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NEREDEN NEREYE
, Ulkemizin son yrllordoki ekonomik seyri incelen-

diginde inipli 9rkr;h bir gidigot, yoz - boztohtosrnq

fangn plonsrz progromi't bir butge, milli gelirden
kigi bogrno diigen ve odoletsiz do$rtrlon po ue bu
poyd.on nosibini olmoyon biz MEMURIAR.

Ucretlerin her yrl en oz iki defo orthnlmosrno
ro$men, her gegen gUn birgeyleri sohn olmokton
voz gegmemiz, sotrn qlmo gtlcijmi.izdeki gerileme
ve temel ihtiyoglorrmrzr korgrlomokto zor-
londr$rmrz bu giinler.

Grofikte de gori.ildUgii gibi, 1992 yrLndon grin-
iimUze kodor olrnon iicret ile enflosyon oronl-lon
(DiE verileri boz ohnorok) korgrlogtrrridrgrndo tjc-
retlerimizde reel olorok "/olg,luk,yine o/nr donem
iginde Dolor bozrndo ise %56 

'Lk 
bir gerileme

oldugu goriilmektedir.
(g*y .goLgonlorrno grevli, toplu sozlegmeli

sendikol hoklor segim meydonlonndo verilen soz-

ler olorqk koldr$r sijrece, bu reel koyrplor blitge
uzmonlorrnrn rokom combozlrklonn,n oiogndo de-
vomlr koybolocoktrr. Gegici gcirevli olorok
golgrlon donemlerde ohnon siirekli 

-horcrrohlor 
ge-

ride kolmrg, bir tokrm siyosi gevrelerin refero,il
otomolordo,. liyokot ve bogorrnrn cinUne gegmigtir.
Ahm mohollerinde biz Tiitlin Eksperleri-ne' korgr
dorp ve tocizler ortmrgken, Devlet tu perron"lin"
kurumdo grkorrlon yeme$i bile gok gorUp bedelini
tohsiloto u$rogmokto, giivenli$imiz nedeni ile kol-
mok zorundo oldu$umuz borrnok diyebilece$imiz
yerlerden otel porosr nispetinde misqfirhone
iicretleri tohsil edilmektedir.

Sgnug olorok biz TUti.in Eksperlerinin de iginde
yer oldr$r ti.im komu gohgonlorinrn ekonomik duru-
munun iyilegtirilmesi zorun lu hole gelmigtir.

YONETIM KURULU
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Tariluel bir hyaslama
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Basmdan Segmeler
Bizden Haberler .........3
Bulmaca

-Gonderilen yazilar yaytnlans tn ya da
yaytnlanmasm iade edilmez.
-Yanlardan ve gevirilerden do{acak
sorumluluklar yan sahiplerine aittir.
-Yaymlanan yazilardan kaynak
gdsterilerek almfi yapilabilir.
-Tiittln Elcsperleri Derne{ine yazilt
talepte bulunan TEYO Ofirencilerine
iicretsiz gonderilir
-Reklam fiyatlart ve Sartlart
anlasmalarla belirlenir
-Dergimiz iki ayda bir gtkar.
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MERHABA
Bir kez daha merhaba. Son 40 yrhn en srcak giinlerini yagadr[rmrz bu

gi.inlerde dileriz bUltenimiz sizlere bir meltem ferahhsr verir.
ulkemizde segim takvimi belirlendi. Geriye sayrm bagladr. ontimtizdeki

giinlerin son derece hareketli gegecegi anlagrhyor. ittifaklar - cepheler, katrlanlar
- kafilrnayanlar, yararh bulanlar - zararh bulanlar derken tartrgmalar stiriip gidecek.
Segimler yaprlacak. Her parti segim sonuglanm kendi lehine yorumlayrp, kendini
galip ilan edecek. Tiartrgmalar bir siire daha devam edecek. Sonra ortahk dumlacak.
Hayat devam edecek. Dileriz segimler vatanrmrz ve milletimiz igin hayrh olur.
Dileriz iilkemizde, seviyeli segim kampanyalan yaprlr ve sagduyunun hakim
oldupu bir segim atmosferi yagamr.

Kamu da gahganlarda da her segimde oldusu gibi hat'lanmak timidi ile
geriye sayrm bagladr. Memtr hak ettipi saygrnhfr saElayabilecek gelir diizeyine
grkacalmr umuyor. Dilegimiz, bunu siyasi otoritenin segim riiqveti olarak verdi!"ini
gtirmek deEil, gerekli anayasal diizenlemeleryaprlarak grevli, toplu s0zlegmeli
sendika yasasmm bir an dnce gftmasr ve hakkrmz olanrn toplu srizlegme
masalannda, g0riigmeler yaprlarak elde edilmesidir.

Gegti[imiz gtinlerde Adana depremi ile Trabzon, da yaganan sel
felaketinin acrsurr yagadrk. Dileriz ne yurdumuzda,ne de diSer iilkelerde bu tip
felaketler bir dahayaganrnaz. Adana ve Trabzon'da yaganan felaketlerde h ayatnt
kaybeden vatandaglarrmrza cenab-r Allah'tan rahme! geride kalan yakrrlarlra
ve tiim Milletimize bagsaphgr ile sabr, yaralananlara da acil gifalar dileriz.

1 997 Malsulii Yaprak Tuttin alrnlannrn tamamlandrlr son giinde Kozluk
alrm noktasmda gdrevli eksper arkadaqlarrm n RatnazanHicabi TAG, Feridun
DELEN, Selahattin ERTURK ve Metin iBig 'e yaprlan saldrryr giddetle krmyor,
kendilerine gegmig olsun diyoruz. Bdylesi saldnlan ola[an gibi kargrlayrp kayrtsz
kalan, tedbir almayr diigiinmeyip sorumluluk i.istlenmeyen tiim sorumlulan da
gOrevlerinin bilincinde hareket etuneye ga[rryoruz. Bu olayla ilgili olarak
saldrganlan hakh gdstermeye gahgrp, AKIT gazetesindeki Ayna adh kdgesinde
eksperleri ve Devleti suglar mahiyette makale yazan Hasan KARAKAyA ,nm

g0nderdilimiztekzipmetriniyaymlamaya. Buyayurlailgiliyasaltakibathakkrmrzr
kullanaca!v.

Yrllardan beri gtindemde olan ve I sayrh cetvele tabi olarak gahqan
meslektaglarrmzr yakrrdan ilgilendiren kadro trkarukhE"mn 19 A[ustos tarihinde
Resmi Gazete'de yaymlanan kararname ile gdrtildii$unti sevingle dlrenmiq
bulnnmaktayrz. Bu tarihte eme$i gegen tiim yetkililere meslektaglarrmruadtna
tegekkiir ederiz.

Biiltenimizin bu saysmda Yiiksek Lisansrnr tamamlayan Diyarbakr
Yaprak Ttitiin igletrne Miidiirti meslektaqrmz Hikmet SAPAN' m gahqmalanndan
derlenen krsa bir bdliim sunuyoruz. Tegekkiirlerimizle birlikte gayretli
gahgmalaruun devamrm dileriz. Yine sayfalarrmrz iginde Tekel Bagmlifettigi Metin
UNAL eeyin, meslegimiz ile ilgili inceleme ve diigtincelerini yansrtan satulannr
tegekkiirvetakdirduygulan ile okuyacalrruaemnz.Tiimmeslektaqlanmrzadrra
bir kez daha Tegekkiirler Ustad.

Gegtigimiz giinlerde iki acr daha yagadrk. 6nce, Tekel yaprak Tiitiin
igletuneleri ve Tic. Mtiessesesi Mtidiirliigi Elekkik Y. Miihendisi yiicel GAMLI,
y bir tahk kazasrrda kaybettik. Geng yagta aramrzdan aynlan mesai arkadagrmrzn,
kardegimizin acnr dinmeden, Nazrm ARGUN agabeyimizi ve ardrndan Demir
ULUCAKLI agabeyimiziyitirdik. Meslefinde ekol olmuq, ciddi, kigilikli, galqkan,
sevimli, otoriter insan tipinin 6me$i bu insanlar artrk anrlarrmudayaqayacak.
Nazrm apabey, Demir a$abey, Yiicel kardegimi z.-Jzg;;ini:z. Acrmrz biiytik. Sizlere
Cenab-r Allah' tan rahmet diliyoruz. TopraSrmz bol olsun.

Bir sonraki btilten de bulugmakiimidi ile, Hoggakaltr.
Sayglanmzla"

e m a i I : e ks p e r@d o ru k. n et,tr
Haberlegme Adresi:

P. K. 1 92 Basmahane-lzM lR
Uggak MATBAASI :421 8633

Bosk Torihi: 24. 09. t ggg
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Biz Kamu gahganlannm son aylardaki giindemini,lggS yrh ikinci yarrsmda
uygulanacak ficret artlg oranr olugturdu. Aslma bakrlrsa sadece kamu gahqanlarurm
delil tiim Tiirkiye'nin giindemi maag arhg oram oldu. Zira konu Hi.ikiimet bunahmr
haline geldi.

Bu nasrl oldu ? Bu gtindemi kimler hangi beklentilerle olugturdu ?Bu oyunda
kimlere hangi gdrevler verildi ? Sonugta kim kazangh grktr ? Kimin istediSi oldu ?

Qok bilinmeyenli bir denklem gibi gOziiken bu sorularm cevabr gergektende
iizerinde gokga kafa yorulacak kadar zor mu ? yoksa grplak gtizle goruldiilii gibi
"siyasetginin k0giik grkar hesabr" kelimeleri ile izah edilebilecek kadar basit mi?

Hiikiimetin Memur maaf artqlannr 1998 yrhnrn ikinci yarrsr igin%o2} olarak
agrklamasr ile birlikte ortalft kangtr. Htikiimet ortaklarr farkh grkrglar yaptr. Memuru
diigiinmekten gok, Baqbakan 'dan kendilerini By-pass ederek Sn. Baykal ile segim
karan almalanrun intikammr alrr gdziiken Sn. cindoruk'un memuru umutlandran
gtkrqmr, Sn. Yrlmaz 'rn tam bir Devlet adamr kararhhlr ile "yarrm puan dahifazla
vermem diyen" safduyulu yaklagrmr izledi. Memur Sendikalarr kamuoyunun
dikkatini gekecek gdsteriler yaptr. Tartrgmalarr, tartrgmalar izledi. Sonugta da[
fare do$urdu. Herkes stiylediline pigman olurcasrna geri adrm attr. Taraflann hig
birisinin dedili olmadr. Sonug kimseyi memnun etmedi.

Bi.ittin bu tarh$malar iginde hig kimse kimlere memur denildifini, memur
saylslnl, bu saymrn az mr gok mu olduSunu, memurun aldr$r iicretin ahm giiciiniin
ne oldufunu, krdem ya da liyakatrn, yaprlan ig ile ahnan iicretin orantrh olup
olmadr$rnrn iizerinde durmadr. Qocuk avuturcaslna, olsa vermezmiyiz edebiyatr
yaptldr, hele bir televizyon programrnda; Ocak aynda%o 30 verdik, gimdi de %
20,yo l0'da Ekim 'de vereceliz bdylece 98 yrhnda %o60 zam vermig olaca$rz
diyen bir parti Genel Bagkan Yardrmclslnl hayretle izlerken, Kamu-Sen Bagkanr
Resul AKAY 'm bunun o/o 60 desil% 43 zam anlamtnageldigini anlatmakta zorluk
gekti[ine hatta bunu bagaramadr[ma gahit olduk.

olsa vermezmiyiz edebiyatrnm dolru olup olmadrfrnr segimlere kadar gegecek
giinlerdeki personel ahm ve kamu kaynaklannm kullarumrnda gdrecefiz. Basrnda
grkan haber do$ru ise, Ekim 98' de 90 bin yeni memur ahmr giindemde imig.
Bunun Hazine'ye yiikt ile enflasyona yanslma oranlnm da ne kadar oldufunu
umarrm yetkililerin a[zrndan duyarz.

Biitiin bu genel gdzlem iginde Tiftiin Teknoloji Miihendisligi- Tiitiin
Eksperliginin durumunun da her gegen giin ktittiye gittili gtirtilmektedir. Daha
birkag yrl Oncesine kadar 800 $ diizeyinde olan maaglanmz bu gtin 500 $ civarrna
inmigtir. Meslekte I yrlhk ile 25 yrlhk arasmda ticret farkr bulunmamaktadr.
Kurumlarda asli gOrevi ifa edenlerle yardrmcr hiznet diyebileceSimiz tali gdrevleri
yapanlann iicret skalalarmda da bu dengenin gdzetilmedi[i gOrtilmektedir. Daha
dnce Tiiti.in Eksperlerine uygulanmayan Harcrah Kanununun 42 inci maddesi
uygulanmaya baglanmrq, Eksper arkadaqlarrmrz uzvr' stireli gegici
gcirevlendirmelerde harcrahsrz gahqmak zorunda brrakrlmrglardrr. yurdun d6rt
bir yanrnda evinden barkrndan aylarcaayn kalarak son derece zor $artlarda maddi
manevi baskr altrnda her yrl trilyonlarrn altma imza atan Tiitiin Eksperlerinin her
kurugunu hak ettikleri Destekleme Hizmet Ucretinden, son giinlerde pay kapmaya
galqanlar tiiremig bulunmaktadrr. Bu insanlarahig kimse ne verdin ki ne istiyorsun,
hizmetin neresinde emelin var ? diye sormamaktadr.

Sonug olarak bizlerin de iginde bulunduSumuz tiim kamu gahganlarrnur politika
dryrnda tutularak, yeni iicret diizenlemesi yaprlmasrna, personel rejimi kanununun
grkartrlmasrna ve durumlarrnrn iyilegtirilmesine giddetle ihtiyag vardrr.

Faruk ciiLPINAR
v0xnriu KURULU BA$KANr

gutpinar@hotmai[.com
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20.Di)nem Mezunlanna:
Dort yil once basladt HE\/ES,
Oldu hayanmtz DERS,
Yasayamadtk ENFES,
Giydik hepimiz bir FES,
Olduk bir vilcut bir SES,
Yapmayu "hayat "ile ATE;KES,
Gelmeyecek hiqbir zaman bilefiimiz yere TERS,
Bitirdik okulu bir NEFES!

20.Donem Tiitiin Telcnoloji Mtih.

HaKan DEMLRTAS

MU$ HATIRASI

Diyorlarki MuS yollart uzundur uzun
Gitmek mi kalmak mt? soyle nedir arzun
MUS'ta do{dun orada verildi tuzun
Gitte sondiir hasretini yiiziin siire buzun
Lakin bu arzusudur MuS'lunun

Emir geldi yol gLzilktil gidiyorum MuS,a
Bilmem ne zamandr dan6 bilmemki stlaya
Sular gegtik, da{lar asnk girdik hoS bir ovaya
Dediler yol bitti geldik haydi hoSgakala

Dilz bir cadde uzantr gehrin ortastna
Yola gir ytirti korlcrna birde bak arkana
Oniin ddn aSafit strtmt ver da{a
MUS aya{tntn altmda kahr, onilnde diiz bir ova.

Goziln gdrdilfiil MuS'tur yolu yokuS ve tash
GilneS batarken bir seyret dafidan aSa$t
Iginde bir ateS bir kor dilSer hasretin srlanm tasast
Sonra dersinki hepsi vatanrm ne dopusu kahr ne battst

Tiitiin Eksperi
Aydm YAVUZ

REKABETE KAR$I
ALINACAK TEDBiR

Memleketimizde frittine ait ilmi ve teknik
gahgmalarrm% geli$tirmek ve hrzlandrmak
zorwrdap.

Yrllar ve yi.izyrllar boyunca sadece tabiat
laboratuarlannda miistesna bir krymet k azanarr
Tiirk tiitiinii, yabancr memlekeflerin teknik ve ilme
verdi[i ehemniyet neticesinde, gok ciddi bir kalite
rekabetiyle kargr kargryakalmrq bulunmaktadn Bu
giin Amerika'da aleldde hububat zfuaafi gibi
yetigtirilen biger ballarlahasat edileq di.i$tik vasrfll
ttittlnler, ilmi ve teknik miidahaleleryolu ile yiiksek
vasrflr tiitiinler getirilmektedir. Bu meyanda Nhh
ve sun' i fermantasyonun miisbet tesirlerinden
bagka, fabrikasyonda tatbik olunan modern
metodlarda da, ytiksek nefasette mamuller elde
edilmeye baglanmrqtr. Piyasaya arz edilen bu
mamtillerde dtinya cilgiisiinde btiytik ra[bete
erigmektedir.

Sigaralarrmv igingok ciddi bir tehlike tegkil
eden, Amerikan sigaralanmn kalite rekabetine
karil tedbir almakltizumukendini hissettirmektedir.
Bu gtigliigi yenmek igin her qeyden <ince ilag,
mensucatve kimya sanayinde oldugu gibi, sigara
sanayinde de modemize etnek, teknik ve tecnibe
laboratuarlarrrun kontrolti altrna almak, dtinya
sanayindeki geligmeleri incelemek ve bunlarr
<igrenmekiizere elemanlaryeti$rilmesine galrymak
lazrm

Bu ilimler her yrl birkag teknisyeni Amerika ve
Avrupa'da ciddi bir gekilde tahsil euirmekte fayda
griniyoruz. Buralarda yetigen elemanlann yurda
getirecekleri yenilikleri de tatbik efineleri imkamm
da saglamalt tabiaten tistiin vasrflr tiittinlerimizden
elde edecelimiz mamtillere dtinyada higbir rakip
grkmayacakhr.

rUrtrN DtiNIYAsI
1960 TEMMUZ

EKSPEMEN Temmuz A{ustos 1998
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Dr. Gtildsn YAZAN

MAKEDONYA CUMHURIYETINDE TUTTN
ENDUSTRISININ MEVCUT DURUMU

sanayi kolu bulunmamakta, cizellikle
tiitiin ve sigara iiretimi ile ba[ctltk
a[rrhkh olmak iizere tarrmda geligmig

bir endtistri bulunmamaktadr. Toplam

tanm tiriinleri igerisinde ttitiin
i.iretiminin payrYo 13 ttir. Bazr ktigiik
dalgalanmalarla birlikte son 5 ytlda

iilkenin tiitiin tiretiminde onemli
de[igme olmamtgttr.

Toplam iglenmig ti.iti.iniin hemen

hemen Yo 80'i ihracata gitmekte,
ulusal pazarda gok az miktarr
kullamlmaktadr.

YILr inru,c. ic run roP.
1991 16.746 3.581 20.327

L992 17.317 2.241 19.558

1993 12.542 3.446 15.988

1994 9.201 3.289 12,798

r99s 11.942 2.871 14.759

Tablo l: Makedonya tiitilnlerinin
iq ve &S pazarda kullantm(Ion):

ihrag edilen ttittintin sadece o%

20'si Yugoslav Cumhuriyetinin
p azarlar na gitmekte dir.

ihracat miktan ve yrhna ba[h
olarak iilkenin ihracattan elde etti$i
gelir 40 - 60 milyon USA dolardrr.

Ttitiin endiistrisi Makedonya
niifusunun dnemli bir krsmmm ig alam

olmuqtur. igleme, imalat ve ticaret
dallarrnda gahgan iggi saytst 8.500

diir. Ti.itiin 0retiminde ise yla ba$lt
olarak 25.000 - 50.000 giftgi
gahgmaktadrr. Qahgan ntifusun o/o 16'

sr tiitiin endiistrisi ile upragmaktadrr.

Bu miktar Makedonya'da toplam
ntifus olan 2.033.964 nn Vo 12 si
(1.531.106) dir.

Makedon,Strp, Arnavut ve
Tiirklerden olugan Makedonya ni.ifusu

iginde Ttirklerin ntifusu yaklagtk 2000

kigidir ve bu niifusun <inemli bir krsmt

Radovig'te yagamakta, ti.ittinle
uSragmakta ve en kaliteli oriental
ttiti.inleri yetigtirmektedir.

rtffiwtrnnriui
Kiigtik bir iilke olan

Makedonya' da her alanda ve yerleqim
yerinde flittin tiretimi yaprlmaktadr.
Kiiltiire ahnmrg topraklann o/04' iintin
tizerinde ttiti.in yetigtirilmektedir.

Talep oldu[unda gerek ti.ittin iiretim
alanrnda gerek tiitiin tiretim
miktannda artrq miimktindtir. Bu ttitiin
tiretim alanlan tamamen dzel sektciriin
elindedir. Ttittin iiretimiyle u[ragan 60

k<iy ve 7.000 kooperatif bulunmak-
tadrr. Makedonya'da kigi bagrna tlittin
iiretimi la Kg/ kiqi dir. Tiittin iiretimi
yapr olarak stabildir, 30 ytldtr
degiqmemigtir.

t97lt75
1976t80
1981/85
1986/90
r99u95

29.021
30.041
29.846
29.983
22.049

1996 23.000
Tablo 2: Makedonya

C um hur iy et ind e or i ent al t iltiin
ilretimi (Ion):

Uretimin esas iinitesi olarak aile
iggticii, aile tiyelerinin saytlartntn
azalmasr nedeniyle Yo25 azalmtsve
bt azalma ti.iltin iiretimine olumsuz
etkide bulunmugtur.

Makedonya Cumhuriyetinde uzun

ve eski geleneklere gtire
yetigtirilmekte olan oriental tiitiinler,
geligtirilmig kalite ve kantite
karakteristikleri ile Prilep, Yaka ve
Dzebel ti.ittinlerinden ibareffir. Ug ayn
oriental tiifiin tipi kendi bdlgelerinde
ve standart olarak tiretilmektedir.

Prilep ttitUnii Makedonya'ntn
gtineyinde Prilep ve gevresinde, yaka

tiitiinii Makedonya'run do$usunda,
Radovig ve gewesinde, Dzebel tiitiinii
ise Makedonya'nrn merkezinde
Skopj a ve civannda yetigtirilmektedir.

