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}ZET, soz konusu kitabrnda yer alan sunu$
yazrstnl okudu ve nihayetinde konugmalar b6liimtine geqitdi.

-rul

Ola$an Genel KuToplantrsr 20.12.1992 gLinri 225 iyemizin

katrlrmryla lzmir'de gergeklegtirildi. Basrnrn da
ilgi gosterdi0i toptantr,
Dernegimiz Ydnetim Kurulu Bagkanr Mehmet
QIZMELI'nin "Hoggeldiniz" konugmasryla ba$ladr. Aqllrg konugmasrnt takiben 0rhan 6Zft
bagkanlrgrnda Satim AQtL, ltyas yALglN ve Cihan
iZMlRLl'den otugan Divan Kurulu gdriue getiritdi.
Divan Bagkanr 0rhan OZET yaptrf r girig konug_
masrnda, Trlrk TLjtrjncLiltigri'nrin sorunlarinrn
eri$_

tigi boyutlara dikkat qekerek bu konuda

Onemti

gorev ristlenen Trltrin Eksperleri'nin bu
toplantrda
konularr gerektigi ehemmiyeile tartrgacaklarrna
inandrgrnr belirtti ve Eksperlerin ge rek mesleki ge_
rekse genel ttitrrncrirrik konurarrnda farkrr fikirreri
olabilecegini, onlarr burada tartrgacaklarrna inan_
dr$rnr ama meslek grubu olarak keneilenmig bir
yumruk olmalan gerektigini ileri srjrdti. tiivan
Bagkanr'nrn konugmasrnrn ardrndan yOnetim Ku_
rulu'muzca 1gg2 yrIna ait ,,Qalrgma ve Etkinlikler
Rap0ru" izleyicilere sunuldu. Denetim Kurulu
riyesi Turan YALQIN tarafrndan "Deneileme Ra_
p0ru" ile "1993 yrJr Tahmini Britqesi', okundu.
Daha
pnrl Mustafa GUR'Lin onerisi iie kongrede"T[itlin
Uzerine Konugmalar" adlt kitabr da$ltrlan Orhan

llk

konugmacr olarak

krirsiiye gelen Turhan
Nuri ARAL; Ttirk Ttitrincrihigri'nrin bitiril-

mek izere

oldugunu
vurgulayarak Torba[ - lzmir,de ijretime baglayan
Philsa Sigara Fabrikasr,nr bu konudaki son
olumsuz
orlek olarak dile getirerek, geligmig tilkelerdeki
saglrk kampanyalarryla trittin ve itittin mamrilleri
triketiminin azalmasr nedeniyle bu sektdrde gahgan
btiyrik lirmalarrn pazar arayrglarrna girdigini ve
fUr_
kiye gibi az getigmig rilketeri-hedetteOigini belirtti
ve
tLim bu olanlara rafmen 117T sayilt yasa,nrn
za_
Tanlq degigtiritmesinin briyrik bir vurdumduymaz_
hk oldugunu ileri srirdti. BiLhassa, ziraatgrnrn yantn_
da olmasr gereken Oda Baqkanlarrnrn

;

(O Devamr 2. sayfada)

Yeni

ythntzt kuilor,

esenlikfer diferiz
r ur

u ru

t *.''uR!??,il

?r,fl t,-g

IUTUN EKSPERLER|

Say'fa 2

DERNEGi
BULIENI

1992 nh Genel Kurul

Toplantsr yaplldl

sayrmtzla kargrnrzdayrz. 1993
fINUNCU
vyrhnrn ilk sayrsrnr gtkaftrrken, 20 Aralrk

1992 tarihinde yaprlan Derne!imiz,in Olagan
Genef Kurul Kurul Toplantrst,na katrlan 225
meslektagrmrzrn dorfte 0gun0n tevecctrhune
mazhar olmanrn onur, gurur ve mutlululunu ya-

$ryoruz. Genel Kurulumuz'un odaya koydulu
irade beyanrnrn bizlere buyuk bir gug veraigini
belirtmeden gegemiyeceliz. TegekkUr edeiiz.
Verdi$iniz gUg, omuzlanmtza binen y0k0 tagrmakta ve engelleri agmakta enerji kaynalrmrz
olacaktrr. 6nUm0zdeki gahqma donemjnde bizlere yon vermenizi, hatalarrmrz olursa uyar-

mantzt istiyoruz. Turk tutunculu!u

ve mes-

legimiz adrna do!ru olduguna inandr!rmrz ilke
ve 0lkuleri savunmaya devam edeceliz. $urasr
unutulmamalrdrr ki, tutUn ve sigara konusunda
tutun eksp.erlerinin ve onlarrn tek orgutu Derne!imiz'in her t0rlU platformda soz hakkr vardlr

ve. olacaktrr. Soyleyeceklerimizde ve yapa.
caklarimrzda hig guphesiz ulke ve ulus orliariarr

gozetilecektir. Yeter ki 567 uyemizin yUrekten

deste$i gucumuze gug katsrn ve yolumuzu
aydrnlatsrn...
1992 Arahk ayt sonu itibari ile uye sayrmrzrn
567'ye ulaqtr!lnr, goreve baglayan gj arkadaglmrzdan uye olamayanlarrn da katrlrmryla bu
sayrnrn 600'u bulacafrnr da bu arada ifade edelim.

_ Delerli Meslektaglanmtz, 1992 yrh Olagan

Genel Kurul Toplantrmrz, son yrllarrn sayrsaf ve

oransal olarak en yUksek katrhmrnrn gergeklegtili her yon0yle g0zel bir olaydr. Siiler,
"havalar so{uk, lzmir uzak" demediniz ve geldiniz. Bu sayrmrzda bultenimizin srntrh sayfa imkanlarr olgusunde Genel Kurulumuz'dan bah-

settik. On0muzdeki g0nlerde tum Merkez lqletme Mud0rlUklerimiz'e toplantlnrn video
kayrtfarrnr gonderecegiz. l)manz, gegitli sebeplerle gelemeyen meslektaglanmtztn istifadesi
agrsrndan faydah olacaktrr. Ama, 1993 vrh Genel

Kurulu'na mutlaka bekliyoruz. Soz m0.?
1993 yrh ajandamrzrn ve duvar takvimimizin

da$rtrmrnrn da Ocak ayr igerisinde gergeklegecefini umuyoruz.
Yeni yrhnrzr barrg ve dostluk duygularryla kutluyor, sa$lrk, bagan ve mutluluklar dilivoruz.
YONETIM KURULU

(O Bagtarafr 1. sayfada)

dahi bu firmalarrn ulkemizde faaliyet gostermesini
tasvip eder durumda olduQunun ve Turk tritunculu$u
konusunun higbir kesimde yankr bulmamastnrn uzri_
cri ve drigundunlcu oldufunu vurguladl.

ikinci konugmayt yapmak ttzere soz alan Abdurrahman NALCI: Tekel'de gahgan T0tun Eks_
perlerinin sendikal haklannrn olmanraslnrn kayrp
oldu[unu 6ne s0rerek. ydnetim kurulunun bu ko_
nuda yetedi gahgmalarda bulunmannsr nedenivle
elegtiride bulundu. Konugmasrnl memurlarrn riit<e
gaprnda sendikalagma gabasr iginde oldu[unu,
sozlegmeli personel yasastnda ise herhangi bir
krsrtlamanln olmadr!lnl ve destekhme kararrnrn
kaldrnlmasr halinde bundan yabancr 0netici firmalarrn
istifade edece[ini vurgulayarak bitirdi.

Abdurrahman NALCI'nrn ardrndan Ramazan
GENQ soz aldl ve egit ige egit 0cret uygulamastntn

gereklili!i, bolgesel ve Trirkiye genelinde tutunculuk
konusunda yaprlacak toplanllarrn faydalllrgr, tutun
stoklarr goz on0nde tutularak 0retim planlamasrnrn
yaprlmasr, Tekel'in ozellegtirilip 6zellegtirilmemesi
konusunun tartrgrlmasr, yaprak Tutun igletrneleri ve
Ticareti Muessesesi'nin ayn bir Genel Mudurluk
olmasr, Tekel'in yeni teknolojilerle modernize edil_
mesini ve uretici orgutlenmelerine katkrda bulunarak
destekleme gorevinin Tekel'den ahnarak bagka bir
kuruma devredilmesini igaret ederek bu konuda
dUgunce ve onerilerini sundu.
Dorduncu konugmao olarak Hakkr UQKUN, dernek uye aidatrntn 100.000.- TL olmasrnr isteyerek
bunun dernek galgmalarrnda daha rahat daha
ba$rmsrz bir ortam yarataca$rnr savundu.

Daha sonra soz alan Engin BODUR

ise

konugmasrnda gerek tutunc0l0!0m02 gerekse mes-

leki sorunlarrn genel d0nya sorunlarrndan bafrmsrz
dug0nulmesinin imkansrz oldu[unu vurguladr.
Dunyada "buyuk balr!rn kllAuk bahIr yuttu$u,, benzetmesiyle ozdeglegen bir sistemin oturmaya
bagladr$lnr bunun yanstmast olarakta trjt0ncrjlu$umriz0n ve pzvanntn dunyanrn dev firmalarrnca
yutulmak Uzere oldu$unu vurguladr. Qagrn afirk
6zgur dugunen insanlarrn ga$r oldu$unu belirterek
kendi sorunlanmtzda da aynr gizgi ve baQrnslzh$r
gostermemizin gerekliligini dile getirdi ve konugmasrnr Dogu ve Guneydofu'daki kalite u"._

IUIUN
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uretimdeki grkmazlann garprtrldr$rnr, konunun plan ve rslah galrgmalarryla gozUmlenecefini one
surerek bitirdi.
Altrncr konugmacr olarak soz
alan Selim ARSLANBAY konugmasrnda; tutUnculugUmuzun bata[a sUruklendifiini, onumUzdeki

gunlerde Tekel'in pazar payrnrn
azalaca$tn t, sendikalagman n geI

reklili$ini, iggi ve uretici temsilcileriyle igbirliSine gidilerek sorunlarrn titiz ve bilingli olarak
galrgmalarla gozulebilece$i konusunda inancrnr belirtli. Ayrrca
Do$u ve GUneydo[u'da basrnda
yer alan suistimaller konusunda varsa bile bunun kigilerin kendi

ahlaki yaprlarrndan

kaynak-

lanabilecelini ve bu gibi olaylarrn
durust meslek sahiplerinin meslek ahlakrna olan duyarlrhklarrnr
arttrrdr!rnr, mesle$in bu gibi suglamalardan arrndrrrlmasr gerekliliIini vurguladr.
Son konugmacr olarak Faruk
DEMIRSOY soz aldr. Gundemde
olan, meslekteki ozellikle Do$u
ve Guneydo$udaki suistimal soylentilerinin bultende gere[inden
tazla yer almasrnr elegtirdi ve
dernek vonetim kurulunda bu-

lunmanrn kurumda kigisel ilerlemeler igin kullantldtItna olan
inancrnr belirterek, mesle[e politikanrn bulagttrtlmamastnt vurguladr.

Konugmacrlarrn ardtndan soz

alan Divan Bagkant Orhan

QZET, odalagma konusunda dikkatli ve titiz bir galtgmantn gerekliliQinden bahsetti. Ayrtca
segilecek yeni Yonetim Kurulu'nun sendikalagma konusunda
aktif qalrgma gostermesinin ge-

reklili$ini dile getirdi. Orhan
OZET'in ardrndan konugmacrl-

ann tenkitlerini cevaplamak
izere Yonetim Kurulu

Bagkant
Mehmet Q|ZMEL| soz aldr.
giZMELi, bultende suistimal
haberlerine ozellikle a[rrhk vermediklerini yaprlantn sadece
basrnda yer alan tutUnle ve meslekle ilgili her yazrntn, bultende
yer almasrnrn oldu$unu vurguladr. Kongredeki katrhm sayrsrntn bu derece yuksek olmasrnln
meslektaglanmrzrn duyarhlt$tndan kaynaklandr[rnr ve sevindirici oldu$unu, sendikalagma
konusunda ise sorunun 0lke
gUndeminde oldu$unu belirterek,
meslektaglann her t0rlu platformda mesleIi ilgilendiren konularda bilingli ve duyarlt olmalart
gereklili$ini ileri surdu ve hig kimsenin derne$i kigisel amaglan
igin kullanmadr!rnt ve kullantlmasr konusunda da asla mUsamahakar olmayacaklartnt belirterek konugmasrnr bitirdi.
Gundemde; konugmalar bolumUnden sonra Y6netim Kurulu'nun 1992 yrlr faaliyetleri ve
Denetleme Kurulu'nun raporu Genel Kurul'un oyuna gg-15
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igirvrizoEN BiRi
nuldu ve Genel Kurul'ca oy birliSi ile ibra edildi.
Denetim Kurulu'nun
Yonetim Kurulu
ibrasrna m0teakip tuzuk deligikliklerine gegilerek Yonetim Kurulu'nca, onerilen;
- Tuzufun 9'uncu maddesi "e" bendi deIigtirilerek vekaleten oy kullanma hakktntn dernekler yasasrna uygun olarak yasaklanmast
oya sunuldu ve oy birli$i ile kabul edildi,
TUz0gUn 19'ncu maddesinde yer alan

ve

-

Yonetim Kurulu'nu olugturan 5 asil, 5 yedek
uyenin 7 asil, 7 yedek uyeye yukseltilmesi oy
birlifli ile kabul edildi. (Boylece tuzu0un onaylanmasrnrn ardtndan onumuzdeki ilk Genel
Kurul'da Yonetim Kurulu uye saytst 7 kigiden
olugacak,)

- Tuzu$un 34'ncu maddesi "a" bendinde yer
alan, uyelerden altnan aidat miktartna, Dernekler Yasast uyannca alt ve Ust stntrlar getirilerek oya sunuldu ve oy birli$i ile kabul edildi.

- Aidat miktartnln 50.000.- TL ve 100.000.TL olmastnt oneren miktarlar oya sunularak
1993 yrh igin aidat miktartnln 50.000.-TL olmast
oy goklu$u ile kabul edildi.
Tuzuk de$igikliklerinin ardtndan; Yonetim,
Denetleme ve Onur Kurulu seqimine geqildi.
Ey0p GUTOOGOU, ismail TEKET ve Oktay
QELIK'in olugturdu$u "Tasnif Kurulu"
gahgmalart sonucu:

vorurrin/| KURULU'na Mehmet. QizMELi,
Semih TARIM, Yagar Turan GULUMSER,

ORHAN OZET, 1 924'de Dilzce'de do$du. Babasr Tekel memuruydu. 1941 ytltnda Bolu Orman Lisesini bitirdi. 1950 ytltna
kadar Orman Genel Mttd0rl0gU
tegkilattnda galtgtt.
1954'de Tutun Eksperligi diplomasr ve ehliyetnamesi, 1976
da Tutun Eksperleri Yuksekokulu diplomast aldt.
Tekel Genel Mudurlu0unde;
1 954 - 1 964 ytllart arastnda TutUn Eksperi olarak qaltgtt.
1964 - 1966 Sosyal Yardrm $ubesi M0d0ru,
1966 - 1971 Yaprak T0tun Baklm lgleme $b. MUduru,
1971 - 1973 Ticaret Grubu Mudur yardtmctst,
1973 - 1975 Ticaret Grubu Muduru,
1975 - 1978 Tekel Genel Mudur yardtmctst,
1978 - 1980 Tekel Genel M0duru,
gorevlerinde bulundu.
1969'da yururlule giren 1177 sayt\ "Tulun ve T0tun

Tekeli Yasa" tasartstnt haztrlayan komisyonun ra'
portoru, aynr tasannrn B0y0k Millet Meclisi Ozel lhtisas
Komisyonunda Tekel temsilcisi olarak gorev aldl.
1971'de uygulamaya konulan "Turk T0tun standardr"nr haztrlayan Turk Standartlar Enstit0su Teknik
Komitesi Bagkanlt!tnt y0r0ttu.
Tritun Eksperleri Derne[i BagkanlrIt ve kuruculart
arasrnda yer aldt$r Tutun Eksperleri Sendikastntn
baqkanlt$tntyaptt.
Tekel Genel Mudurlu0u gorevinden 1980 ytltnda
istefi ile emekliye ayrtldt.

rUrUru UzERiNE

KONU9MALAR
r9a5

landr.

Edinmek isteyen uyelerimize ucretsiz olarak takdim etti$imiz bu de$erli
eserin 6nsdzunu YaYln-

MUStAfA SEYD|OGULLARI, B0ICNT GUVEN,

DENETIM KURULU'na ibrahim culeriv,
Turan YALQIN, O[uz BITER,
ONUR KURULU'na Orhan 6zET, Mustafa
GUR, Turan Nuri ARAL getirildi.
De$erli Meslektaglarlmlzln bu onurlu gorevi
tekrar bizlere bahgettikleri igin ktvanctmtz bir
kat daha artmtgttr. Bilhassa Genel Kurul'a
katrlan uyelerimizin %75-80 dolaylarrndaki teveccuhleri, galrgma htrs ve azmimizi daha da
artttracakttr. Sizlere layrk olabilmek umuduyla
hepinizin onunde saygr ile e$iliriz. 1993 ytltntn
tum meslektaglarrmtza ve tutun ile yagamtnt
sUrduren herkese ba$art ve esenlikler getirmesini dileriz.

9el

Derne$imizin Onur Kurulu
Uyesi Sayrn Orhan OZET
Abimiz'in "Ti.itiin Uzerine
Konugmalar" isimli kitabt
gegtigimiz gunlerde yayrn-

Iryoruz.

Sayrn Orhan OZET Abimiz'e Turk Tutunculiifune
ve mesle$imize olan katkrlartndan dolayl teqekk0ru borg biliyoruz.

