar z e deriz

YiinetimKurulu

SAYGIYLA ANIYORIJZ
ONURSAL BA$KANIMIZ

ORIIAN OZET
(r924-200r\

ft!{fUtUnctiliiliinde ahnan yolun herkilometresinde emeli ve izi bulunan delerli meslektagrmrz,alabeyimiz merhum Orhan
OZET'| <iliim yrldontimiinde rahmetle anarken,her ne kadar onun kalelerini onun kararhh$ ile korumay4 gahgsak da ,iilkede
esen riizgarlarlann tiitiiLnciiliiliimiizti bugiin getirdigi yerin'iyi ki bugiinleri o grirmedi ' dedi[imiz bir yer olmasrnrn iiztinttisiinii
yaqadtgtmt ifade etmek isterim.Rahmetli Orhan alabeyinin gu stiziinii meslektaglanma hatrrlatmak isterim.' qayet tilkemizde gok
uluslu qirketlerin tiitiinde emperyal girigimlerini durduramtyor isek,bu girketlerin iiriinlerinin karqrsrnda durmak difer mticadele
bigimimiz olacaktrr.' Meslek grubu olarak sigara ve salhk konusunda bugiin gtisterdi$imiz olumlu tutum,bir yindan sosyal
sorumlululumuz.snbize yiikledigi gorev olmakla birlikte di[er yandan rahmetli Orhan alabeyimizin de benimsedili bir tutum
ve ondan bize adeta bir vasiyet oldulunu buradan ifade etmek isterim.

TEKEL'i satrn alanlarONUN dedigi gibi fabrikalanbirbirkapahp TEKEL'e defil markalannatalip olduklanm,ozellegtirme ile
rekabet de[il YABANCI TEKEL kuruldulunu anlarnayatlann gcizlerine soka soka bugtinlerde gristeriyorlar.dunlal o
giinlerden soylerken bir giin hakh grkmayr hig istemedi[ini bitiyoruz. . ...

Ruhun $ad olsun sevgili Tiitiin Dede.Kim bilir belki de hala her gey bitmemigtir,bitmeyecektir...
ji

Mehmet EminASLAN

-



ETrdNLixrEniuiz

t. 18 gubat 200g tarihinde Ankara,da OzellegtirmeIdaresi BaqkanhEr dllng" f"t_Cra" fU Sendikasrtarafindan yurri"un. -Tekelin Siiifrnurrna HayrrMitingine" bir cok,mr ioffik,;il;"r"n yanl sraDernek yrinerim Kurulu#; ffi;;*tor.
2. 19 gubat 200g tarihinde y<inetim Kurul umuz
:lt-^o5, B askanr q "yi+";r-#"'barrgKAN,rmarammda ziyaret edeiek Ust kurula.almacak olan
ffiilffi:Ji' ;H"'-,:3* ll*;;-*peri savrsinin
F, *-q [il, J ? J#! l].,fj:"+ffi: .]:.,flff figelecegi hususlannda g<inigmel.ra. li,"filn_ustur.

3. 22 gubat2OOg tarihinde yrjnetim Kurulu IJyemizMehmet Emin ASLATv irt*uui;;;;;" y apan Hay atTV de yayrnlanmakrr-"i", 1i[Jii.n, 
Grindemi,,

Programma canh yayrn 
lgngsu oiu.ui.i.utrrarak, Tekelslgara Fabrikalannrn. rizeliegtiril_"ri;in rilkemizegetirecegi otumsuzlukil il;;;j; Dernegimizgriniqlerinidilegetirmiqtir. ---+vs's*

f:_.11J:,0* -2008 rarihinde yrinetim Kurulu Bai-
fffilff JLy :::,,Tue. urlten[Jnje reker Siga:-Fabrikal a'nrn oze r r e q,'.'-..f iIffi +;ffi.il-r?la g r s m dan y ar ata c a E r o f rrn rrrf 

"f.f 
ur^ ilui.trnOu D errc -gimiz gciriiglerini kimuoyu if . puviuffir..