Bunun drgrnda iilkede tiretilen
Amerikan blend tipi sigaralarrn

Ege Tanmsal
Aragtrrma EnstitUsU
gyazan@hotmait.com

Ti.irkiye- Makedonya Tartm
Ytirtitme Komitesi I. Drinem toplantnt
sonunda imzalanan protokol
gergevesind e 7 -l I lTemmtzl 1997

tarihleri arasrnda Makedonya
Cumhuriyeti'nde tiitiin iiretimi ve
endi.istrisi konusunda incelemelerde
bulundum.

Makedonya Cumhuriyeti Tanm,
Orman ve Su Ekonomisi Bakanltfimda
Tarrm Miistepan $erif MEMETI ile
birlikte Ulkelerimizin tiitiin iiretim,
igleme ve pazarlama konulartnda
kargrhkh bilgi ahgveriqinde
bulunduktan sonra Makedonya' run en

dnemli tiitiin tiretim merkezleri olan
Skopje (Usktip), Prilet, Bitola
(Manastrr) ve Radovic'te bulunan
tiittin igleme ve sigara fabrikalannt
ziyaret ederek fabrika direktdrleri ile
gdriigtiim. Prilep'te bulunan ttittin
ara$tlrma enstitiisiiniin deneme
tarlalan, laboratuar ve ttittin miizesi
ile aragttrma gahgmalarr hakkrnda
bilgi aldm.

Makedonya Cumhuriyeti'nde
ttittin iiretiminin organizasyonu, ti.ittin

tiretimi, sigara iiretimi ve aragtrma
gahgmalan hakkrnda edindi$im bilgi
ve izlenimler her iki iilke arasmda

mevcut bazr farkhhklart yerinde
izleme ve deSerlendirme olana[t
buldu[um igin son derece yararlt
olmugtur. Bu konudaki izlenim ve
de[erlendirmelerimi faydah olur
umuduyla detayh olarak sunuyorum.

Ttittin endtistrisi, Makedonya
Cumhuriyetinin en eski endiistri
kollanndan biridir ve tilkenin sosyal-

ekonomik yaprstnda tinemli rol
oynamaktadrr. Ulkede geligmiq bir
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harmanlannda kullaruhnak izere az
miktarda burley ve virginia iiretimi de
yaprlmaktadrr.

Makedonya'da tiitiin iiretimi,
iglemesi, fabrikasyonu ve ticareti
kombine bir sistem tarafindan orga-
nize edilmekte oldu!'undan iireticilerin
hangi tohumu kullanacapr ve ne
miktarda iiretim yaprlaca$r, Prilep
Tiitiin Araqtrrma Enstitiistiniin verdiSi
bilgilerin desteginde bu organizasyon
tarafindan belirlenmektedir.

Tohumluk iiretimi anlagmalr
giftgilere yaptrrrlmakta ve tiitiin
tohumu iireticilere paraslz olarak
da$rtrlmaktadrr. Hiiktimet tarafindan
ttittin tireticisini koruma ve destekleme
uygulamasr yaprlmamaktadrr.

Tiittn yetigtirme ve kurutma
mevsiminde iklim kogullarr ortalama
olarak min.2l -22 Co ile max 30-40
Co srcakhk ve min.%o 60 ile max. %
80 nem'dir. Dikim 0lgtitleri ise, 40* l5
ile 45*15 cm dir.

Dikim haziranda baglamakta ve
makinah tiitiin dikimi biiyiik alanlarda
(%60) uygulanmaktadr. Bitki 20-25
cm boyuna gelene kadar sagak
ktiklerin toprak altrnda geligmesi igin
3 veya 4 sulama yaprlmaktadrr.
Uretimi yaprlan tiittin yaprlan tiitiin
gegitleri, verim ve kalite dzelliklerinin
iyilegtirilmesi bakrmrndan geligtirilmig
gegitlerdir. Hastahklar ekonomik
problem olarak gdrtilmemekte ve
mavikiife (Blue mold) dayamkh geqit

kullamlmamaktadrr.
Ancak tiitiin yaprak biti (Myzus

persicae), thrips ( Thrips tabasi) ve
viriisler ile iilkemizde de 6nemi
gittikge artmaya baglayan canavarotu
(Orobang spp.) ve yalancr orobang
(False broom rape), problem olarak
belirlenmigtir. Bu konuda
CORESTA'run liderlilinde Bulgaris-
tan, Makedonya, Japonya ve Fransa

ile ortak bir gahqma ytiriitiilmektedir.
Hasat, gegitlere g6re depigmekte,

Prilep tiittini.i igin 3-4 el krrrm
yaprlma}tadrr. Kurutma siiresi de el ve
yapraklara balh olarak 12-20 gnn
siirmektedir. Kurutma sistemi olarak
Ege bOlgesinde uygulanan kurutma
teknipine gok benzeyen lzgara

kurutma teknili kullamlmaktadrr.
Balyalama iqlemi kasrm aymda

baglamakta, aynr zamanda igleme
fabrikalanna satryr da yaprlmaktadrr.

Safig, tiitiin tiretici kooperatifleri
tarafindan igleme fabrikalarrna
yaprlmaktadrr.

igleme fabrikalarrnda iki ayrr
fermantasyon tinitesi bulunmaktadrr.
AGve iyi dzellikte BGkalite tiittinleri
doprudan dogal fermantasyon
odalarrnda altr ay bekletildikten sonra
ihrag edilmektedir. Kapa ve Dubl kapa
ttitUnler, 6nce suni fermantasyon
odalarrnda 10-15 gtin bekletilip
rutubetleri ayarlandrktan sonra tonga
makinasrnda balya haline getirilmekte
ve do$al fermantasyon igin en az altr
ay bekletilmektedir. Balyalarrn agrhgr
20-25 kg. dl'r.

igleme fabrikalarr oldukga modem
ve yeni cihazlarla donatrlmrgtrr, suni
fermantasyon odalarrnrn iklim
kogullannr otomatik ayarh olarak
dtizenleyen sistem kullamlmaktadrr.

Her saat bagr oda ve balya ig
srcakh$r dlgtilmekte ve rutubet testi
yaprlarak fermantasyon odalarr yeni
kogullara gdre yeniden ayarlanmak-
tadr. Aynca laboratuvarlarda ttitiin
yapraSrmn sa[hk testi veya kiife kargr

duyarhk testi (Smirnov Test)
yaprlmaktadrr.

sicARA Unnriui
Makedonya Cumhuriyeti'nde iig

sigara fabrikasr vardr. Kumanova,
Skopje ve Prilep'te bulunan bu
fabrikalar dtinyadaki en son
geligmeleri stirekli izleyerek yiiksek
teknoloj i tirtinti sigaralar tiretrnektedir.

Makedonya'nrn sigara tiretim
kapasitesi ihtiyagtan ddrt kat daha
fazladr. Modern kapasiteye sahip
sigara fabrikalarrmn yrlhk iiretimi
20.000 ton sigaradr. Bunun 4000 tonu
ig tiiketimde kullamlmaktadrr. Toplam
sigara tiretiminde ihracatrn payr o/o7 

7 -
80 dir.

Sigara fabrikalarrnda beg, altr
farkh markada sigara tiretimi
yaprlmalta ve dakikada 7-8000 sigara

iiretilmektedir. Yrl boyunca fabrikalar
orta randrmanda Eahgmaktadrr.

Ulke iginde tiiketilen Amerikan
blend sigaralarda % 20-25-45
oramnda oriental ttitiirl kalam virginia
ve burley tiittinii kullanrlmaktadrr.
Filtre ve sigara ka$rdr, Avusturya gibi
i.ilkelerden temin edilmektedir.

TiJTIIN E NDUSTRisiT..IiIg
ORGANiZASYONU

Makedonya Cumhuriyeti'nde tiitiin
endiistrisi, 1966 yrhndan beri tiiti.in
iiretimi, igleme, imalat ve ticaret
kollan olarak iglevini siirdiiren ve
YUGOTUTUN - SKOPJE ismi
altrnda organize edilmig kompleks bir
sistemdir. I 966 da bUti.in tiitiin iiretimi
organizasyonu tek bir sistem iqine
katrlmrgtrr.

Ulkede ttittin iiretimi 6zel seklcire
aittir ve tiretimin imalat, igleme gibi
diper bdlUmleri ile ba$lantrhdrr.
Temelde kooperatif-mukavele iligkisi
bulunmaktadrr.

Qok iyi organize edilmig olan ttitiin
endiistri kurumunda fazla iicret, bitki
koruma, tanmsal teknikler, bedava
tohum, arazi gibikonularda igleme ve
imalat fabrikalan giftgilere dnderlik
efinektedir.

1976- 1980 yllan arasmda btiflin
fermente ti.itUn ve sigara ticaretinin
organizasyonu "Makedonija Tabak"
kuruluguna verilmigtir. Bu kurum, ham
materyal temini ile yaprak ttitiin ve
sigaralann satryrnrn sorumlululunu
iistlenmigtir.

Para ile ilgili "interna Banka"
kurulugu, 1985'de kapatrlarak bugiin
"Tobacco Bank" adr altrnda
faaliyettedir.

Dolayrsryla biitiin ttitiin endtistrisi
kollan tek kompleks sistem olan
YUGOTUTUN'e firmalagarak
ba$lanmrgtrr.

Skopje - YOGOTUTIJN; tiitiin
iqleme iiniteleri, iig sigara fabrikasr,
"Makendonija Tabak" ticaret
organizasyonu, "Tobacco institute"
ara$tmna organizasyonu ve'oTobacco
Bank" ile upragan 23 organizasyona
sahiptir.

6zelleptirm e, 1993 yrhnda
baglamrg ve hemen btitiin
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organizasyonlan Ozellegirilerek bepsi
hissedarhk girketleri haline
diintigtiiriilmiigtiir.

Bugiin YUGOTUTUN, alfi hisse-
darlar girketine sahiptir ve 6,zellegtir-
me iglemleri halen devam etnektedir.

YUGOTUTUN - SKOPJE'lin
ekonomik yaprsr iginde iiretimin farkh
agamalanmn payr agalrda verilmigtir.

198s 199s
iqleme 36.4 16.3
imalat 36.4 38.3
Ticaret 18.5 42.9
ilave uygulamalar 7.0 2.3
Aragtrrmagal4trrmalan 0.2
Organizasyon igi iliqki 1.5

0.2

0.1

Tablo 3:Tiitiln iiretim agamalan-
nm WGOTWW yqts iqindeki pay.

MEVCUT DURUM
Makedonya tiitiin endiistrisi, tiitiin

ve sigaranrn tiretimi ile ttiketimi
arasmda yakrn bir iligki bulundugu
gdriiniimt vermektedir. Bu nedenle
ttitiin endtistrisinin geligtirilmesi
konusunda global bir inceleme
yapilmasr gerekmektedir.

Tiitiin tiiketiminin gelecekte, yrlda
%o 1,9 arfiqla2000 yrhnda 8.6 milyon
tona ulagaca[r umulmaktadr. Buna
kargrhk tiretim yaprsrrun, kullanrlan
gegitlerin sabit kalacalr, virginia
tiittinlerinin fazla miktarda
yetigtirilmesine devam edilecefi
diigiiniilmektedir. Tiirkiye, Yunanis-
tan, Bulgaristan ve Makedonya olmak
tizere drirt iilkede tiretimi yaprlan ori-
ental tiittinlerin uluslarar asr pazarda
arz ve talebi 250.000 - 280.000 ton
arasmda smrlanmryfi r. 1992 ve 199 4
yrllarrnda yaprlan CORESTA
sempozyumunda biiyiik sigara
imalatgrlarr, oriental ttitiinlerin
kafildrklarr blend harmanlanmn kalite
ve saflrprnr muhafaza etti$ini
savunmuglardrr. Amerikan blend
sigaralannm dtinya pazarlanndaki
talebi do!rultusunda oriental ttitiine
talebin artacapr ifade edilmigtir.
Gelecekie klasik oriental tiittine olan
talebin artacagr fakat bu konuda en
dnemli faktdriin fiat oldupu
belirtilmigtir. Eler fiatlar belli
smrlarda tutulursa tticcann talebi de
artabilecektir. Artan talep ise [retim

arh$ma sebep olacaktrr.
Makedonya Cumhuriyeti, 1996

yrhndan itibaren tiretim artrgrnr
engelleyen fakt<irlerin tistesinden
gelerek tiitiin iiretimini arttrrmayr
hedeflemiq ve ihracata ydnelik bir
iiretim planlamrgtrr. Tiiti.in ile ilgili
amacr kaliteyi geligtirmek ve mevcut
pazn daki y erini korumaktrr.

PRiLEP TiiriiN ARA$TTRMA
ENSTiTUSU

Prilep Tiitiin Aragfirma Enstittisii-
niin organizasyonu ve gahgma alanlan
7 disiplin gurubu altrnda toplanmrytr:

Genetik, slah ve tohum kontrol
biiliimii:

Bu briliim, yerli ve diinyapazannln
talebine gdre Makedonya'da
yetigtirilen ttittin tipleri iizerinde kalite
kompozisyonunu geli gtirmeye ydnelik
yeni tiitiin gegitleri ile ortaya grkan
bazr problemlerin g<iziilmesi iizerine
aragtrrmalar yapmaktadrr. Bu
gahgmalann sonucu olarak giftgi ve
imalatgrlar igin tinemli
karakteristiklere sahip birkag yeni
ttitiin g.egidi geligtirilmigtir.

Tiitiinde agroteknik gahqmalar
biiliimti:

Bu b<iliim, en ytiksek kalitede tiitiin
tiretimi igin en yeni ve gagdaq
agroteknik metotlann geligtirilmesi ve
uygulamasr konusunda araqtrrmalar
ytiriitmektedir. Giibre, su ve kargrhkh
iligkilerin yamnda tiitiinde ve toprakta
makro ve mikro elementlerin tavini
yaprlmaktadr.

Bitki koruma biiliimii:

Bu bdliim, Makedonya'da
yetigtirilen biitiin tiifiin geqitleri ile
ttitiin tirtinlerinin kalite rizelliklerini
tayin etmekte, kendi ara$tlrma
gahgmalarr yanrnda organizasyon
iginde yeralan di[er igleme ve imalat
iinitelerinden gelen tiittinlerin
analizlerini yapmaktadrr.

Tiitiin dumanrnrn iqerisinin analizi
ile igim karakteristikleri tizerine olan
etkisi araqtrrrlmakladrr. Bitki koruma
bdliimii ile birlikte gahgmalar
yiiriitiilerek ham tiittin materyali
iiaerinde gahgmalar yaprlmaktadrr.

Tiitiinde teknoloji, fermantas-
yon ve imalat biiliimii:

Hasat sonrasr iglemlerde ortaya
gftan problemlerin gdztim0 fizerine
araqtrmalar yiiriiftnektedir. Bu konuda
b<iliimde uygulamaya gegirilen pek
gok gahgmayapilmrgtu.

Btiytik yaprakh ttitiinlerin kurutma
teknikleri axa$trilml$ ve bu amagla
dtirt kurutma finnr inga edilmigtir.
Ayrrca tiitiin fermantu$yonu ile ilgili
parametrelerin belirlenmesi ve iqlevi
iizerinde de aragtrrmalar yaprlmak-
tadr.

Ekonomik planlama ve
programlama biiltimti :

Bu briliimde Ttittin enstittisti ve
tiitiin endtistrisinin yrlhk tiretim
planlarrnrn olugturulmasrnda
<inerilerde bulunacak aragtrrmalar ile
birlikte bitki tiretimi, igleme, imalal,
satlg ve para alanlarrnda projeleq
rineriler ve analizler y aprlmaktadrr.

Efitim, yaytm ve miize
gahgmalarr:

Bakteri, viriis, fungus ve parazit Aragtrrma gahgmalarr yamnda II.
gibi tiitiin hastahk etmenleri ve zararh dtinya savagrndan s onra epitim
bdcek tiirleri, yabancr ot iizerine galtgmalartna a[rrkk verilmigtir,
aragtrrmalar yiiriitiilmektedir. Yugoslavyatiittinendiistrisinde
Hastahklann biyoloji, ekoloji ve ihtiyag olan personel epitimi igin fe-
morfolojisi i,izerine gahgrlmaktadrr. deral yaprda kurulan tiittin okulunda
Problem olan bazr b<icek egitim verilmigtir.
populasyonlarr ile aktivitelerinin 1973 y/.nda enstitiide bir tiittin
kontrolu tizerine gahgmalar mtizesi kurulmug ve bilhassa
yaprlmak0adr. Makedonya'da tiifiin tarihini temsil ve

Tiitiin dumanrnrn kimyasr, ilag ifade eden pipo, nargile, tabaka
kalmtrlarrvebiokimya btiliimii: benzerimateryalsergilenmektedir.Q
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kuruluqlar, devlet miidahalesinden uzak,
kendi kendilerini ydnetme imkanrna
sahip, ortaklarrna daha iyi hizmet
verebilecek 6zerk bir yaprya
kawgturulmah, tiitiin konusunda gdrev
ve sorumluluk almahdrrlar.
Tiitiinf erin pazarlanmak maksadryla
piyasaya siiriilmesi ve fiyatlandrrrl-
masrnln TiitiinTarrm Satrq Koopera-
tifleri gatrsr altrnda yaprlmasr Tiirk
tiitiinciilti$i agrsrndan yararh olacaktrr.
ll77 Sayrh Tiitiin ve Tiitiin Tekeli
Kanununun 28. maddesi Tiitiin Satrq
Merkezlerinden bahsetmektedir. "Tiittin
satrg merkezleri kurulan yerlerde ekici
tiitiinlerinin alrm satrmrnrn bu
merkezlerde yaprlmasr zorunludur.",
diyen madde, satrg merkezlerinin nasrl

olaca$rnr, burada ahm satrm iglerinin
nasrl yapr laca$mr agrklamamqtr.
1196 sayrh Tiitiin Tarrm Satrg
Kooperatifleri Kanununun 7. maddesi
Tiitiin Satrg Merkezleri baghlrnr
tagrmaktadrr. Bu maddeye gdre "Tiitiin
sattg merkezleri b0lge birlikleri
tarafindan do[ruca icabr halinde
ortakhklar teqkil edilerek kurulur"
denilmektedir. Bdlgeler dahilinde satrg

merkezlerinin nerede ve nasrl kurulaca[r
bu maddede bildirilmigtir.
Bu maddenin tigiinc[ frkrasrnda "tiitiin
satrglarrnrn bu merkezlerde agrk arttrma
ile yaprlmast mecburidir. Tiittin satrq

merkezlerinde yaprlmayan altm-sattmlar
muteber delildir." diyerek ahm sattm
iqlemlerinin nasrl yaptlacaSrnr ifade
etmektedir. Bu kanunda tiitiin satrg

merkezlerinin igleyig gekil ve qartlanntn

hazrlanacak tiiziikte gdsterilece!i
belirtilmigtir.
Ana siizlegmesi I Temmuz 1973 gnn
1460 I sayrh Resmi Gazetede yaynlanan
Tiitiin Tarrm Satrq Kooperatifleri
uygulamaya gegirilememigtir. Kanunda
bahsedilen satrg merkezleri kurulmamrg,
aynr gekilde tiitiin fiyatlarr bu
merkezlerde agrk artrrma ile
belirlenmemigtir. Uretici tiittinlerinin
rekabet gartlanntn olugturulaca[r Ttitiin
Satrg Merkezlerinin bir an 6nce
kurulmasr, Tiirk ttitiinciilii[ii agsmdan
yararh olacaktr. Tiitiin fiyatlannln satl$

merkezinde agrk artrma ile belirlenmesi

I.FIYATLANDIRMA NASIL
OLMALIDIR

Yrllardan beri uygulanan fiyat politikasr Mevcut sistemde tlLretici fiyat konusund4
ve Tiirk tiitiinlerinin fiyatlandrrrlma ahcr kargrsrnda zayrf durumdadrr.
sistemi tiitiinciilii$iimiizii olumsuz Ureticinin daha etkili hale getirilmesi
etkilemiqtir. 1986 yrhndan itibaren, gerekir.
fiyatlandrrma sistemi birkag defa 9. Kalitesi belli birminimum standartm
degigtirilmigsede bir sonug altrndaolantiitiinlerinfiyatlandrrrlmasr
ahnamamrgtrr. Destekleme ahmlan ve dnlenmelidir. Bu durumda kalite
fiyatlandrrmapolitikasr sonucu, ihtiyag artacaktrr.
fazlasr ve kalitesi diigiik iiretim artml$,
tedbir olarakta kota uygulamasr 2. TUTtjN TARIM SATI$
getirilmiqtir. Daha sonrada kota ile KOOpERATiff,nni Vn
i.iretim krsrtlamast uygulamasmdan taviz
verilmiqtir. Ttirn bu tedbirlerle bir sonuca - - IUfYI 9{|5-.
gidilemeyece$i gdzlenmektedir. Bu MERKEZLERINDEFIYAT
nedenle tiitiiniin fiyatlandrrrlmasr
ekonomik gartlara gOre yaprlmafudrr. Bu fiyatlandlrmanln kayna$t 6 Ocak
gOyle ki; 1970 tarih ve I I 96 saylt kanundur. Bu

l.Tiitiin fiyatlarr tiretim ddnemi kanungirigktsmmdaamacmrbelirtmiqtir.

baglamadan tince ilan edilmelidir. "Tiirk tiitiinciiliigiiniin mevzu ve

Ti.irkiye'de iiretim bitip ahm iglemleri meselelerini btilgeler arastnda igbirlili
baglarken fiyatlar ilan edildi[i igin, baskr temin etmek suretiyle incelemek, tilttin
gruplarr, siyasi-sosyal nedenler gibi altm-sattmtntn nizam iginde cereyanrnt

etkilerle, fiyatlarrn yiiksek veya algak sallamak, tiitiinciiliiltin kalkurdtnlmast

tespit edilmesini saglayabilmektedirler. ve tegkilatrn takviyesi igin gerekli tedbiri

Tiitiin fiyatrnm Onceden agftlanmast almak,birliklervekooperatiflerce tatbik

durumunda fiyatr uygun bulan iiretim edilecekkararlarittihazetmekgayesiyle"

yapacaSrndan, yiiksek fiyat almak igin Ttirkiye Tiitiin Tanm Satrg Kooperatifleri

kaliteyededikkatedecektil. Genel Birlili Kanunu 1970 ytltnda

2. ihtiyag olan mengeilerin fiyatlarl ytiriirlti$ekonmuqtur'

yiiksek, ihtiyag duyulmayan ttiti,inlerin Yasa 26 yrldrr yiiriirliikte olmastna

fiyatr diigiiktutulmaftdrr. Yanifiyatuz- ra$men kurulan Tiittn Tarrm Satrq

talep durumuna gdre belirlenmelidir Kooperatifleri saynt son derece smtrh

3. Kaliteli ve kalitesiz tiitiin arasmda, kalmtq, Bdlge Birlikleri ve Genel Birlik
kaliteyi tegvik edici oranda fiyat farkr ise kurulamamtgttr. Tartm Sattq

olmafudr. Kooperatiflerine yaptsal dzellikleri
4. Fiyatlar ekonomik kurallara gdre nedeniyle tiitiin iireticilerinin ra[bet
objektifbirgekildetespitolunmahdrr. gtistermedipigoriilmektedir.