(Tiitiin iizerine Konugmalar) 0llS0z
Tekel'de ttitUn Uzerine konugmaya 1965 ytltnda
bagladrm. DUgunmeye daha 6nce... sUrdIrmeyi
gorev saytyorum

Aynr geyleri tekrarlamamak igin bu kuqtlk kitapta
sadece baztlartna yer verilen konugma. tebliQ ve
raporlar, bir ktsmt bastlmtg olarak. Tekelin arsiv-ns

Sayfa 5

tUtUtrt trSPrRUni
DERNEGI
BULIENI

lerindedir. ileri srirduIUm ya da
gal tgma arkadaglarr mla birlikte sa-

vundu$umuz gorUglerin tamamrna yakrn krsmr yaklagrk 25 ytldrr
gUncelli$ini koruyor. Qok azl yasa
haline getirilebildi. Yasa haline
getirilenlerin de gok aztntn yaqa-

ma gegirilmesine olanak tanrndr.
Bu kitapgtgrn yayrmlanmasrnrn birinci nedeni budur.
TutUn Eksperleri YUksekokulu,
kargr koymalara ra$men amactna
uygun olarak yagama gegirilebilen ender 6rneklerden birini olugturuyor. Bu sonucun onurunu
kendileri ile paylagtr!rm arkadaglarrmr saygt ve gUkranla anryorum.
HAld guncelliSini koruyan gorUg
ve onerilere kimse aglkga kargr
grkmadr. Kimse yanlrg ya da gereksiz oldulunu sdylemedi. Gene
de bir trirlU yagama gegirilemiyorlar. Bu durumu, Ttlrk tUtUncUlU$Unrin igine itildigi grkmazdan
kurtulmasrnr isteyenlerin, istemeyenler kadar gUglU ve aktif olmamalarr ile agrklamak olanakslz.
Mesele okadar yalln defil.

*

Tekel Trirkiye'de sigara talebini
nicelik ve nitelik bakrmrndan rahathkla kargrlamaya yetecek ve
yabancr sigaralarla rekabet edebilecek dUzeyde riretim yapacak
6 sigara fabrikasrnrn yaprlmasrna
baglamrg ve bunlardan rigrinri,
makineleri ihale edilebilecek agamaya getirmigken yatrrrmlar durduruldu. Bazr gevreler, o yatrrmlarr programlayan ve gergekleqtiren gorevlileri, gereksiz harcamalara sebep olarak, devleti
zarara sokmug olmak gibi a[rr bir
sugla haksrzyere sugladrlar. Bdylece yatrrrmlann durdurulmug olmasrnrn yanhqlr$r ve bunun ileride
do$uraca$r olumsuz sonuglar kamuoyunun dikkatinden uzaklagtrrrldr.

Arkasrndan, Cumhuriyet'in kurulugundan beri varolan ttlttin te-

keli, 1986 yrlrnda orneline ender
rastlanan bigimde birbiri ile hig ilgisi olmayan altr kanun arastna
srkrgtrrlmrg, yedinci bir kanunla
kaldrrrldr. Artrk TUrkiye'de tUtUn te-

fazlah$rndan gikdyet etmektedir.
Resmi gorevliler dahil.
1177 Sayrlr TUttin ve TutUn
Tekeli yasasrnda tUtrin Uretiminin
disiplin altrna ahnmasrnl, ig tUke-

kelinin varh$rndan s6z edilemez.

tim ve drg satrm olanaklan

Tekel, "TUtrin, TtitUn Mamtilleri,
Tuz ve Alkol igletmeleri Genel
Mtidrirlu$Untin" ktsa adrdrr. Sa-

dengeli hale indirgenmesini saglamaya yeterli hUkUmler vardrr.
Htikrimetler isterse, Uretimin, hakiki tUtun rireticisini koruyan bir
anlayrgla disiplin altrna ahnmasr

dece o kadar.

$imdi yabancr ortakh girketler,
Tekel'in bagladr$r yatrrrmlarr tamamlamak olana$t elinden ahndr$r igin, kargrlamakta zorluk geker hale getirildigi ig talebe cevap
verecek yattrrmlarrnr tamamlamak
Uzeredirler.

*

Yakrn bir gelecekte Ttirkiye'nin
tUtUn tUketiminin 100 milyon kg'a

ulagmasr beklenmektedir.

Bu

tUketimin enaz 7o50'si yabancr firmalarr n Trirkiye'de Uretecekleri ve
yurtdrgrndan getirecekleri Amerikan blend sigaralarla ve Tekel'in onlara rekabet edebilmek
igin bugrinkU miktartnt arttrrarak
Uretmeye mecbur olduSu Ame-

rikan blend sigaralarla

kargrla-

nacaktrr. Bu ise Tilrkiye'deki tUketiciler her yrl, kendi tritUnleri yerine yaklagrk 40 milyon kg Virginia ve Burley tUttinU ttiketecekler demektir.

*

Do$u ve GUney Dopu'da tUtUn

Uretimi 1992'de 96 milyon kg'a
ulagtr. Bizim sigara harmanlarrmrzda kullanrlanrn yaklagrk Ug
katr. Drg satrm olanaklarr da bugunkU kogullarda Eok srnrrlr.

1992 yrlrnda Tekel'in Do$u ve
Guney Do$u'da sattn aldrlr tUtUnler igin odedi$i bedel 1,9 trilyon Tl.'drr. Kalktnma ihtiyacr iginde olan bolge Ureticileri igin 6nem
li sayrlabilir. Ama, acaba bunun
ne kadan gergek ttitUn Ureticisinin
eline gegiyor? ne kadart bagkalarrnrn? o bagkalart kimler?

*

Son birkag ylidrr gok kigi iiretim

ile

mU.mkUndUr. Yaprlmryor.

Uretimi bagrbog brrakarak, ken-

di kendine dtizene girmesini beklemek de bir yontemdir. BirgUn,
bu gergeklegebilir de. Ama ureticilere ve ekonomimize gok pahahya malolur.

*

Ekici tuttinlerinin pazarlanmasrnda bugUnkU yontemden, arttrrmalr satrg yontemine gegilmesindeki yararlar artlk tartrgrlmryor bile. Kanun koyucu , icraya
bu konuda gorev, yetki ve olanak
vermig olmasrna ra$men, bir tUrlu
harekete gegilmiyor. Neyin beklenmekte oldu$u anlagtlabilir gibi
de$il.

*

TUrk tUtUnU ve Trirk tUtrinctiltigtinUn bir Olum-kalrm kavga$rna
gelmig oldu$u agrk. Buna ragmen
hdld yaprlabilecek geyler var.
Vakit yitirmeden radikal kararlar alrnrp, cesaretle uygulamaya konulmazsa gok uzak olmayan
bir gelecekte TUrk tUtUnU ve tuttincUlti$Unden ancak bir anr olarak sdzedilebilecektir.
Bu kitapgr$rn yayrnlanmasrnrn
ikinci nedeni de budur.

izmir, Kasrm.
orhan

1992

6zer

Y0ksek tepelerde hem yrlana,
hem kuga tesad0f edebilirsiniz,

fakat biri s0rUnerek oteki
ugarak yUkselmigtir.

Cenab $AHABEDDIN

IUIUN
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Anad@flu, gimdi
Marlboro ii lkesi

Sedat YENER
T0tiin EksPerl

ED UCUtt Dtinya, insanlart etkisi altlna alan bir degigim
so-

EDnoktasrna varmlgtlr. lginde bulundulumuz yiizytltn
nuna varmakta oldugumui 9u gUnlerde bilim, teknik' ktiltur
ve endirstrinin geligimi ve sosyo-ekonominin bir dfizenle
ser0retim-tUketim UierinOefi etkisi genel gelirlerin daltltmt'
deyaganttntn
goriiglerde
geligmig
teknik
yeni
vetten once

vamr ihtiyai d0nyamtza bambagka bir

hu-viy-et kazan-

Sabanct Holding ile Amerikan Philip Monis firmast
unitesi,
ort"f.i,O, tarafrndai kurulan sigara fabrikasrnrn ilk
agtltyor'
Bagbaian SLileyman Demirel taraftndan bugun

I

bagdrrmrgttr. bu oegigik yeni tip karakter elitim uruniinden
f." Uii g"V Oegiidir' Bizim de ileri Ulkelerden geride bulun-

mamtztn tek sebebi elitim noksanlt!tdtr'

qi'"f.U, yaganrlarak geqirilmig y0zyrllarrn geligmig olan
yeni yuzyrla hattrr saytlrr higbir gey akt"f?T1g olmaslndan
t"yn"t t.n't. Bu 6zellik biit0n geri 0lkeleri etkisi.alttna altrken

Ul(emizin ayrtcalrk gostermesi yorum dtgtna atllamaz'
vaki
Bu Ozelligin tizerinde ciddiyetle dururken gegmigte
g0ven9 kave
verim
gabalartmtza
pay
alarak
sugtarOin
otan
zandtracakttr.
ile
leSS, ll. Anayasa, G0lhane Hattr Humayun'u di$er adt
okurlarda
girinceye
kadar
yUriirl0ge
Fermanl,

-

Philip Morris - Sabancl ortaktl[l ile kurulan fabrika'
400 miiyon dolarhk (3.3 trilyon lira) yatrrrmla
tamamianacak. Tesis igin bugtine kadar 129 milyon
dolar harcandl.

I

Philsa yrlhk 2 bin tonluk uretimi aqtr!rnda. sigaralarlnt

I

lekel yerine kendisi da!rtacak ve istedi{i fiyattan satma
hakkl kazanacak'

Philsa'nln iiretece!i Marlboro silgaralarlnda virginia
gesi nde
yasakttr' iipi ttitti n ku I lanrH i$i i9 i n tlzell ikle Eg: bo
i""it Vupt"k ve yabanct dil "Franstzca" olremekpoziti{
yeni
tipte
im- tiitiin iireticilerinin gark tipi tiittin yerine
UtX" U"gt"n baga yoksulluk iginde her t0rlu
yolsuz' ttittin iiretime baglamalarl bekleniyor'
kanlardan mahrumdu. 40.000 koy okulsuz, tgtkstz ve

Tanzimat

NiOkulu, yolu ve r9r!r olmayan bir ulke hastadtr'.felglidir'
daha
adr
bir
diger
Devletinin
Osmanlr
t"ki* o tarihlerdJ
vardt. "Hasta adam"'
ve
Hasta adam 600 yllllk yagantrstnda gallartn hareket
geligmelerinden habsrsiz faatizmin etkisi alttnda cezaslnl tailhe'mal olmakla gekmigtir. Bu sonug imparatorlu!un harap
arttklart 0zerinde yeni bir devletin, cumhuriyetin meyclana

geligini
do$urmugtur.
--

dutftuiiy"t yeni bir devlet yonetim tarzr idi' H.ukuki' ekoyOnt"tden kurumlagmaya gidilmigtir' Ve
omik ve
"o"yit Esasiye" kanunu yririirl0ge girer' Ulkede
"tegt<itatr
UOV|
""" Aniyasadan yararlanarak orgUtlenmeye baglayan
y.nid"n

i"i"fttiff"i merkez kuiumlannr icra edilen i9

gorevlerine
DevDuhan
(inhisarr
de
biri
Bunlardan
go";.Jf.nO'trldtlar'
Lti Rtiyeyi Osmaniye) yani bug0ku adr Tekeldir'
bir
Au'gJnterOe tefet de gok gurur verici ve..sevindirici'
gjigmektedir. (T0tun Eksperleri Derne$i) Cidden mes-

'-

olay

genq
tetieilne'tamamen adapte olmug teknik bilgiye sahip
beri
oteden
dergi
eksperlerin ktsa zamanda yaytmladrklart

bekledigimiz bir eser olarak karqtmrza glkmlgtlr'.
olarak
Biz Izun yrllardrr tut0n mesieline mensup kigiler
dergiye
boyle
duydugumuz
ihtiyag
ozteaigimiz ve
igin kendimizi mutlu suy'yoruz' Eski yrllarda
,

bir

k.uuqirgrrnrt

I

I

DPT'nin 2000 yrlrna iligkin olarak hazlrladl!t rap'ora.
gOi", ZOoo yrlrndl kamu yatirimlarr 30-0 milyon dolarda ,
ozll sektor yatrrimlarr 900 milyon dolarr bulacak'
lut,rt

I

"n,

!r HILIP Morris ve Sabanct ortakh!r ile lzmir'in Torbaltilk
l'irf""lnau kurulmakta olan sigara fabrikastntn
Unit*i, bug0n, Bagbakan s0leyman Demirel

"iii"""r.
dolar harcama yaprldr$r

bildirildi'

Yetkililer, 1O ay once temeli attlan tesisin tamamt tqtn
topiam aoo milyoir dolar harcama yaprlacaptnr belirterek'
flilt"r" girecek ilk unitede, dakikada 1O bin adet sigara

hektarhk alan
94yrlda
30 bin ton
tamamlandrQtnda,
tirliin" kurulan tesisl
uretebilecek.
sigara
- "Fubriku
tamamlandtgrnda, yaklagrk 15OO kiginin galtgacagi iabrit<a, adet itibiryle ytlda z milyar sigara uretiyor
olacak.
son 15
Torbah fabrikastntn, Philip Morris'in ABD drgrnda
yetyrlda yaptrlr en buyuk y.u!!Tl oldu$un-u kaydeden

ur"titip iaketlenecelini soylediler'

gev. Uug,in Oanl itgiti sorumlu yoneticiler-tutun iglerine
tanlnan
D0nyaca
rekti[i gibi ilgi gostermemiglerdir'
iliiif"r,'"i'g;u
getirmiglerdir'
tiiturictittiium0zti bu g0nk0 perigan hale onlar
MaSimdilik bu iddiamrzr teyid eden tek bir ornek verelim:
her
kadar
raflartna
supermarketlerin
f,"tt" Uut t"ttunndan
y"ri r."ng.r"nk gegit 9e9it yabanct sigara paketleri iggal etmilmettedii. eagta Olvtitin en muhim gelirini tegkil eden
yoni"r". tireticinin, igginin, memurun gegim kaynagl olan
bu
i,it,in OOVf" feci, acl Uii Ourum" getirilmemeliydi' Nihayet
.,it"f.y" bir nokta koyarak yaztmtzt 96yle bitirelim'
"on"Bir yerdeki yok nalmenl takdlr edecek gug
Tazl--i neles eyleme tebdil'i makam et'"

taraftndan

s'igaia fabrikasr igin 9u ana kadar 129 milyon

kalitesinin ABD ile aynr duzeyde olaca!tnt

ifade ettiler.

iorbal,daki uretim ile birlikte ithal ikamesi yaratrlaca!rnr

tayJeOen yetkililer, hedeflerinin, Philip Morris markalarlna
oian tateni kargrlamak oldu!unu soyled-iler' PHilsa-Philip

ve ]i.gret
frltorri" Sabanci Sigara ve i0tunc0ltik Sanayi
hisse
25'lik
yuzde
fabrikastntn'
sigara
A...$.';" f;tbah'dalii
Marlboro'
0retti$i
Morris'in
efrllip
ait.
Sa'bancr Holding'e
iijr't, e"ni"m"nl u" Marlboro Box, Tekeltarafrrdan r*'
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ithal edilip satrlryor.

Philsa, yrlda

2 bin ton sigara

Oretim kapasitesine

gelinceye

kadar da dalrttm Tekel taraftndan

surd0r0lecek. Ancak bu stntrdan
sonra, taraflar arastnda yaptlan
anlagma uyannca, Philsa, kendi sigarasrnr Tekel'den ba!rmsrz olarak
dafrtabilecek. Yine aynt anlagmaya
gore, Philsa, kendi fiyattnt belirleme
hakkrna da kavugmug olacak.
Bu arada, Philip Morris'in tlreteceli Marlboro sigaralartnda, Virginia ve Burley tipi titt0nler kul-

lanrlmasr ongoruluyor. Genelde

Turk tut0ncusu, $ark tipi olarak bi-

linen t0tUn turunu 0retiyor. Philsa'nrn uretime gegmesiyle birlikte,
6zellikle Ege bolgesi tut0n ureticilerinin bu yeni t0ttln turlerini
0retmeye baglamalan bekleniyor.

Devlet Planlama Tegkilatt ta-

rafrndan yaprlan bir rapora gore,
T0rkiye'de sigara 0retimi, 2000 Yt-

lnda 2-2.5 kat artmasl ve sigara
pazarrnrn ozel sektorun eline
gegmesi bekleniyor. Raporda, 1O0-

110 milyar ilave kapasite

ve 300

Ya-

milyon dolart
ratrlaca$t
kamu, 900 milyon dolart da ozel

sektdr0n olmak Uzere toplam 1.2
milyar dolarhk yattrtm yaptlaca$t
vurgulantyor.

Halen Bitlis'te fabrikast bulunan
BEST International'dan, sonra,
Philsa, agrlan ikinci ozel sektor fabrikasr olalcak. Ayrrca ABD'li Reynolds Tobacco lnternational firmast
da 1OO milyon dolarhk yattrtmla,
yrlda 1o milyar sigara urelecek olan
fabrikasr

nt

n ingaatt nt surdiir0yor.

(Milliyet 16.12.1992)

Tekel, Tiitiin
iqletmesi
mezun lann

I

iqsiz blrakmamak
EKEL Genel MUdUrlUgU, 1987 ylltnda T0tUn
Teknikeri yetigtirmek uzere agtlan TUtUn Yetigtiriciligi ve igletmecili$i 86lumU'nti bitiren 100 kigiyi, agrl<ta brrakmamak igin 100 kigilik kadro aqtt.
Tatvan Meslek Yuksekokulu TUIUn Yetigtiricili$i
ve lgletmeeiliIi 86l0m0, Bitlis ve y6resinde yetigen
kaliteli tUtUnU igleyecek kalifiye eleman yetigtirmek
amactyla 1987 ytllnda 6lretime bagladt. Fakat, bu
okuldan mezun olanlar Tekel'de, "tekniker" kadrosu
bulunamamasr nedeniyle ige giremediler.

1993 YILINDA OKUL
SON MEZUNLARINI VERECEK

gaprndaki gegitli sigara Jabrikalartnda istihdam edecek.

Tekel yetkilileri, bu okulun mezunlartndan gelecek
bagvurularr de{erlendirerek, 28 Araltk tarihinde slnav yapacaklarrnr agrklarken, Tatvan Meslek YUksekokulu
MUduru Tevzi Tagdemir, Tekel'in TUtun Teknikeri diye bir

kadrosu bulunmamast nedeniyle bugune kadar bu okul-

dan mezun olanlart bu unvanla bUnyesine almadt!tnt
vurguladt. Tagdemir konuyla ilgili gunlart soyledi:

Bunun Uzerine, yUksekokulun ba!lt bulunduIu
Van 100. Yrl Universitesi ReKori0!U'n0n bnerisiyle,

TUrkiye'nin tek TutUn Yetigtiriciligi ve igletmeciligi
b6lUmUnUn kapattlmastna karar verildi" Bu yll
ogrenci almayan TUtUn Yetigtiricili$i ve igletmecilili
B0lUmu, 6nUmUzdeki yll, son mezunlartnt verecek.
Tekel Genel MUdUTIUSU, Bagbakanlt$tn talimatryla bir defaya mahsus olmak uzere buradan
"Tekniker" unvantyla mezun oimug kigileri yurt

"Tekel'de kadro olarak Tutun Eksperli$i var. Bu
da Universitelerin gerekli b6lumlerinden kargrhyorlar. Kadro olmamast nedeniyle 2 ytlltk

yOndeki ihtiyaglarrnt

ve igletmecili$i 86lUmU'nden mezun
olanlar, Tekel'e girebildikleri takdirde lise mezunu
statUsuyle ige baglryorlardt. Bunun Uzerine bu bOlUmU
kapatmayr uygun gdrdOk. Bu ytl hig 6$renci almadtk.