7. 7 Mart 200g tarihinde Ege Brilgesindeki Triru:IiriT Sarrq_ Kooperatifleri -B-art""iir; 
ile Derne,Genel Merkezimiz

"Trirtin Uretici up,;li" |r'r ,toPlantr dtizenteneit'

etLln roi 
"rr*r".i'i"tl^- 

f'-Jtrak ttinin pivasasrnc-

urtunJmi'u';;'" nususunda gtinis ahg veriginc:

9. 13 Mart 200g tarihinde yrinetim Kurulumu_Grimnik Mristesarh$r Gimruki*'Urfr"a za GeneMridrir Yardrmcrsl SlVrn Arif KUMBUL it.gcinigerek kacak sjSal{arla mricadele konusund=Grimnik igyeilerind
ertilrnooi r...-,.^_-,-, 

te..liitrin Eksperlerinin istihdar:

8. 12- 1.3 Mart 200g tarihlerinde y<inetim KurulumuAnkara'ya giderek.,Mill;;i;x* "Ih_"t 
AyDr\Mehmer ERD o GA N, s 

"orri"r, iiicfii l" g<iriiq ere,TAPDK yasasrnrn. TBMMi;di-' goniqritme.
.ljlj|'19. degieiktik 6l.rs";i'-i..ir.rrr triruuretrminin uzatima

I\:*{' ; #;il":JJ:ft:3" ;: ",1T* ;T*.kaldrnlmasr hususlanndaki tffileriirri/i il.,_irrlr.

4. 22 gubat 2008 tarihinde uoi:1ry,Kryry ,Ti?1T'ri11"y*3f.1il:,ffi*;ig#,T:t1x:Baskanrmrz SKY rv ;-i;;# u,itlJu..i'a;-i;;i io. -t.,- rq 
-'M";i^;os 

rarihrerinde yrinetir:
Sigara Fabrikara'nrn rizelreqtiliimesinin r,irr. nry1:::: 

+rrki?;y;giderek TBMM pran Brirc.
Trittinctiltigti acrsrndan Fiiil#"i11r"2"ru1, iTiorrron, riyeleri ar,ro AyDrN, Griror ERG.\
hakkrnda Derne.imiz gtirtiqleri; kamuovu ile s"J"r1{1^in6rN;'ir;:ltin cANiKLi, omer Faru,
paylagmrqtrr. - 

, . ,,- . 

""'-*, 
6;,Ah_o;m; beii,,y.r1rg K'TL'ATA, Emi:s' 27 gubat 2008 tarihinde..SanranSadecereker it;"*,flIlifiu,*tntr*[*g1#*;,;

ffiil"f".:T:,9;;;'t;;;-it'li'e anu ffi; ,u.u'.,n,n 
'g'i-mao-aereri 

rrarir.rnoa--a-"gieiuiirinergesi verdirerek trittin riretiminin uzahlmasr r.
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TAPDK'ya ahnacak T[t[n Eksperi saylslnln
arttrrlmast ve yag fuaddinin kaldrnlmasma gaba sarf
etmigtir. Konu hakkrnda \{illetvekilleri aracrhlryla
verdirdifimiz Degi'iklik Onergesini Biiltenimizin
sayfalan arasrnda okuyabilirsini z.

11. 20 Mart 2008 tarihinde 294 Akademisyenin
imzaladrfr "BiLiM ixslNr,,tnr TEKEL'iN
Oznu,ngrinilvrnsiNE KAR$r" baqtrkh Basm
Agrklamasr lzmir Yaprak Tiiti.in igletme Miidiirliigti
oniinde Sayrn Prof.Dr. Tayfun OZfayA tarafrndan
kamuoyuna sunuldu. Birgok akademisyen; Dernek
Yonetim Kurulumuz ve Tek-Grda iq Sendikasr Ege
Bolge Yrineticilerinin yanr srra ytizlerce Tekel gahqanr
basrn agrklamasrna katrlmrqtr. Basm Agrklamasmr
sayfalanmr z ar asrnda okuyabilirsiniz.

12. 12 Mart 2008 tarihinde Yonetim Kurulumtrz
Avukat Gokhan CANAYDIN ile goriiqerek "Tekel
Sigara Fabrikalannrn Ozellegtirilmesinin iptaline dair
ag1.r[rmrz davanm seyri hakkrnda gortigmelerde
bulunmugtur. Ydnetim Kurulumuz aynr giin Ziraat
Mtihendisleri Odasr Genel Merkezini ziyaret ederek
Tekef in ozelleqtirilmesi hususunda gortig ahgveriq-
inde bulunmugtur.

13. 26 Mart 2008 tarihinde Yonetim Kurulumuz
Ziraat Miihendisleri Odasr Genel Merkezini ziyaret
ederek S ayrn Miimtaz S OYSAL'I nda hazr bulundulu
toplantrda Tekelin ozelleqtirilmesinin hukuki stirecini
tartrqmrglardrr.