5. B0lgeler arasrnda fiyat farkr gergekgi Yedinci Beg Yrlhk Kalkrnma Plantnda

olmaldr. Ongdriildti$ii gibi "Tiitiin Tanm Satrg

6. Ttitiinlerin ihrag edilebilmesi igin Kooperatifleri ve Bdlge Birlikleri ile

fiyatlarDtinyafiyatlannauygunohnahdr. TiirkiyeTiittin Satrg Kooperatifleri Genel

7. Fiyatlandrrmanrn daha erken Birli$i Kanunu defigtirilmelidir." Bu
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baqlayarak altm satrm igleminin dne
ahnmasr tiretici igin yararh olacaktrr.
Fiyatlandrrma ve ahm satrmrn cine

ahnmasr iireticinin kendi kendini finanse

etmesine imkan verecektir.
8. Mevcut fiyatlandrma sisteminde fiyd
arz ve talep iligkisinden ortaya grlrnaz
Fiyat daha goktalep arafindan belirlenip,
ydnlendirilir. Bu nedenle talep etkisini
ortadan kaldrracak bir sisteml e fryat, arz
talep tarafindan belirlenmelidir.
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Oncelikle kaliteyi afiurekux Kaliteli
tiitiiniin fiyatlarr, talep nedeniyle
yiikseleceSinden iireticiler kaliteye
ydnelecelq dii$iik kaliteli tiitiin artrmada
raSbet gOrmeyece$inden fiyatlan
yiikselmeyecektir. Satrg merkezlerine,
Tekelin yanr sr4 ahcr olarak 6zel sektOr

ve yabancr ahcrlar girebilecektir. Ahcrlar
kalite ve miktar ihtiyacr dolrultusunda
fiyat arttrmasr yapacak; ihtiyag fazlasr
tiitiin ra[bet gOrmeyecektir. Krsacasr
satrg merkezlerinde fiyat, ekonomik
gdstergeler do!rultusunda wz ve talep
tarafindan belirlenecektir. Bu sebeple
ihtiyag fazlasr iiretim olmayacak, kalite
istenilen diizeyde olacak, ra[bet
g6rmeyen mengeilerin iiretimi azalacak
ve Tiirk tiitiinciilii[tindeki srkrntrlar
giderilecektir.

3. nKici rUrtrxr,nniNix
KATALOGA DAYALI

ARTIRMALI
sATr$ YONTEMi iln

FiYATLANDIRILMASI

2 Mart 1992'de 10. Milli Tiitiin
Kongresinde alrnan karar gereli bir
gahqma grqbu kurulmugtur. Yaprlan
gahgmanrn adr "Katalofa dayah artrmah
satlf yOntemi" projesidir. Bu projede
amag arz ve talebi ortak noktada
bulugturarak en uygun piyasa fiyatrna
sat6m sa$lanmasrdr. Tiittin fiyatlarrnrn
serbest pazar kogullarr igerisinde
belirlenmesi igin btiyle bir diizenle-
menin gerekli oldu[u ileri siiriilmiiqtiir.
Sistemin temelini iiretim planlamasr
olugturmaktadr. Gerek miktar gerek alan
ydniinden nerede ne kadar tiittin
yetigtirilece$inin belirlenmesi
gerekmektedir. Bunun igin krsa ddnem-
de mengei bannda miktar, uzun ddnem-
de ise alan smrrlamasr zorunludur.
Uretim kotasr belirlenen kurul tarafindan
tespit edilir. Belirlenecek kota arz ve
talebi en uygun noktada bulugturacak
miktarda olmahdrr. Uretilen tiittinler Ege

ve Karadeniz bdlgesinde olduSu gibi
iireticinin evinde deger tespiti yaprlrr.
Tespiti yaprlan tiitiinlere ait bilgiler
katalo[a kaydedilir. Bu tiittinler
mi,izayede salonlannda belirlenen takvim
iizerine safiga sunulur. Tiitiiniin taban
fiyatr Tarrm Satrg Kooperatifi
eksperlerinin belirledi$i fiyattr. Bu fiyat
iizerinde en yiiksek fiyafi veren ahcr adma

sdg yaprlarak tescil edilir. Uretici, olugan

fiyatr befenmezse sat$l yaphrmayabilir.

Satry masraflannr karqrlayarak, tekrar
fiyat tespiti isteyebilir. Belirlenen fiyattan
ahcrsr grkmayan tiiti.inler Tiitiin Satrg

Kooperatifi tarafindan destekleme
kapsammda almr. Sistemin iglemeye
baqlamast ile tiim iiretici tiitiinlerinin
ahm -satrmt kooperatif vasrtasryla miiza-
yede salonunda fiyatlandrilarak yaprlrr.
dnerilen bu sistem nihai bir sistem
olmayrp, mevcut sistemden, t0tiin satl$

merkezlerinde arttrmalt (Auction)
sisteme hrzh bir gegigi saglamak igin
diiqiiniilmiigtiir.
Katalo$a dayah fiyat sistemi serbest
rekabet ortaml doSurmakta, ahcrlar
ihtiyaglarr doprultusunda yanqmakta ve
rekabet etmektedirler. Fiyatlar arz ve
talep sonucu belirlenmektedir. Sistem
kaliteyi artracak ve ralbet gcirmeyen

mengeilerin iiretimini diiqiirecektir.
Sistemin rantabl gahgmasr igin, alternatif
iiriin galrgmalarna hrz verilmelidir. Bu
iiriinlerin fiyatlandrrrlmasr ve
pazarlanmasrnda destek ve tegvikler
saSlanmahdrr. Diinya piyasalanndaki
ttitiin fryatlan taban fiyatlara yans rtrlmah,

kooperatif ydnetimine devlet miidahale
etmemelidir. ll77 sayfi yasa ve diler
dtizenlemeler, bu sistemin uygulamaya
konmasrna engel deSildir. Bu
fiyatlandrrma ydntemi Ege Bdlgesi'nde
pilot bdlgeler segilerek faaliyete
gegirilebilir.

4. BORSA Sisrnvri iqiNUn
rUrUNtrN

F.iYATLANDIRILMASI

177 sayir yasada degiqiklik yapan20
Agustos 1986 tarih ve 19197 sayrh
Resmi Gazetede yayrnlanan bir
de$iqiklikle iireticilerin, tiitiin
borsalarrnda veya yazir sOzleqme
yapmak suretiyle borsa drgrnda
istedikleri zaman istedikleri ahcrya
tiitiinlerini satabilmeleri imkan
dahiline girmigtir.
Aynr qekilde 15 Ekim 1986 tarih ve
19252 sayrh Resmi Gazetede
yaymlanan tebli[de, tiitiinlerin borsa
kurahna uygun olarak tiitiin
borsalannda ya da yaah sOzlegmeler

yoluyla borsa &lmdC istenildi$ zaman

almrp satrlabilecegi hususu
tekrarlanmrqtr.

Her iilkenin benznr yada farkh yaplda
olan tiretici tiitiintinii fiyatlandrma ve
sat4 metotlan vardu. Bu sistemlerden
biri de borsa sistemidir. Borsa
sisteminin temel prensibi; arz ve talebe
balh olarak serbest rekabet gartlannda
sattcrlara ve ahcrlara en uygun fiyatr
saflamaktr. De[igik bir ifade ile, iyi
kalitede tiitiin igin en tatmin edici
fiyatm tam teqekkiilii, yasal bir kontrol
sistemine sahip ve muhtelif iiretim
merkezlerinde gok sayrda ahcr ve
satlcryr bir araya getiren tiittin
borsalannda oluqur.
Tutiiniin borsa sistemi ile ahm satrmr
bir gok iilkede uygulanmaktadr. Daha
0nce agrklanan satls merkezleri ve
katalo[a dayah artrmah sistem borsa
sistemine gegig igin dtiqilriilen sistem
olmahdr. Bu iki sistemde borsa sistemi
ile benzer olup sat4 yerleri farkh yasal
diizenleme igindedir. Borsa geklindeki
yasal diiaenleme igine ahnmalan daha
uygun gtiriilmektedir.
Tarrm iiriinlerinin ticaret borsalannda
almp, satilmasr bazr qartlara ba$hdrr.
Bu nedenle tiitiiniin borsada satr$mrn
bazr zorluklan vardrr. Bu zorluklarr
qOylece sralayabiliriz.
Tiittin numunesi ile mahn tamamr
temsil edilemez, bu nedenle borsa
Oncesi, ilrtintin tamaml ekspertiz
yaprlmahdrr. Tiitiiniin tekel maddesi
kapsammdan grkanlmasr gerekmek-
tedir. Destekleme gdrevini yiiriiten
Tekel'in yeniden yaprlanmasr
gerekrnektedir. TUtiintin gabuk bozulan
bir tanm iirilntl olmasl bahsedilen bu
nedenler tiitiinUn borsa mah olarak
hemen iqlem gOrmesini engeller.
Tiitiiniin borsa sistemine krsa zananda
gegmesi miimktin degildir. Ancak
gerekli ortamm olugturulmasr halinde
iilkemizde sistemin uygulanmasr
mtimkiln olacaktr.
Yaprlan gahgmalar ekici tuttinlerinin
borsada ahm satrmmda " Fiziki usul"
veya "katalog usulu" mtzayede
gekillerinden birinin tercih edilmesi
gerekti$ini ortaya koymugtur.
Tiitiinlerin fiziki usul ile borsalarda
satqt igin biiyiik alanlar gerektiginden
bug0n igin bu m0mkiln de$ildir.
Bugiin; ekici tutunlerinin borsada
almtp satrlabilmesi igin en ideal usul
katalog usul0diir. Ancak ortam
haarlanarak fiziki usule gegilebilir.
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Katalog usulii tutuniin borsada deserleri ile arrnrp satrlmasrnr
safilmasr igin, iiretim botgeterinae ticarei ,ugiuyu.utr,.. Uretici ,frununun gergek yrllardan ,"r:"3y,fin t1ittin fiyatborsalartna bash tiitiin. miizayede dJgerine ulaqmasr sonucu 

1"_:]:rI politikasr hiq kimseyi memnun
;1""'ll'['Jrli],uT#'?1i1il:HH ff,ffif.':.t,i;u il ortadan il;;;. Ekic'er devamrr nyatrarrn
tiitiintiniin bulundusu verde vaprnp, - riitiin borsala'tahmr rotl.^o,il": ll,"l lii::r:", ,::,f*ru;f:l ilffi ,ru;Borsada fiyat tespiti igin satrya grkanlrr. dalgalanmalarrnr diizene sokacakirr. iii;#; *"tim yapmrglardrr.

i::ffll?i"1rili,::H'".t;ffi:#: ,Xffi'n,|f.,n'; 
Jtirece'ic ao''u o;;ffi, iran ed'en nyarra'nyiiksek

baqlanmasr igin geretti olan ilk fiyat, ydndeigleteceklerdir. 
zmayl terc 

:ll-"g""t bu fiyatlarl u piyu.ruyu
devletin tespit etrigi fiyat veya ahcinrn _ rrtu., borsa sistem,, 

:u,,:,,-r_roo :"Hffffi:itr"Tj;"uff]Hirl,ll;teklif etti$i fiyat olacaktr. birikimine ve sonugta bunlarrnimhas.rna frOr','Urr., bazr yrllar dligi1k bazr yrllarMiizayedesonucundaverilenensonfiyat yol agan olumsuz gartlan ortadan ;il;;;"kilanetmig,fryatlardabellitfitiiniin fiyatr olacaktrr. Miizayede yolu Laldrracak, piyasada ar:z_talep_ yat_ ffiffi gdriilmemiqtir. Desteklemeile saillamayan tiittinler, tespit edilen kalite_stok unsurlan arasrnda,uyumlu ;;r"fiL tiiriinlerin tamamr sarrn

il'lf fi:,t"i:fT'#l#";l"I[T 5ttrlTffinru;Trj"*1,* 1*#l".arabi,diginearrarakrekor

L:t'J:,l::"tlfffi :i*ff :f ilililkffi:ffi #tri:"Tffii'fi $ff1'i',T;:',1,,.,',*".,oyr,isinde
miizavede sekri verine, rizi-ki usur - Iiaritesiz ve'.ihtiyaf l"il.':if: fi"Trl,fffiH*,1;#il,i1Jlli,i,'J
ilK:ilt"*td:'-1t'#lrJiillT#ilt menqeileriniiretilmesiniengeitevecekir. ui. r"iv,rrrk sabit ve harir artrs

;:Iff",n,rortamrn 
hazirraimas' 

,!.t.riitiin Borsara'nrn lffffiHil,lT#fi|f,"#f:nfl1
Ti.irkiye'de riti.iniin fiyatlandrmasmda Uretici ve Ahcr Ytiniinden tilkemizde yaprak tiriin iiretimi
borsa sistemine glgilmesi, iilke Yararlarr uygulanan fiyat politikalarrna ve iklim
ti.itiinciilti$i agrsrndan onemli yararlar - Ti.itiin borsalarr iiretimin, tiiketimle kogullartna baSh olarak yrldan yrla
saflayacaktrr. Bu yararlar krsaca uyumlu olmasrnr sa$layacak, buna dayal farkhhklar gdstermig ve genel olarak artrg
incelenmiqtir. olarak, uygun fiyatlarrn tesekkulti kaydetrnigtir.Yapraktiittiniiretimindeki

suretiyle iiretici ve alicrlarrn bu artlglann 1990 yrhndan itibaren hrzrnr

4.1. Tiitiin Borsa Sisteminin menfaatlerininkorunmasr saglanacaktry. artrarak devam ettili gdriilmiigtiir.

U11.eEkonomisi .-----:-'.. - Iireticiler ig ve drg ihtiyaglar Fiyatlann beSenilmemesine ragmen

y**rif:rsrndan *,',*#;:;::'"?;tni:: H"'[ii1##,Tf:j:k tl;- Ekici pivasalannm disiplin ve dilzen edebileceklerimaiyeiauzeyinJ"i;;;; kaynakian ;rrur eaiti, rtur" e.i-i$ri.a{mda.iqlemesinisaSlayacaktrr. gahgacaklardrr. ' 'r='rgrs Bunun iizerine devlet tedbir olarak
- ulke iqinde ve tilkeler arast piyasalarda - sorru krsa siireli piyasa diizeni yerine iiretimi planlama geregi arv-uitu.. 

-

tiitiiniin fiyatlandrrrlmast agtstndan daha yaygrn bir pit"r""^i'urr"i Kota uygulurnus i.niten'i.iretim
serbest rekabet ortamt kurulmastna getirece$inden, mevcut'fit"t*6"*" planlamasi 1994 tiriiniind" uagtarrliur.
yardtmct olacaktr. Bors4 fiyatlandrr- sisteminin ortaya grkard;g, td;; Ancak kota istikrar ve kararlrirgr
mada.serbest rekabetin iglerlik kazanma- ahcrnrn piyasayr takip edeiek ;;il; gerektiren bir uygulama olrnusura ragn"nst igin gerekli gartlartn bir araya qekilde davranmasrnt i"rk"r;;;1;;; 1995 iiriinii ahmlarmda kotasz tiitringetirilmesini sallayacak, tam rekabet sakrncaonlenecektir. alnmasrkararruygulamanrnciddiyetini
pryasalanna yaklagan bir pazar ortamr - Arz ve talep taraflarrnrn densel, bozmugtur.
olugacaktr' olmayrp, talep ydni.intin ug,.iuriifj rtittiy"'ninyrlhktiitiinihtiyacr,tiiketimr..r ,..,- urettcller ve altctlar devamh borsayt mevcut fiyatlandrrma sistJni u"r'i,i-" +ihrag+ emniyet stoku dahi zzb bin ton
takip edecek ve fiyat farkr gdrdiiklerinie borsa sistemine gegildigind;:;;^;;'; civarindadrr. Bu yi,izden Trirkiye,nin
ona gdre dawanacaklardrr. Dolayrsryla ve talep tarafindan belirlene".#;;; iiretim hedefi 220 bin ton olmah veaynt kalite ttitiinler igin tek bir fiyat arz tirafi fiyatlan .tkii;t;;"il;: planlamabunagoreyaprlmahdrr.
olugacakttr' Biiylece piyasada fiyat Ureticiler tiitiinlerini r..b"r;;;;;; tiitiinkonusundaki iararlann gok fazla
dengesi teqekkiil edecektir. gartlarr iginde uygun ;;;lffi siyasi etkide kaldrfr gtiruhektedir. Bu- Tiitiin borsalartnda olugacak fiyatlar satabileceklerdir. 

rJsrrsrr 
nedenle kararlardan kesin bir sonug

bdlgesel gartlan ve iilke igi, iilke drqr Tiitiin borsalan kalite kontrolii. teslim ahnamadrgrtespitedilmigtir.
piyasa gartlannt yansttacalmdan iilke zamart, d,deme, piyasa 6r".rt ;;;,;: Mevcut titiin yururr, tiitiin ahm veekonomisinin .. drqa agtlmastnt iiretici-ahcr ururrnauki -r"u#iiiri', fiyatlandrrmasisiemiit"utt"y**ruui.
saflayacaktrr' ulke iqi arz ve talep ihracatgrfiyattahmini,th."C;;;#; sonug ahnamayacaSr anlagrlmaktadrr.borsayayanstyacaktr. tedarikimkanrangibikonulardJ;ffii Sistemi yeni bir yasal diizenleme- Tiitiin borsalart tiitiinlerin gergek veahcryafaydalar-sa[layacak;il.''^"^ gerektirmektedir.yenidenyup,r*uir"
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birlikte tiittinlerin, tiitiin satrg merkez-
lerinde agrk artrma ile fiyatlandrnlarak
sattlmasr en uygun sistemdir.
Yaprak tiittin ihracatrmrzda son beg yrlhk
ortalamalara gdre Ege tiitiinlerinin payr
yizde 92, Marmara tiitiinlerinin payr
yiizde l, Karadeniz tiitiinlerinin payr
yizde 6, di$er tiitiinlerin payrnrn ytizde
1 oldulu gdriilmiigttir. Fiyatlandrrma ve
planlamada ihracat $ansr olan tiitiinlerin
dikkate ahnmadrfr gdrtilmektedir.

$u anda uygulanan fiyatlandrrma
sistemimde de b0lgeler arasr fiyat
uygulamasrnrn yaprldrSr, ancak fiyat
farknn yeterli olmadrSr tespit edilmi$tir.
B0lgeler arasr fiyat farkrnrn, uygun
gekilde devam etmesi yerinde bir karar
olacaktu.
Tiiti.in iiretim maliyetlerinin yiikselmesi,
bunun ahm maliyetlerine yanslmasl,
tarrmsal Onlem ve tekniklerin ihmal
edilmesi, tiitiin ihracatrnr rinleyen
nedenler olarak gOriilmiigtiir.
Ti.irk tiitiini.i dedi[imiz Oriental tttiin
i.ireticisi iilkelerin iiretimlerinde gegitli
nedenlerle meydana gelen ve siirmesi
beklenen duraklama ve gerilemeden
<itiirti, ihracatta daha da gansh duruma
geldigimiz grizlenmiqtir. Gerekli d,nlem-
lerle bu gansr deferlendirmek gerekir.
Tiirkiye'de yaprak tiittin ahmlannrn tig
amagla yaprldrgl gdriilmiigttir.
- I9 ttiketim igin Tekel ve dzel sektdr
tarafindan yaprlan ahmlar.
- ihrag maksadryla ttccar tarafindan
yaprlan ahmlar.