TUtUn Yetigtiricili$i

1993 yrlrnda, bu b6lUm son mezunlannt verecek."
(Yeniastr 15 Araltk 1992)
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BULDULAR BAGA GiBi MILLETI...

I

philsa,n'n Torball fabrikasl Marlboro uretimine bagladl

Ft
F

HiLiP Morris - Sabanct Holding ortaklrOrnrn Turkiye'deki ilk sigara
fabrikasl, gegen hafta hizmete aqrldt'
1980 oncesini "kagak rekabet"e karqt'
1980 sonrastnt ise "ithal rekabet"e kargt

mOcadeleyle gegiren Tekel, gimdi de

"verli Iretim" rekabetiyle

tantgryor'

Tekel'in adrnt bile deligtirmek gerekecek. Qunku arlrk yalnrz de$il, tekelli$i filan da kalmadr. Best'ten sonra

Ejelki,

Marlboro da geldi.

Philip Morris - Sabanct ortaklt$tntn
uretim izni almast oldukga uzun surdU'

Ama Philsa'ntn lzmir Torbah'daki fabrikayl kurup igletmeye aqmasl, adeta
yrldirrm htzryla gerqeklegti' 18 $ubat

i ggz'de temeli attlan fabrikantn ilk

O Artrk "yerli Marlboro" da

uretiliYor, PhiliP Morris Sabancr ortakltItntn
Torbalr'daki fabrikasr 0retime
gegti. PhiliP Morris'in g6zu
yalnrzca TurkiYe Pazarl nda
de$il, T[rki CumhuriYetler de
kar vaadediYor.

Philsa'ntn Orla Asya ulkelerine ilerde
yapacalr ihracat aqtstndan onemli bir
poiansivet yarattl$tna igaret ediyordu'

Torbalt'vatirtmt, Philip Morris'in uluslararast Ltratelisi iginde, Turkiye slnlr-

Uretim unitesi, 10 ay iginde tamamlandt

lannt aqan bir Yere oturuyor'

aliyete gegtt.
llk hedef ig Pazar ama".

qelismeler

ve 16 Araltk 1992 gargamba gunu fa800 milyar lira sermayeli Philsa'ntn

ylzde75 hissesi Philip Morris'il.' yyzde
2s hissesi de Sabanct Holding'in kontrol0nde. 64 hektar alan tizerine kurulan

Torbal abrikast,
f

tamamlandt$tnda

Toplulu$u'ndaki en buyuk sigara Ureticisi. B.A.T. Industries ise bir yandan
Ba!tmstz Devletler Toplulu$u'na yuklu
miKarda ihracat yaparken, bir yandan

D0nva siqara Pazarlartndaki son
vJ enitip Morris'in Batt'da
iiuLn .lgut" sattgiartna kargr lzledigi

uluslararait strateiilere bakrldt{tnda' bu
daha iyi anlagtltyor. Torbalt fabrikastntn

vtldrrtm hrztyla 0retime girmesinin ardtnda vatan faktorlerden birisi de bu strateji olsa gerek.

yrlda 30 bin ton sigara uretecek' Top-

iam 400 milYon dolarltk

Yatlrlmln

tamamlnln faaliyete geqmesi 2001 ylllnl

bulacak

ve Devlet Planlama

S|GARA DEVLERiDOGU'YA
SURGUN

Teg-

kilatt'ntn hesaplartna gore, Philsa tam
faaliyete gegti$inde, Tiirkiye'deki sigara
uretim kapasitesinin yUzde 22'sine
sahip olacak. Fabrikantn uretime geqen

ilk unitesi igin 129 milyon dolar (yaklasrk 1.2 triiyon TL) harcandr' Torbalt
fabrikastnda, tiitiin haztrlama bolumu
ile her biri dakikada 1O bin adet sigara
ureten ve paketleyen uniteler bulunu-

Batr ulkelerinde sigaraya karqt kamtoplu yerlerde sigara igilmepanyalar,
sini yasaklayan uygulamalar, sigara
reklamlarrna getirilen ktsttlamalar, si-

oara ureticilerini "Dogu'ya sur0yo/'' Bu
it rA"n Battlt sigara devleri, Dolu Aviupa pazarlartna daha guglu yerlegebiimek iQin ktran ktrana bir savag surduruyorlir. Philip Morris'in bolgede, tiq

Philsa'ntn "yerli Marlboro"sunun ilk
hedefi, ig Pazar. Ancak bu, Philsa

vrldan az bir surede, yeni yatrrtmlar igin
ve bu iilkelerde sigara fabrikalarr almak
icin harcadr!t para bir milyar dolara

cak ihracat {trsatlart"ntn deperlendiril-

htm"nyu, Macaristan, QekoslavakYa

yor.

ybneticileiinin de belirttikleri gibi, "gtkameyece$i anlamtna gelmiYor'

..

Torball tabrikastntn a9ll19 torenlnqe
konugan Philip Morris Do$u Avrupa ve

Orta AsYa Bolge Bagkanr Andreas

Gembler';in sbzleri ise, ihracattn hig de
rastlanttsal bir durum olmayaca!tntn
sinyalini veriyor' Turkiye'nin "bolgedeki

havati ekonomik rolu"nti vurgulayan
Gembler, T0rkiye'nin bu konumunun'

vaklastvor. Philip Morris 9u anda Do[u
ve RusYa'da fabrikalara sahiP'
Phili'p Morris kadar htzlt olmasalar
da. en bUvi.ik rakipleri olan RJR Nabisco ile a.A.t. lnOusties de Dogu Av-

ruoa'da varltklartnt pekigtirmeye qabaltvorlar. Camel markast ile tanrnan RJR
'Nlabisco,
Baptmstz Devletler Toplulu0u
ve Macaristin'da uretim yapryor' RJR
Nabisco, su anda Baltmstz Devletler

da bazt sigara fabrikalartna ortak olmak
iqin gorugmeler yaplyor. Bu araytgrn ilk
sonucu. Macaristan pazarlnln yuzoe
45'ini elinde tutan Percs ile imzalanan
ortaklrk anlagmast oldu'

Philip Morris'in Do!u AvruPa Pazarlartnda bu kadar aktif olmastntn
onemli bir nedeni de ABD Pazarlnda

iqlerin pek iyi gitmemesi. ABD'de Marlboro sattslarl surekli olarak azaltyor'
Philio Morris'in en onemli ve pahalt
markast Marlboro, kendi evinde pazar
kaybediyor. Amerikalt tiryakiler, daha
ucuz mirkalara kaytyorlar. Philip Morris'in, sigaradan kaybettisini, di$er faalivet alanlart olan gtda ve biractltk

sektorlerindeki gelirlerini arttrarak kapatmast da pek m0mk0n gortinmuyor'

btint ti, Maxwell kahveleri, Toblerone
eikol"tulut, gibi 0nlu markalartn sahibi

Philip Morris'e, sigara sattglart, toplam
gelirlerinin ancak yuzde 47'sini getiriyor
Ima toplam kartn ugte ikisi sigaradan
qelivor. $irketin sigara gelirlerinin bu ytl
Izuia"ugj' haberleri, hisselerinin New
York Borsasr'nda de!er yitirmesine
neden oldu.
" Marka ba!tmltlt!1" Yaratmak.
Philip Morris, Orta ve Do$u Avrupa'ya "iyi yerlegebilmek"' bir marka

igin. buytk
qaSa fraicryor. Zaten Philip Morris'in
pazarlama itrateiisinde, marka ba[tm-

ba[rmlrlr!i yaratibltmek

irh$r yaratmak ozel bir yer tutuyor'
Boile;e, gorece pahalr Marlboro tirvaliilerini irtrrmak girket, yUksek kar

mar.jtnt koruma imkantna sahip oluyo.r'
Philip Morris, sigarada yuzde 40 gibi
vuksek bir kar marlr ile galtqtyor'
Ancak PhiliP Morris'in Do$u Avrupa'daki igleri, arzu ettili kadar kolay
qitmevebilir. QUnku yeni serbest piyasa
Ittetiri PolonYa, LitvanYa ve Slovenya'da, daha gimdiden sigara rek-

lamlartnt neredeYse tamamen

Ya-

saklayan yasa tasartlart uzerinde galt9thyor.

Buna ra$men sigara kaqftlt$lnln hentiz hig ulaqnradrlr yerler de var,sg-
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daha do!uda... lyi tiryaki sayrlabilecek
Orta Asya Cumhuriyetlerinde, brrakrn
reklam krsrtlamalarrnr, daha sigaranrn

sa!h$a zararlarrndan soz eden

bile

yok. Yani Turkiye'nin burnunun dibinde
gok genig bir pazar var. Torbah fabrikasrnr boylesine gagtrttct bir hrzla ta-

mamlatan SUg, "brly0k pazar',dan
bagka ne olabilirdi ki zaten.
(20-26 Arahk 1992 Ep Dergisi)
Bazr insanlar kargrtrgr
olmayan geke benzerter

A.llamdi TANPINAR

Amerikan tiitiinii
2000 ylhnda diinyayl satacak
A MERiKA'da yaprtan

bir
2000
yrlrnda Amerikan tut0nlerinin yrldrzrnrn parlayaca$r ve Turk
tUt0nleri igin ise tehlike ganlarrnrn
galdr$rna dikkat gekildi. "Tobacco
Rep" adll tUtun dergisinin yapmrq
oldu$u aragltrmaya gore, dunya

Faraqttrmaya gore,

t0tun ticaretinden yUzde

10.6

pay alan Amerika, 20OO ytllnda
bu payr yUzde 24.1'e grkararak
d0nyanrn en b0yUk tut0n satrcrsr

olacak. Turkiye'nin

aynl

donemde tutun ticaretindeki pa-

ytnrn ise y0zde 8.1'den yuzde
2.5'e dugece!i kaydedildi.

Aragtrrmada, 1990 yrhnda 6
milyar 611 milyon ton olan dUnya
tutun tuketiminin ise 20OO yrltnda
7 milyar 945 milyon tona ulagaca!r, tUtun drg satrmrnrn da 1 milyar 15 milyon tondan 1 milyar

293 milyon tona yUkseleceline

dikkat gekildi.

Dunya t0trln ticaretinde ilk
srrayr yuzde 18.8 ile pay alan
Brezilya'nrn

2OOO

yrlrnda bu payr-

ntn ytizde 19.9'a

grkmasrna

ra$men Amerika'nrn

adrndan

Tutun Eksperleri Derne$i'nin
"Tobacco Rep" adlr tutun
dergisinden almtg oldugu
ara$ttrmaya gore, dunya
tutun ticaretinde yuzde 10.4
pay alan Amerika'nrn 2000
yrlrnda bu paylnr yuzde 24.1'e
grkararak, en buyuk tutLln
ihracatgrsr olaca$r belirtildi.
Aynr aragtrrmada yuzde 8.1
pay alan Turkiye'nin ise
paytntn yuzde 2.5'e
dugecegine dikkat gekildi.
ikinci srrada yer alacafrnln tahmin

edildigi kaydedilen aragtrrmada,
soz konusu donemlerde Bulgaristan'ln paytntn y0zde 9.2'den
yuzde 6.4'e, Zrmbabwe'nin paytntn

yuzde 9'dan yuzde 11.2'ye, Yunanistan'rn paytntn yuzde 7.8'den
yuzde 8.9'a ve ABD eyaletlerinden
Miami'nin paytnln da yuzde 5.8'den
yuzde 6.4'e grkacafrna igaret edildi.

Tutun Eksperleri Derne$i,
1990 yrhnda d0nya ttitun ticaretinden yUzde 8.1'lik pay alan
TUrkiye'nin 2000 yrhnda ytzde

2.5 olan 32 bin 395 tona dUgece!ine dikkat gekilerek, yetkili.
lerin onlem almasrnr istedi.

(6z9iir Giindem
24 Aralk 1992 Pergembe)

Her gey olur... her
Fey unutulur... her
Fey yoluna girer...
hig kimse her geyi
agklayamaz... E$er
herkes, herkes
tarafindan herkes
igin sdylenen geyleri

bilseydi, kimse
kimseye bir gey
s6yleyemezdi.
Honataux
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ggzDEN 4OO MILYAR LiRALIK KAR BEKLEYEN
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1

Tekel sokakta bi tasatacak!

I

EKEL Genel

MudurltiSu'n0n

Ankara'ya tagtnmast igin ha-

zrrhklar sUrd0rUlUyor. Kurulugun 9ige[i burnunda genel mud0ru Mehmet Akbay, "Tekel'in merkezi, daha

once fabrikalar lstanbul'da oldulu
iain burada YaPrlmrg' $imdi, hiE
geregi yokken lstanbul'da duruyor.
Qunku Tekel t0m TurkiYe'Ye Yayrldr" diyor. AkbaY, genel muduriugUn Ankara'ya tagtnmasl igin Maliye Bakant'ntn onaylntn beklen-

dilinidile

getiriYor.

Gegtilimiz alustos aYrnda Tekel
Gene[ M0duru olan Mehmet Ak-

bay, gorev s0resi iginde Tekel
0r0nlerine bir kez zam YaPtr. Akbay, "Tekel zamlart ne zaman?" so-

rumuzu, "Bizim listemiz haztr.
H0kumetten igaret bekliyoruz" diye

'

yanrtltyor.

Gorevde bulundu$u 5 aYltk sUre

iginde baslna kargt suskun kalan
Mehmet AkbaY ilk agtklamalartnt
Ekonomist'e YaPtl. 1969 Yrltnda
Maliye Bakanlt$t'na hesaP uzmanl
olarak giren Mehmet AkbaY' 198185 yrllarr arastnda Gelirler Genel
MUdUTIUOU, ardtndan Paris'te OECD
nezdinde Turkiye Daimi Temsilcilili
yaptrktan sonra, Trirkiye'ye dondu'
Akbay, ktsa s0reli hesaP uzmanltlt
gorevinin ardtndan Tekel Genel
M0d0rlu$0'ne atandt.

Ekonomist: Tekel de <izelleg-

yatirilecek kuruluglar arastnda yer litikalannda suratle de!igiklikler
pabiliyorlar. Bunu bir kamu kualacak ml?
delil.
Yok' rulugunun yapmasl mumkun
AkbaY: Somut bir
Program

Santyorum ki, 6nce 0retim ve satt-

grnda tekel durumundan gaktrrlacak
iek tek. Ardtndan Tekel tumuYle

ozellegtirilecek. Tekel'in ozellegtiril-

mesi KOi'nin gundeminde de!il'

Tekel'in gimdiYe kadar bira, garaP
ve sigara konusundaki tekel konumu kaldtrtlmtgtt' $imdi belki bunlan bagkalarr takiP eder.

istahUul Bomonti'deki bira

Uretim tesislerinin Yerine ah9verig merkezi YaPtlmasl stiz konusuydu. Bu konuda ne gibi gelismeler kaYdedildi?
AkbaY: Eiu konuda, Emlak Kredi
Bankasr ile birlikte hangi gaYrimenkul, nasrl de$erlendirilir 9eklinde bir galtgma yaplyoruz' Sonuglandrfrnda ilgili bakanltklara ve 0st
karar organlartna got0rece!iz.
Tekel'in bira liretiminden vazgegmesi siiz konusu mu?
- Aruay: Pazar PaYtmtz ve ka-

nmz gok duguk birada.

Ama,
karanmtz
gekilme
Yok'
sektorden

Birada tizel sekttiriin gerisinde
kalma nedenimiz nedir?

AkbaY: Uretim

birimlerindeki

teknoloji gerili[inden gok, pazarlamada ozel sektorle rekabet edemiyoruz. Onlar dinamik bir Pazarlama Politikasrna sahiPler' Po-

Pazarlamadan baglaYan bu sorunlar, uretim birimlerine yanslyor.

Biradaki pazarlama sorununu

gozmek taere, AntalYa bolgesinde
baglayacaltz.
yeni
-Bira bir uygulamaya
ve garap ana baYilik sistemi
getireceIiz.
- 6zel sektor0n
Pazarlama teknikleri gibi, bu ana baYiler sokak
sokak dolagrp bira ve garaplartmtzl
pazarlayacak. Bu bolgede bagartlt
olursak, diler bolgelerde de aYnt
uygulamaya
-Tekel gegece!iz.
bira sektorlinde 6zel
haztrlanryor direkabete
sekttirle
yebilir miyiz?
AkbaY: Biraz iddiah olur. Ama,
pazarlama sorununu gozdufumuzde bu dediPiniz noktaYa gelmig
olaca!tz do[al olarak'
Tiitiin allmlarl Tekel'in bagrndaki biiyilk sorunlardan birisi
herhalde.
AkbaY: Tut0n ahmlan bizim astl
bilangomuz dtgtnda yer altr- Q0nkU

Tekel'in

astl

iglevleri

arastnda

deSildir. Her Yrl, Bakanlar Kurulu
tut0n ahmlarr Tekel taraflndan desteklensin geklinde bir karar ahr ve
Tekel bunu uYguhr. Bakarstntz bu

g6rev, gelecek Yrlbrda bir bagka
kuruluga veriletrilir. Ya da bizimn-
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yaprak tutun birimimiz bafrmsrz-

imal edilmig sigara satrgt da g0n-

aratmayacak kalitede bir puro su-

lagtrrrhp Tekel drgrnda tutulabilir.

demde.

naca$rz 93'te.

Tekel'in tUtun ihtiyacr ytlltk 50
bin. Ancak bizim yaptr[rmrz ahmlar
bunun iki katrna ulagryor. Arta kalanlarr stoklarrmrza koyuyoruz. Bu
stoklarr deferlendiremediIimiz taktirde yakryoruz. TUrkiye'nin tutun ih-

racatr 80-100 bin ton arasrnda
degigiyor. Bu ihracatrn yuzde 70'i,
tutun ihracatgrlarr taraftndan yaprlryor. Geri kalanrnr Tekel yapryor.
Tekel'in ihtiyao ile Best'in uretim ih-

tiyacrnrn toplamr, 70-80 bin ton
civarrnda degigiyor.
Yani ihracat arlr ig Uretim miktart,
yaklagrk '180 bin ton civarrnda. lg

uretim iEin, bir 40-50 bin ton stok
ongordufumuz taktirde, Turkiye'nin
t0t0n ihtiyact 2OO-22O bin ton
arastnda. Oysa uretim, ytllara gore
300 bin tona kadar ulagtyor.
92 yrlrnda ne kadar iiretim
var?
Akbay: Kesin belli de$il. Ancak
250 bin tonun uzerine gtkaca$a
benziyor. Elimizde gu anda, en az
Turkiye'nin bir ytlltk tutun uretimi
kadar sto$umuz var.