14. 01 Nisan 2008 tarihinde Yonetim Kurulumuz ve
meslektagrm v Muzaffer I g IK E ge Tiittin ihracatgrlarr
Birligini ziyaret ederek "Tiitiin Teknolojisi Mi.ihen-
dislerinin Sektrirel Uyum E[itimi AB Projesi"ne
destek talep etmiqlerdir. Takip eden gi.inlerde Ozel
sektor ttitiin firmalannr yrineticileri ziyaret edilerek
aynt konuya destekleri istenmiqtir.

15. 04 Nisan 2008 tarihinde Yonetim Kurulu Uyemiz
Mehmet Emin ASLAN "Ulusal Kanser Haftasl"
etkinlikleri dahilinde di.izenlenen konferansa katrlarak
derne$imiz gori.iqlerini dile getirmigtir.

16. 04 Nisan 2008 tarihinde Yonetim Kurulumuz ve
meslektaqrmn Muzaffer I$IK, Ege Universitesi ilag
Geliqtirme ve Farmakokinetik Uygulama Aragtrrma
Merkezi'ni ziyaret ederek "Tiittin Teknolojisi
Miihendislerinin Sektrirel Uyum EEitimi AB

Projesi"ne destek talep etmiqlerdir.

17. 08 Nisan 2008 tarihinde Yonetim Kurulu Uyemiz
Mehmet Emin ASLAN kanal B televizyonunda
Tanmsal Sorunlann tartrqrldrlr KIRMIZI Q|ZGI
programma kablarak Tiitiinde Yaqanan sorunlar
hakkrnda Derne[imiz gor0glerini kamuoyu ile
paylaqmrgtrr.

18. 22 Mayrs 2008 tarihinde Yonetim Kurulumuz
Istanbul'a giderek TekelA.g Yrjnetim Kurulu Baqkanr
ve Genel Miidiirti Sayrn Fahri ARIKAN ile Sigara
Fabrikalarrnda gahgan Meslektaqlarrmrzrn Yaprak
Tiitiin Piyasasr Daire Bagkanhlrna aktanlmalan ve
Yaprak Tiitiiniin geleceli konulan goriigiilmiiqttir.
Aynca; TEKEL Genel Miidtirliigii tarafindan
hazrlanarak 16.05.2008 tarih ve 26878 sayrh Resmi
Gazetede yaymlanarak yiiriirliile sokulan "Tiitiin,
Tiitiin Mamiilleri, Tuz ve Alkol iqletmeleri Genel
Miidiirliigii Personeli Gorevde Yiikselme ve Unvan
Degiqikligi Yrinetmeli!i"nin meslektagl artmrzda
yarat1'rpr srkrnfi Sayrn Genel Miidiire aktanlmrqtrr.
Aynr gi.in Genel Miidtir Yardrmcrsr Sayrn Mustafa
ERDOGAN'a idari kadrodaki meslektaglarrmrzrn
kademe ilerlemeleri konusu ile ozelleqtirme sonrasr
teknik rizelliklerine dair taleplerinin delerlen-
dirilmesi ve fiimigasyon operatiirti arkadaqlanmrzm
ylpranma tazminatlan konularr iletilerek goziimti
konusunda gortiq ahqveri ginde bulunulmuqtur.

19, 28 Mayrs 2008 tarihinde SSUK'un Ankara
Sheraton Hotel'de d{izenledili Basm Toplantrsrna
Yonetim Kurulumuz katrlmr glardr.

Tutun Eksperligi Yuksek Okulu
30.Donem ogrenciled

Mezun oldu.



rUrUN mspnnr,rRi
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GENEL KURULUNA DAVET

^Ttittin Eksperleri Dernegi 5g.
Olafan Genel Kurul Toplan-asr 2g
Eyliil 2008 Pazar gtinti saat 10.00 da
!434. sokak NO:9/10 Alsancak
iZUin adresindeki Dernek Genel
Merkezi'nde yaprlacaktrr. Qolunluk
safl anamadrSr takdirde,

Tiitiin Eksperleri DerneEi 5g.
Olagan Genel Kurul2.Toplaritrsr 05
Ekim 2008 Pazar gi.inii Saat 10.00
da IZMIR FUARI GENCLiK
TiYATROSU SALONU.';;;
yaprlacaktrr. Tiim iiyelerimize ilan
olunur.