- Tekel tarafindan yaprlan destekleme
ahmlan.
Tiirkiye'de tiitiin tiretimi ig tiiketim ve
ihrag olanaklan ile bir ttirlti dengeli hale
getirilememig, dolayrsryla ttitiin
piyasalarrnrn desteklenmesi gere!i
do$mugtur. Sosyal devlet anlaygrnrn
getirdipi politikalarla devlet destekleme
gdrevini Tekel'e vermigtir.
Destekleme tiitiin ahmlarmm Tekel' in
toplam alrmlan igindeki paynn Yo40-
60 arasmda defigtipi tespit edilmi$tir.
Destekleme ahmlarrnrn Tekel'den
almmasr gerekli gdrtilmektedir.
Ttirkiye'de iiretilen sigaralarrn, b6lge
tiitiinleri karrgrmrndan elde edilen
harmanlarla yaprldrpr bilinmektedir. Bu
harmanlann kalitesi, iiretimin kalitesine
ve stoklara baSh olarak geligmesi
muhakkaktrr.
Bdlge ttitiinlerinin sigaralarda kullanma

oranr ortalama olarak gu gekildedir. Tiirkiye'de gu anda lriketilen sigaralann
Ege o/A5, Kuadenuo/o28, Marmara %o7, % 5 I' i Amerikan Blend sigaralardr. Bu
Dolu ve Giineydo$u %41 . sigaralar igin 30.000 ton Mrginia+ Bwley
Tiirksigaralannrnkalitesinindiigmesinin ithaledilmektedir
ana nedeni: sigara harmanlannrn Qok dflgUk miktarlardan baglayan
kalitesini y0kselten, Marmara ve blend sigaralarrn ttiketim miktarr
Karadeniz tttiinlerinin yeteri kadar g<iruldugi gibi giderek artmaktadr. Bu
iiretilmemesi nedeniyle sigara harman gekilde Amerikan blend tipi sigaralann
ihtiyacrnrn kargrlanmamasr, Dolu ve yurdumuzdaki pazar payr arttrkga ori-
GiineydoSu ttitiinlerinin sigara harman- ental tip sigaralaln ttiketimi ve buna
larmda kullantmtnrn arttrrlmasr gibi bap| olarak Ti.irk ttittinlerinin kullanrm
hammaddedenkaynaklanmaktadrr. payr azalacaktr.
Ayrrca sigara yapma tekniSinden Gelecek 5 yrl igin ortalama 25 milyon
kaynaklanan nedenler de Tiirk kg. Virginia ve 15 milyon kg. Burley
sigaralarrnrn kalitesini diigiirmiiqtiir. tiitiiniine ihtiyag oldulu tahmin

Sigara sanayindeki dev A.B.D. qirket- edilmektedir. Gerekli olan bu
lerinin Diinya piyasasrndaki hakimiyeti Amerikan mengeili tiitiiLnlerin ithalat
sonyirmiyldrrTiirkiye'yedegirmigtir. bedeli, ihrag edilen Tiirk tiitiinlerinin
Tiiketiciler, kalitelinin, gtizelin, hoga bedelinden viiksektir. Bu nedenle Vir-
giden geyin peqinde olmugtur. G6z ahcr ginia ve Burley tiitiinleri Ttirkiye'de
ve cazip ambalaj malzemesi, tahriq iiretilerek, ithal ikamesi yaratrlmahdf.
etmeyen bir igim tadt, hog bir koku, Kullanrlacak vabancr ttitiinlerin
sdnmeyen ve devamhlft arz eden bir Tilrkiye'de 1'iirt< ttittinU iiretim alanlan
yanma, zerafet dzellikle Amerikan drgrnia iiretilmesinin tegvik edilmesi
sigaralannmilgigekenydnleriolmugtur. gerekir. Amerikan mengeili tiitiinlerin
Tiim Diinyada oldu$u gibi, Ttirkiye'de iretimi, teknoloji ve mali giig
de tiiketiciler bu tiir sigaralarr istemektedir bu nedenle iiretici ve
begenmigler ve giderek tiryakisi tiretici kooperatifleri tUtiin fonu
olmuqlardu. kullamlarak tegvik edilmelidir.
Diinyada ve iilkemizde begenilen bu Tiirk tiitiinleri tarrmr yaprlan alanlar,
sigaralar "sos" denilen..koku -ve bagka bir tiriin igin kullanrlmayan
tatlandrncrlar verilerek iiretilmektedir. kusal alanlardrr. Amerikan mengeili
Soslu harmanctlft denilen ve Virginia- tfitiinler bu alanlarda tiretilemez.
Burley ttittinleri aftrhk-h karrgrmla Virginia ve Burley gibi ttitiinler taban
yaprlan sigaralara Amerikan Blended ve sulak irizi gartlarrnda
sigaralar denilmektedir. qretilmektedir. Bu alanlarda bagka
Krsaca Amerikan igim tadt veren tanm iirtinleride yetigtirilmekledir. Bu
sigaralar bu gekilde iiretilmektedir. tip tiitiinlerin Urefimi plansrz ve
Tiirkiye'de Amerikan blend sigara denetimsiz yaprlrsa iiretim ihtiyacrn
tiiketiminin giderek .yaygr.nhk gok Ustinde artabilir. Aynr gekilde Tiirk
kazandrpl g0riilmiiqtiir. Amerikan tiitiinlerindeki sonuca selinir. Bu
blend sigara harmanlarrnda, Tiirk nedenle tegvik edilen et<iirin kontrol
tiitiinleri genel be$eni .kazanmr$ altrnda tutulmasr gerekir.
0zellikleri (harmanlarr rslah etmeleri) Bu aragtrrmanln sonucunu krsaca qu
sebebiyle kullanrlrr. Ancak bu gekilde ifade ehnekmumkundur,
kullantmtn fiyata gtire deEigtigi Uygulanan yanhg politikalar sonucu
gOrtlmektedir. Yedinci 5 yrllrk iiietim artmrg, kaynaklar israf
kalktnma planr projeksiyonunda edilmigtir.Bundansonratiittiniiretimi
Tiirkiye'nin sigara olarak thtiyau^1997 planlanmah, tiittinterin satr$
yrhnda oriental sigaralar 63.500 ton, merkezlerinde agrk artrma ile a1m-
Amerikan Blend sigaralar 36.200 ton satrmr yaprlmalr, defigen igim
olmak flzere toplam 99.700 ton olmasr; zevklerine g6re 

- 
sigara

2000 yhnda da bu miktarla'n.Tiirk yaprrmah,orugan bu harman igin
sigaralar 62500 ton, Amerikan blend intiy"g olan tiitiinter Tiirkiye'de
sigaralar 49.000 ton qeklinde olmasr iiretilerek Diinya piyasalarr ile
tahmin edilerek, oranlan srasr ile %56 rekabet edebilecek sisara kalitesi
ve o/o44 geklinde olacaf,r Ong0r0lse de yakalanmahdrr. ()
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Baa yrllar, gegitli nedenlerle Tiitiin
bitkisinden istenilen diizeyde iiriin elde
etmek miimkiin olamamaktadrr. Bu
nedenlerden biri de, hastalrk ve
zararll/.ardtr. Di[er bir deyiqle, Tiittin
bitkisi de[iqik iklim koqullarrndan
oldukga etkilenen ve buna ba[h olarak,
geqitli hastahk ve zararh sorunlanna
maruz kalan bir bitkidir.

Hastalrk ve zararhlartn
miicadelesinde, belirli kiiltiirel kaybetmektedir.
dnlemlerin yanrnda, yeri geldikge 2- ilag, bir siire kullanrldrktan
kimyasallarrn da kullanrlmasl sonra, bir takrm yan etkiler ortaya
kagrmlmazdr. grkmaktadrr ki, canh btinyede bir

Ttitiinde giivenilir qekilde hastahpr iyilegtirirken, di[er bazr
kullanrlabilecekhastahkvezararltlara hastalrklarrn olugumuna neden
kargr, etkili ilaglar mevcut olup, bu olmaktadrr.
ilaglar uzun gahgmalar sonucunda 3- Bir canhnrn hastalrktan
cineri listelerine girmiglerdir. Tiittinde kurtuhnasr igin kullamlan bir ilag, di[er
kullanrlacak ilaglar igin, dzel bir bir canlr ttiriintn ktitle halinde
ruhsatlandrrma sistemi de mevcuttur. riliimiine yol agabilmeLr:tedir. 6rnesin;

Ttittin hastahk ve zararhlarr ile DDT ile ilaglanmrg otlarr yemig olan
yaprlan savag, Dopa ile savagrn bir ineklerin,siittiniiigengocuklardaciliim
btiliimi.idtir. Bu savag pahah olmasrna olaylarr saptandrktan sonra, bu ilacrn
ra[men, kolay ve etkin olmasr nedeni zehir etkisi ele almmrg ve sonunda
ile ilag kullanrlmasr tercih dtinyanrn birqok iilkesinde iiretimi, ve
edilmektedir. Kullanrlan bu ilaglarla kullammryasaklanmrgtr.Oys4Fumite
insan sa[h[r arasmdaki iliqkiler, Trp adrndaki DDT ile beraber Lindhne ve
aleminin iizerinde durdu[u en rinemli Diedrin igeren koruma ilacr hakkrnda
konulardan biri haline gelmig l959yrhndayayrnlanmrqbirbrogiirde,
bulundu[undan, ilag kullanrmr ve atege ahlarak gevresinde beyaz bir
etkilerine genel olarak bir gdzatmak, duman olugturmasr saflanmak
rezidii (kahnfl ) sorununun agklanmasr suretiyle, kullanrlan bu ilacrn ewelce
bakrmrndanyararholacaktr. tilkemizde de dzellikle, evlerde

insanhk, var olugundan bu yana tahtakurususavagrndakullamldrfrmve
sa[lrkh ve mutlu bir ya$am gok olumlu sonuglar ahndr[rnr pek
siirdtirebilmekigin,Do[ailesavaqmak go$umuz antmsanz. Bugiin, insanlar
zorunda kalmrgtrr. En belirgin ve iizerindeki zehirlilik ve kanser yapma
siirekli savag da BESLENME ve etkisi yiiztinden, tarlada kullarulmasr
KORUMAalanlanndaverilmigtir. Bu bileyasaklanmrg olanbuilaglann, gok
savaqta DOGAL ve YAPAY eskide[ilheniizlg5gyrlmdaevlerde,
araglardan yararlanrlmrgtrr. Canh okullarda ve hastane mutfak ve
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HASTALIK VEZARARLILARLA iTAqLA SAVA$ VE
TUTUNDE REZIDU ( xaLrNTr ) soRUNU

varhklarrn saIhkh ya$amaslnl
saflamak igin, kullanrlan koruma
ilaglarr, bu araglarrn en dnemli
gruplarrndan birini oluqturmaktadrr.

Koruma ilaglarrnrn kullanrl-
masrnda, Do[anrn etki - tepki ilkesi,
gegitli ycinlerden varlr[rnr
gcistermektedir. Bu belirgin tepkiler
gunlardr:

1- Yeni bulunan bir ilag,
kullanrlmaya baglandrfrnd4 ilk yrllar
gok olumlu ve bagarrlr sonuglar
almryor. Ancak, bu yok olug kargrsrnda
ya$amr durdurma gabasr ile canh, bu
ilaca kargr ba[rqrkhk kazanmaya
baghyor ve bu nedenle aym canh igin
uzun siire kullamlan ilaglar, etkinli$ini

kilerlerinde kullamlmasmm iinerilmiq
olmasr insanr dehgete diiqiirmektedir.

Tiitiin Hastahk ve Zararhlartna
Karqr ilagh Savaq

Hastalrk ve zararhlar, diinya Tiitiin
iiretiminde dnemli sayrlabilecek
orand4 hasarrn meydana gelmesine
neden olmaktadrr. iizellikle btyiik
salgrnlarda iiri.ini.in yandan go[u ziyan
olmaktadrr. 6rne!in; Mavi Kiif
(Peronospora tabacina Adam ) salgrnr
srasrnda Avrupa'run birqok i.ilkesinde
tiretimin %50 - 70' i hasat
edilememigtir. Bazr yillndamilyarlarr
agan bu kayrplarr dnlemek igin,
iingririilen ijnlemlerin hemen bagrnda
ilagh savag yer almaktadr.

Bitkilerde ilagh savag, 1840
yrllannda baglatrlmrq ve uzun siire
kiiki.irt, kireg, bakrr asetat, bakrr
arsenig kurqun arsena! bakr siilfat gibi
anorganik maddelerden olugturulan
ilaglarla Pyrethrum ve Nikotin siilfat
kullanrlmrqtrr. Sentetik ilaqlar, 1935
yrlmdan itibaren bitki koruma ilacr
olarak kullanrlmaya baglanmrg ve
Tiitiin tiretiminde 1950 yrllanndan
sonra yaygln olarak kullanrlmaya
baqlanmrqtrr. Sentetik ilaqlar ( DDT,
Aldrin, Hexachlorcyclohexan, Endrin,
Dieldrin, Toxaphen, Zinep, Metasistox,
Thiodarq vb. ) Tiitiinlerin parazitlerden
korunmasr yolunda, btiyiik yararlar
saflamrgsa da kalite iizerindeki etkileri
bakrmmdan, yeni sorunlarm ortaya
grkmasma neden olmugtur.

Avrupa Toplulufu'na bilgi vermek
iizere hazrlanmrg olan raporda, dikim
cincesinden, iqlenmig Ttitiinlerin
depolarda saklanmasma kadar, btitiin
Ttittin iiretim dcinemlerinde
kullamlmakta olan I 6 1 ilag saptanmrg
bulunmaktadrr.

Bitkilerde hastahk ve zararhlara
kargr kimyasal mticadele yaparken,
hem ilag ve ilaglarrn etkili olabilmesi,
hem de kahntr brrakmamasr igin
aga[rdaki hususlara dikkat edilmesi
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gerekmektedir. kelrnt sorunuofta5ragkmq oldu. Zira
Bunlar; Fed€ral Almanya'da I Mayrs 1966
Lilacrn kimyasal bileqimi tarihinde ytirtirtiige girmit bulunan
2.ilaglar hazrlanrken kullanrlan Grda Maddeleri Kanununun genel

katktmaddeleri hiiktimlerinin l. Madde 2. fikrasr
3.ilag verilirken kullamlacak gG geregince Tiitiin grda maddesi olarak

zticti veya dolgu maddesi kabul edilmigtir. Adr gegen kanun
4.ilag segimi maddesi kavram olarak gdyledir:
5.ilacrn etkinlik derecesi 'Tiitlin, tiittin igeren maddeler ve sigara
6.ilaglamamnydntemi(piisktirtme gibi igilen, gilnenen veya buruna

veyatozlarra) Cekilen tiittine benzer maddeler, grda
T.ilacrn etkinli[ini saglayacak ilag- maddesi sayilrlar.' Bu nedenle Tttiin,

lamakoqullan hazrhklan tamamlanrp, 10 Arahk
8.ilag verme gereksinmesinin 1966 tarihinde bu kanuna ek olarak

saptanmasr kabul edilen bitki koruma ilaglarr
f.ilacrn uygulama dozu kahntrlarr tolerans tiiziigti kapsamma
lO.ilacrn uygulama zamanr ve girmiqtir.

saylsl Federal Almanya'da kabul edilen ve
l l.Son ilaglama ile hasat arasrndaki di[er tilkelerde hazrrhklan siirdiirtilen

zamanarah[r ttiztiklerde, yer almasr ringririilen
l2.ilacrn Tiltiinde brraktr[r kahntr toleranslar igin, qok dar srnrrlar

miktan saptanmrq olmasr, birkrsmr bugiin bile
Koruma ilaglarrnrn insan gegerli olan dar bo{azlarn, ortaya

Sa$rfir iizerindeki Etkileri gtkmasma neden oldu. Bunlardan en

Bitki koruma ilaglarrnrn,
Tiitiinlerde bulunan kahntrlanrun,
insan salhlr i.izerine ba;hca iki nedenle
zar arhpr oldulu iddia edilmektedir.

l.Kronik zehirlenmelere neden
olmasr

2.Kanser hiicrelerinin oluqumuna
yol agmasr.

Tolerans Tiiztiklerinin
Diizenlenmesi

Bazr memleketlerde, sa[lrk
rirgtitlerinin bitki koruma ilacr
kullanrmrnda, yasaklamalara ve
krsrtlamalara ytinelik gahgmalardan
elde edilen bulgulara dayanarak,
Bitkisel grda maddelerinde bulunan
ilag kahntrlan igin, Tolerans Tiiztikleri
hazrlanmasr karara ba[lanmrgtr. Bu
konudaki gal4malarr sonuglandrrrp ilk
uygulamaya koyan iilke Federal
Almanya olmugtur. Tolerans Ttiztikleri
hazrlama gabasr iginde olan tilkeler
arasrnda Amerika da yer almaktadrr.

Diinya'da ilk defa Federal Almanya
tarafindan hazrlanmrq olan'Bitkisel
Grda Maddeleri Kahntr Tolerans
Tiizti[ii' 1966 yftnda kabul edilmiq
olup, ytiriirlife I Ocak 1968 tadhin-
de girmigtir. Bu ttiztikle birlikte,
Bitkisel Grda Maddeleri ve Ttitiin igin,

dnemlilerini gdzden gegirelim:
1- Tiiziiklerde yer alan tolerans-

larrn srnrrlarr pratikte
uygulanamayacak kadar dar
tutulmugtu.

2- Birgok hastahk ve zararliarla
sava$ igin bitki koruma ilacr
kullarulmasr zorunluydu.

3- Ti.ittinler igin gegerli olacak
toleranslarm, sebze ve meyve gibi
bitkisel grda maddeleri igin, kabul
edilen toleranslann onda biri kadar
olmasr kabul edilmigti.

4- Toleranslar, ya$ bitkisel grda

maddelerine gcire saptanmrg oldu[u
halde, Tiitiinlerin piyasaya bu
maddelerden gok daha az rutubetliaru
ediligi, giinliik tiiketim miktan ve
tiiketim bigimi dikkate alnmamqfi .

5- Tiitiin iireticisi iilkelerin;kendi
tiriinlerini, bu bakrmdan de[erlen-
dirmesi ve iiretim ycintemleri ve
koqullarr igin uygulanmasr gerekli
tinlemleri saptamalan gerekiyordu.
Bunu saplamak igin kesin sonuglar
almmcaya kadar gegitli araqtrrmalar
yapilmasrna gereksinme vardr.

6- Tiiziikte yer alan toleranslardan
bir krsmr igin pratikte olanaksrz kabul
edilen srfir deSer kabul edilmiq, diger
bir krsmr ise analitik hata smrlan icine

girebilecek kadar kiigiik tutulmugtu.
7- Tiittinlerde bulunan kalmfilann,

stok halinde ve Endtistride uygulanan
iglemler arasrnda tinemli oranda
azaldrpr dikkate alrnmayarak
toleranslar, ilk madde Tiittin igin
saptanmr$tr.

& Ttitiin, Tiitlin mamulleri halinde
tiiketildi$inden, toleranslarrn Tiittin
mamulleri igin uygulanmasr
gerekiyordu.

9- Bitki koruma ilaglannrn mikro
analizleri igin, gerekli standart
yrintemler heniiz bulunmamr gtr.

10- Birgok iilkelerin ttitiinlerinde
bulunan ilag kahntrlannln, miktar
bakrmmdan, bazr korumailaglan igim
toleransrn yiizlerce katrna varan
de[erlerde olduSu bilinmekteydi.

ll- Ahm srrasrnda her tireticinin
Tiitiinlerinin rezidii bakrmrndan
kontrolii olanakszdr.

12- Toleranslarrn iistiinde kalmtr
igeren tiittinlerin ahmr, taqrnmasr,
Endtistride kullamlmasr ve piyasaya
sunulmasr kesin olarak
yasaklandrfrndan, ttitiin ticareti ve
tttiin mamulleri yaprmr, genig gapta
engellenmig oluyordu.

l3- Bu tizellikle Tiitiin
yetigtirebilmesi igin iireticiye yeni
iiretim ve ilaglama kogullarr
ii[retilmesi ve bunlann
uygulanmasrnrn benimsetilmesi
gerekiyordu ki, bu yolda zamanla
baganya ulaqabilirdi.

Bir yandan insan saphfrnrn sdz
konusu olmasr, 6te yandan
Tiitiinciiliigin girdipi darbopazlar ve
s akrncalar yi.iziinden uy gulanamaz
iizellik gdsteren Toleranslann durumu,
Ti.ittinle ilgili geweler igin karmaqrk bir
ortam yaratm$tf.