Ttirk Cumhuriyetleri ve Rusya
Federasyonu'na tiitiin ve sigara
ihracat ba$lantrlart yapma girigimlerimiz ne agamada?
Akbay: T0tUn pazarlamak g0g
bir i9. Geleneksel pazarlarr var.
Ancak Turk Cumhuriyetleri ve Rus-

ya ile yaptr!rmrz gorUgmelerde,

onemli geligmeler sa$ladtk. 92 ytlrnda Rusya Federasyonu'na 17.5
milyon dolarlrk sigara ihrag ettik.
1993 yrh igin yine Rusya ile 42 milyon dolar tutarrnda sigara ihracatt
yapmak 0zere ba!lantt kurduk.
Rusya'ya aynr zamanda, 39 bin
ton tutun ihracatr yapmak uzere
anlagma yaptrk. Bu tuttinun bedeli
100 milyon dolar. Rusya'ya yaptr!rmrz bu tutun ihracatrnrn onemli
yanr, ilk kez Dopu ve Guneydo$u
tutununu ihrag etmig olmamrz.
Bagka ballantrlarrnrz var mr?
Si gara fabrikalart kuracakttntz...
Akbay: lligkilerimizin guglu oldu$u Turk Cumhuriyetleriyle goruguyoruz. TUt0n sattgrnrn yant stra,

Turk Cumhuriyetlerinde ilk fabrikamrzr Azerbaycan'da kuruyoruz.
93'te 0retime baglayaca|z. 2 milyon dolar sermayeli Azer-Tekel adlt
bir girket kurduk. Yuzde 50 orantnda Azerilerle oda!tz.
16 sigara makinast olan bir fabrikayr revize ederek bizim Maltepe'nin uretimini yapacalrz. Azerbaycan tutunuyle bizim Do!u tut0nun0n uygun harmanlanmastyla uretim yapaca!tz.
Bu yolla elimizdeki fazla tutun
stoklarrnr onemli olgude eritece[iz.
Turk Cumhuriyetlerine Tokat,
Yeni Harman ve Seid sigaralartntn
satrqr hedefleniyor. Turkmenistan'a
500 ton Seid sigarast, Ozbekistan'a
3 milyon dolarlrk sattg igin on anlaqma yaptldr.

Tekel 2000'de kapasite artrnmr
var ml?

Akbay: Yuzde 5o kapasite ar-

trrma galtgmalartmtz var. 1992
yrhna 12 bin ton kapasiteyle girmigtik Tekel 2000'de.
Ancak bunu 14 bin tona gtkartttk.
1993 yrlrna, yapttftmtz kapasite artrnmr yatrrtmlarryla 18 bin tonla gi-

Tekel ne kadar sigara iiretiyor?
Akbay: 70 bin lon sigara uretme
kapasitemiz var. Ancak bunu gift,
hatta ug vardiya gahgarak artrrmaya galrgryoruz. Hem ig pazar, hem
ihracat igin kapasitemiz 0zerinde
uretim yapryoruz.

Dlinyada sigara tiiketimi azahyor. TUrkiye'de artryor mu?
Akbay: Sigara tuketimi geligmig
ulkelerden, az geligmig 0lkelere kayryor. Her yrl yuzde 1 orantnda artryor d0nyada sigara tuketimi.

1992'yi

ne kadar karla

ka-

payacaksrnrz, 93 hedefiniz nedir?
Akbay: 92'de 1 trilyon lira kar
hedeflenmigti. Ancak bu rakam
biraz dugtu. Maliyetlerdeki arttg nedeniyle karrmrzrn 400 milyar lira

civarrnda gergeklegmesini bekliyoruz. 93 hedefimiz ise 1 trilon liraya yaklagmak.

Karrnrz
liyor?

en gok nereden ge-

Akbay: Tekel en gok alkollii

igeceklerin uretim ve sattgtndan kar

ediyor. Ozellikle rakr bizim karlrh-

recefiz. Ancak 2000'in uretiminin
93'te 20 bin tonu gegmesini he-

$rmrzda onemli paya sahip.

defliyoruz.

gtindemde?

Yeni rakr fabrikasl var

mt

Yeni bir sigara gtkarmayt dtigiinUyor musunuz?
Akbay: Evet, dugunuyoruz. Henuz fizibilite agamaslnda. Turk
Cumhuriyetleri ve Rusya'dan duguk

Akbay: $imdilik yok. Ancak
93'te ug yeni sigara fabrikast agacaQrz. Samsun, Akhisar ve lzmir'deki yarrm sigara fabrikalartnt
lamamlayarak devreye sokmak is-

maliyetli sigara talepleri var.
Bunu kargtlayabilmek uzere yeni
bir marka 0retmeyi dugunuyoruz. lg
pazara sigara de$il, ama bir puro
grkaraca!tz. Havana purosunu

tiyoruz.

NihalAydo{an
(20.1 2.1 ee2 E KON O Ml ST)

Kryqmet kopocodr ztlmqn bile,
dlinitd" bir fidJn bulunurso
kryomet kopmodon
onu dikebilirseniz, hemen dikiniz!
HZ. MUHAMMET (SA)
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"Siga sa devleti Tekel'i
garesiz blrakacak'o
UfUru Eksperleri

Derneli,

porda, Tut0n EksPerleri Derne$i

TUrkiye'de yattnm yapan ve ktsa bir sure sonra uretime gegecek
olan dunya sigara devlerinin Tekel'i

Yonetim Kurul adtna YaPtlan agtklamada, 1177 SaYrlr Tutun ve T0tun Tekeli Yasast ile ilgili diler y+

zor durumda btrakacafrna

dikkat

Tut0n Eksperleri Derne$i'nin
1992 yrh Olalan Genel Kurulu igin
hazrrlamtg oldulu faaliyet raporunda, gok uluslu sigara girketlerinin Tekel'i garesiz btrakaca!t
belirtilerek, tutun ureticilerin org0tlenmesi ve Tekel'in, devletin zarart

goze aldr!r destekleme
gorevini

br

altmlart

rakmast istendi.

TUtun Eksperleri Derneli'nin ra-

f

salar

ve

kanun hukmUnde

ka-

rarnamelerin verdi$i imkanlartn kul-

gehi.

ve ekici tutunlerin sattg
merkezlerinde arllrma usulu ile

lantlmast

saltgrntn baglamast gerekti$i belirtildi.

Tekel'in amacl kar olmaYan destekleme allmlart yapmasl istenilen
raporda, destekleme gorevinin Te-

kel'den altnarak t0tunlerin arttrma
ile sattgtnt ustlenecek kuruluga verilmesi olana$tntn da sa$lanmast

Tutun Eksperleri Derne$i, Genelrcyrul
lrrrrrrrvllll

istendi.

3 Mayrs 1991 tarihinde YaYtnlanan T0tun Kararnamesi'nin, sigara
devlerinin Turkiye'ye gelerek Yarnm yapmastna imkan verdi$i belirtilen raporda g6yle denildi:
Turkiye'de yaltnm yapan dev firmalar yrlhk uretimin 2 bin tona
ulagmast halinde bu markalarln ithali, fiyatlandlrtlmast, da![tmt ve
satrgr, bugune kadar oldu$u gibi
Tekel taraftndan de!il, o firma

t

I

taraftndan yaprlabilecektir. Bu
hukum, Tekel yattrtmlartnt ve modernizasyon programlartnt tamam-

lantncaya kadar piyasada PaYtnt
koruyabilmesi igin gok onemli bir
barajdrr. Qok uluslu girketler bu
barajr yrkarak Tekel'i garesiz yakalamantn yollart nt arayacakttr."
(2s.1 2.1 992 6z9

_Toplantr-s-r

tir

G0 ndem)

yaplldl

TUTUNCULUGUMUZ
DARBOGAZDA
O "1ggo yrlnda 6.61 1 milyon ton olan dunya tutun tuketimi 2000 ytltnda 7 .945 milyon tona
ulagrrken, Turkiye'nin tgbO tutun drg satrmrndaki yuzde 8.1'lik payt, izlenen yanltg politikalar sebebiyle 2000 yrlrnda yuzde 2.5'e dugecek"
Eksperleri Dernegi'nin
TUrUn
I tggz yrlr Olalan Genel Kurul
Toplanttst, tUtun eksperlerine sek-

tordeki dertlerini antlatma ftrsatt
verdi. Turk tOtunu ve tutunculuSunun hayati onem tagtYan
bir darbolazdan gegti$inin ifade
edildigi taplanttda, ulke t0tUn dtg
satrmtnda sallanan gelirin Yaklagrk yuzde 75-80'inin yabanct sigara ithali, Amerikan Blend sigara
Uretimi igin yabancr mengelitutun

ithali ve T0rkiye'deki yabanct ortaklr yaprak tutun girketlerinin yud
drgrna yaptrklart kar transferleri ne-

deniyle, tekrar yurdrgrna gitti$i belirtildi. TutUn eksperlerinin mes-

le$e ait sorunlartntn da dile ge-

tirildigi toplanttda, Tutun Eksperleri Yuksekokulu'nu okumamtg
kimselerin bu igi YaPtt[t ve okullardan mezun olanlartn sektorde
yeterince istihdam edilmedikleri
kaydedildi.

Agrlrg ve divan tegekkulunden
sonra yaptlan Yonetim Kurulu
segiminde, eski yonetim aynen
kaldr. Yonetim Kurul Bagkanh$r'nda Mehmet Qizmeli kaltrken,
Semih Tartm, Yagar Turan G0lumser, Musiafa Seydio$ullart ve
Bulent GUven, dernek uye-

lerinden goreve devam igin tam
destek aldtlar.

(21.12.1es2 ZAMAN)

t
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Fransa'da sigarcVa

kary sauas

I
t

RANSA'da 1976'dan itibaren kapalr yerlerde sigara igilmesini yasaklayan ka.nunlanl qlfflllll'
sineiralarda, tiyatrolarda, pastanelerde, altgverig merkezlerinde, okul srnlflartnda, hastanelerde ve birgok
ut^" tagtmactlt$tnda soz konusu kanunlara uyul-

kalmamakta, aynl zamanda sigara reklamlanntn da
;;u;" gegmek'igin 1993 Ocak aytndan itibaren gtkarrlalcak"Uii kanun ile sigara reklamtntn yasaklanaca$t
bildirilmekedir.
-'irun"u'n,n
0lkemize ornek olmast hig olmazsa stk
mecbur kaldt(tmtz, postane' banka'
srk girip gtkmaya
"holleri
otel lobileri ve restoranlarda' spor tefrasLn'e
sislerinde ve benzer kamuya agrk yerlerde sigarayt
yasaklayan kanunun gtkartimaslnrn sa$hlrmr z bakr'
gUphe
ininJun'qoL olumlu sohuglar do!uraca[tna hig
voktur.
'--

'-

(Au. suna

dugu bilinmektedir.
lna hatlarda galtgan trenlerde 1/3 orantndaki komparttmantn sigarl igenlere ayrtlmtq olmastna raQmen'
iraris metrosunda, otobuslerde, banliyo trenlerinde'

a"ut"tg" galtgttrtlan i9 hatlar ve millellerarasr uqakr'
LrOa gria y"asag n n uygulanaca g r bildiri lmekted
ya"i
sigarayt
olan
girmig
yururlu$e
1 Kalm igsz'de
restum
kullantmt
sigara
ile
yeni
kanun
saklayan
toranlarda, gece kl0plerinde, kantinlerde' tren ve
r

metro istasv6nlarrnda, dUkkanlarda, spor salonlartn;",';"11";# (Ozel odalar harig), iki veya.ikiden fazla
bykiginin gahgirIr yazthanelerde yasaklanmtq
gart
r ile
t
mas
un
bul
r
iriitur,tub' t.'Hivalind rma leqkilat
resve
sigara igenlere ozel bir yer ay.rtlmastna' .bar
toLntaria soz konusu yerlerin sigara igilmesi yarukfunun yerlerden epeyce uzakla olmastna m0saedilmiqtir.
ade
- -Altnan
bu sert tedbirler sigarantn kot0 etkisinden siguru id"V"n insanlarln korunmastna yoneliktir' Franbu orantn
Ja'Oa yerigt<inlerin 1/3'u sigara kullanmakta'
dahil ulkelerle kryaslandrgrnda
Aild Ttplulul$una
-otOugu
ifade edilmeK:9.k Fransa'da
ofJu[g, yu'ksek
sebep
rr"t V'i+s.ooo civartnla insantn erken olUmune
insanlartn
btraktt$t
oAn'nu sigara felaketinin sakat
saytstntn dJ gun gegtikqe arttr$r gozleniyor'
-:
stigte sigarayr yasaklayan kanunun bagltca amact;
(Passive
gu ;' lE;""y"nt"ti guru igen lerin etkisinden
"i
lazla
a.raqttrmalar
son
Yiprlan
lmofing) kurtarmalirr.
sigaltgan
yerlerde
fazla)
pir
paketten
;6;;; iiiren
yerlerde
sigara igilmeyen
;;; k"'ll;;tayan kigilerin,
galtganlara nazaran, % 40 oranrnda akciger kanserine
kanttlamtgttr'
vakalanma olastlt$tnt
-katr
'"'iirO"f.q"
[ukumleri olan "Sigara Yasalr Ka19nunu" kurallartna uytuyun gorevlilere (Palron
ve
dolar)
(1'134
veren) altr para c"iu", FFr 6'000
gelerek
hapis cezastna garpttrmaktadtr' Kanuna karqt
kulsigara
yerlerde;''g; igltmesi' yasaklanan
verilmektedir'
para
cezasl
laianlarada
'--.iiunru'Ou fFr i'soo
yaprlan bir nabrz yoklamast' y0rurlule
dahil
sokulan bu kanunun sigara igenlerin 2/3'u de
desolmak 0zere Franstz ha-lkntn "/o84'i:t taraf tndan
teklendi[ini gostermektedir'
Fransi, frilka aqrk yerlerde sigarayt yasaklamakla
r

t
I

1992

ist' Ticaret)'

isnnail

ERgELiK

i

r

einiTli zs Aralrk

PARTiZANLIK
KURBANIIII
.:i:ii::i:::ii:::::::::ii:::iii.:,j...j.ji::iii.j;:;i:i:::::::i::;::::iiii:i::ii.iiiiiiiii:i::i::i:::i:i:.|l:|#::i:i|i:|:|:l

SUniU Eroelik, 1979'dan buyana Bursa'da
T"k"l'd"... bn"" Bageksper olarak bagarrh hizmet verdi. Ardlndan, bu baqartstndan oturu

i
I

buyana da Tekel Yaprak Tut0n lqletmeteri Merkez muduru oldu' Tekel'de yediden
yetmige, bir kaq DYP'li dtqtnda, herkes onun
bir
cahsmasrndan memnun. Hakkrnda her hangi
t S8S'Otn

gikaYet de Yok.iorugturma,
adamt, Bursa'dan aldtlar' Kobagarilr
uu
1;f;
o",t,"u",nu al-drlar partizanlar"' lstanbul'a Uzman

luio"rvfu verdiler. lsmail Erqelik 9u anda

ba-

vulunuioparlamakla meqgul'
,-:
OtO, mu?... Olmasaydi yapmazlardr' Olmug ki
yapmtglar.

bu bizde' Parhizmet yapan
devletin
oyuncak
tizanlartn elinde
Devlet memurunun gilesi

iiiiir"ri. Bu nedenle bizde, devlet bitiyor ya!"'
isinait ergelik'i Bursahlar kaybetmedi' O 9alt9k;;i;O', hizm-gt aqkr, Tekel'e kazandtrdrklartyle'

daimi sevgi, saYgt ile antlacak'
Geleceli olan partizana da gimdiden dikensiz
iskemlede oturmastnt oneririz. Tira o sandalyede
s0rekli lsmail Erqelik'i gorup kagtnttlara garkolacak. Bu da boYlece biline'
N iYazi M ENTE$
Bursa HakimiYet)

(22.12.1 992

'
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Halk sa$hflImt, M?rlhoro'nun kf,n ml?
izmir Tabip

Odasr, Torbalr'da yerli

lMarlboro uretimi igin Philip Morris
ve Sabancr ortaklt$tyla kurulan sigara fabrikasryla ilgili yaptl[t
agrklamada, sigara ile ilgili bUyuk
yatrrrmlar kargtstnda heyecan duyulurken, gok onemli bir konunun,
"sa!lr$rn" gozden kagrrrldt[tna dikkat gekti.

Dokuz Eylul Universitesi Trp
Fak0ltesi Go$us Hastaltklan Ana
Bilim Dah Dekant ve ofretim uyeleri Prof . Atilla Akkogoglu, Dog
Eyup Sabri Ugan ve Dog. Arif Hikmet Cimrin tarafrndan lzmir Tabip
Odasr adrna yaprlan agtklamada
Torbalr'da Bagbakan

SUleyman

Demirel taraftndan agtltgt yaptlan
Marlboro sigara fabrikastna de$inilerek halkrn

salhIr yerine gokuluslu

girketlerin karlartnt gozeten bir politika
izlendi$i belirtildi. "Halkrn sa!lt!t mt,
gok uluslu sigara girket lerinin kart
mr?" baghf ryla yaprlan agtklamada,

sigaranrn insan sa!lr!rna etkileri
goyle agrklandr:

"Sigara igimi ile akci$er kanseri
riski, igilen miktar ile orantllt olarak

yemek borusu, milde ve mesane
kanserlerine yol agan en temel
faktordur."

Hava kirliligi

ve di$er

gevre

faktorlerinin sigarantn zarart kargrsrnda daha geri plana dugtU!un0n belirtildigi agrklamada, tozlu
ve mesleklerde gallganlarda sigara
igiminin, riski 34-92 kattna gtkardt$t
vurgulandt.

Pro{. Atilla Akkogo!lu, Dog.

Eyup Sabri Ugan ve Dog. Arif Hik-

met Cimrin'in yapttlt agtklamada,
son gtinlerde Eok uluslu girketlerin
ulkemizde yaptrklart b0yuk sigara
fabrikalarr yattnmlartntn ve var olan
fabrikalarda kapasite arttrtmtntn

kamuoyunda tutun giftgisinin kazanct olarak gosterilmesi ile ilgili olarak bir baqka boyutu vurgulanarak, "sa$ltkla ilgili harcamalar go!u
ithal edilen gok pahalt kanser
ilaglarr, deperi milyarlarla ifade edilen geligmig tant ve tedavi cihazlannrn toplam maliyetleri korkulur ki
ulkemiz igin beklenen kazanglart
kat kat agacakttr" denildi.