YonetimKurulu

Ileslektagrmlz Osman IILUDAG ile Aslhannarum..2l AlaII -2007 tu"ihhau 
-""ie"_

mislerdir. WgDAe einid k"i-f*, ys;,;
boyu mutluluklar dileriz.

__-_-__}_-
Meslekta+mrz M.AJiAgUK ite Nuray hanrm
lX, Y,uln:..2908 tarihinde evlenm"iglerdir.

ffiJf*hTjil. kutiar. yasam bo5,u- mut_

Meslektaqiarrmtz Tamer 6ZN,p ve Hacerhett-..2 1lBustos 2008 tarihind" 
";i;;:Tl1j"r,di'; O?Pl siftini r."tru., vuiu*io]-muttuiuklar dileliz.

Meslektagrmrz Ahmet YUKSEK ile
:ii"iilii:i1fl 1ftfrt5b';' 

2 008 t ari h i nd e

vagam bovu mlrttlrt'.ri.ta" alt"Xt#ini 
kutlar'

_______rF--

f""f,H-i?ft i,fjl";rg"#ly,;H*,-#
ffi',?, ;1ili"HH,ilH,iifl1"' t<utra"- va ja m

M^eslektagrmrz.Enver ylLDlZ ile egi Cihan
lallTrl ogtu Ahmed Arda 28 Nisin 2008

e trtl 
li :ff,t*: ?'i. J.?, 

-d#l;l''; 
" 

ET,tu!3 1:uzun bir yaqam dileriz.

Meslekta_grmrz Cengiz GEZER ile esi
|{e]3hat.hanrm1n og"lu t<r." Za'f"rn-,i"
z.u"ub rarr hrnde_ di.inyaya gelmiqti T.GEZERgrrunr Kuilar. Kaan'a sa$Lk.h ve uzun biryagam dllerlz.

_--.--O!-
MesJektagrmrz Osman ULUDAG ile esiAsunan haumrn oflu Kadir Mert d7Temmuz__2008 tgri[inde d.tnvuvu 

" 
ee-t_mietir. U,LUDAG eiftini k;i;'r,ku"di,

lvreru e saglrkjI ve uzun bir yagam dileriz.

Meslekr,a$rmrz Engin BOZTEMiR ile esi

fJf;" "r"i,',Tilrl"'uf;i*'n 08 Aiustos

eb zrnMiii " r'i Lj.i "x',1ffi , 
-fi 

LT F,';tsagrlt{tr ve uzun brryaEam dileriz.

Meslekt$rmrz Hiiseyin Avni OZDAMAR

ABdid* {,$ 
g 

i ?.lf, il fr' 3'' ;gl}, ?:,?i,,1 fo_1D-ly-AR eiftin i. k utl ar. 6;;i;P" ;;i*i;
ve uzun orr yagam drleriz.

Efus{oKOKgiL
rafrtCieA:M
Lwent OZEW

,f;ffitrfe
{Emefrfi ofan

foI e s te ft I aS knmr,z a ttir fr
ttittinaitiifitine ,ue

tul- e s fe frk rine I(at fu knnfan
fofqn teSeftfuir e[er ,

(Bunfan SonraQj
{aSamfarada Saghfrve
toIut[utufrkr Eiferiz.

Meslektagrmrz Ali
hanlmrn oglu Eee 5
$iinyar.a gelmiqtir.
lql,tigeye saphkh
qlIerlz.

YILMAZ ile esi ipek
Mayis 2008 taiihinae
YILMAZ siftini kut-
ve uzun bir yaqam

Meslektagiarrmrz Onur Ugur CUREN vel;erkrs hanrmrn krzr $ewal Sayra 2g Mavri
Ab'fui";lftlf'o?",11;'F" ger mietir'
sagrrkrr vJ uzun u;ryusu- i:rT#. 

savra'va

t".,*ru u'-J r *il*n-a UL it e esi,_r^qt]d" hanr-mrn krzr Akgiil 20 Haziran

4!',iy, I ftiili ti:'"1:i#il,3" g."JllilJ i:uzun biryagam dileriz.