Federal Almanya Tolerans
Ttiziifiintin kamuoyuna yansrmasryla
ba6ta Alman Tiitiin Endtistrisi Birlifi
olmak iizere Tiitiin iiretimi vetiiketimi
ile ilgili biiti.in iilke ve Kuruluglarda
Tiitiinde kalmfi ( uluslararasr deyimi
ile rezidii ) sorunu giintin en dnemli
konusu haline gelmigtir. O tarihten bu
yana biittin diinyadaki Tiitiin
Aragtrrrcrlarr, SaShk Uzmanlarr,
Kanun Yaprcrlar ve konu ile ilgili
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orgtitler nrziou sorununa gdztim yaptlan "Ttittinde Rezidii_i$birliEi gtiniimtizde belli bir programbulabilmek igin biitiin giigleri ile 6oae9m"ri"ileiltaera,Jg9rver9i2 ;"hiii;",Tarlm,ormanvekoyiglerigahqmaktadrrlar' iiriin yrlla. tiitiinleri iizerinde g"k;;lrgr,"ca yaprlmakta ve elde
coRESrA (urusrar arasr rr*rinre 

o*uTl'H:roi$h 
innacarq, ;llfli",:,ilHfiffiiil:;fffilgili bilimsel arag.ttrmalar igbirli$i ninrirugii tr"r.o"r bir FoN tiretilenvedagrtrranrohumrukmikta',Merkezi) de kendi biinyesi iginde bu otug*-t*u9t". ir,r"""tqr Birliklerine ,oirrJ'ru,un tohumlusu ihtiya"'mtz

i':t!{1-|fr'fifff*g';Xi;33 Hj"fl*#3;iliiTii,io*, bu ron oi;n,s,;onun%4,iineiek abitedenz

tr':Jiy#.5':#"1:"J,i#;,,',1 #kfr?liui": uuer'k artrnda i:iillilii:-T:f:'X?:filf3yapmrgtr. * 
i'lii#;arro*^r^*. hahhaztrda,TtitiinMavikiifhastahgrna

!?66'ts7.vr'an bovunca bi*rin {+fi*'ff"i:'ffilll' *mfi;i*i*l}*[t'nn'::A
:i1*i:H.*ilili:#";;,::* 3'Alastrrma iur,i,'ur*, kuranmak suretiyre kontror
Ttiztikleri 1s66 - ts73 - 1's7s - 1977 Tiittintinendnemlihasra'kla'ndan 

*+f,tffffillo""ilasrarmmkarrcr
yilla.nda yeniden dtizenlenmigtir' biri, ekolojik toguttu.u-ougrr_ olarak y*i *un ,tireli etki g.stermesi, 

'acm
Tolerans Tiiziiklerinde srntrlan- Tiitiin Mildiy<isii hastahlrdrr. Bu en tinemti biyolojik karakteris-drrrlanRezidiioranla'runyiilaeltilmesi hartutrga turq, itn"rilen ilaglar tiklerinJen biridir ve bunun b6yrekonusunda' dtinyada yaprlan rtopin"p, vaneu ve ivtancozeu at<tr olmasr istenmektedir. Qtinkil hastahkgaltgmalara 1980'li yrllarda rgrpr ,nuoa"f etylene bis oitr.ioru.uu*ut" yadazararrmn kontrolii, temerde, buARA$TIRMA 

..ENsriTUSU fneocE*uutirnyurutrurarr. <izellige dayanmaktadrr. HastalkBA$KANLIGI da katrlmrgtrr' vavittil vaktaqit uiiasrrorr urtim k;;;d;r" yogun ve srirekli olmasr yaDtinyada bir taraftan Tolerans diinyasrnca bilinen bir hastahktrr. ai,*-*tirnbir iiretim periyodundaTiiztiklerince smtrlandmlan Rezidii c.g-igt" Avustralya, amerika ve birkag nesil vermesi durumunda, uzunoranlartntn artttrtlmast igin, ilgili Kanada'da gdriilen i"'ru 
^ zaman siireli korumaancak, ilacrn bu <izelligikuruluglarca yaprlan gahgmalar *t:- uutut epioemi u" ,*url*u ,ebebiyet sayesinde miimkiin olabilmektedir.ederken' bir taraftan da Tiitiindeki Re- utr,niq olan bu hastalik, 
, 

1 960'h Fakat ilaglann koruyucu cizellikrerinin,zidiloranntn azaltlm:,lsliloinalmmast vtri*J"eu,u0";r"i#*;*asmdan kil;;; uzun silreli olmasr, digergerekentedbirlerbelirlenerek,bunlann 
da iilkemizin giina;n; girmigtir. taraftln ciddi bir soruna yoluygulanmastnagahqrlmaktadrr' Epidemiyapt4ircez,Giyrlla'naa ug.ut*ui,r. Bu sorun da, ilag tatbik

-1eeO'h 
vrra'n basrnda, riirkive'den ilJi[,iii,l3T,,li1it'l'#,rlJ ;x[x'o'"'L'nillri,':l:;"xlrffiTiittin ihraq eden bir firmantn, ihrag ruztiuiiqetila"*atrrrt,nut.-agirilmig olmasrna ragmen, sigara ya daetmig oldu$u tiitiinlerin' Drg ahcrlar ve dayanrkh i"qii- ;ri$ti.., benrerr"rinde veya dumanda iragtarafindan analiz edilmesi 

. ve gahgmaia'nrn yunrrrru fd"tit 
" u" bakiyesi sciz konusudur.sonuglanrunyiiksekolmasrnedeniyle, iarlada fungisitlerle miicadeleEBDC kalmtrlarr konusunda, altif yupri*^r, bir goztim olarak:1.tr:iy.. Saghk agrsrndan, zararholan veyagalrymalaryaprlmasrkararlaqtnlmrgtr. 

ioitirtit*tigtui. ziraat Faktiltereri, otaui-tecet olan geqitri kimyasalTiirkiye'denihraqedilentiitiinlerde, iekelveTarrmBakanhgr'n"uuy.ruy' bilegiklerin, grda maddelerindetespitedilecekolanRezidiioranlanrun, aragtrrmalar geklinde ele ahnan bulunmasrna miisaade edilen max.Altctlartn belirledifi Joleranslara "dayarukhgegitgeligtirmegJg-ulun,, m*rarrarrnrn (tolerans), pek gok(l'B'D' igin 1 ppm' orta Avrup " tgio'tiyrrrariai ititar"n -"yuelerini iilkede berirrenip, ( A.B.D. igin l ppm,Ulkeleriiein 10-16ppm)gdre,viiksek t.;;;6tr*t;;;;i"r?", ru*r, orta Avrupa ulkereri isin r0-16olmast' iilkemizden yaprlacak ruriin brilgelerim iz ,gin Tu.lrn ppm,dir. ) kamuoyuna duyurulmasr,ihracatlarrolumsuzydndeetkileyebilir. nuk*trgr'n*tf itescilli,2;siiiretim iiretici ve ttiketici yi d.aha titizKonunun bu kadar tinemli olmast izinLli, 
-ege uniu..rri;r' z.ir.aa.t davranmaya ydneltmigtir. Digernedeniyle' Gizli tutulan ilk Fakiiltesi'nce 2 tescilli, t rireiim izinli, taraftan,fungisitrer potansiyer kanserolumsuzlukla'n belirlenmesi iizerine, Tekel Genel Miidtrliifti'nce i tesciili, riski tagrdrklan gerekgesiyle ABD,Tiirkive'de de EBDC kalmttlannm I iiretim.izinli ge$ffi"tig" irrit"i iGlr"*; Armanya,da yenidentinlenmesine ydnelik, galtgmalar ettirilmigtir. saaece naeur.t"t-1rgu incelemeye arnmqtrr. Bu geligmerer,baqlatrlmrgtrr' ilaglamayrgerektiren,tarladevresinde gerek rilkem iz sigaratiiketicileriHazine ve Drg Ticaret Mtisteqarltst, ise, ilag kullanr*rrru-- ihtiyag i"*tr" itit,n ihracafimrz agrsmdanEge ihracatqrlar Birlikleri ile Bornoia g*t..*"y"n sdz konusu dayanrkh iizerinde dnemre durulmasr gerekenZirai Miicadele Enstitusii arasmda iegitlerin tohumluk iiretimleri, konulardrr.14 T(iniN EKSIERLEN otntttGi aArreii Temmuz A{ustos 1998
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Grda maddeleri igin bakiye
toleranslan genellikle brtit tanmsal
tiriin iizerinden ifade olunur. yani
satrya verilmig bir yiyece( bir konserve
ya da heniz igilmemiq bir sigarada
bulunmasrna miisaade edilen max.
miktarlar s6z konusudur. yine
bilinmelidir ki, briit tarrmsal tiriin
iizerindeki pestisit bakiyeleri, tiriintin
satrga sunulmasryla, ttiketimi arasrnda
gegen stirede az miktarda da olsa
farkhhk gcisterir. TiitUn tizerinde
bulunan pestisit bakiyeleri ise, tiiketim
esnasrnda rinemli miktarda kayba
u[ramaktadrr. Yaprlan bir aragtrmada
gdri.ilmiiqtiir ki, ttiketime hazlr bir
sigara 7 ppm. TDE - DDT bakiyesi
igerirken igim esnasrnda sigara
dumamylaahnan TDE - DDT miktarr
3,7 ppm.e dtiqmtig olup, bu miklar
grda maddeleri igin tespit edilmig olan
toleranslarm gok altrndadn Olaya,
kanserojen olabilecekleri ihtimali
bulundupu igin gok daha giincel olan
fungisitler agrsmdan baktrfrmrzda da
aynr tablo kargrmrza grkmaktadrr.
CORESTA ( Cooperation Center for
Scientific Research Relative to To-
bacco ) tarafindan yaprlan bir
incelemeye gcire, fermantasyon devresi
sonunda, yaprak ttitiindeki pestisit
bakiye miktarr %75-80 oranrnda
azalmaktailr. Yakrn zamanda da
yiirtiti.ilmtig bir bagka aragtrmada da
bu husus do$rulanmrgtrr. Tarla
devresinde Mavikiif hastah[rna kargr
tiitiine uygulanan 6 ayn fungisitin
bakiye miktarlarr, ttitiinler
fermantasyon gegirmeden ( hasadrn
tamamlanmasmdan 4 ay sonra ) ve
fermantasyon gegirdikten sonra
(hasadrn tamamlanmasrnr takiben I 5.
aydaayn ayrr tespit edilmigtir. Netice
de gdrtilmiigttir ki, kullanrlan
fungisitlere ba[h olarak, bakiye
miktarlarr %36-74 oranrnda
azalmaktadn. Bu husus, do[al
fermantasyon gegirdikten sonra
(genellikle 2-3 yrl sonra) sigaraya
iqlenen tiitiinlerimiz agsmdan olumlu
saylabilecek bir bulgudur.

METOD
EBDC analizinde CORESTA"Tn

Kalrntr Alt Qalrgma Gurubu'nun nispetinde azartfilmgristermigtir.
rinerdigi analiz metodu sadece fungisitler de[il, tanmrndauygulanm61636o. k-ullanrlan tiim zirai mticadele ilaqlan

ISo ( INTERNATIONAL srAN- ve kimyasallar agrsmdan, gerek ig
DARD ) 6466 - 1983 ( E ) tiiketim gerekse ihracatrmrzda goi

Metodun prensibi; Dithiocarba- ydnlti bir sorun olarak ortava crkan
mateler, indirgen bir madde bulunan bakiye problemine rinerilebilecek
ortamda asitle rsrtrldrklan zaman gdztim gu gekilde dzetlenebilir.
dekompoze olurlar. Meydana gelen Giintimiiz tarrm tekniginde, diger pek
karbondisiilfat ( cs2 ) istenmeyen gok iirrinde oldu[u gibi ttittinctiltikte
maddelerden arrndrrrlarak; iginde de tiriintin hastahk v- zararhlara karqr
potasyum hidroksit'in metanoldeki korunmasrentegrebiriiretimstratejisi
girzeltisibulunanbirtuzagasevkedilir. takip edilmesi isasrna dayandrrlma_
olugan potasyum o - metil dithiocar- hdrr. yani belli agronomik iglemlerin
bamate konsantrasyonu spektrofo- tatbiki, mtinavebi, hijyenik kogullarr
tometri ile dlgtiltir. Do[al olarak hangi sallama, dayanrkh ya da toleransh
dithiocarbamate oldu[u bilinmedifin- gegitleri kullanma, bakiyelerin mini_
den,neticekarbondistilfitolarakverilir. mize edilmesi gibi hususlar iizerinde
Bu yolla elde dilen de[erler, dithiocar- durulmahdr. aiiytime ve geligmenin
bamate kahntr de[erleri olarak kabul biittin dewelerinje iiriiniin li*uui ui,edilir. gekilde gdzlenmesi teorik ve pratik

gimdi de yaprlan garrymarar bilgi birikimi, hastahk ve zararrtnrn
sonucunda elde edilen sonuglara bulagma ve yaygrnh[rrun kontrolii
delinmedengegemeyecefim. bahsigegenstratejinintamamlayrcr

Bu gahgmalar: unsurlan olmahdrr. yalruzcaruhsath ve
a ) Rezidtintin ilaglama sayrslna, ttitiinde kullanrmr tavsiye edilen zirai

ya[rg miktanna ve tiiti.intn tipine gdre mi.icadele ilaglarrnrn ,ud""" u" sadecede$igtigini, mutlak surette kullarumrnm gerekli
b ) Ytiksek dozda kullanrlan oldusu hallerde ve tekni[ine uygun

ilaglarrn fazla, diiqiik dozda olarak tatbikine 6zen gdstJrilmesinde
kullarulanlann az bakiye brakrrklanm, bu stratejinin temel d[elerinden birisi

c ) ilag nevileri arasrnda da olduludaimahatrrdatutulmahdrr.
Zineb' lerin en fazluManeb' lerin daha
az ve Metil-Zineb'lerin en az bakiye
verdiklerini,

d ) Bir ttit{in bitkisi iizerinde de
orta ellere kadar rezidiintin
yiikseldi[ini, ondan sonra ug ellere
do$ru azaldrfrm,

e ) ilagh kuru tiitiinlerin agrkta
muhafaza edilmeleri halinde Metil
Zineb' ler de ( yo 5 6 ), Maneb' ler ( %o20)
ve Zineb'lerde de (%13) bir
dekompozisyon meydana geldilini,

f ) Aspirasyonun rezidii azalma-
srnda bir rolti bulunmadr[mr,

g ) Knmdan cince ilagh tiitiinlere,
ya$muru temsilen, rezidtiyi.i azaltmak
gayesi ile motorlu pulvarizaldr, taryiHi
srt pulvarizatdri.i ve siizgegli kova ile
su piiskiirtmek ve kurlan tiittinleri akar
su altrnda tutmak suretiyle yaprlan
iglemlerden yalmz, tazyikli srrt
pulvarizatdriiniin rezid:dy:i %ol 4
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eviri: Yrd. Dr. serpit opEN #;:::''":f,f,1i:.';.il'j#
Compendium of tobacco diseases

bulunamamrqtrr. Bazr bitkiler bodur
kalabilir. Sistemik enfeksiyon bazrH.D Shew; G.B.Lucas btitgeterde ;;;;#;;.'iJ"o"o"
vaskiiler solgunluk gdriiltir ve

cinis oAro rraiii.i- \.r^--^r-r_ lezyonlar kahverengi gizgiler
Mavi kiir etme.ni, uysun fiFlrii"TT*Iry::]J*rJ#;tl *"ffif;?*o;;;;" 

*koqullarda ve yo[un iiretim yupit* naete.in y"p.uki;;;;a gcirtilen zarar verebilir. Hasat srrasrndaalanlarda hastahk olugturdusunda tuqut. t"t"i". r,urtuigrn u"tiniriair. salhkrr gciriinen yapraklardadnemli kayrplara neden olabilir' Yaprakla' + cm. kada?oran yetigkin enfeksiyon krsa siirede baqlar. Fun-Bdvle bir olav 1960 vrhnda fitut"ra", h.;d;;;'ilkkanrtr gu. g;ii'.eye devam eder, sporAvrupa'da gciriilmiigttir' Batt na"t..a, yruu.tut ?" sa' renkli olugtururveinfekteliyaprakdokula'Almanya'da bazr tarlalar t{imiiyle f titg"t"rin uurrrgror.. Hastahkh bir siire sonra d,liir.zarar gdrmiig, di[er iilkelerde de ciddi b<ilgenin merkezindeki bitkileriniirtinkayrpla'yrakarylagrrmrgtrr. Bu yaprakra'nrn utt trrrnrndu gri u"yu ETMENhastahk Avrupa'da her yrl ortaya malvirenkli*uuidii"k"re.iorugrr. Mavikiifetmenininyaygrnb'inengtkmaktavehavagart1airnabailrHastalrkl'1i'tii"^,a",],apraklarrnismiPw
olarak ciddi epidemii-er ilst yrizeyi l-2 grin ""r.;ft;;;;;. t.i.oo"-,drr. Mavi kiif fungusuyaratmaktadr' 

Sonra uitti 5to'"y.--iugtu. u" ootigatfirpa razittir.sporangiospore1979 yilnda, Amerika'nm kahverengiye dcinugtir. Fungus ve oospore olugturur.dofiusunda ve Kanada'da ttitun yuprugrn"*hdokulanndaryrigleye 
Sporangiophore'rar tizerinde geffafyetigtirilen alanlarda yeni bir epidemi o.iur 

"oo 
u. y"p."g,;I, yiizeyinde ve rimon benzeri, | 5x25mikrongdrtilmiiqtiir' Mavi kiif epidemisi, ttir,uuutu., ol"!r.]or"riikl.-n"n", b"y;;;;;" Sporangiospore,rarhavagartla'mnrhkveya$rgholdufu yut.:t ve spor oluffi bot i." oruqur.yapragrn alt yi.iztindekigiiney-dofu eyaletlerinde' uy" unJu irurot,gra*uir"t mr"iar" Ekimden stomalardan gok sayrda ve 400-750birkag yerde ortaya grkabilmektedir' iiiu*"; ui. uy igini.'g.ng bitkiler mikron boyutundaki Sporangiophoreuygun eevre koq rllarr, tiitrin i-#u1,e.u e""k ;;y*;il. ;;;;; ;;;;"";"kusuna girie yapar.yapraklartntn deformasyonu, uirtinin-ut'y,i-" n;ku;,1a11c,.t1im Sporangiophore,lar kolay kr'rabilirsistemik enfeksiyon ve getiimed" y"p.*r*hastalamrve-tiiiir.v.tiltin u" krsa-rimrirttidtir. UV rgrnlannageri kalmayr teqvik etmektedir' agD i;".i"r deforme 

"i"i u"rrl"prakran kargr duyar'drr. G.ineg rqrsrnda birve Kanada'daki tiriin kayrpla'run kt;;itr. ve bazr yupiutiu, tirti.. saatkardrkla'ndadrtirrer.240 milyon dolar civarnia oldugu vuprun", tir"rini"-- di)zensiz Enfekteri yaprak yiizeyinin hersaptanmtgttr' Kiiba'da da benzer t"io:bl."r"w t" L.iignie geriler. santimetrekarasindefungusyakragrk

ffiifiiffi':?lH-i#,? il:ffil1 iitT:,:"#Jil?iJ;"*?;uff:.i 
kovu r 00o 0oo sporangiospoie oiuetururkavbedilmiqtir. vavihir bitkleri ,u- 511:1 o"u,3J"lll'"ffiffrxT'tfirH;Mavi ktif etmeni genellikle perivodu borunca etkii.y"iirir. vu6r, balonlar qekrinde yizer ve rtzsdrNicotiana cinsinedahilotanuitkiteri i"okr*d" gtgu tu^j*-sa' leke aracrhgr ire uzak mesafelJreetkiler' N'tabacume 

91li$qut ;;;1"" gd.fiir'r. B; lekerer ta'rnab'irler.diger tiirler ise gok dayanrkhdan iut'u.r.ngi nekrotik alanlaraduyarlryakadargegitli-oran]ardaJJ'usu.r"..vup.utiu.uu.*,9u,u"@
etkilenirler.Bufungus,bazenbiber,t''''j".uuyutdk,;p";anlrvefu
domates ve patltcan gibi sebzelerde lrjr"rr"*", h"r" ;i;i"i.-G;; p.tablffia ve tutrin Akdeniz,in veve bazr vabanct ot ttirlerinde de i"i"ir". devam JJ"l..'r""g", K*uit;l;i*mnrrrkveyagrqrrikrimenfeksiyonoluqturabilir' 

herhangibirgeligmedon"*ino"tti,n kugagrnda yrr boyunca birrikteBELiRrirERi *-"i:t,T*l'i:i'ji:ve 
kapsi' ;:J,""',iltilJJ,jflT#',1--#;Mavi ktifbelirtileri bitkinin yagrna uzerinde de r"ayoni* orruui. spor*- giddeti degigebirir. Tiitiin srcak16 fwtrN EKS\ERLEN otnrcGi BULTEN. Temmuz A,ustos IggS



rUrUN exsperu-eRi
oennet!i
eULrrNi

bdlgelerde yetigtirilen mevsimlik bir
bitkidir. Kr$ aylannda tropik
bdlgelerdeki inokulum kaynaklann-
dan rizgdrlarla tagrnabilen eqeysiz
sporlann zararrna maruzkalan ttiflin
bitkisi iizerinde bu inokulum ertesi yl
yeni enfeksiyonlar olugturur.

Mavikiif hastahSr diinyanrn 5

farkh brilgesinde ortaya grkmaktadrr.
1. Avustralya 2. Kuzey Amerika 3.
Orta Amerika 4. Gi.iney Amerika 5.

Akdeniz /Avrupa Bcilgesi. Hastahk
heniiz ti.itiin yetigtirilen Gilney
Afrika, Qin ve Giiney-Do[u Asya
Bdlgelerinde yoktur.

Hastah$r olugturan fungus hava
qartlanna oldukga duyarhdr. Serin ve
nemli hava gartlannda hastahk geligir
ve patojen hrzlayayilr. Srcak ve kuru
hava qartlannda hastahk azalrc veya
tamamen ortadan kalkar.

Sporlann yaprak yiizeyine
ulaqmasrndan 2-4 saat sonra
enfeksiyon baglar. 5-7 giin iginde
inkubasyon periyodu tamamlanrr. Bu
periyod uygun gartlar altrnda 3 gilnde
siirebilir. Maksimum sporulasyon I 5-
23 Co de gergekleqir. Ancak l-2 Co

veya 30 C0 de de sporulasyon olabilir.
Sporulasyon ilk gdr0nen belirtidir.
Sporlarrn gririilebilmesi igin %95
neme ve en az 7.5 saat stiren bir
karanhk periyoda ihtiyag vardr.

KONTROL
Mavi ktif genellikle fide

dcineminde, serin ve nemli hava
gartlarr mevcut ise ortaya grkar.
Hastahfrn ilerleyip ilerlememesi hava
gartlarrna ve uygulanan fungisid
programma ba$hdrr. Ureticiler fide
dcineminde tetikte olmahdrr, gtinkii
bu drjnem oldukga risklidir. Fidelere
fu ngisid uygulamasr onerilir. Fidelik
drineminde kontrol amacryla ilk kez
Avustralya'da benzol ga ve
ABD'de paradichlorobenzene
kullanrlmrptrr. 1950'li yrllarda bu
uygulamalara dithiocarbamate' lr
fungisidler de ilave edilmig, ancak
1 989 ylmda bu bilegiklerin kullanrmr
ABD' de yasaklanml$fir. Bu bilegikler
5-7 gnn ara ile uygulandrklannda
etkili olurlar. Uygulama stiresi ve

sayrsr hava gartlanna bafih olarak
deligir. Genellikle 14 uygulamanrn
yaprlmasr gerekir. Uygulama fi deler
15 mm. boya erigince baglar.
Diinyanrn birgok iilkesinde
dithiocarbamate' h ilaglar halen kulla-
nrlmaktadrr, ancak bu ilaglann uygu-
lamasr zahmetli ve pahah olmaktadr.