15-30 kat admaktadtr. Sigara dil,

Sigarantn son 18 ytlda YaPtlan
aragttrmalarda, sigara igenlerin

dudak, a$rz, grrtlak, geniz, akci$er,

gevrelerindeki insanlarln sa$llklartnt

1985'ten beri 350 milyar lirahk
TUTUN YAKITDI
AL|YE ve GumrUk Bakant S0mer Oral, 1985 yrlrndan bu yana
350 milyar lirahk tutun yakrldrlrnr agrkladl. Sumer Oral, 1992 ytlt
sonuna kadar 45-5o milyar liralrk tutun daha yakrlacagtnt bildirdi. CHP
lstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in yazh soru onergesini
yanflayan Maliye Bakant, 1989'dan itibaren Ege, Marmara, Karadeniz
bolgelerine oranla, Do!u ve G0neydofu Anadolu bolgelerindeki tutun
ureliminin ihtiyactn uzerinde seyretti$ini soyledi. Oral, 1991'de altnan
1990 Ur0n0 tutunlerden yaklagrk 150 milyar lirahk bolum0n imha edildi[ini belirtti" Bakan, tutUn ekiminin Do!u ve Guneydo$u'da halktn
refah ve huzuruna katkrda bulundu[unu soyleyerek,'Bu ytizden buralarda tutun ekirninin ktsttlanmastntn m0mk0n degil' dedi.
(28.12.92 MilliYet)

da etkiledi$i, saghkla ilgili riskleri 2-

3

kattna grkardr!r belirlilen agtklamada, istem drgr sigara igiminin
geligmigi ulkelerde engellenmeye
galrgrldr[r ve kapalt yerlerde sigara

igiminin yasaklandt!tntn bilindigi
belirtildi.

Buna kargtn Olkemizde

1988

yrhnda donemin Salltk Bakant taraftndan baglatrlan sigaraya kargt

ufusal kampanyantn 7 ay surebildi0i kaydedilerek, 1991 Ocak

ayrnda TBMM'de haztrlanan kapalt
yerlerde sigara igilmemesi yasa tasansrnrn Cumhurbagkant taraftndan
bir kez daha gorug0lmek uzere meclise geri gonderildi$i, bu konuda
hekimlerin tOm gabalanntn sonugsuz kaldr!tagtklandt.
Qok uluslu girketlerin grktg yollannr geligmekte olan Uguncu
Dunya Ulkeleri'ni kendilerine hedef

seqerek bulabildiklerinin belirtildi!i
aqrklamada, "Son 2O yrlda lngiltere'de sigara igimi yUzde 25, Amerika'da yuzde 9 azaltrken Asya'da
yuzde 22, Afrika'da yuzde 42 ora'
nrnda artmrgtrr" denildi.

(GUNDEM 21-12jtss2)

MarlboroSA'ya
fon yiikii geldi
AKANLAR Kurulu, yabanct tutrinle yurl iginde harmanlanmtg

ve imal edilmig

(blended) si-

garalara yeni yuk getirdi. Sozkonusu sigaralartn paket satrg fiyatt
uzerinden altnan fon bedellerinin

Turk Lirasr kargrh!rntn

bulunmasrnda gOnluk doviz kurlart esas
ahnacak. Bakanlar Kurulu kar-

artndan once birinci 6 ayltk iqin 1
Ocak, ikinci 6 ayltk iqin 1 Temmuz
tarihlerindeki Merkez Bankast doviz satrg kurlart esas altntyordu.

(24.12.1ss2 SABAH EKONOMi)
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Cavit

Oiitiin

Eksperi)

oYTUN

(Tiiritn Eksperi)

Osman
GOKDEMiR
ffiitiin Eksperi)

(O Gegen saytdan devam)

SUNi FERMANTASYON

soNUcuNDA ORTAYA gtKAN
OLUMSUZ YONLER

UYUK yararlar sallayan suni
fermantasyonun salladrgr bu
briyLik avantajlarrn yantnda Qok
ktigUk kalan ufak tefek bazr olumsuz etkileri yanltg uygulamalar sonucu goziikmektedir, Bunlar;
a) Fermantasyonda uygulanan
rejim dereceleri bilhassa rsr qok
yriksek tutulursa tUtrinlerin reht<lerinde koyulagmalar, donuklagma
ve krzr llagmalar gcirUlLir
b) $ark tipi tritrinlerin en onemli
ozelliklerinden biriside aromalarrnrn yUksek olmasrdrr. Tritrine bu
kokuyu brinyesindeki eterik yaglar
vermektedir. Bu yaglar belirli rsrlardan sonra tUtLjnden ueabilmek-

tedir. igte yine rejim

uygulama-

larrndan, mengei dzelliklerine gdre

uygulanmasr gereken tst miktarr
gerefinden fazla olursa ttjtUnlerin
aromast azalmaktadrr. yaprlan aragtrrmalarda gark tipi tUtrinler iqin
45 Co'nin Uzerine qrkrlmadrgr sUiece onemli bir kaybln olmadrgr gorulmUgtiir.
c) Yapraklarrn esnekligi azahr.
d) Yapraklarrn tav alma ozelligi

azaltr. Genelde fermantasyondan
sonra bu dururn dolaldrr. yalnrz
tabii fermantasyona gore suni fermantasyon gegiren tUtrinlerde tav
alma ozelligibiraz daha zaytftrr.
e) TritUnlerin mukavemeileri
"yukanda sayrii nedenlere ba$h
olarak" azalmaktadrr"

TUTUNDE
FEBMANTASYON

Hiiseyin

ugAR

aa

Yukarrda belirlendigi gibi yaratrlan olumsuz yonler genellikle uygulanan rejimlerdeki hatalarrn so-

nucu olarak ofiaya glkmaktadrr.
Ornelin: $ark tipi tritrinlerde fer-

mantasyonun krsa sUrede tamam-

lanmasr igin di!er tritUnlere uygulanan 60-65C0lik rejim uygulantrsa, do$al olarak aromast azave renk koyulagrr. Bu durumda

tUtUn kalitesinin eskiden oldugu gi-

bi bagta gelen yerini koruduguda

griphelidir.

SUNI FERMENTASYONUN
UYGULANMASINDA UYULMASI
GEREKEN GENEL ESASLAR

Suni fermantasyonda istenilen
sonuca ulagabilmek igin, diler bir
fermantasyon sriresini biraz uza- de$igle trittinlerin saQhklr bir fertarak rejimi drigUrmek gerekmek- mantasyon gegirebilmesinin sa!tedir. TUtrin mengeilerine, ozellik- layabilmek igin yerine getirilmesi
lerinin gerektirdigi rejimlerin uy- gereken bazr kogullarda qok dikgulanmasr halinde, suni ferman- katli olmak gerekmektedir.
tasyon onemli sayrlabilecek bir saBu genel ilkeler:
krncasrnrn olabilecegini iddia eta) TUtUnlerin aynt kogullar altrnmek pek inandlrrcr olmayacaktrr, da fermantasyon geqirebilmeleri
Bizim drgrmrzda gark tipi ttjtrjn igin kalitelerine gore iyi tefrike tabi
r.irelen tUtUn Ulkelerin suni ferman- tutulmalarr gafitrr. Kalitelerine gore
tasyonu uygulamalarr bu gorUgU- aynlmayan tUtUnlerin bir arada ve
mUzU dogrular mahiyettedir. Suni aynt kogullarda saghkh bir terfermantasyon gegiren tUtrinlerde mantasyon geEirmesi olanaksrzdtr.
olumsuz geligmelerin oldu!unu ve
b) TUtLinlerin tip ve niteliklerine
bu nedenle, zamanla bilhassa drg uygun olarak saptanan ve sa$laahcrlarrn sakrnmalarrna yol agtr$rnr
nacak kogullarda gok hassas davsavunanlann sayrst gLinUmLiz TUr- ranrlmahdrr. Higbir zaman tUtfinrin
kiye'sinde azlmsanmayacak kadar ozelliginin gerektirdi{i rejimin
goktur. Aynr gorrig sahipleri tara- drgrnda bir uygulama yaprlmaftndan, suni fermantasyonun ka- malrdrr. Kogullar: Geneide rsr 30liteli gark tipi tLitunlerine uygulan- 65 Co, nisbi rutubet ise %60-g5
mryarak daha ziyade yabancr arasrnda olmaktadlr" lsr gere$inEegitleri ile dUgUk kaliteli ve koyu den fazla olursa tUtunlerde aroma
renkli gark tipi tUtUnlere uy- azallr ve rengide koyuya gider.
gulanmasrnrn daha yararlr olabilec) Suni fermantasyon uycegi ileri sUrtllmektedir.
gulamasrnda rsr yrikseltilmesi ve
Bazr konularda klsmende olsa dLigrirUlmesi tedrici olarak yapllgorUglerine katrlmakla beraber, malrdrr. Higbir zaman aniden yriktabii fermantasyonda iggilik mas- seltilmemeli ve dUgLirUlmem"iidir.
raflarrnrn goklugu yanrnda diger aksi halde tUtunler kriflenebilir.
zamanlarrn btiyUk[igtinti gozden
d) Suni fermantasyonun sriresi,
uzak tutmamalrdrr. Ayrrca tUtUn uygulanan rejimlerin dereceleri ile
teknolojisinin grinUmtizde son de- ters orantrlrdrr. lsr ve nem ne kadar
rece ilerlemig olmasr tiryakilerin si- gok yUkselirse sUre o kadar krsa
garada aradr$r vasrflarrn suni ola- olur. Bunun tersine rst ve nem
rak ttitUne verilebilmesi sonucu orant ne kadar dtigrik olursa ferbugtin igin grinUmtiz dUnyaslnda mantasyonun sUreside o de-*.
Irr
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rece uzamtg olur.

Fermantas-

yoncu, tUtrinlerin tip ve niteliklerine
en uygun kogullann stntrtnt agma-

mak kaydr ile fermantasyon sri-

resini istedigi ydnde etkileyebilir.
e) TritUnlerin saghkh bir ferman-

lasyon gegirebilmeleri igin denklenmig olmalarr gerekir, Ayrrca

denklerin normal srcakhkta, (baglangrgta) olmalan zorunludur. yaprlan aragtrrmada tonga geklinde
denklenen tritrinlerde en iyi netice
alrnmrgtrr. O nedenle suni fermantasyona gegerken denkleme tarzlarrnda bu gekle donUgtUrmek ge-

vuku0 bulan deligmeleri hareket konur ve iginde 72A mm Hg.lik bir
geqiren Etilen Oksit gibi kimyasal vakum yaprlrr. Vakum S00 mm
maddelere starter denir. Bir ba- Hg'yi gegmeyecek kadar igeriye su
krma bu starterlerin rolU bazr en- buharr sevk edilir. Sonra tekrar
zimleri aktife etmektir. 6te yandan 700 mm Hg'ye kadar grkrhr. Vakum
nikotinin fermantatif olaylarr en- 300 mmHg'yi gegmeyecek kadar
gelleyici (inhibit6r) nitelik tagrdrIr, tekrar su buharr sevk edilir. Son
nikotinin kimyasal bir bilegik ha- defa olarak 650 mm Hg'lik bir
linde ballanmasr ile bu engelleyici vakum yaprlrr. BUtun bu igler yanm

elkinin giderildigi ve bu suretle fermantasyon olaylarrna yol agtr!r ile-

ri

sUrUlmUgtrir. Nitekim Avustur-

ya'da aragttrma laboratuarrnda

elde edilen bir sonug, bu ikinci var-

saat srlrer, Bu noktada ttitUn B0 C"

de '/.4 rutubetlidir. gimdi her 100
kg ttitun igin 400-500 gr, hesabryla
Etilen Oksit sevkedilir. Vakum 500

mm Hg'ye kaclar driger ve sonra
600 mmHg'ye ytikselir. TritUn bir
saat sureyle karrlrr. TUtrin bir saat
sUreyle startelle temasla brraklhr.

sayrma delil olarak gcisterilmiqtir.
Bu aragtrrmalar nikotinle, etilen okSuni fermantasyonda genelde sitin kimyasal bir gekilde bagrsr ve rutubet yriksek seviyededir.
landrklarrnl ve bu suretle ba$- Bundan sonra vakum 7OO-71
Denkler igerisinde hava basrnqla- lanan nikotinin duruma intikal et- OmmHg' ye grkarrlrr. Ve
bu halde
rtnrn fazla bulunmasr bu rsr ve ru- medigini tespit etmiglerdir. Soz ko- 20 dakika tutulmak suretiyle
Etilen
tubet seviyesini daha da afitrr- nusu bilegigin yaprsr, nikotindeki oksitin fazlasr drgarrya atrlmrg olur,
maktadtr. Bu durumda rejimi kont- piridin azotuna bir beta-etil ko- Bu srrada tUttinUn rutubeti o/o2'ye
rol etmek griglegmekte ve tUtUnde kunun baflanmasr ile kuruluyor.
dUgmUg olur, Bundan sonra igeriye
rsrnrn yUkselmesinden dolayt doBu tip kimyasalfermantasyon ilk vakum 450mmHg olacak kadar
$an zararlar ortaya grkmaktadrr. defa 1952'de Cezayir'de Bobier oksijen sevk edilir, Ve otoklavrn
Tonga tarzr denklere gore diger Lepigre tarafrndan uygulanmrgtrr, igi drg basrnca egit oluncaya kadar
denklerde hava boglugu daha Sonradan bu alanda galrgmalar hava sevk edilir. Bu oksijen tretqoktur. Bu genel agrklamalardan
yapan Romen aragtlrmacrlar, bu mandan sonra meydana gelecek
sonra qark tipi tutUnler igin rltmlr iglemde etilen-Oksitin ve oksijenin fermantasyonu sagladrgr gibi
rejim (30-40 Co, nisbi nem oranl bir rolU olmadrgrnr, kalitede tUtUnUn gtizel bir koku kaoL60-75, srire 3-4
hafta). Yabancr gorUlen geligmenin sadece tst ve zanmastnt saflar. Tretmanrn topmengeilerde ise kuwetli rejim (rsr nemin etkileriyle meydana geldigi- lam sUresi 2 saat kadardlr" Bun50-75, srire 3-4 hafta). Yabancr ni ileri sUrmUglerdir, Bu metot bir dan sonra tUtUnler 48 saat sure ile
mengeilerde ise kuweili rejim (rsr yandan Cezayir'de endListriyel cil- 60 Co'lik bir hticrede brrakrlarak
50-65 Co ise, nisbi nem oranl qtide uygulanrrken, ote yandan fermantasyon devresini gegiriyor,
%80-95 ve sUre 10-15 gUn) uygu- yeni starterler bulunmasr ve gegitli Bu sUreyi kovalayan 2 ve 3'uncii
lamasrnln en do[ru oldugu s6yle- tUtUnlere uygun gelecek qartlarrn grinlerde rst derecesi 3-5 C. kadar
nebilir.
tespiti yolunda aragtrrma ve dene- ytikselir ve 10 gUn kadar orada
melere devam edilmektedir.
durur. Bundan sonra rsr derecesi
III. K|MYASAL
kendiliginden drg temperatrire kaFERMANTASYON
iglenn
dar iner. Britun fermantasyon sUresi 20-30 gUndUr, Ulkemizde uyBu tip iglemde. olaylarrn meyTritUn %1 8-20 rutubetli demetler gulanmryan bir iglemdir.
dana gelmesi igin sadece tst ve halinde metal kafesler igine konur.
(Siirecek).
nem faktorlerinden faydalanmakla Tavrn dUzgrin bir gekilde yayrimakahnmaz. Etilen oksit, oksijen gibi srnr sallamak maksadr ile bu kakimyasal maddelerin etkileride feslerin tizeri gulla 6rtrilUr" Burada Ilemagog, iyi bilen, nmll avlanrr gafil,
bayrltp trztna gegen sefil
kangtrrrltr. Bu gabuk fermantas- tUtUnUn hacimsel yolunlugu 150
yonda kalitenin dtizelmesi yolunda kg/m3'drir. Kafes otoklav ieine
l{ecip FAZII
rekecektir.
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Tutun kagakgrlt$tntn ortaya gtktgl
oldu!unu belidmigtir. Ertesi

Donald Quataert
Ceviren: Mete TUNCAY

ytl

ise,

"yetigtiricilerin kendileri ve meslekten
kagakgrlar taraf rndan yaptlan kagak-

(Gegen sayrdan devam)

ff EJi'nin yagamlarrnr etkiledili qeII qitli gruplarrn tepkileri arasrnda
larklar olmakla birlikte, butun

ulke
nirfusu ve Osmanlr huk0meti, bu tekele
kargt temelinde kesinlikle olumsuz duy-

gular beslemigler; birqoklarr, Reji'ye etkinlikle direnmek ve m0mkunse onu or-

tadan kaldrrmak gerekti$ini dugunmuglerdir. Birgoklarr da, t[t0n kagak-

grlrk"la mucadele edildi{ini bildirmig,
ancak hisse senedi sahiplerine Osmanlr hrikumetinin bunlart basttrmaya
yardrm edeceli g0vencesini vermigtir.
16. Bununla birlikte, tekelin kurulugun-

dan yrllar sonra, Reji giftgilerin di-

Mils[]manlarrn Hrristiyanlarla igbirli$i ve
lslam'rn ihlalleri diye gordti!fi di$er uygulamalar aleyhinde vaazlar vermigtir.
19. Ashnda oyle anlagtltyor ki, kagak-

bir itirazr da, Reji'nin sozlegmede ongorulen stok depolarrnr sa!lamadt$t

Hrikumet Reji'ye onemli

olgUde

engellemekle onlara yardrm ederek,
kagak trafi!inin bastrrrlmast igin girketle

kargrlagmtgttr. 1 8 Reji'nin tutitnu denetim

mrgtrr. Devlet, kaqakgrlr!r girkete kargt
gozyummug; kagakgrhk da, Jon T0rk Devrimi'nden sonraki huk0met de[igikliQine
kadar devam etmigtir.
Tekelin ilk gunlerinden itibaren, buyi.ik olgude kagakgrlrk yaprlmrgtrr. Edgar
Vincent, yukarrda alrntrlanan London
Times'le 1 882'deki mulakattnda, kagakgrlrkla mucadele sorunlarrnt da tadtg-

bir gegit direnig sayrp buna

mrgtt

"Vilayetlerde bir miktar kargt koyma
gord0k; birgok bolgelerde, kagakgtlt$tn
bastrrrlmasr igin yerel yoneticilerin igbir-

ligini sa!lamak gUqtur. Anadolu'nun
bazt bolgelerinde, kagakgtltk silahlt
getelerce yaprlmaktadrr... Bu attlgan
kagakgrlarr kovalarken bir olgude can

kaybr oldu$unu soylemekten tlzg0num." 15.