Meslektagrmrz Fevzi TiRyAKi ile esi
l^ellz nanrmrn oA_lu Ant Barrn 12 Temmuz
fl^Y9+ 

t1?lll.de .diinyaya gelmiqtir. TiR_

J #""ri; ;t;tiff 
t I ar' Ant Barrn'a sa[hkh ve
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AYSEL- gusnyiN ssKMnzci
AYSEL-RECEPAKTAN
AY$ E-zEvN el- aei oiN Ay DIN
FATMA-MEHMETALICI
CUTSBVBN-SOMER GAVCAR
garius-cosKuN SERBEST

HAwA-ENBiye saxcer
HULYA-STHEMYILMAZ

irray-Rtnri ONen
NircLw-isveir vuvrcu
Nir-cCrN-h,{EHMET vURAN
NURAY-SELaui wnar
NT'RHAN-RAMAZAN UYANIK
Ruriyn-aSMETASTK
seNiye-FiKRBrali cENe

sesiHA-veDATAyDrN
sor-iure-gEnin ugan
sERAP-ERDINq verivocru

suHByLa-sariira Rqn

AYTEN-ILYAS YALqIN
BIRCAN-TURANYALQIN
CANAN-HALUKALPMEN
FATO$-MUSreFR 5rNCUr_
FERnY-NAFiz nLrRy
Hericp-vBHMET KARA
MELDA-TAYPUN.J ArcUN
OK$AN-MUZAFFERYILMAZ
SERAP-ERTAN QELiK
SEVAL-ADNAN BA$PINAR
snvixg-gaeaN cuRcax
zEYN EP-vArt p n,tenciver

cAN EGEHAN izrvrin ciner KoRAANADoLU risBsi

ATAKENTANADoLU risnsi
izldn rrz risasi

BoRNoVA. ANADoLU risesi
BURSA prx risssi

oss 2008
ATTMET nrN opru srerrRir- ELEKTRoNir uL,lr.MEH\rET cazieNrepu.croanaun,
eugne encir.Es u. iNc. Ocnsrnapn'liGi
MERT c\\ eilKrNr u. SRNTKAcILIK vE piNnrus {BURSLU)ryr-Lr DoKrJzpyruru. uivanrrrrarur_rBbiECEM \,rusrAFAKEMALu.rlyrunRre s6rvBNrrp

rnxUrresi
ALi iru rlerrnoNir muu.
zvtiuAruGqresri grHin exaloru u. ixocnsriu nrarnuarir

oGn:rrwsxr-iGi
MALTEpE U. ELEKTRoNiT uun. ( BITRSLU)
ncB U. rrp rarlrrresi
19 MAYIS u. rpparLrrresi
onru pr-Brrnir- ELEKTRoNiT nauu"
BEYKENT u. eit-cisayAn vrun.
HACETTEPS U. silcislyen nnLrl.
DoKUZ eyluL u. irEiuanrtr paKurrssi SEsin w
e6r.ce PLANLAMAcTTTGI
19 MAYrs u. rrprerumnsi
eoiRxe sosyAi- eiril,{r_nR y.o. SALKLA irisriren
vA$AR u. irnrigil,r vE HALKLA irigrirnn Mnsrer
Y.O. (BURSLU)
DoKUZ Byrur [rNivensirnsi pBx eircisi
OGnnruBxrici

oKS 2008
BERNA seuKEsiRrgN risesi
KARDELEN IT,TiITiPIYENCOANADOLUTiSPSi

BERKAN
$EBNEM
NsziRE
OzcB
Y+vuz ssrirr,t
arruG
AY$E

QAGDA$
MiNs
suss eincur

DUYAL

AHMET BURAK BUCA FEN Tispsi
MALATYApBx rispsi
BoRNovAANADoLU lisrsi
izruin vnNignuin seclrr MESLEK risnsi

OZAN
TUGQE

ILKER
aniz
rireB

ULA$
ESCUM
cur-nngax izrvringiuexregANADoLUr.isnsi

BA$TMTZSAIGOI-SUN BA$TMTZSIIGOI,SUN

Mustafa $AUN
(1941 _2008)

26.Devre (1966-1970) Meslektaqlarrmrzdan Delerli
Afabeyimiz Mustafa $AHIN 25 Haziran 2008 Tarihinde
vefat etmiqtir.Yitirmiq oldulumuz Alabeyimize Allah,tan
rahmet, Acrh ailesine ve Meslek camiamrza sabrr ve
baqsaphgr dileriz.

l6.Devre (1956-1960) Meslektaqlarrmrzdan Degerli
Afabeyimiz Ergiin ERTEN 19 Marl2008 Tarihinde vefat
etmiqtir.Yitirmig oldufumuz A{abeyimize Allah'tan
rahmet, Acrh ailesine ve Meslek camiamrza sabrr ve
baqsaghlr dileriz.
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