Mavi ktif 1979 y:/.:rlrda ABD'de
bir epidemi olugturdugu srrada,
Avrupa' da sistemik bir fungusid olan
acylalanine (metalaxyl) geligtirildi,
uygulama yaprldr ve mavi kiife kargr
etkili bulundu. 1980'den beri
metalaxyl ABD'de yaygln olarak
kullanrlmaktadrr. Bu ilag ABD'de
hem fide hem de tarla drineminde
kullanrlmaktadrr. Fide drineminde
ilag topra[a uygulanrr, daha sonra
tarla dcineminde, ekimden 70 giin
sonra, koruyucu bir fungisid ile
birlikte yapraklara atrlrr.

AEID'de metalaxyl dikim <incesi

topra$a uygulanrr. Dtinyanrn tiittin
tireticisi birgok iilkesinde ise bu ilag
yapra$a uygulanr v e P. tab ac ina' nm
dayanrklr rrk olugturma riskini
azaltmak igin dithiocarbamate' lr
ilaglarla karrgtrnlarak kullanrlr. Buna
rapmen Meksika, Ktiba ve Orta
Amerika'da P.tabacina'nm
metalaxyl ilacrna dayanrkh rrklarr
bulunmugtur.

Sadece kiiltiirel cinlemlerin
ahnmasr ile mavi ki.if cinlenemez,
ancak erken enfeksiyonlar
dnlenebilir, grkr g oranr azallllabilir.

Ureticiler aga[rdaki kurallara
uymahdr;

a) Fidelikler gtineq rgrfirndan
miimkiin oldufunca gok
yararlanabilen yerlere kurulmah.

b) Drenajr yaprlmamrg, g6lge
yerlerden kagmllmah.

c) Fidelikte tiitiin krrnfilannm
bulunmamasma 6zen gdsterilmeli.

d) Kr; boyunca enfekteli bitkilerde
fungusun yaqamasml engellemek igin
hasat sonund a kalan bitki arhklannl
toplamah, topra$r iglemeli ve tarlayr
temiz brrakmahdr.

e) Fidelik ddneminde cinerilen
metalaxyl kullanrmr ile mavi kiif
etmeni elimine edilmelidir. C

Devler gibi eserler
brrakmakigin,
karrncalar gibi gahgmak
lazrm.

Necip Fazil
KISAKTJREK
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Tanmsal girdl iireten firmalar...
Satlg magazalanmlzdan

siz^gg Yararlanmak ister misinlz?

Qtftglnln /le;msllclsl ZIrail Odalumz,
Tfirftye'nln her yedne da,Etlnry,, 2tO satrg

tanmsl gldiledn hytnffi yapmaldadr.
SIz de ; srrfig ma*aalarrmrra daha gok

tilrmsal gfudl snrfig aflaynn.
nraat Odalumtz

her zarnan hl -melfnlzdedlr.

9iftgi ve l(6y Diinya$ Dergisi.nde iirunleiiniiE
tanftaralr iireffclye ulagln.
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Metin UNal
Bagmiifettiq
metinunal@hotmail.mm

Rekoltenin yiiksek oldugu 1997 tiriinii yaprak tiittin
alrmlarr tamamlandr . 7.3.1999 Tarihinde Ege piyasa_
srnda baglayan ahmlar hemen hemen Haziran aymm
sonunu buldu. Toplam 550.000 ekiciden 2g4.000 ton
tiitiin alrrdr ve 13 8 nilyon liramn iizerinde odeme yaprldr.

Tiittin akmlanna nezaretgcirevim nedeniyle iki aya
yakrn bir sijre 27 milyon kiloluk ahmla birinci sraya
oturan Adryaman'da eksper arkadaglarla birlikte oldum.
Sorunlarr birlikte gcili.islemeye gahqtrk. Birkag tizticii
olay drgrnda dnemli bir sorun grkmamakla birlikte.

frilit

iti:ix

iirn m'TffifrffH.n
iiiiii filt fiil rn iiii iiii I
t*J r& atr f

Tiitiin Inhis arlan Tecriibegdht
Bugiinkii Enstitiiler Baskanl$t Ana Binast (1927 Ythnda inga Edilmi$tin)

3 8.000 ekici ile yiizlegmenin, 700.000 balyaya tek tek karar verilm isve 1927 yrhnda, bugi.inkii Enstittiler binasr
bakmamn ve her ekiciye fiyat vermenin ve bunlara iliqkin inqa edilerek Tiitiin inhisal tecrtibeg6hr olarak faaliyete
belgelerin, mesai bitiminde dinlenmeden fedakdrhk baglamrqtrr.Burada, 1929yilnda..,ttitlineksperi"kursu
yaparak diizenlemenin ne denli zor olduSunu sciylemenin, agrlmrg ve eSitim verilmiqiir.
20 rUUu EKSzERLEN otwtGi BULTEN| Tbmmuz A{ustos 1998

TUTUN ALIMLARI VE
EKSPERLIK I}ZENTNE

eksper arkadaglara karqr bir grirev oldu$unu; Devlet
ve Tekel nam ve hesabma yaprlan ttittin ahmlarrnda
toplam 138 trilyonluk bir odemede belirleyici olmala_
rmm, onlan dnemli hale getirdi$ini diiqi.inmekteyim.
Bu belirlemenin, sadece bana ait olduEu sovlemek

yanlrgtrr. 29 Ekim 1998 tarihinde 75. yihnr kutlaya-
caErmrz Cumhuriyet ycinetiminin gdrtigi.intin de bu
qekilde oldu[unu gristeren bir siirii kanrt bulunmaktadrr

. Tiittin, uzun yrllar Reji tarafindan idare edilmig vebu girketin uygulamalarr halk tarafrnd,an
benimsenmemiq, tepki gcirmiigtiir. Bu nedenle
Cumhuriyet Htikiimetlerinin ilk icraatlanndan birisi Reji
idaresini tasfiye etmek olmugtur.

Tiittiniin, ekonomi iginde <inemli yer iqgal etmesi
nedeniyle, kalitesini artrrmak igin eleman yetiqtirilmesine
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I 93 I Yrlrnda Ankara'da
toplanan 1. Ziraat Kongresine
sunulan "ttitiinlerimiz,' raporunun
"Ti.iti.incii I tik Tedrisatr,. bci I timfinde.
eksper egitimi ile ilgili dtizenlemeler
goyle sralanmrgtrr:
1) Ti.itiin inhisarr idaresi, kendisine
lazrm olan eksper ve harmancrlarr
yetigtirmek iizere 1929 yilnda,-rtittin
eksperi" kursu agmlgtlr.
2) Kursun siiresi iki yrldrr.
3) Kursa, "tahsili taliyi', ikmal etmiq
"sahip-iil biinye" gengler al Lnmr gtr.
4) Haftada iki gtin ,,tedrisatl
nazariye" ve dort giin ,.tedrisatl
ameliye" yaprlmrgtrr.
5)Olrencilerin tamamr gtindtizliidiir.
6) Olrencilere ayda l0 Lira ile 45
Lira arasmda iicret ddenecektir:
7) Kursu bitirenler, eksper adayr
olarak tagraya gonderilecek, bunlar
iki yrl sonra imtihandan gegirilerek
eksper muavini olarak muhtelif
menqelere tayin edilecektir.
8) Harmancrlarrn stajlarr ise Cibali
S igara Fabrikasrnda
tamamlanacaktr.
9) Ugiinciiye kadar grkmrg olan
eksperler, tetkikat igin, Avrupa
inhisar idarelerinin fabrikalarrna
gonderilecektir.

Kurtulug savaqmdan yanmlg
yrkrlmrg olarak grkani.ilkemizde.
1929 dnnya ekonomik buhranrnr
izleyen yrllarda, araqtrma ve elitim
amacryla, resimde gciriilen binayr
yaparak eksperlik kursu agrlmasr ve
eksperlerin Avrupa,ya epitim igin
gcinderilmeleri, Tiirkiye Cumhuriyeti
Devletinin TUTTINE ve EKSpER
e$itimine btiyiik <inem verdiEini
gcistermektedir.

Giiniimi.izde, Cumhurivet
dtqiincesine uygun bir qekiide
elitilmig olan eksperlerin, Gcirev ve
Qahqma Y<inetmeliSinin
uygulanmasrnr beklediklerini ve
bunu fazlasryla hak ettiklerini
sriylemenin de bir gorev oldu$u
kanaatindeyim.

o
T,"TAN EKSPERLEN omnzGl BjLTENI Tbmmw Afustos \SSA 27



TUTUN EKSPERLER|
oenrueGi
eULreNi

diigi.incesinin evrimi devam etmesine
ra[men yine ona tezat bir bigimde
gtiniimiiz Ti.irkiye'sindeki (yada
diinyasrndaki) ycineticilerinin dnemli
bir krsmr ( yada insanlan diyelim)
brakm 400 yrl cince ya;amq Bacon'm
diig[nceleri ile paralel olmayt, onun
epe)'ce gerisinde bulunuyorlar. Bu
anlamda bu 1'az tarihsel bir yarattk
olan insanrn Ttirkiye dzelinde bilingsei
ve diigiinsel deformasyonunun
gori.ilmesi anlamtnda bir ibret
yazrsrdr. Sdzii B acon' a brrakamadan

rince Unlti Tiirk felsefecisi Prof.
Dr.Afpar TiMUQIN 'in gu ctimlesini
sunmak istiyorum. "Unutmayaltm ki
insanhk tarihini her geyden once
dtigtince tarihi olugturur. Tarihin
drgrnda kalmak, diigi.incenin tarihsel
geligimini bilmemek bilingsizlipin
gergek adrdtr."(r)

YUKSEK GOREVLER
UsrUNn.

Ytiksek gdrevdeki insanlar iig
bakrmdan kuldurlar; Devlet bagmm
kulu, devletin kulu, gtirdiikleri igin
kulu. Bu ytizden ne kigiliklerinde, ne

davrantglannda, nede zamanlartnda
cizgiirdiirler. insantn dzgi.irliipti
pahasrna bir gtgltiltik ardrnda
kogmasr, yada bagkalarrndan gtiglii
olmaya gahgrrken kendi tizerindeki
gticii yitirmesi, yadtrganacak bir
dzlemdir. Bir goreve ytikselmek getin

bir igtir; insan gabaladrkga yeni
gtigltiklere siirtiklenir; zaman zarnarl

kiigtiliir onursuzluk yoluyla onur
kazant.

Yiiksek gorevlerin tabant kaYgan

olur, buralardaki insanrn sonu Ya
yuvarlanmak, y a da en anndan gcizden

diiqmektir. Pek ig agrcr bir 9ey depildir
bu. "Eskiden oldu[un gibi deSilsen ,

artrk yagamak istemeni gerektirecek

bir gey kalmamrgttr."tz) Qekilmek
isteseler gekilemezler, gerekli oldu[u

YUKSEK GOREVLER UZERINE
TARIHSEL BIR KIYASLAMA

Derleyen: EATIH UZNAY
Ttittin Teknoloj i Mtihendisi
fati h uznay@ hotmai [.com

YagadrF donemin i1i bir gdzlemcisi

olan Bacon. eserlerinde degigik
alanlardan edinmig oldulu bu
gdzlemlerle denel'lere da1'anarak
insan oilunun \-atamrna
uygulanabilecek, ona yararh olacak

Viscount st. Albans Francis BA- bir bilgelik ortaya koymay-a

CON (1561 - 1626). Unli.i ingiliz gal4mrytr.

diigtiniirii. Ozellikle deneme alamnda Bacon'tn "Yi.iksek Gdrevler
ingiliz diiz yazrsmtn biiytik ustasl. Ustihre"adhdenemesi debuanlamda
ooZamanrn en biiyi.ik doSugu, yada tiretilmig yaziarndan bir tanesidir.

insan egemenlipinin Evren iizerinde Qok uzun oldu[u igin bir krsmrnr

btiyiik yenilenigi" , ,.Bilimin grkartarak yaytnlayaca$rmrz bu

Geligmesi,' , ,,Eskilerin Bilgeli[i" , denemenin btilten sayfalartna
"Biiyiik Yenilenme" , Yeni getirigimin nedeni; gairin "6nce

Organyum" , Sylva Sylvarum yada ekmefin tadl bozuldu" diyerek gok

Do[al Tarih", vb...yaprtlarrn yazafl. gizel ifade etti[i toplumsal
Bacon'un yagadrpr ddnem, lngiliz dejenerasyonun ydneticilik boyutuna

toplumsal tarihinde geliqkilerle, 400 yrl tincesinden bir bakrg agrsr

ktyasrya gattgmalarla, apansz getirmektir'

defigmelerle, yeniliklerle dolu bir Asltnda, birazdan Bacon'1n

gafdrr. ulke yonetiminde, ig - drg fikirlerini okuyacak olan bir gok ki$i,

ticarette, deniz agrrr s<imtirgecilik bunlan herkesin bildigi diigiinceler

sertiveninde, sanatta, giindelik olarak deIerlendireceklerdir.
ya$ayl$ta btiyiik girigimlerin, biiyiik Dofrudur. Bunlar herkesin

kazanglarn biiyiikyitirigleringaprdrr. onaylayaca$r dtiStincelerdir' Yalntz

Ahnyaztsmm insanlanbaS diindiirticii burada belirleyici olan ince bir
bir htzla iiniin doruSuna grkardr[r, gerge[in ayrlmrnr yapmak

sonra hig umulmadrk bir anda yere gerekmektedir. Nasrl ki bilim,
galdrpr, yeni zengin orta tabakanm teknoloji ytizyrllardrr yerinde

azirr bir y0kselme yal$l iginde, saymaylp artan bir ivme ile kendini

dtizenlenen dolaplarla kendini igin igin geligtirip, farkhlagtrrryorsa, @ugiin
yedi[i bir d6nem. hangimiz yemepimizi pigirerek ategi

Bacon ddnemi ingiltere'si, yakmak igin gakmak tagtnt

Rdnesans'tn etkilerinin yeni yeni kullantyoruz yada sokaklart

hisseditdi[i bir dtinem olarak gtize aydrnlatmak igingazlambalanm ?.'.)

garpar. Yani, kilisenin yonetsel aynl durum diigiince tarihi iginde

egemenli[inin sarsrldtft, derebeylik gegerlidir. insan dtiqiincesi de belli bir

dbneminin yrkrlmasryla soy evrim igerisindedir. orne[in bugtin

kiiti.iklerine de[il, kesenina$rr|[rna higbirimiz do[a filozoflanmn (M.O

giivenerek politika yapanlarm s<iz 2000)dedigigibimaddenintemelyapt

ruhiUi otAugu, dte yandan bir taraftan ta$r su, ateg ve topraktrr demiyoruz ya

yoksullukla sefaletin bir tarafta da daFreud'unortayakoydu[ugibiinsan

Lenginli[in, g<isterigli yaprlarrn, davrantglarrndaki temel etkinin

tantinah gegi g tcirenlerinin olanca cinsellik oldupunu diigtinmiiyoruz'

tezathpr ili i9 ige yagandr[r, alt -iist Fakat gelin g<iriin ki teknik

oluglairn belirledipi bir toplumsal ilerledikgeonakogutinsanideferlerde

yupi*nu*oldupubird<inemdir. geriliyor sanki.'. aynr gekilde insan
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zaman bile bdyle bir istekte
bulunamazlar, tersine, yaghhklannda
hastahklannda bile bir k<igeye
yerlegemezler, trpkr sokak ba5lannda
oturmaktan bir ttirlii vazgegmeyerek
kendilerini alay konusu eden kocamrg
kentliler gibi,

Kugkusuz, biiytik adamlar ancak
baqkalannm gdziiyle bakabildikleri
zaman kendilerini mutlu
dtigtinebilirler, Qi.inkti kendilerine
kalrsa higte mutlu delildirler, arna
bagkalanrun kendileri iistiinde neler
diigiindii[ilnti, nice insanlann
kendileri yerinde olmaya can athgru
g<irdtikleri zaman mutlu olurlar, ama
belki gene de iglerinde bunun tam
tersini duyarlar. Kendi yanrlgrlarrnr
herkesten cince gcirmekle birlikte,
kendi acrlarrnr herkesten 6nce
duyarlar. Kugkusuz,yiiksek g<irevli
kimseler kendi kendilerine
yabancrdrrlar,ig kaygrsr iginde kendi
bedenleriyle ruhlannrn sa[hfrnr
dtipiinmeye zaman bulamazlar.,,6ltim
bagkalarrnca iyi tanrnrp kendi
kendilerine yabancr kalan kimselere
gok a[rr g€lir." (:)

Gcirevini yaparken en iyileri cirnek
al kendine, gtinkti iyiyle dykiinmek
btittin tiliitlerin ortak ilkesidir. Bir
siire sonra kendi kendini drnek al,
eskiden mi daha iyi davranryordum
gimdi mi srkrca bir sor kendine. Aym
grirevde bulunup k6ttiliik etmig
kimselerden de drnek almayr unutma,
ama onlarrn kdtiilii[iinli anarak
kendini pohpohlamak igin depil,
nelerden kagrnman gerekti[ini
cigrenmek igin yap bunu.
Davranrglarrnr bcjbiirlenmeden,
senden rince gelrnig gegmig zarnanlar4
kigilere kara galmadan dizelt,ama iyi
drnekleri izlemek gibi,
davranrglannda iyi rimekler vermeyi
de kendine amag belle. Her geyin
baglangrcrna ddn, iglerin nerede nasrl
yozlagmrg oldu[unu incele Bu arada
zarnandan ders al; gegmiften en iyi,
bu giinden de en uygun geyleri cipren.
Davranrglarrnrn bir tutarhhk
gdstermesine gahq, briylece insanlar
senden ne umulaca$rnr dnceden
kestirebilsinler; Ama gok ta katr dik

kafah olm4 kuraldan aynldrlrn yerde
neden bdyle yaptrlrm gtizelce agrkla.

Bulundugun gcirevin haklannr iyi
koru ama yetkilerini tartrgmaya girme,
yetkilerini bapra, gapna, kavga
d<iviigle de$il sessizce sahip grk.
Ayrrca, senden aga$r grirevde
bulunanlarrn haklarrnr koru, her
iglerine karrgmaktansa, baglarrnda
ytinetici olarak kalmayr daha onurlu
bir i9 bil. Grirevini ytiriiti.ilmesi ile
ilgili olarak yardrm iste, akrl darug,
sana bilgi vermek igin gelenleri, senin
igine kanqtrklarrm dtigiinerek yiiz geri
etme, iyi kargrla.

Yetki tagryan kigilerin baghca ddrt
kritii huyu vardrr: Oyalama, riigvet,
kabahk, yumugakhk oyalamadan
kagmak igin, igi onlann seninle
gdrtigmesini sa[la, s6z verdi[in
z:'manr unutma, elindeki bir igi sona
erdir, zorunluluk olmadrkga birkag ige
birden el atma.

Riigvete gelince, hemkendine hem
de adamlarrna rtigveti yasak etmekle
kalma, sana gelenlerin riigvet
rinermesini de engelle, di.irtistliifti
benimsemek rtigvet alamamayr
gerektirir ama bu dtiri.istliig.i s6zle de
belli etmek, rtigvetten tiksindi[ini agrk
agrk sciylemek rtigvetgilerin senden
uzak durmasrnr saplar. Ri.igvet
almaktan kagrndrfrn gibi, bu konuda
bir kugku uyandrrmaktan da gekin.
Diigiincelerini, tutumunu depigtiren
ama bu de[igikligin nedenini agrkga
sciylemeyen kimsenin rtiqvet
yediginden kugkulanrlrr. Bundan
dolayr diigtinceni, davranrgrnr
degigtirdigin zamanlar bunu agrkga
sciyle, seni bciyle bir de[igiklili
yrineltenleri herkese agftla, gizlemeye
yeltenme, Seninle igli drqh bir ugak
yadagdzdentn de grirdii[ii saygrnrr da

Ama insan bapkalannrn
tistelemelerine, budalaca ayart-
malarma kanmay4 bir ahgtr mr artrk
bunun sonu gelmez. Siileyman'rn da
dedigi gibi, "insanlara gok yiiz
vermeye gelmez,yoksa bir lokma
ekmek igin bile kdtiiltik igler."(a)

Eskilerin, "insanlarrn ne oldu[u,
yiiksek bir yere geldipi zamanortaya
grkar." Sdzti gok yerindedir, burada
ortaya grkan kimisinin iyiligi,
kimisinin de kdttiltigiidiir. Tacitus,
Galba igin: "imparator olmasaydr,
herkes onu imparatorluga layrk bir
adam diye diigiinecektir." (s) der, ama
Vespansianus igin de,,igbaSma gegince
de[igen,eskisinden daha iyi olan tek
imparator Vespastanus'tur.,,(6) diye
konugur. Birinci s6zi.in belirtmek
istedi[i gey yeterlik, ikincisinin ise
kigilik ile davramg yoludur.

Bir kimsenin ytiksek onurlar
kazandrkga iyilegmesi, yi,ice , ccimert
bir gdnlii oldu[unun kesin bir
kanrtrdrr, Qtinkii onur erdemin
begigidir. Do[ada nasrl nesneler
yerlerine doSru hnla, yerlerine
yerlegtikten sonra da a$rr a$rr
krmrldarsa ytiksek bir yere erigmik
isteyen kigi de ilkin tutkuyla ilerler,
yetkileri ele gegirince de agrrlagr.

Gcirev arkadaglann varsa onlara
saygr g<ister. Senin kendilerine
danrgmaru bekledikleri anlardan daha
gok, hig beklemedikleri anda galrr
onlan. Konugmalarrnda yada birinin
dilelini cizel olarak dinledi[in
zamanlarda, yiiksek bir yerde
bulundulunu sezdirme, siirekli
gdrevinden sciz etme, iyisi mi brrak
senden "gcirevinin ba;rnda bambagka
bir adam olur." diye s6z etsinler.