llk yrllrk raporunda, Reji kagakgtlt$rn

"hayli yayrldrgr"nt

ve iyi

org0tlenmig

ve gorevlilere saldtrmtglar,
ama bUroya girmekten altkonul-

taglamrq

altrna aldr$r ilk ytl, Giresun'da Ho-ca
Hasan adlt bir molla, tutun tuketimi,

mek zorunda kalmtgttr. 17

yardrm etmek istemedi$i igindir ki, kaqakgrlar bagarrlrydrlar. Ustelik, Bursa'-

yanagma-

dilerini dug0rd0gu acrkh durumdan
yaktnmrglar, padigaha da bir dilekge
gondermiglerdir. Bir hafta boyunca, ardarda hergun gehre en yakrn koylerin
halkr srralagarak gelip protestoda bulunmuglardrr. 4 Mayrsta Reji binasrnt
muglardrr. Vali, elebaglann yuzunu tutuklatmrg ve sorgulamadan sonra, bunlarrn 40'rnr hapse atlrrmrgttr. Gostericilerin qo[u, gikayetlerini hukumete sunacak delegeler atadrktan sonra koylerine donmuglerdir.
Delegeler, Reji gorevlilerinin kendilerini son derece dugOk fiyatlarla girkete t0trin satmaya zorlamak igin cebir
kullandrklarrnr belidmiglerdir. Ayrtca,
Reji'ye satrlan tutun miktannt kaydetme
sisteminin de hatah oldu$unu soylemiglerdir. Reji, onlara, gorevlilerin kaytp
oldu!unu iddia ettikleri tutunlerin bedelini odetmekte, boylelikle de yetig-

reniginin, orgutti imparotorlu$un qo[u
bolgelerinde gtivenle iglemekten altkoyacak kadar guglu oldu$unu teslim et-

qrlr$rna katrlarak ya da bu kagakgrh$r
hoggorerek, kargrtlrklarrna anlalrm kazandrrmrglardrr. Elinde kalan yetkileri
krskanqlrkla koruyan merkezi Osmanlr
hukumeti, uyruklarrnr yabancr bir girket
girigiminin yetkisi altrna sokan anlagmalarrn tam olarak yerine getirilmesini

tam bir igbirligi yapmaya

gehre y0rUm0gler, valiye Reji'nin ken-

daki bir Franstz konsolosluk gorevlisinin yazdt$t gibi, Reji bagtndan beri,
"koyu ba$nazltklartndan oturu her zaman Avrupa yeniliklerine bagkaldtran
Musl0man n0{usun canlt bir direnigiyle

grlar onun o$utlerine kargtn bagartlt
olmuglardrr; qunkti halk ttltun igmeye
devam etmigtir. Hoca Hasan belki Reji'ye ya da bagka Htristiyanlara yardtm
etmemeleri iqin yandaglartnt etkilemig,

bir kar kallama
umudu kalmamaktadrr. Qiftgilerin son

tiricilerin herhangi

hakkrndadrr. 21.

Yedi yrl sonra, Trabzon ilinde yuzlerce tUtun yetigtiricisi, Reji'nin duguk
fiyatlarrnr ve adaletsiz tekel uygulamalarrnr prolesto ederek, Samsunlu

eski suglamalartnt yinele-

ama halka tutun iqmeyi

gitgilerin

hIrna itiraz etmiglerdir. Bu amaqla,
Duyun-u Umumiye'yi ve Reji'yi ken-

Ocak ayrnda hukumet

btrakttramamrgtrr. Daha sonra, softalar (ilahiyat
olrencileri) Avrupaltlartn ulkedeki var-

miglerdir 22. Reji'den. hognutsuzlu$un

bir bagka kanttt da, lstanbul'da 1892
eylemiyle

onlenen, tutrinc0ler loncast taraftndan

dilerine hedef almrglar, t0ttinun altg fiyalrnrn on kattna satrldt$tnt iddia etmig-

tasarlanmrg bir protesto gosterisinde
toplanttntn hukumetge onaylanmadt$t
ve zor kullanrlarak derhal dalftlacalt
ihtar edilince, lonca kahyast bu gos-

galrk gtkarmtglardrr. 1887 Nisantnda,

teriyi etkilemek igin deste$ini

lerdir" 20. Daha bagkalart da agtkga
protestolarda bulunmuglar ve karga-

gogu Adalar kokenli Rumlar olan, Samsun dolaylarrndaki ttitun yetigtiricileri

vaad
etmigtir (...)
Reji'ye kargr daha yaygrn tepki,
kagakgrltktr. Ornelin, 1 890'da Re-!g
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ji'nin bir Osmanlt gorevlisi, 6 milyon
kg.a yakrn resmi sattglartn, yasadlgt

kagrdrnda Reji alamet-i farikaslnt kullanarak sahicilik gor09u de sa!ltyor-

yollardan yaprlan 12-13 milyon kg.ltk
satrglartn yantnda pek ktigtlk kaldt$tnt

lardt. 28.

23. 1897'deki bir

Koylerde ve ktrllk alanlarda, kagak
ili neredeyse ttimuyle agtktt.
"Kagakgr genellikle strttnda bir ktl
dokuma guvalla gelir; bunun iginde her
zaman mavi ya da pembe kaftonlara

Franstz
raporu, Reji'nin baghca merkezlerde
tutunun "hemen hemen tumti"nu "gergekteyse, o bolgelerde yetiqtirilen tir0nun yuzde 70 ila 85'ini kaydettiliniyazmaktadtr. Baqka yorelerdeyse, tiretilen
ttitunun agr$r yukarr yartst kaydedil-

traf

mekteydi. 24 1891'de Karasu yoresinde yetigtirilen tutrinun dodte biriyle
yarrst arastnda bir miktartn gozetimden
kagtrlr ileri srirulmugttir. Bir bagka kaynak da, 1896'da Reji'nin toplam yak-

korkaca!rntn Reji kolculart oldu$unu
pekala bilmektedir; jandarmalar tesa-

agrklamrgtrr

lagrk olarak

8

milyon kg., kagak-

grlarrnsa aga{t yukarr 10 milyon kg. tutun sattt$tnt belidmektedir. 1900 ytltnda, Sivas vilayetinde Reji'den tutunun
yiizde 60't kagtrthyor, lzmit bolgesindeki
halkrn da buna benzer bir orantntn
kagak tutun igti[i bildiriliyordu. 25.

()

Birgok giftqiler, gelir kaybtna u$ramamak ya da iflastan kudulmak igin,
tutilnlerini kaqakgrlara satmayl ye0liyorlardr. Kagakgrlar yetigtiricilere Reji'nin alaca!tndan daha b0yuk miKarda
ve daha ytiksek fiyatla satrg yapma ola-

nagrnr sunmaktaydrlar. Orne$in, Karasu yoresinde, "her gegidinden" go-

sarrh, geyrek, yanm ve nadiren bir ok-

kalrk paketlere ayrtlmtg belki 20

trit0n vardtr. Kaptdan kaptya gider; tek

duf

en

koydeyseler, kendi igicekleri

tutunu yart fiyata ya da paralart yoksa
ki boyle olmast ender de$ildir bedava
almakla yetineceklerdir." 28'
Daha b0yuk gapta i9 YaPan Ya da
daha ust0n kaliteli t0t0n satan kagakgrlarrn iyi silahlanmrg bulunduklart ve
srkrgrnca binip kagacak birer de iyi atlarr oldu$u, raporlarda belirtilmigtir. 30'

Bursa bolgesinde duguk kaqak f iyatlarryla rekabet edemeyece$ini goren
tekel, yiiksek kaliteli Yenice ve Samsun tutun tohumlart da!rtarak, uretilen
tutunun kalitesini yUkseltip, yetigtiricilerin tutunlerini kalgakgtlara satmak
yerine, dtgsattma yonelmelerini sa$lamaya galrgmtqttr. 31 (...)
(Surecek).

zetim gorevlisinin varlt$tna kargtn, "he-

men hemen surekli bir akrn halinde"
kaqakgrlar gelip okkasr 10 kurugtan,
yani Reji altm fiyattntn en az iki-09
katrna tutun altyorlardt (1 okka: 1.28
ks.). 26.
Qiftgilerin tutunlerini kagakgtlara sat-

makta, daha y0ksek fiyat sallamaktan
bagka yararlan da vardt. Boyle yaptn-

ca, giftgi

srntrlanmayan miktarlarda

tutun yetigtirebilir ve Reji stoklamastntn
harcama ve gecikmelerine ulramadan,
urununti hemen elden gtkarabilirdi. Bu
yolla vergi odemeKen ve eSer yartct
ise, br.itun hasadt toprak sahibiyle bol0gmekten de kurtulabilirdi. 27'
Tilketiciler kagak tut0ntin nefasetini
Reji'ninkiyle egit buluyorlardt; 0stelik,

kagakgtntn genel giderleri az olduIu
igin, bu tutun bir hayli daha ucuzdu.
. Reji'nin qubukla igilen t0t0nun yerine
geqirtmeyi bagardr$r bildirilen sigaraya
gelince, kagakgrlar kendi yapttklartntn

kg.

violation et de la non execution du Cahier

des Charges, De la non application

des

reglements par les autorites. Des entraves
apportees a I'execution du Monopole et du
prejudice, enerme qui en est resulte pour la
Regie, la Dette Publique et le Fisc." Metnin

iginden anlagrldt$tna gore, bu rapor 17
Kasrm 1896'dan sonraki bir tarihte yazrlmrgttr. Aynca, ZSIA Pressearchiv 6049,

8L,77,20 Mayrs 1910 tarihli BerlinerTageb

latt gazetesi, belli ydrelerde tekelin
yU

hala

rUrlUge konulmadr$rn r belirlmektedir.

(18) AE. CC, Bursa, no.21 Mart 1886.
(19) AE, Siyasal Yaztgmalar (Correspondence politique: CP), Turquie, Trabzon

6, 1 Agustos 1894.
(20) Batr Berlin'deki Alman Gizli Devlet
Argivi (Geheimes Staatsarchiv; GSO, lll HA,
Nr. 1100, 20 Kasrm 1895; Pera'da Saurma,
Bl, 2007- 2008,

(21) AE, CP, Turque, Trabzon
Mayrs 1887; Saurma, Bl,2007-2008.

(21) AE; CP, Turquie, Trabzon

6,

10

6.

10

Mayrs 1887; Samsunlu tUtUn yetigtiricilerinin
etnik kokeni, Cuinet, cilt 1, s, 91'de tartlgrlmaktadrr.

(22) Ingiliz Drgiglen Argivi (Foreign Office

Papers, Public Records Office: FO) 424/
178, Trabzon'dan Longworth, 9 Nisan 1894'
(23) BBA Ytldtz 14 2386 126 11, sunuq
mektubu 24, Vl. 1309/Ocak 1890. Thobie,
op. cit., s. 187, n.57, bir Duyun-u Umumiye
ldaresi kayna$rnda, Reji'nin ilk be9 ytll boyunca ttiketilen ttit0ntln rahat rahat Uqte bi-

rinin kaEak oldu!unun tahmin edildi{ini
agrklamaktadrr.

DiPNOTLAR

(12) Reji'nin kurulug gonigmeleri

ya-

prltrken, tekel altrnda fabrika iggilerinin sa-

yrsrnrn artacalt ileri sLirUlmUgtUr. BBA
lradeler, MM 3367, 7, Vl. 1300/Mart 1883.
ZSIA, AA 13458, Bl, 61, 11 Nisan 1911 ise'

bandrol sistemi kullanrlrrken 300,

TUrkei 1'lO, Bd. 24'te bulunan belge: "De la

"hal-i

haztrda" ise 12 fabrika oldulunu belirtmek-

tedir; aynca, 11637, Bl, 174r, 18 Nisan

Q4\ La Revue commerciale du Levant'
bulietin mensuel de la chambre de commerce frangaise de Constantinople (:RCL),
31 Mart 1897, 180-183.

(2s) ZSIA, AA s3735, Bl. 37-3sr; RCL'

30 Haziran 1897, 194, lzmit'ten 3 Haziran
1897 tarihli mektup, AE, CC, lstanbul 115,
26 Alustos 1896; AE, CC, Trabzon, 13, 18
Mayrs 1901 , 1900 igin Ytlltk RaPor.
(26) ZSb, AA 53735,24 Ekim 1891, E, 37€9r.

''1884'e baktntz,

(13) ZSta, AA 11772, Bl, 117-117r,lzmir,

4 Nisan 1886.
(14) ZSIA, AA 53738, Bl, 78, 12 Aralrk

1902. lstanbul Cibali fabrikasrnda kadtn
iggilere satagrlmasr hakkrnda baktntz: BBA
Bab-r Ali EvrakOdast (BEO) 156907,20'lll.
1321/Haziran 1903.
(15) Yukanda not 1 1 'e baklnlz.
(1 6) CL, RCA 25 Eyltil/7 Ekim 1885' 6 ve
5/17 Kasrm 1886, 12; giketin kagakgtltk
hakkrndaki ilk gdrtigleri igin aynca baklnlz,

lbid. 11/23 Kasrm 1887, 4; 14126 Aralk
1888,5 ve 10; 6/18 Kaslm 1891, 3-4.
(17) Pera'da Lindau'dan 12 $ubat 1897

tarihli bir sunug mektubuyla birlikte' AA

4

(27) Orne0in; ZSIA; AA 11772, Bl, 12o t'

Nisan 1886; AA Turkei 110, Bd, 27,

lstanbul'dan Stemrich, 21 Temmuz 1898.
(28) CL, V. Caillard, 1892-3'ten 18967'ye kadar Duyun-u Umumiye ldaresi'nin
3'r-incU Begyrlr hakkrnda Ozel Rapor, 39;

BBA Yrldrz 14 2386 126 11; AE,

CC,

lstanbul 115;26 A$ustos 1896.
(29) RCL, 31 Mart 1897.32 lstanbul'da
C. de Raymond'dan mektup.
(30) AE, CC. Bursa, no. F 21 Mart 1886,
(31) lbid.
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SINI}IRGI

Tiitiin Eksperleri Derne!ine
ALSANCAK - IZMiR

BEN Tut1n Eksperleri YAksek
Okulu 4. srntf olirencileilnden $ev-

ket KUQUKKARACA. Once, son
stnf arkadaglanm adrna Tutun Eks'
perleri DerneQi'ne selamlanm ileterek sozlerime baglamak istiyor-

f,l
llr

EnHneA arkadaglar. Sizlere

bu

kez tut0nctilukten bagka fazlaca
bir geliri olmayan, yuksek tunelli serada tutun kurutmantn en yaygln oldu!u ve bu igin bilinciyle tittunlerinin
kalitesini kurutma antnda yukseltmesini

bilen kaliteli tutunler diyart SINDIRGI'yt
tanrtmayr bir borq bildim. Olaki bir gtin
yolunuz duger.

um.

Sigaraya kary olanlartn, ulu orla

heryerde bunu dile getirmeleri bizi

gergekten

gok rahatstz

etmeye

bagladt. Evet, sigara saQltk agrsrndan bir zarar tegkil ediyor. Ancak,
ulkemizde sanki her konuda yeterli
onlem alrnmrg ta stra sigaraya mt
gelmig? Buna gergekten bir mana
veremiyorum. Atalartmrz "6nce iQneyi kendine, sonra guvaldtz bag'

kasrna battr" demigler. Toplumu'
muzda sigaraya kargr olduklannt
savunanlann buyuk bir ktsmt, bu tutumla belki ijneyi kendilerine batrr'
maktan kurtuluyorlar ama guvaldtzt

da bagkalartna battrmaktan ken'
dilerini alkoymuyorlar. Nastl mr?
Etrafr dolayrken parklarda, fuarlar'
da, caddelerde ellerinde pet gige-

Ierin bulundu$u kigileri stkga goriiyoruz. Efendim neymig, bu gige'
Ierdeki sular "sapltklt memba suyuymug". Peki, ben bunlan sailn
alanlara sormak istiyorum. Acaba,
kendi saQltQrnn dugAnurken geIecek nesile de iyi bir gevre turak'

mayt dAg0n}yor musunuz? DAgilnseniz herhalde buna kargt bir
onlem al

trs t nrz.

Marketlerde, super-

marketlerde ellerimize tutugturulan
petrol 0run0 pogetlerde de durum
farkstz. Bir de guna de$inmek is'

tiyorum. Bu petrol 0runu gevreYe
zarar tegkil eden maddelere bagka
alternatifler onermek, herhalde bir
tiryakinin sigaray brrakmasrnr saQlamaktan gok daha kolay olacakilr.
Saygtlanmla...
Sev?et BUYUKKANACA
TEYO 4. Stnf Ogrencisi
Cevizli - Kartal - Istanbul

Srndtrgr, Baltkesir ilinin Gilneydolusundadtr. Kuzey'inde Dursunbey ve
Bigadig, Guney'inde Manisa'ntn Demirci, Gordes ve Akhisar, Batt'stnda
KrrkagaE ilqeleri ve Dolu'sunda da Kutahya ili ile gevrilidir. Yuzolgumu 1.472Km2, deniz seviyesinden yuksekli!i
235 m. dir. Ve engebeli bir arazi yaplslna sahiptir. llge merkezi kendi adtyla
anrlan Stndtrgt ovastna kurulmugtur ve
bu ova'Kocakonak, Mandtra, BaYtrlt,

KralhIr

ve

Romaltlartn eline gegtigi,

Selguklularrn elinde iken Selguklulartn
beyliklere bolunmesi ile Karesi Beyli!i
yonetiminde kaldrgr ve bu beyligin Osmanlrlar tara{rndan oftadan kaldtrrlmasryle Osmanltlar zamantpda Avgarltlar
ve Qavdarlrlar agiretlerinin, Srndrgt'ya
gelip yerlegtigi ve en sgn dere[eylerinin ise Kars'ta gehit d[igen $erif
Paga oldu$unu tarihler yazmaKadtr.
Srndrrgr 1.873 yrlrnda Bigadiq ilqe-

sine ba!lanmtg, 1.884 ytlrnda Stndlrgr'ya Belediye kurulmug ve 1.913 ytltnda BigadiE'ten aynlarak llge olmugtur.
Sevr antlagmast neticesi iggal edilmeye baglanan Anadolu topraklart gibi
Stndrrgt da nasibini almrg ve 29 Ha-

zuan 1920'de Yunanltlar

tara{tndan

iggal edilmig. O zamanlar adr Korukoy
olan Srndrrgr'da Yunanltlar halktn ma-

Kozlu, Alacaatlt, Krzllgur, Karakaya hattrndan Golcuk nahiyesine kadar uzanlr.

lrnr, parasrnl ve canrnl gasp elmeye
devam ederken halk arastndan gtkan

Srndrrgr ovastnt sulayan Simav gayt
uzerinde Qaygoren barajl mevcut olup,
Crineyt Qayr ile birliKe sulama imkant

yigitler geteler olugturarak Kurtuluq Sa-

bol bir ovadtr.

ilqenin do$usunda '1.615m. Ytikseklikte Alaqam da!r, GuneYinde
1.382m. ytikseklikte Sidan da!r vardtr
ve genellikle irili ufaklt sutun da!lar ve
tepeler yer altr. 'Dallarda yeryer fun-

dalrklar ve maki bitki toplulu$una rast-

lanmakla birlikte ormanlarda

gam,

mege, gurgen, kestane alaglart ile ya-

bani meyve a$aqlarr gorulur.

Bu-

lakbagr, Sidan, Ulus, Emdirge ve St-

$rrova onemli orman alanlartnt olug-

turmaktadtr. Kertil dinlenme alant gamlar iginde guzel bir mesire yeridir.
ilEede yazlan slcak ve kurak, krglarl
ve yagrglr gegen Akdeniz iklimi

rlrk

hukum siirer ve ytlltk ya$tg ortalamast
650 mm. oldu$undan llge topraklart her
t0rlu meyve, sebze ve bitki yetigtirmeye
elveriglidir.
llge stnrrlart iqinde porselen yaplmlnda kullantlan "Kaolin" maden yataklart
bulunmakta ve gtkartlan kaolin yurt
icine
- ve dlgtna sattlmaktadtr.
TARiHir Stndtrgt'ntn gehir olarak kurulugu 18. yuzytl sonlartna rastlamakla
birlikte bu yorenin M.O. 6. y0zytlda
Persler taraftndan, lran lmapartorluguna katrldlgr, daha sonra Bergama

vagr suresince Yunanhlara devamlt olarak akrnlar duzenleyerek zayiatlar verdirmeye devam etmigler ve dugmant
korkutarak Korukoy'den gekilmek zorunda btrakttklart iqin sindirmek anlamrnda Korukoy'e SINDIRGI ismi verilmigtir.

Kurtulug Savagr strastnda org0tlenip
biraraya gelen Kurtulug Savaggtlart Demirci mevkiinden Stndtrgt istikametine
do!ru akrncr halinde ilerlerken Menent
koyu (Bugunku Qaygoren) civartnda bir
Yunan askeri kolu ile kargtlagtrlar ve
onlarr imha ettikten sonra Pursunler
tizerinden Srndtrgt'ya girerek zamantn
Balrkesir Valisi lbrahim Etem Bey'in
emir ve komutast ile Hukumet binastndan Yunan bayra$r indirilip Giritli Mustafa Qavug taraftndan Turk bayra$t

aslIyor.

Bu arada Yunanltlara bilgi ve yardtm
saglayan Gediz'li Hoca Talat BeyrMumcu'lu Hakkt Qavug boyunlartna vatan
haini yazrlr yaftalar astlarak gehirde

dolagtrrtltyorlar

ve halkrn ileri

ge-

lenlerinin karart tizerine idam edilmekten vazgegilip yagadrklart surece vatan
haini olarak kalmalarr sallanryor. ibra-

him Etem Bey komutastnda

Suvari

birli[i olarak gorev alan Stndtrgtlt Kurtulug savaggtlan Baltkesir ve6-

UUru
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Balya'ya gegerek Yunanltlart imha ederek 3OO kigilik bir Suvari birli$i olarak
Srndtrgr'ya donerlerken Golcuk mtnttkasrna kagmakta olan 17 bin kigilik
Yunan askerini Krrka[ag'a kadar kovaIryorlar ve Gelenbe'de Baktrlt Efeye teslim ederek Stndtrgt'ya donerler. Allnan
yeni bir emirle Pamukqu Ovast'ndaki
onbin kigilik Yunanlrlair da ibrahim

Etem Bey komutastnda imha ettiken
sonra Bigadig'te ibrahim Ethem Bey
suvarilere [q yuz lira para ile kullandtklan at ve silahlartn kendilerine ait
olduQunu bildirir vesikalar verir ve
Srndtrgt'ya yorgun bir halde u$rarlar ve
istirahatleri ile ihtiyaglart temin edildikten sonra Gordes istikametine yola
qtkarlar. Stndtrgt'ntn kuttulugu da o
gunun gazilerince boyle anlattlmtg.

ruUrusu vE EKoNoMir ounumu:
1985 yrlr saytmlartna gore 9536'st
gehir merkezinde, 42687'si koylerde
olmak uzere toplam nufusu 52223'tir.
Sanayi kuruluqlartnln olmaytgt nufus

adtgtnt engellemektedir. 1990 ylll
savrmlartnda

n0f

us

merkezde

9511

koylerde 42889, toplam 52400 kigidir.
llgenin baglrca geqim kaynaklart,tanm, hayvanctlrk ve el sanatlarrdtr. Meyvecilik geligmemig olup, Kavun, karpuz
ve bal kabaklart gok iinludi.ir' Pamuk,

bulday ve AY gigeli onemli Yer tutmJxla birlikte sebzeyi her aile kendi
tuketimi kadar Yetigtirir

llgede ig gucuniin

ve

uretim mal-

larrnrn de!erlendirilebildi$i bir tek {ab-

rikantn dahi olmaytqr uzucudilr. Bir
ileede bulunmasr gerekti$i kadar Resmi
d-airenin haricinde Ya$crbedir Haltlart
ve Tutunde olmasa Pek haraP Stndtrot'ntn hali.

YAGCIBEDiR HALISI

Srndrrgt Ya$crbedir haltstntn asll ustalart ve sanatkarlart Orta Asya'dan goq
eden YaQctbedir adryla bilinen goqebe
yoruk agiretidir. Yakln zamana kadar

iurulerin peginde, o haktan otlala goq
ederek surulerin geliriyle geginen bu
aqiretlerin bagrnda bir agiret reisi bulunur ve'Turluk"adlnl verdikleri uq gozlU

gadtrlartn sa$ ve sol bolumlerinde buyuk ve k09uk bag haYvanlart, oda
.

bolImlerinde ise kendileri yagarlardt'
lskan kanununun qtkmastndan sonra
Stndtrgt, Bigadig ve Qanakkale'nin ba-

zt

yO-relerinde'

yerligen

YaQcrbedir

Alaktr' Karakaya'
vorukleri
'Egrid"t", Stndtrgr'da
yer-

Qakrllr ve Eqmedere'de
lesmislerdir. Onceleri sadece geng
tcitarin Eeyiz olarak igledikleri Ya$-

crbedir halilarr koyun yununden elde

edilen yapa$rlar elde iglenerektabii kok
Bu koylerden
Srndrrgr'nrn 66 koyUne, Simav, Gordes'
Demirci, Akhisar, Krrka$ag ve Biga-

boyalanyla iglenirdi.

dig'in koylerine yaytlan Ya$crbedir halrcrlr!r bug0n onbinlerce kiginin geqim
kayna$rnr olugturmaktadrr. Ya$ctbedir
Halrlarrnda Lacivert (Gok), Krrmtzt (Ak),

Koyu Ktrmtzr (Narig) ve BeYaz (Ak)

olmak 0zere dort ana renk kullantltr ve

her renk gegitli bitkilerin koklerinden
elde edilir.

Yalcrbedir haltstntn omru Yuz

ila

ikiyuz yrl kadardtr. Renkler katiyen solmiz ve ctkmaz, halr kullanrldrkqa renkler agtltr ve bir baqka g0zellik kazantr'
Yuzyillrk bir Ya$crbedir halrst baqka
yore ve Milletlerin araslnda hepsinden
ustun oldu!unu gosterir.

Bakrr past kurumug tutunlerde gorUlen
hastalrk ve arazlardtr.
Dikim, gapalama, ktrtm ve kurutma
esnastnda bolgede hava kogullart tUt0n0n geligmesine ve olgunlu$una son
derece elverigli gegmig olup, kurutma
iglemi de 7o85 orantnda yuksek t0nelde
naylon serada yaprldr$rndan kurutulan
t0tunlerde gok az miktarda yeqillik
gorulup esmerlik, karayegil, hastaltk ve
arvalar yok denecek derecededir'
Srndlrgr altm noktast \iltun ureticileri
tespiti yaprldtktan sonra Ege dizi kaltp
halindeki t0tun balyalarlnt ikamet-

gahlanntn uygun yerlerinde veya qo!unlu$u da kendi imkanlartyle yapttklart
tutitn muhafaza Ye baktm gaftlarlna
uygun, hastalrk ve arrzalardan; badanalanarak, ilaglanarak, tabantna tah-

talar serilerek, koku yaytct maddeler

uzaklagttrtlarak, artndtrtlmtq ozel depo
ve odalartnda plakastnda, aharma, havalandtrma, taraklama vb. baktm tek-

niklerini uygulayarak en titiz gekilde

Haltlartn adlart ve ebatlart goyledir:
B0yiik Seccade (115x200 cm) Kuquk
Sebcade (70x125 cm) Yastrk (45x80 -

baktmlart

(200x300
cm).
.

bagta tercih edeceklerini tahmin et-

100 cm) Yolluk (65x300 cm) Taban

t YaPmaktadt rlar.

rutma sistemini bUytik bir ustaltkla ve tiUre-

ticilerinin o/o85'i tuttinlerini bu yontem ile
kurutmaKa ve kalitesini kuruma antnda
da olumlu yone got0rmesini bilmek-

tedir. Stndrrgt'nrn 70 koytinde t0tiin

uretimi yaprlmaKadtr. 1991 ytltnda beg

mifon kilo olan Stndtrgt ttrtun urettmi
hava gartlartntn tutun yetlgmeslne
olumlu gegmesi sonucu %76 arltgla

1992 yrlrnda 8.800.000. kg.'a ulagacalL
tahmin edilmekte olup' 22 Araltk 1992
tarihine kadar 17'1 .000 balyantn tesprt
iglemleri Tekel Tutun Eksperlerince tamamlanmtgttr.

Stndtrgt'da tutiin uretimi yaptlan araktr, "/"25 Ktrtaban 7o10 taban
ziler

ge9mi9

yartgtrcastna tercih
vrllarda
'ettitderi birbirleriyle
Stndtrgr tiitunlerini bu ytlda en
meKeyim.

SINbIRGITUTUNLER|

Yuksek t0nelde veYa serada ku-

tizlikle uygulayan Stndtrgt'lt t0tun

n

Btitiln tutun tijccarlartntn

Ancak ne talihsizliktir

ki 175

bin

balya tutUn 0retimi olan Stndtrgt'ntn on
bin balyalrk bir Tekel tiltun deposu var
ve bu yore maalesef henuz igletme
mudurltl!0 olmamtg' Baltkesir Merkez

Mud0rlugu YaPtlmamtq ve Stndtrgt
tutiincusu kaderine terk edilmigtir. Oysa kanaatimce Stndtrgt en klsa surede
enaz elli bin balyalrk bir Yaprak Tutun
lgletmesine ve mustakil bir igletme mu.-

a-tirtugrne kavugmaltdtr. Yoksa yaztk
olur gu Stndtrgt tiituncusunden ziyade
tutunlerine.
Saygtlartmla.
ReceP QAKMAK

Tiitiin EksPeri.

"/o65

orantndadtr.

Kurumus tutunlerde renk %90 aqtK

san ve sirt ve

bunlartn agtk

Yegil

nuanslart ile %1 O b{.iyukttir. Nesig= Ust
ellerde kuwetli, kuwetlice, yaz kurusu
ve elastiki; diler eller karakterinin has
ozelliklerini gostermektedir.
%1 Ballrk, "/o2 Yank ve gegik' %1

lnsalann yaftnz'
ekmege degil' qerefe
de ihtiyaglan vzrrdrr
La Cordaire
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aMERrrrA BrBtESrr(.
DEVLETLEBI YE TUTUN
COLLEEN ZiMMERMAN

(Tobacco Reporter'dan)
6zet Qeviri: Behig UFACIK

A MER|KA Biriesik Devletleri
Atutun konusunda dunyanrn en
ileri i.rlkesi konumunda. TUtun ithalat

ve ihracatrnda da birinci srrada.
TutUn mamUlleri deyince ihracatta
Birlegik Devletler en onde ve yeni
pazarlar peginde. TtitUn Uretimi ve
mamUl Uretimi her yrl adan htzla devam etmekte. Tek ve en bUyUk sorun ise anti smokina propagandalart.

Ulke gaprnda etkisini gdsteriyor ve
bir yrl dnceye gore tuketimde dUgUg
var.

Billy Guthrre, Kuzey Carolina
tutun Ureticileri birli$i

bagkanlt$tna

yeni segilmig. Ancak tutUn konusun-

da Eok iddialr konuguyor.

Guthrte,
onaltr d6nUmde iUtUn ye{igtiriyor ve
51 yagtnda. Bagkan tUtUnciileri yasak koyuculara, yasalara ve tutun
endUstrisinin liderlerine kargt savunuyor. Amerikan tutUn tohumunun
ihracatr ile ilgili srnrrlamantn kaldtrtlmasrnr savunuyor. Ve bu konuda igin
iyimser g6rUgler igersinde.
Bagkan di$er tUtUn Ureticileri gibi sigara igenlerin ikinci stntf vatandag
yerine konmasrna krztyor ve 0rettik-

de

leri

UrUnUn ulkeye bUyUk katktlar

yaptr!rnr savunuyor. Sigaraya kargt
olanlartn "sigara endUstrisinin 6lmek-

te olduSunu" soylemekte olmalartna
raSm en m ilyonl_arca dolar ekonom iye

katrlmaktadtr. Ome$in Philip Morris

Kuzey Carolina'ya bu ytl dottyUz-

milyondolarl tk bir yattrtm yaptyor.

$u anda bilimsel galtgmalar, kal-

iteli tUt0n ve verimli yetigtiriciligi Uze-

rinde yo$unlagtrken di{er tara{tan
tutunden hayati de$er tagtyan yeni
Urunlerin elde edilmesi yolundaki bilimsel aragtt rmalarda devam etmekte

ve nerde ise son agamada

bulun-

maktadtr. Bunlar araslnda gtda enzimleri, insan hemoglobini, protoinler, kansere kargt etkili proteinler

ve uyugturucuya kargt savag igin kullanrlabilecek diler maddeler yer almakta.

"Anli smoking" savlartna kargtltk
tUtUnun agrrlrk ydnu gene tUtUn
endustrisi uzerindedir. Amerikan tu-

tun endUstrisi her tUrlU davrantga ve
tepkiye ra$men dimdik ayakta olup
gittikge de geligmektedir. 1990 yt-

lrnda tUtUn Uretiminin ulusal tartm

UrUnleri igindeki orant o/"2 olmastna
ragmen 2.7 milyar dolarltk bir ekonomik de$er uretmigtir. Tartm depad-

manrnrn aragttrmalartna gdre bir
d0nUmden altnan tUtUnUn de$eri
3500 dolar iken aynl dbnUmden ancak 200 dolarlrk mtstr veya soya fa-

am 1989 yrlrna g6re %2.5 dUgUktUr.
Di$er tUtUn mamullerinin tUketimlerinde bu dUgme e$ilimi gdrUlmek-

tedir. Genel olarak

6nUmuzdeki

yrllarda sigara urunlerinin tUketiminde, UrUnlerin pahalrlr$r, sigara yasaklamalarr ve di$er sosyal etkilerin neticesinde dUgmenin devam edece$i
sanrlmaktadrr.

Birlegik Devletler dUnyantn en

bUyUk yaprak tUtUn ithalat ve ihracatgrsrdrr. 199O yrlrnda Ulkeye yaprak tUt0n girigi yaklagtk 2O7 milyon
Kg.drr. Bir onceki yrla gore bu miktar
"/"4 artry gostermektedir. TUt0n girdisi igersinde oryantal tip tUtUn arttgr
%3, Burley tipi tUtUnlerde ise bu oran

sulyesi elde ediliyor. Amerika Birle-

%30'luk bir ailtg gostermigtir. Flue

gik Devletlerinde 20 eyalette 137 bin
kigi tutUn Uretiyor ve %95'lik miktart
sadece 6 eyalet bu miktartn %95 ini
Uretiyor. Bunlar Kuzey Carolina, GUney Carolina, Georgia,. KentuckY ve
Virginia ve Tennesse. Urunlerin %95
inden fazlast "okgtn" sistemiyle 400

cured tutunlerde ise %S'lik bir dUgUg
gorulmektedir. bu arada ithal edilen

firmanrn deposunda sattltYor, bu
igten depolartn geliri ytlllk yUzmilyondolardan iazla. 1987 rakamlartyla
7000 kigi tUtirnUn gegitli iglemlerinde

galrgarak 140 milyondolar kazanmrgtrr. (Yrllrk kigi bagtna 20 bin dolar.)
1

980-1 990 ytllart arastnda tUketici

harcamalarttUlUn Urunleri igin iki kattan daha fazla adtg gOsterdi. Ver-

ginin Ur0nlerdeki payt da "/"23'len
ok31'e y0kseldi. TUketiciler 1990
yrlrn da tUtUn Urunlerine (%95'i sigara olmak Uzere) 44 milYar dolar
6dediler. Blok sigara sattg fiyatlart
1990 Mayts't ile 1991 Ocak ayt igersinde 3 deta "/"14 orantnda ailttrtldt.
1990 da tUt0n urunlerinden vergi gelirleri ise yrlda federal hUk0metin aldr$r miktarla bidikte toplam 10 milyar
dolarr buldu. Birlegik Devletlerde sigara riretimi%3'lUk afttgla 700 milyar
adete ulagmtgttr. Bunun %96.8'i filtreli sigaralardtr. Sigara tUketimi ise
1990'da 527 milyar tanedir. Bu rak-

krrrk miktarrnda %50'lik bir

adtg

Bu durumda Birlegik
1991 ytlt stok durumu

g6rulmUgtUr.

Devletlerin
yUkselmigtir.