KAYNAKqA
nedeni anlagrlmryorsa, go[ulukla (X)Bacon "Denemeler', inktlap
riiqvet iglerinde bir aracr oldu[u yaynevi
diiqtiniiltir. (l) Afgar TiMuQiN;Dtigrince Tarihi

Kabah[a gelince, gereksiz yere Eserinden.
hopnutsuzlukuyandrr. sertlikkorku (2)eigero Episi AD EAM.VII.3
do[urur. Kabahk ise kin do$urur. (3)Seneca. THYESTES II,40
Yetkililerin uyanlan bile, alrr bagh (4)Kutsar Kitap. Siileyman'rn
olmakla birlikte, krrrcr olmamah. Meseleleri XXVlI,2l
Yumuqakhlagelince, burtigvettende (S)Tacrtus HISTORIAE 1.50
krittidtir. Qiinkti riigvet ara sra verilir. (6)Aynr Eser C
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arzu edilen bir biiyi.ikliik dagrhmr elde
edilir. "Thresh" etme ebadr kriterler-
inde yaprlacak defigiktiklea,,thresh',
edilmig laminadaki damar kagaklarrm
arthnr.

Kryrlmrg iirtinden hemen hemen
ttim damar kagaklarrnr grkarma
kabiliyeti sanayiye prosesi yeniden
dligiindiirebilir

Kryrlmrg laminada kalan damar
kagaklannrn ebatlan 1 mm3'den daha
kiigtik ebatlar ile, yaklagrk 20mm x 1

mm x 0.5mm ebatlarrndaki needlelar,
genelde winnowlarT olarak tanrmlanan
pargalar arasmda de[igirler. Tiim bu
pargalar, kryrlmrg lamina iginde
kalabilirler. Biiyiik winnowlar harig,
kr1'rlmrg kagaklarrn aerodinamik
6zellikleri. iyi kabul edilebilir kryrlmrg
laminantn tek tek sagaklarrnrn
aerodinamik <izelliklerine qok
benzerler. Kryrlmrg iyi laminanrn iyi
harmanlanmrg sagaklan "pncimatik
seperatdr koqullannda" winnowlara
gok benzedi[inden bu durum kangrklft
yaratr. Sigara imal makinelerindeki
tarak sistemlerinin yiiksek
degradation'a niye sebep olduklannrn
baghca nedeni budur: bunlar tiittin
agrm igleminde gdk agresiftirler.

Kryrlmrg tiittin, kryrm veya
kurutma igleminden dogrudan
separatrire gittigi takdirde, aylrma
oldukga zayf olacakfir. Separat<iriin
ayarlanmasryla, biiyiik winnowlann
iyice ayrklanmasl ve karrqrk uzun
sagaklarm aynlmasr saSlanr. Elbette,
needlelar, slitherlar ve ki.igiik winnow-
lar ayrrlmayacaklardr. Dolayrsryla,
oj ectionable8 i,iriiniin go[u kabul edilir
ve bir miktar kabul edilir tiriin de
reddedilir.

Objectionable daman, ayrmak,
igin ilk baqta tiiti.inii o' agmahyrz,' . Agtm
yapmakla mtimktin oldulunca her
tiitiin pargasr ve sagalrnrn tek tek
agrlmasru demek istiyoruz. Bu gekilde,
seperatrirdeki hava akrmrnrn tek tek
her bir ttitiin pargasma erigimi vardr
vetesiredebilir. Agrkgasr, ilgi alam agrm
sisteminin, agrm esnasrnda tiitiiniin

rUrtiNU HANGI xniruRLERE conn
\rE NEDEN "THRESHO' EDERiZ?

Qeviri: Sevil (Oguz) Ortag
.. 

I NTE R I\|ATI O r{AL TO BACCO'
Monty White

Tiitiinti "thresh"r ctmenin balhca saptadr[r threshing kalite kriterleri,
amacr; arnah ve vasrfsrz tiitunii damar kagagrmn ve ,,thresh" edilmig
gtkarmak; lamina ve drman:, sigara lamina pargasl ebadmm zarar verici
imalatrna uygun kryrlmrg tiittinde ayn erkil€rini dengelemeyi amaglayan bir
ayrr iglenebilmeleri bakrmrndan rrzlagma olarak ekseriyetle oftaya
ayrmaklr. Vaktiyle drmar, Ekarta grkmSur.
iirtin olarak dtiqiintltr ve rskarta *Thrrsh- edilmiS ttitiintn, ebadr
edilirdi. Bugiin ise damar, kendi oegert€ndinrdiginde, bfryiik parga-lann
niteli[inden dttirii delerli bir iiriindih. oranrm kabul mq kDguk p"rg"l* ir.
Dogru olarak iglendi[inde, kryrlmrg kabur etmeme elilimi r-ardrr.
laminaya gcire daha ytksek doldurma JfuBsfos1'rten5 6nce laprak uglannrn
kapasitesine sahiptir. Damarrn kesilmesi ancak bu uglarrn
ttimiinii yapraktan grkarmak imkan- thresher'dan gegirilmemesi parga
srzdrr; dolayrsryla, "thresh" edilmig biiyiiklii$iinii kolayca arttrrabilir.
lamina,birmiktarkagakdamarihtiva Maalesef, bu durum, thresher'in
edecektir. Damar kagalr yiizdesi, iiretti[i ktigiik pargalann oranlnl
yaprak tipine, ve threshing tesisinin azaltmaz. Lamina biiytikliisiinti
igletimi ve tasanmrna grire de[igir. yaklaqrk20 mm,den fazJaarttrma-ntn,

Damar kaga[r ytzdesini diiqiirme doldurma kapasitesi artrgrnda gok az
tegebbtisleri, "thresh" edilmig daha birtesiri oldu[unu, ancak, yaklagrk l0
kiigtiklaminapargalannrolugturarak, mm altmda',thresh', ediimig parga
parga btiyiiklti[iinde diigiiqe neden biiytikltistindeki laminadan kryrlmrg
olur. Bu kiigiik lamina pargalan, gerek ttitiiniin, doldurma kapasitesini hrzla
threshing tesisinde, gerekse sigara dtigiirdiigiinii gririiyoruz.
fabrikasrnda verim kaybrna yol agarlar. primer iglemedeki geligmeler,
Aynca bunlar, kryrlmrg laminanrn primer sigarada parga btiytikliigii
doldurma kapasitesinin di.igmesine ve degradation'rm elimine etneye ydnelik
daha fazla sigara ug ddkiilmesine uzun bir mesafe kat etmigtii. yine de,
neden olurlar. kryrlmamrg biiyiik pargalar, daha uzun

"Thresh" edilmig laminada kalan sagaklar olugturacaklarken, kryrl-
damar kagakiarr, laminayla beraber drklannda, kryrlmamrg daha ktigtik
kryrlrlarve krylrrug laminayakanqrlar. pargalar, daha da kiigtik olacaklardrr.
Kryrlmrg daha bilyiik damar Bazrfabrikalarda,budurum,kryrlmrq
kagaklarrndan bazrlan, sigara imal iiriiniin gereginden fazla kiiqiik
makinesinindamarayrmatertibatrnda pargalar igerdigi ve aynl zamanda
(tarakta) grkarrlrlar. modern sigara imal makineleri igin

Bununla birlikte, daha kiiqtik geresinden fazlauztnsagaklar ihtiva
pargalar, kryrlmrg laminada, needlelars ettiSi enteresan bir durumla neticelenir.
ve slitherlal olarakkalrrlar, kanqrmrn Bu durum, ,.thresh,, edilmig lamina
doldurmakapasitesini diigiiriirler, igici btiyiikliipii kriterlerini tanrmlama
tarafindan istenmezler ve imalat ihtiyacrna yol agar; kiigiik pargalann
kapasitesinin diigmesine yol agarak miktarrnrn miimkiin oldusunca
sigara kalrdrnda delik ve patlaklara di.igiiriilmesine <inem verilmekle,
sebep olurlar. Sigara imalatgrlanrun diyelimki, l0mm ila 35mm arasrnda
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parga biiyiiklil[iinde diigmeye sebep
olmayaca$rdr, giinkti bu dururn daha
dtigiik verime ve daha diigiik
doldurma kapasitesine yol aEar.

Gegen birkag yrh agkrn siirede,
GBE Tobaccoe birttittin agrm sistemi
geliqtirdi. Bir talam sigara girketleri,
el ile sarma ttitiin ve ithal. mamul
kryrlmrg harman gibi, kryrlrnrg ttittini,in
srkrgtrrrlmrg bloklarrnr agmada bu
sistemi test etti. Kryrlmrg ti.itiin agma
makinesi de kurutulmug ve
kurutulmamrg, kryrlmrg iirtintin agrm
uygulama-lannda test edilmigtir. Test
durumlarmm hepsinde, kiigiik ttitiin
pargasrnda higbir artrg olmamrqtrr.
Kangft tiitiintin eliminasyonu neticesi,
Sleve testi'ninto dafrhm profilinde
beklenen bir deliqim olmugtur. Kanqrk
tiittin, aksi takdirde, en geniq ebattaki
ele[in i.istiinde kalacaklr. Bu durum,
sigara imal makinesinde y ay gn parga
biiyi.ikltifii hasarrnr ortaya grkaran
Cardi ngttsistemi gibi, bilinen riteki
agrm sistemleriyle kontrasttegkil eder.
Tiitiin pargalarrnrn tek tek separatcire
girdifi bir durum oluqturdu[undan
sonraki tasarrm seperatciriiniin
kendisiyle alakahdrr.

Aerodinamik olarak, striplerin a[rr
olanlan ile heavies'in12 hafif olanlarr
arasrndaki a[rrhk farkr gok azdrr.
Da[rhmrn a[rr ucu ile a[rr dagrhmrn
hafif ucu arasrnda gok az bir fark
vardrr. Kabul edilebilir ile kabul
edilemez tiittin pargalan arasmda bir
aymm yapmak igin, separatcirdeki hava
hrzrnrn dUzensizli!i, tiitiintin
aerodinamik farklan da[rtrmryla ilgili
olarak az olmahdr. 6zel tasanm ve
geligtirme galqmasl GBE Tobacco' ya
alrgrlagelmi g separatiirtinkinden
yaklagrk dort kat daha iyi aylrma
kabiliyetine sahip separatdrleri teklif
ettirtebilir. Yeni separatdriin ayrrtma
kabiliyetine ornek olark, biiyiik bir
sigara girketi, kendisinin
"objectionable'rnrn tanrmlnl bir kez
daha di.iqiinmeli idi. Kurutulmuq,
preslenerek kryrlmrq damarlarr
ayrmada kullamlrlarken, separatrirler,
gigirilmig CRS'it3 reddetmeksizin
1mm3 den daha kiigiik damar
parqalannr reddetmiglerdir.

Separatririin tasarrmr, 6teki

sistemlerce cinceden smrflandrilmq
olan DIETIa ve CRS'den agtkgaarz;tr
edilmeyen pargalan da reddetmigtir.

Krylmq, kurutulmug laminada
yeni classifierer'1ardan15 birinin
kullamlmasr, (ancak agrm yapmadan),
% 0.6 objectionable ayrrlmayla
neticelenmigtir. Kryrlmrg tiitiin agma
makinesi ve yeni classifier'in
kullanrlmasr, objectionable grkrqr, 0/o

2. 1 arttrrmrgtr (yapra[r'othresh" etme
spesifikasyonlanrun, "thresh" edilmiq
laminada Yo 1.5 ila o/o2 arasr damar
kagaklan olugturmasr beklenir.)

Sigara imal makinesi winnow red
etme diizeyi etkisi, daha baqka
toctionla saptanmrqtu. Ktyrlmrg lamina
besleme sto[unda objectionable
dizey, SODIMI6 testiyle % 3.1
olmugtur. Sigara imal makinesi, tiitiinii
agmadan ve ayrmadanVo \. 'lidrnld

grkarabilmigtir. Bu da, sigara iginde
kalan en az %o I . 6 obj ectionable' r ifade
eder. Krylmrg tiitiin agma makinesi ve
yeni classifier kullamlmakla, %o 1.8

obj ectinable classifi er' da, v e aynca o/o

1.0'r tarakta grkarrlmrgtrr. Tarafrn
yeterli olmadr[r hatrrlanmahdr ve
diyelim ki, yo I gergek objectinable
grkarrlmasr iqin, o/o 0.3'den %o 1'e
kadar iyi sagakh tiitiintin de grkanlmasr

olasrdrr. Classifer'den gegmekle,
doldurma kapasitesinin % 1.6
oranrnda arttrlr da bulunmugtur. Bu
doldurma kapagitesine hig katkrsr
olmayan %1.8 heavies grkrgryla
neticelenmesi (hesaplara gtire)
beklenen doldurma kapasitesi artrq
miktarrdrr. AIrrlar, harmanda
kalrlarsa, tiitiiniin hacmine degil ama
harman da[rhmrna katkrda
bulunabilirler, briylece doldurma
kapasitesini dtigtiriirler. Dolayrsryla
bunlarrn, tilgtilmiig doldurma
kapasitesi iizerinde olumsuz bir etkisi
vardr. Bir kez grkanldrlarmr, bu a$rlar,
doldurma kapasitesine olumlu bir
katkrsr olan pestil tUtiin veya bazr
baqka tiittinlerde yeniden iglenebilirler.
Agrkgasr, kryrlmrg ti.itiin agma makinesi
ve yeni classifier, "thresh" edilmig
laminayla kalan damar kagaklarmdan
biiyiik gogunlu[unu grkarabilir.

Di.inyanm belli bir kesiminde,
yapra$t "thresh" etmemek ancak

biittin halinde yaprak kryrmr kullanmak
adettir. Biittin halinde yaprak kryrmr,
yaklagrk o/o 16 ilaYo 24 arasnda ob-
jectionable damar kaqa[r igeren
harmam sigara imal makinesine verir.
Sigara imal makinesinin tarak
tertibatrnrn bu ti.ir objectionable
yiiksek diizeyle baqa grkmasr
beklenemez. Netice, sigara imal
makinesine gok yiiksek bakrm
masrafidr. Sigara, yerli tarihi kalite
standartlanyla mukayese edilir iken,
tam olarak uluslararasr standartlarla
uyu$maz ve ithal sigaralardaki kalite
ile rekabet edemez. Kryrlmrq btittin
yaprak agma makinesi ve classifier'i
testleri neticesinde classifi er' da %o 1 4
ilao/o2l arasmda damar kagagr grkrqr

meydana gelmigtir. Bu durum, qimdi
sigara imal makinelerine gitmesi igin,
ahqrlagelmiq prosesle kryrlmrq,
"thresh" edilmig yapraktan bekle-
nenden az y a da daha az or anda damat
kagalrna sahip ttitiinti olugturur.

Kryrlmrg ttitiin agma ve
klasifikasyon sistemi, gerek kryrlmrg,
oothresh" edilmiq laminadan, gerekse
kryrlmrg, btitiin halinde yapraktan
damar kagaklarmrn biiyiik go$un-
lupunu grkarabilir. Ayrrca, kagaklar, iyi
tiittiniin parga biiyiikliipiinde kiigiilme
olmakszn grkarabilirler ve bu katknr
bulunmayan objectinable'lann grkrgr,

kalan iirtiniin doldurma kapasitesinde
arhga neden olur.

Uretimdeki halen en biiyiik sistem,
5.000 kgl saat. proseslerini
kullanmaktadrr. GBE Tobacco, gu

anda 8.000 kg/saatlik bir tiniteyi
tasarlamaktadrr. Uygun qekilde
tasarlanrp istenilen ebatta yaprlrsa,
sistem, kryrm makinesi dncesine,
kurutma silindiri cincesine, sigara imal
makinesi besleme sisteminin bir krsmr
olarak, agrm ve son kangrmdan
dnceki krsmrna veya kryrlmrq yerli
ttittinle srkrqtrrrlmrg blok halinde
kryrlmrg ithal tiiti.intin agrlabilmesi ve
kangtrrrlabilmesine uygulanabilir.

Belli bir uygulama da, threshing
tesislerinde yeterli teknolojisi
bulunmayan ya da threshing tesislerine
sahip olmayan diinya b<ilgelerinde
uluslararasr kalitede sigara iiretimini
(objectinable damar oranr agsmdan)
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yapabilmektir. KrylrnA biitiin yaprak-
tan damar kaga$rmn grkanlmasr, pek
gok sigara girketi igin bir gnkpazar,
imalat ve sigarada kalite imkanlanm
yaratt. Ancak bu demek de[ildir ki
kryrlmrg biitiinyaprat en uzun vadeli
ekonomik bir ameliyedir. Kryrlmrg
biittin yapragm iig dezavantajr vardrr:
kazrklanmrg ttitiinden waster7 gimdi
threshing tesisi yerine sigara fabri-
kasrnda ortaya grkmaftfadrr; kryrlmrg
lamina sagak uzunlu[u, yiiksek
hrzdaki sigara imal makineleri igin
fazlasryla uzun olabilir; ve btiyiik
miktarda damar kagaklarr olugturulur.

Kryrlmrg damar kagaklannr,
giqirilmig CRS formuna getirmenin
halen ispatlanmrg hig biryolu yoktur.
Ayrrca, pestil tiitiin, diyelim ki % g

harmanla smrrhysa, o vakit, yalntzca
grkanlmrg kagaklarrn bir krsmr pestil
tfitiin besleme sto$u olarak
kullamlabilir.

Ekonomik hesaplarrn heniiz
yaprlmamalarmm ve basit olmama-
lannm yarusra en iyi yolun, ,.thresh,,

etmeyi siirdiirmek ancak, yeni
kriterlere grire "thresh', etmek olmasr
muhtemeldir. Bu yeni kriterler.
"thresh" edilmig laminada, %o 6
oranmda damar kaga[rm hedefleyebilir
ve "thresh" edilmig laminayr l0 mm
ila 35 mm arasurda ebatlarda ayrabilir.
Bu durum, threshing fabrikasr firesini
diigiirecek, kryrlmrg,,thresh,, edilmig
laminadaki kiigiik pargal an azaltacak
ve CRS gigirme igin, geligtirilmig
ebatta damar tiretecektir. AW zaman_
da, kryrlmrq laminadan damar kagafr-
nm grkanlmasryla, pestil ttitiin imalat_
gsura bir fiberl8 kayna$r sa[lanacaktn

Kryrlmrg lamina doldurma
kapasitesi iki etkiyle artar: damar
kagaklanmn grkanlmasr ve geligtirihniq
lamina parga biiytikliigti. Kryrlmrq
iiriinden hemen hemen tiim damar
kaga[rnr grkarma kabiliyeti, sanayiye,
yiiksek fiziki kalitede sigara iiretecek
en ekonomik uygun yolu 96z dntinde
bulundurmasrnr bir kez daha
diigiindtrebilir

DIPNOTLARtiri krtah tiitiin yapraklarrnrn orta
damarmrn ve tali damarlannrn mekani,li
olarak grkanlmasr . (9.n.)
2 damar, bu makalede.,orta damar,' verine
gegecektir. (9.n.).
3- igne gdrtintimtindeki kryrlmrg ince
damarpargalan.(.9.n)

" 1/8 inglik ele[in altmda l/32 inglik elelin
listi.inde kalan kiigiik ebath pullar (.9.n.)
5 Threshing makinesi. (.9.n.).

I Rarqa biiyuklii[iinde kiigiilme. (9.n.).
7 

1 mm3 ila 20mmxlmmx0.5mm arasrndaki
ve daha biiytik damar pargalarr(.g.n.).
" rstenmeyen, kabul edilmeyen .(9.n.).

l^ryakine imalatr yapan bir ingiliz firmasr
'u bir tiir eleme testi .(.C.n.).
rrTaraklama .(.C.n.).

'2Alrlar.(.C.n.).
t3 Cut rolled stem:preslenerek kryrlmrq
damar.(.9.n.).
ra Dry ice expanded tobacco:gigirilmig
ti.itiin .(.9.n.).
15 Bir ttir separatdr modeli .(.9.n.).
16 1978 yrhnda kurulmug, tiitiin sanayi
aragtrrma ve kalite kontrolti imalatgrsr
lTherhangi nedenle i9i bogalmrq rr" -ut
bir yapr almrg tiittin yapra[r .(.C.n.).
rstali damar.(.C.n.). 

O
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CoEu zamon gehrin
gtiriiltiisilnden, o yo{ur tenpdot
uzakl asmak is teriz. &ssizlik temiz
bir havadr uadtdtma. Aylesine
biitilnlesmigizdir ki yeqille,
onsuzlu{u dilStutmek zor gelir b iz e.

Zor gelir gelmesine ama, bir tilrli)
de bu hytma, bu katliama "dltr!"
diemeyiz. Elimiz kolumuz ba$ldr
adeta. Feragat edemeyiz higbir
geyden. Qiinkti inisiyatifimizi
teknoloji ve sanayi gelisimi igin
kullanmalryu. Yeterli geliSimi
sa{layamazsak, QaEa ayak
uydur amoy tz s ow a. Llydur amaz s ak
da drylantru elbet. Bunun igin de
var gilcilmilzle kesmeli, yok etmeli-
yiz yeSil ortilyii. Olsun varstn, feda
olsunfabriknrn igin bir ormanyada
sitem iqin yegilli{im. Ne olacak ki,
giden milyonlarca heWar orrnantn,
trilyonlarca liram olmus gok mu ?

Bir a{actn yetiSmesi igin yillar
gerekiyormuS.

-"Bana ne!"
Her yil bitki tiirlerini yitirerek

qeSitlili$i azaltryoa di{er bitkileri de
te hl ikey e s okuy ormu$ uz.

-"Bo$ ver! Elimizdekiler yeter"

Toprak; ormanlarmt bitki
drtiisiinil kayb edinc e denizlere,
goUere ahp gidiyormus ve toprak
erozyonu ile her yil milyonlarca ton
t opr ak kay b e d iy or mus uz.