Birlegik Devletler tartm departmanrnrn 1990 raporlartna gbre Burley ve Flue cured tUtUn sotklannda,
yUkselme varken oryantal t0tUn stoklarr azalmaktadrr. Birlegik Devletler'in
tUtUn ihracatt da y0kselmektedir. Fakat Ulkenin genel tUtUn ihracattnda
pazar payr dnceki ytllara gbre azalmaktadrr. 1970'de "L28 olan pay
miktarr 1989 da "/"16'ya, ihracatta
"/"1 arlarak 223 milyon kilo olmugtur.

Japonya-Almanya, Hollanda Hong
Kong ve Ingiltere Amerika'ntn bUyUk
alcrlarrdrr. Flue Cured tUtUn ihracatt

1990'da %9,.. Burley

ise %6 ailtg

g6stermigtir. OnUmUzdeki ytllarda da

gene bu oranlarda adrg elde edileceli umulmaktadtr. Yaprak tutUn
ihracatrndan gegen yrl 6.5 milyar dolar elde edilmigtir.

1990'da sigara ithaldtr ise %16'ltk
artrgla 164 milyar adede ulagmtgttr.
EndUstri analizistlerinden C. Max-

well'in raporlanna gore tUketiciler,
1.1.1993 tarihinden itibaren katran
orant 15 miligram alttna dUgmUgss=
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Milli Tiitiin Komitesi
sigaralardan kullanacak,'l995'ten itibaren 12. Mg.dan daha az katran ih-

tiva eden sigaralara y6nelecek. Bu,
Amerikan tipi sigaralarrn Uretiminin
aftrgrnr saflayalcaktrr. DiSer taraftan
The Economist intelligence Unit'in
raporunda da yaprak tUtUn Uretimi
afirg g6sterecektir. Bu rakamlara
g6re 1992'de 698.6 bin ton, 1993 de
706.6 bin ton, 1994'de 714.7 bin ton,
1995'de 722.9 bin ton yaprak tUtUn
U

reti m i

gergeklegti ri lecekti r.

TUketici istekleri ise Amerikan
Blend sigaralara kayarak sigara drg
satrmrnda aftan bir hrzla bUyUyecek
ve ozellikle kaliteli Flue cured ve
Burley tiltunlerine talep adacak ve
Birlegik Devletler daha gok tUtUn
Uretecek ve satacak.

Birlegik Devletler'de sigara ithalatr

1985 yrhnda 1 .5 milyar dolar

deQerinde iken 1990 da bu rakam 5
milyar dolarr gegmekte ve bu trend

hrzla yUkselmektedir. 1991 yrlrnrn ilk

Ug ayrnda 48.8 milyar adet sigara
kargrlrSrnda 1.48 milyar dolar elde
edifdi. Gegen yrla gdre o/"5O.5 artlgla

558.5 milyon dolar daha tazla ihracat yaprldr. 1991 yrlrnda sigara ithalatr yapan Ulkeler arasrnda Belgika,
Japonya, Hong Kong, TUkiye, Suudi

Arabistan, Bidegik Arap Emidikleri,
Sovyetler Birli$i ve Singapur dikkati

gekiyor. Ekonomik

gozlemcilere
tUtUn mamUlleri tuketiminin

g6re,
1995 yrllna kadar odak noktasrnr,
Ofla DoSu, Kuzey Amerika, Sahra

Afrikasl, GUney Asya, Pasifik Asyasr,
Qin, Ofta ve Guney Amerika'daki

tuketicilerin olaca{r tahmin edilmektedir. Birlegik Devletlerin en
buyUk problemi ise gimdilik kendi

ulkesindeki antismoking propagandadrr. Bu konudaki yayrnlann ve
yasaklarrn diSer Avrupa ve Asya
Ulkelerinde gittikge yayrlmasr ve
yaygrnlagmasr.
$unu unutma ki, her geyin yok
o

ld u !

un

u d ii g ii nd ii lIi n anda

gelecek h6l6 yeri ndedi r.
Bob Goddard

Bilimsel Ara$tlrma Alt Komitesi
Pazarlama Qah$ma Grubu izmir'de toplandl
ll iLLi Tutun Komitesi Bilimset
IUI Arasttrma Alt Komitesi Pazarlama
Qalrgma Grubu 17-18 Aralrk 1992 ta-

rihlerinde lzmir Merkez MUd0rlUgUnde

"Ekici Yaprak TUtUnlerinin

Katolog

Sistemine Dayah Arttrrmall Satrg Y6ntemi ile Pazarlanmasr" konusundaki gahqmalarrna devam etmek uzere toplanmrgtrr. Toplantrya Tekel Y.T.lgl. ve
Tic. M0essesesi, Ege lhracatr Birlikleri,

ana s6zlegmesinin mutlaka gtkartrlmasl
gerekir. TUm tarrm rirUnleri igin genel
yasa grkartrlmalt, tutUn iginde t0zUklerle
agrklamalar getirilmelidir.
2- 1177 sayrlr TUIUn ve TUtun Tekeli
Yasasrnrn TUIUn Satrg merkezleri ile il-

gili 28. maddesinde belirtilen sair

hu-

suslarla ilgili tUztigUn bir ihtisas komisyonunca hazrrlanmasr gerekmektedir.

T0rkiye Ziraat Odalarr Birligi, TEYO,
T0t0n Eksperleri Dernegi, Tekel APK
Daire Bagkanh$r ve Tekel Aragtrrma EnstitUsU Bagkanlr$r temsilcileri katrlmrqlardrr.

Toplantrda, 26 Ekim 1992'de yaprlan

galrgmalar
gegirilerek

ve alrnan kararlar gozden
bu kararlar do$rultusunda

hazrrlanan bir rapor Y.T.19l. ve Tic. MUessesesince sunulmugtur. Raporda,
dtinyadaki satrg sistemleri, dUnya oriental t0tUn tlretimi, oriental t0tUn Ureticisi

0lkelerln (x 0retim) paylarr, b6lgeler itibarryla T0rkiye tUtUn uretimi, tekel ve
6zel sektor taraftndan alrm durumlarr,
t0tUn 0retimi yapan ekici miktarlarr, ig
harmanlarrmrzda kullanrlan ve ihrag edi-

len t0tUn miktarlan, alternatif tanm
UrUnlerine uygulanan fiyatlar ve arttg

oranlarr, a|tcr kurum ve kuruluglarrn konu ile ilgili tesis, personel v.b olanaklarr
incelenmig ve bu bilgiler tgrgrnda b6lgeler itibarryla ideal Uretimler verilmigtir.
Ziraat Odalarr Birligi temsilcisi "Tarrm
Satrg Kooperatifleri'nin yeniden dUzenlenmesiyle ilgili sorunlar ve 6neriler"

konusunda bir rapor sunmugtur. Raporda, kooperatifgilik ilkelerine uygun

bir yasal duzenlemenin yaprlmasr, Devletin kooperatiflerin yonetimi 0zerindeki
etkinli$i kaldrrrlmah, kooperatiflerin yonetimi qiftqilere brrakrlmal, Devlet denetim agamasrnda rol oynamah ve finansman temini, kooperatifqilik egitimi
gibi konularda yardtmda bulunmalr gibi
oneriler dile getirilmigtir.

Qahgma Grubu Uyeleri halen uygulanmakta olan sistemin sakrncah y6nlerini tartrgtrktan sonra onerilen yeni sis-

temin avantajlarr, sakrncalarr

ve

get-

irecegi yenilikler uzerinde durulmug ve
aga$rdaki tavsiye kararlarrnr almrglardrr.

1- Ttitun tanm satrg kooperatiflerinin

Yiiksekci!retim Kurulu
Bagkanhlr'nln 18.12.1992 Tarih ve
21 944 Sayrh Dernelimize
gi5nderdigi yazryl yaylnhyoruz:

TUTUN EKSPERLER| oenruEGirue
ALSANCAK.IZMIR

iLGi: 15.10.1991 tarih ve 21 savllr
yaztntz.
llgi yazr ile 2 ve 3 yrlhk elitim veren

Ttlttin Eksperleri

Yuksekokulundan
mezun olan Tutun Eksperlerine krsa
donemli hrzlandrrrlmrg elitim verilmesi, Anadolu Universitesi Aglko!retim
FakUltesinde olrenim hakkr tanrnmasr

ve lisans tamamlama eQitimi igin gerekli gartlann aranmamast istenmektedir.

Yurutme Kurulu'nun 25. 1 1.'1992 ta-

rihli toplantrsrnda; lisans tamamlama
programlannrn meslek y0ksekokullan
ile o!retmen yetigtiren yLikseko!retim
kurumlanndan mezun olanlar igin yonetmeliklerle duzenledi!i, di!er ytik-

seko!retim kurumlarr igin lisans tamamlama yonetmeli!i bulunmadr[t,
0niversitelerdeki o!renci kontenjanIarrnrn zorlanarak yukseltildigi, fiziki
imkan ve olretim elemanlarrnrn yetersizli!i ile lisans tamamlama igin gegitli kaynaklardan talep geleceli dikkate alrnarak soz konusu teklifinizin,
uygun olmadrQlna karar verilmigtir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Turgut AKINTURK
Baskan vekili
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BIZ,T'EN HABELER...
ADAPAZARI Tekel Yaorak

Tiit0n lgletmesi M0d0r0
arkadagrmrz Erkan YUKSEL'in
21.11.1992 tarihinde KEREM adt
verilen bir oglu dtinyaya
gelmigtir. Kerem'e uzun ve
saglrklr bir omrir dilerken

Miijgan-Erkan

gift ini

tebrik

MU$ Tekel Yaprak Ttittin
lgletmeleri Merkez M tidti rlti!0
kadrolu meslektagl mtz Necati
GENQ 1 9.1 1.1 992 tarihinde
Giilgen Hanlm'la evlendi.
Giilgen Necati giftini tebrik eder,
mutluluklar dileriz.

ederiz.

lzmir Yaprak TUt0n lgletmeleri
Merkez M0drirlu!0 kadrosunda
gcirevli arkadagrmtz Alkan
KARANLIK'rn 1 8.1 2.1 992
tarihinde Bagak adr verilen ktzt
dUnyaya geldi.
Minik Bagak'a salltk ve uzun
omur dilerken Canol - Alkan
giftini kutlartz.

TLAR
Demelimizin 20J2.1992 tarihinde yaptlan
Ola$an Genel Kurul Toplanttstnda Uyelik aidatt
ayhk 50.000 Tl.st olarak kararlagttnlmtghr.

TOm Meslekaglanmtza

ve ilgililere duyuru-

ru2.

Tiltrin Eksperleri Demeli
IZMIR - ALSANCAK Ziraat Bankasr
30440122321 -4 nolu hesap

KAMPANYA
Demelimize cincelikle IZMIR olmak tizere
belidi merkezlerde kiralama veya sattnalma yoluyla bina edinmek igin agtt$tmtz kampanyaya
ttim Uyelerimizin katkrlannr istiyoruz.
TiitUn Eksperleri Demeli
"Bina Kiralama veya Edinme Komisyonu"
Sezai KARTAL, Turan YALQIN,
Ahmet OKUMU$
TUrkiye

19

Bankasr

lzmir - Yeniliman $ubesi
Hesao No: 3427 - 30440 - 230851

Gegmig Olsun
Tekel Yaprak TUttin lgletmeleri
ve Ticareti Mtiessesesi
MUd0r[i!u'nde gorevli
arkadagtmtz Erol Yllmaz'a
gegirmig oldu!u bobrek
rahatsrzh!r dolaytstyla gegmig
olsun der, acil gifalar dileriz.

cEgMi$ oLSUN
lzmir Yaprak TutUn
lgletmeleri Merkez

Mudurltilu kadrolu
arkadagrmrz Mustafa
$eniil'Un annesi
Neriman Hanrmefendi'
ye gegirmig oldulu
ameliyat dolaytsryla
gegmig olsun der,
Allah'tan acilgifalar
dileriz

Tekel Yaprak TUtUn
lgletmeleri ve
Ticareti MUessesesi
MUdUr Yardtmctlt[t
gdrevine atanan
Sayrn Alaaddin
TEMEL'i
tebrik eder, yeni
gorevinde baganlar
dileriz.

IUIUN
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Arma$anh Bulma@a
13

Kurtulup, selanret... Vasivet etnre... Hollanda'run plaka igareti 6--(izen... En k_rsa
zernral ltilinri... Her mocla olau geye yaprnacrk ve Jntlalaca cliigkiiuliik gosteren
7- Akcl$erlertlen gelen havanrr grrtlaktan

T4

cluclak ve bumna kaclarlii or-Aanlarcla
aJtlrgr cltlzerrli lilre$iln... Seleriyrurr.trrr
sinlgesi... Bed$urrr'rrrr sinlgesi... I)enlir.
yolu fizerincle harekel ecien tasrt gStr.ollsiylrnt'lln slrrrAesi... [)ernh. yacla

talta

gil)i ge-ylerir punizlerlni temizlenreye yarayall, iizeri piirtiikJii qelik

alet... trski clilde Danrar S)- tianh
valhklalut tlofral gevre ile ilipkilefirri in-

celeyerr lliyoloji kolu... peritle orraclL blr
yazannrv tO- C)ok uzuu olal kollanmn

ile qevlk harcketlercle buluuan
bir - Hint, Malerya nraJntlurlu.." lplik
gekilerek clelikli iglenmt$ i$lenle... -Bir
seyi l:agkasurdan ayrran ltelirtt 1l- Sabarun el ile tutulan yerinclen clenrir
lal<rlatr yerilre karlar. kr kr*nrr... Telti bir.
galgr... Belli kurallara gore tlfizenlenen
masou su-lamrur 6fr-enilclifi ti]reu l2yar<Lmr

Aliirninyunr, kalsiyurir ve soily urn silikatr
olan. bazr kayalar i<tinde rastlanan feldispat... Bir r-enk 13- Harrr mlsu- Danlugtr... Vatr golii rrrerkez olrrrak irzer.e ltir
clevlet kunnug ol:ur eski bir kavirtr. 14 -

Sakzla terbiye eclilmig uzirnr

rakrsr...

Arzu, istek... lnsancla bilitrqli r-lurunrun

tiirrru l5 - SuyataAr. <lere... Nesli tukerrtllfi sarularr arrcak 1938 yrlrrr<la Mozalnlrik llo$azurt{a carrlr olarak lrrrlrrnarr

bald<.

ITI'IIII
Not: Rrrhrncarruzr tlognr ldzenler arakura ile Lrelirlerle<.ek lreg klqiye
Kemal TAHiR'in "Yorgun savaggr" isirirti kital)l anrn[arr edileceldir. Q6zurnlerln
surclarr

natlamrcla krrllanrlan. stilize edilnris

SOLDATT SAGA

l- Mat kahverengi
clunruzcler birtirri

bir keleltektir. yurtritun ltdlgelerincle
96rtlirp liclelik ve tarla cl6rrenrirrtle zarara nerlen olurlar. Gencleri bitkini_u

yegil krsrnrlarrrrr yer.ler. ttIgunlan k6ldert
keserler. 2- Bir$eyill dzelldderlril 6une...

Yazrlnrrg bLr$eyhr tizedni gizerek silnre...

Bir haber :rialsr 3- Eskl dilcle su...

Bir-

kurul u grur yazr ipleriltn gdri'rlclirfii yer...
Dortgen pdzma ltiqinrincle, yukan do$rr
ilrceleu, irstOrrtle bir pranrlt bulunan.

yal yuzlerlntle hiyeroglif yazrlan olal
tag. 4- trkle yun bukme iqinde kullalrlal
araq... Para kargrlf;urda yenrek

yerrerr

biryffk a$qr clirirka_nr F- Sisaro
<lunrrurrrurr igici tar.aJrndan ciEei:lere
qekJLrresi... iki rlirekli. seren velkenli
genri 6. Tantal ur sinlgesi... piring ve
gekerkilrntgurdan elde edilen bir eesit
igki 7- Tasan... l)errlz tara-lrndart Orf fliu
cleriu koylar olugturair vacli... IJygularralr. yaprlan tt- I)of,nrlugu
surannr:rclal l;enlntsenen ve ltir oEr-etinin
yada irleoloJirrin {enreli ya1_rrlari sav...
Anredka'da prot-esyoltel basketbol Ligl...
Silahsz savullnlayt saglayrcl Lir. lur spor
li- Yer.,, Angola rrrn para lrirlnri... Ilta.rr-

nra cluygusrr IO- Marryetik alanur
ye{tnlik l)irimi".. Kanat... DoAu sa-

bll ki. yapral ve
berrzerrre iirAesi. I

filiz gorurriinrilrrrleki
l- Yfiz rnelre karetk

olpfi bidmi... G.ere{inclel gok biryfik ve
kalra... Bagka ulkrjiercle dogup yigayal
Yunan soyrrndal kirrrse 12- Ktrtsal olal

bil kinrseye bf$eye clokunntayr yasak
eclen din ltlatupl... Miistaltkenr nrevki...
Tarrr<hk. Blldlk l3- Bu5mrk... lgi yoftrn
tterriz keLuklurrlan olugnru5- iolkal
catnr 14- (Eski clilcle) Bahk... Neol'urr
sinlgesi... Blr isinl l5- Eski bir uy-

garhk... QLt uzunlrrk 6leusfi...

Razt

ydrelednriztle geceleri insarilarrt uzerine

gullarup korkuttufiuna inanrlau clirgsel

varlk.

YUKARIDAN ASAGTYA

l- Tersinclen okununca da ayrl anlanrr
veren sbz yacla tiinrce... Basarnak,

trgik... 2- Ahpvedgte altlatnra, hile... Bir

s6zchk igincleki sesledn yerlerlni
degi$tirerek elde edilen yelti sozciife verilerr acl. 3- Eski Mrsrr''rla hll talrr... Rorl-

yum'un simgesi... Tittun firctinll yaprlal

arazilerin srtrflandrnlnrasuda krrllanilan
lri-r- terlnr... Burrn. 4- 6zel olarak
yapilntrg d&zerilne g6re kencll kencline
eal$an... KilinranJaro'nun yerli clillertle
"6zgrirhik" arilamrna gelen yeni aclt 5-

aslr veya lotokopist en geq' 3l itr.ak tggl
tarihirule ellnrize geqecik gekJkle poslava

verilnrelitlir. Raganlar dileriz.

(ieqrc-n szqgtlaki Ltuhrracerrrlzr cloAr.ti
q'iizerek cekileu kura sonucurr<la aniia-

firnrrnz Yagar KEMAL'in',ince Memed"
istnli tl6rt cilt kitabrru kazananlar: M,

xemal ozTijRK, Setcuk xenec6ZpEHLiVAIy'
LER, Giiray
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