-" Sen iginiferahtut. Higbir
qey olmaz."

Vur d umd uy m az h kl an m t z m
ceremesini gekionn Simdi. ye bir
tilrlii de ders almtyoruz bu gten.

*** Seen! Her gece acabaiiretim
hacmimi nasil arttrabilirim diye
diigtinen fabrikathr !...

Hig mi vicdanm sulamtyor?
Ke sti{in yok etti din ormanlarl a ya-
ztk ki lrendi felaketini hazrlryorswr.

Galnur igLEI{
TE.YO.3.Smtf

ci{rencisi
Akhisar Tema

Gdniillr7 Temsilcisi

*** Seen! Ey koltu{unu
lrap t tr m amak i g in t iir I ii m e S aklm t I er
geqiren politikactm!... Mildahale
etmeyi gereksiz gdrdildiln yangm,
sel gibi do{al afetler illkenifakirlide
silrilklerken, ag kalan gilruhun
niimayisler yaparak yakana
yaprymaflve seni alasa{t etmesi geq
de {ildir elbet. Tahakkilmilniin sona
ermesi ile ortaya g*acak
p iSmanl tdm .foyda v ermey e c ekt ir
inan!

+**Seent O kibriti Eakarken
elleri titremeyen zelil!... Bu giinii
mutlu kilmak igin yarmlart
mahvediyorsun. Sdylesene sen
hangi akla hizmet ediyorsm ! Vahim
bir halde oldudunun farkrnda
de{ilmisin? Ya kendi evlatlarma
dahi yasama $anfl bralcmayrymt
dtig*ndtin mii? Hig mi akmaz
gozyasm...?

Belki de iginizde yazdtklartm
igin, bunlar yersiz serzenigler
diyenleriniz vardr. Onlara
sesleniyorum asil!... Evet sen bu
ktytma dur demeyen BENCIL
Ns,Eu ttt...

Farhnda mtstn ki, bu giine kndar
iilkenin geSitli yerlerinde meydana
gel en yangmlarda qamlartmtzt,

meS e lerimiz i, ardrylctnmtn yitirdik.
Ymtan onlar de{il, ci{erlerimizdi
astl. Aktp giden topra{tmtzdu
DilSiin Simdi ey gafil!... NasilyaSar
insan ne.fes altp vermeden?...
Karnmt doyuracak bitkileri
yetistirecek toprak bulamadan?...
Nasil?...

Ya sen diisilnmez misin
ecdadmfl !... Hig demez misin onlar
bu topraklarm diyetini canlart ile
ildemiSlerdi, bense seyirci kalryorum
bu felakete. Bile bile sulattyorum
at al ar tmtn ke mikl erin i.

Nasil rahat uyursun yata{mda?
Gelecek nesil senden hesap
soracaksa? Nasil?

Tdhmet alnnda gegirdi{in her an
seni tiirlii hezimetlere siirilklilyor
gdrmiiyor musun?

Hoydi Tiirkiyem uyan! ! !

Bu tarifsiz actntn karsxmda
sozlerin bile kifayetsiz kaldtdr
kronikleSmis yarana, orrnantna
sahip gtk! (Jnutma; doda,
'tdiiSilnen" yaratilmrylarm en
onurlusu, " Sifave rahmet" olarak
gdnderilen (Yusuf 104, isra 82,
Casiye 11) ve Yiice Allah'm (C.C)
yeryiizilnde kendisine "halife,'
ktldt{t, meleklerine de secde
ettirdi{i biz insanlar eliyle b\ylesine
katledilirken, tiim yd$am boyunca
onun bize de{il, bizim ona muhtaq
o I du{umuz ger g e lini !...

Saktn pes etme ve yadstma ki;
"Hig kimse gok az Sey yapabilece{i
igin, hiq b ir S ey yapmemnyt ye{leyen
birisi kadar biiyr:ik bir hata
iSleyemez." (F. Burke)

Haydi! Ero4yonsuz, yenryeSil
bir Tiirkiye igin elele.

VAKITQOK
GEQOLUYOR!

I
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TUTUN EKSPERLERI
VAKFINDAN

MESLEKTA$LARIMIZA

Deferli meslektaqlanmrz' 18'06' 1996

barihind'e kurulmuq olan'

VAKFIMIZIN AMACI: .. ,r:-.=ffi 
"ktp"tl"*i "" 

ti'itiin endiistri

miihendisleri arasrnda mesleki' kiiltiirel'
ekonomik sosYal daYanrqma - .ve

;;;ili;;-'vr ltelendirmek; lllltt""ttittitt ve tiiti.in mamulleri iiretimrnrn ve

iicaretinin iilkemiz grkarlarrna uygun

;;t["*"itimesi isin bilimsel eahqmalarda

t"i""-"f., t iqi ve kuruluqlann- benzer

;;;it faaiivetierine katkr sunmaktu'

TUTEV'in amaqlarrnrn Yerine

eetiriime si, geiigtirilerek yaq atrlabilme sr

i#.;;;; i.kh-"u iiYe olm:mre olan

;il ;;;t"el"t'Pr"' ara-mrzda c6t-T-"k

i.ilr"""r-- "" UYgLiGr DAVET

EDiYORUZ.

1997 ve 1998 yrllanna ait aidatlanm

h"rriir- ildememig olan iiyelerimizin

"ia"if"*"i 
masrafsi4 olarak ti{r1'ebilmeleri

iii" ioste QEKi HESABT aetrrmre

"iJ"g"-"ru 
duyurur, ilginizi bekleriz'

eeg Tl
iggS YILI unett : 3'ooo'ooo'Tl,

MEvcuT ijYnr,nnivriziN:
i6gi YITLTKAIDATI : 3'eoo'ooo'Tl,

iges YIiLTK A1DATI : 3'ooo'ooo'Tl,

DernekTel :0 292-46397 57

b""t"kFax:0 232- 463 97 56

Mehmet CEYI"AN Tel: 0 232 - 464 83 74

il;il;; cEYl,AN Fax: o 232 - 464 73 8r

tUtpv v6Nntivr KURULU
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1-14.07.1998 giinii, Devlet Bakantmrz Sayrn Eyfip

,q,sffltao randevu airnarak Ankara'ya gidilmiq ve kendileri

ile gtiriigiilmiigtiir'^.- -Coritq*"de, 
Bakaniar Kurulu'na sunuldufu agrklanan

Yeni Ttittin Yasa Tasanst'mn Tiirk Tiitiinciiltiftine yarar

sallamayaca[r, bu tasannln kanunlaqmast durumunda

sekttirde tam bir kaos ya5anaca!'r' sonugta da baqta tiitiin

iireticileri olmak tizerl setttrr galtganlarr ve Tiirk

Tiitiinciiltisiiniin zarar gdre ce f, i anlatrknal'a q ahgrlmt;tu'

Sayrn Bakan' dan, oncJki *fu^'d,1 "51]i: "-*3:T
Kurulu'na sunulan tasarlnln 3' Maddesine eklenen

".....dolaylt hizmeti gegenlere"'" ibaresinin metinden

";;;;;t 
konusunda soz ahnmrqtrr' Yine aynt tasan da

il#ffi;t ;n^iv"tri urtcrrara karqr koruvacak htikiimlerin

i"r-"f-"argt hairrlatrlmrg, bu tasan grkarsa brgiitsiiz olan

i.ittin tit"tiJitinin perigan olaca[r vurgulanmqtr'*-* 
;: s ltauaa.lik bu taslak verine. 12' Milli Tiitiin

t<o*it"rirr"" gtirevlendirilen Alt Komitenin hazrladr[r Tiitiin

Yasa Tasla[rnm hayata gegirilmesi konusunda Tiitiincti

ili|e;iffi;Hlleri ile lti'tieiit-tie' konu ile ilgili olarak

hazrlanan metinler sunulmu5tur'

3- Devlet Personel Baqkanr ve KiT sorumluian 
ll1

eOriisiiknus, I Say'rh Cen'ele tabi olan meslektaSlanmlzn

i.ti-JJ*uJiu.ti' I ' ve 2' Derece kadrolarla ilgili

;G; "-amlandrf,r. 
haanr-ry Y-ti-enin Bakanlar

Kurulu'na sunulduBu ogrenilmiqtir' Yayrnlanmasrmn Eyliil

"Ct*t"Uft"c"gi1fud; "dilen 
kararname 19 Alustos 1998

tarihindeResmiGazete,deyaytnlanmrgtrr.'TekelGenel
Miidiirlii[i.i ve Yaprak Tiitii; igletmeleri,ve Ticareti

Miiessese UtiOU,ttig["ti" en krsa stirede bu42 adetbirinci

ve 17 adet ikinci derece kadrolan iqletme Miidtirliiklerine

i"gtt*"k meslektaqlammlzln mafduriyetlerine bir an tince

son verilmesini bekliYoruz'

Halen ie" gi,"*"ven Tiitiin Teknoloji *l]r:*i"tl
arkada.glanmrzr itgiteniiren "ug'ktuo ataytd' konusunda ise

heniiz kayda de[er bir g"iigtn" olmamrqttr' Kadlo

kararnamesinin yayrnlulimas'ndatt sonra bu talebin

i"g"rffiiu"uitecegi iiaoe edilmigtir. Bun-un- gerqekleqmesi

ifi"n urUauglarrmrzrn gayteti ve Saym Bakarumzm sdz

verdikleri katkrlarr gerekmektedir'- 
4-Bilindi[i gibi f'e'V'O' intibak Programt 2' Ddnem

mezunlarrm verdi. Y'6'K' tarafindan bu programa izin

""rifrn.ti 
esnasrnda btyiik katkilanm her zaman $uyTlu

il;;6;trmrz Milii Savunma Bakant ve Basbakan

Yardrmctst Sayrn lsmet SEZG1N makam'"d"'ly.*. :t :dtlT]:
ve kendilerine biraz gegte olsa tegekkiirlerimizi ifade eden

bir plaket verilmigtir.
5- Do[u ve GiineydoSu tiitiin altmlannda meslek-

tuqt*r-Lu-iivgtiye de$ei d"Jtet sa$layan bir gurup Mahalli

i"itii[i e-it ve d,mniyet mensubuna biteryazr ile Tegekkflr

edilmigtir. --A-,nmirr yrrrrrrr rrvoNnril4runuw
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IBASINDAN SECMELERI
TEKEL'cirAllsSlnffi

ile 2 sigm nbs rr'f g&nUp-
Yasal engdb gr.-.-f-- vqegilOi
ve frbnlkr ib igndhnm y€b@cr
girketlcrlc twulrc* ortakhklara
devredihcd HaSuntdr- Hafi4 TEKEL
ile BAf, girtctinin temsilcileri ortakhk
hrmak igin kargrtkh imzalan attrlar. Bu
kez de Ttirkiye ayaga kalktr. Tek Grda-ig,
KIGEM ve Ttittin Platformu anlagmanrn
iptali igin dava agtrlar.

iptal davasrrun ne zaman ve ne gekilde
sonuglanacafirnr tahmin etmek giig. Ancak
Hiikiimetin ve Eytip AgIK 'rn TEKEL e ait
ttim kuruluglan teker teker satmakta kararh
olduSu kesin... Zir4 mahkeme iptal kararr
verse bile, yeni grkarrlacak bir yasa ile
sigara fabrikalannrn ve markalarrnrn
yabancrlara devri satlanacak...

Ayrrc4 igki fabrikalan dahil, TEKEL,in
bir gok sanayi tesisi de satrga grkarrldr.
Alrcrlan da hazr. Ancak EyUp AgIK bu
giinlerde bir hayli stkrntrda. Once .,yegil"

ile ilgili sOzleri hem kendisinin, hem de
partisinin bagrnr a$rtttr... Ardrndan
Trabzon'da parti igi segimleri kaybetti.
Milletvekilligi bile tehlikeye girdi. Bizim
bilditimiz Eyiip A$IK bu tehlikelerin
altrnda kalmaz. Kendisinin giicii yetmezse
bile, Mesut agabeysi onu gene diizltile
grkanr. Qiinkii TEKEL' i pargalayabilmek
igin, hiikiimetin Eyiip AgIK gibi gtizu kara
bir siyasetgiye ihtiyacr var. Nitekim,
aldr$rmrz bilgiler de bu gOriigiimiizti
dogrulamaktadrr.

En krsa zamanda Eyiip A$IK'r yeniden
"satrg ilanlarr"ile gdriirsek gagmayahm.
Ancak Eyiip AgIK'rn bu bagansr Turkiye
igin bUytik talihsizlik olacaktr. Zir4 Tiirk
tiittin iireticisinin ve sigara sanayinin
yabancr girketler tarafindan sdmiiriilmesine
tek engel TEKEL'dir... TEKEL elden
gittikten sonr4 Tiirkiye'nin tiifiincfiltg0 ve
sigara sanal ttmam€n yabancr girkdlerin
kontoliine girecektir. Tiirk devleti dewe
drgr kalacak ve tiitiio politikamrzr
Amerikahlar, ingilizler, Fransrzlar
ytiriitecektir.

Milyonlarca Tiirk tiitiin Breticisi ve
sigara sanayimiz igin bundan daha biiytik
bir felaket olabilir mi?

Tilrk Milleti Osmanh imparatorlugu
ddneminde bdylesine acrlar yagadr. 1883
yrhnda yabancrlar tarafindan kurulan
"Reji" idaresi tam 42 yll Tiirk tfltiin
fueticisinin kamnr emdi. Nefes aldrmadr.
U9 kuruqluk grkarlar u!runa insanlanmrz
dldiiriildii... Yabancl ortakhklar

Lrrrndrklan paralarr kendi iilkelerine
trgrdrler. Tiirk halktnr da kOle gibi
blhftlr-..

Osnmh imparatorlugunun dUgtiigU
hdrlr y0zind€n bagrmr24 gelmedik bela
k*hn*m$h. Reji'de bunlardan biriydi. Tiirk
halk, Reji belasrndan kurtulabilmek igin,
talrr 42 yrl Cumhuriyetin kurulugunu ve
Atatiirk'ii beklemek zorunda kalmrgfi ...

Osmanh ddneminde izlenen ttitiin
politikalan ile bugiinlerde yrlmaz
hukiimetinin izledipi politikalar arasrnda
oldukqa ilging benzerlikler var.
Omelin,Yilmaz hiikiimetinin tiitiin bakanr
Eyiip Agrk yabancr girketlerle baga
grkamadrlrmrzr sdyliiyor...

Osmanh imparatorlugu da 1883
yrhnda aynr gerekgelerle tUttiniimiiziin
kaderini ve ydnetimini yabancr girketlerin
kurdugu "Reji" ye devretrnigti.

1880'li yrllarda Osmanh impara-
torlu!'u borg bataErna siiriiklenmiSh. Bu gun
de Ttirkiye'nin en btiyiik sorunlanndan biri
ig ve drg borglar...

Osmanh imparatorlu$u borglannr
ddeyemedili igin yabancrlara boyun egnek
zorunda kahyordu. Bu arada tiitiinde de
biiyiik srkrntrlar yaganryordu. Giigsiiz kalan
Osmanh devleti, baskrlara dayanamadr ve
1883 yrhnda t0ttin ahm sattmtnl ve
politikasrnrn yiiriitiilmesini yabancr
qirketlerin kurdufu Reji idaresine brraktr.
B0ylece, devletin tiitiin iiretiminde ve
pazarlamasrnda higbir etkinligi kalmadr.

Reji idaresi Tiirklere kargr gok
acrmasrzdr. Astr$r astrk kestili kestikti.
istedigi iiLreticiye istedili kadar ekim izni
veriyor, istemediline ise hig ektirmiyordu.
Ttirk tiittin iireticileri Reji ydnetiminin
kOlesi haline gelmigti. ig o kadar ileriye
gitmigti ki hakkrnl aramak isteyen
iireticiler cezalandrnhyor ve hatta ekim
izinleri iptal ediliyordu.

Reji yonetimi, tiitiinleri iireticinin
elinden son derece dtigiik fiyatlarla satrn
ahyoqyti{<sek fiyatlarla ihrag ederek biiy0k
paralar kazanryordu. Tiitiin paralannr da
aylarca,hatta yrllarca iireticilere
<idemiyordu.

Tiitiinlerini dflSiik fiyatla satan ve
paralarrnr zartantnda alamayan tireticiler
btiyiik bir gegim srkrntrsrna diigmiiqlerdi.
Parastzhktan krvranryorlar, aghktan
dltyorlardr. Kasaba esnafi 0deme giicii
kalmayan tiitiin tireticilerine veresiye bir
tek kurugluk mal satmryordu.

Osmanh devleti, ttittin iireticilerinin bu
srknfilan karglsrnda sessiz kahyor ve Reji
idaresini uyarmaktan gekiniyordu...

Sadultah USUMI
CUMHURiYET 08.07.1998

Yabancr girketlerin olugturdulu Reji
idaresi, yiiz binlerce Tiirk Tiitiin iireticisini
yllarca s0miiriildiilii halde, doymak
bilmiyordu. Geginebilmek igin ara srra
kagak tiitiin satmak zorunda kalan
ttitiinciileri de srkr takibe almak istiyordu.
Bu nedenle Osmanh imparatorluluna
baskr yaparak yeni imtiyazlar sa[lamak
istiyordu. Nitekim l913 vrhnda
imparatorluk baskrlara dahi fazla
dayanamadr ve Reji idaresini devletten
daha gtiglii hale getirecek kararlan almak
zorundakaldr...

Bu durumu firsat bilen reji idaresi
hemen "silahh Kolcu Birlikleri" kurdu.
Krsa siire iginde kolcu birliklerine ahnan
insan sayrsr 7 bine ulaqtr. Hepsi o giiniin
en giiglii silahlan ile donatrldr. eo!.u ceza
evi kagkrmydr, katildi... Adam dldiirmek,
dayak atmak, igkence yapmak onlar igin
son derece basit iglerden sayrlrrdr.

Kolcular, tiittin kagakgrhsrnr iinlemek
bahanesiyle gegitli biilgelere da[rhp
yollarr kesiyorlar. Ustiinde bir tabaka
tiitiin bulduklarr insanlara, kemiklerini
krrana kadar dayak atryorlardr. Kargr
gelenleri de acrmadan kurgun yaSnuruna
tutuyorlardr. Bu yolla binlerce insarumrz
ya sakat kaldr ya da katledildi.

Yabancr sermaye aclmaszdr. erkarlan
ugruna Tiirk'ti Ti.irk'e krrdrnyordu. Reji
konusunda yaprlan gegitli aragtrrmalara
gdre tfitiin u$runa Oldiiriilen Tiirklerin
sayrsr 60 bind en fazlay dr...

Silahh kolcu birlikleri kurulmadan
6,nce, Tiirk ti,itiin tireticileri zam an zaman
Reji idaresine kargr tepki
gdsterilebiliyorlardr. Nitekim I 887
ythnda Samsunlu tiittn iireticileri toplu
halde, gehir merkezine yiiriiyerek Reji'nin
tutumunu protesto etmiglerdir. Aynca
valiye gikayetlerini anlatabilmigler,
padiqaha da dilekge gOndermiglerdi. 1894
yrhnda da Trabzon tiitiin iireticileri
Reji'nin uygulamalarrna tepki
gdstermiglerdi.

Ancak silahlr kolcu birlikleri
kurulduktan sonra bir daha bu tiir
protestolara fi rsat verilmedi.

Niyazi Berkes, .,200 Yrldrr Neden
Bocahyoruz" isimli kitabrnda Reji
ddnemini irdelerken aynen g6yle diyordu:

"Bir kOylii, bu idarenin @eji'nin)
tekeli altrnda olan kendi yetiqtirdigi

f"
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BASTNDAN SEqMELER-
ttitiinden yanm okka bir yana saklayaym
dese, Reji kolcusu tarafindan kiit diye
alnmdan vuruluyordu..."

Mersin Universitesi 6sretim
gdrevlilerinden Oktay Giikdemir'in bir
aragtrrmasl da qdyle bitiyordu:

"Yapmrg olduklarr yasa dtgt
uygulamalarla yalruzca tiittin iiLreticilerine

de[il, biitiin halka igkence eden Reji
kolculan aynt zamanda Tiirk folkldriine
geniq malzeme brrakmrglardrr. Bugiin
dillerden diigmeyen'Qtikertme'
ttrktis0niin 9u sdzleri Reji kolculanrun
Tiirkhalkrnrn biling altrnda ne gibi biryer
iqgal ettipine en g0zel 6mektir.

Gidelim, gidelim de

Halil' im gdkertmeye varaltm,
Kolcular gdriince nerelere kagaltm,

Teslim olmayaltm Halil'im,
Aman kurgun sagahm,.."

Oktay Gdkdemir' in aragtrrmastndan

bir tiirkii daha:

Kcir olsun kolcu Avni,
6ksuz Brraktr seni,

Nenni tosunum nenni,
Sabret gelir zafilnnr...

Annelerin gocuklarrna siiyledili
ninnilere malzeme olan Reji idaresinin

katil kolculan,birgok silahh gatrgmarun

yolunu agarak yabanct sermaye
kuruluqlanmn gkarlan ulruna on binlerce

insammran yitirilmesine neden olmugtur.

Babast Reji'nin kolculan tarafindan
dldiiriilen gocu$a ninni sdyleyen annenin

allayarak "sabret gelir zamam" dedi[i
gibi, kurtulug zamanrancak4? yrl sonra

Atatiirk ve cumhuriyet ile gelebildi.
Osmanlt imparatorlu$unun yiiz karasr

olan Reji ddnemi 4 Mart 1925 ylmda
Atattirk'iin kurdulu TEKEL ile sona

erdirilebildi.
Ama ne yaak ki Cumhuriyetimian 7 5.

Kurulug yrl dtiniimiinii kutlama haarltk-
lanmn siirdtil0 bugiinlerde, iilkemizin
halkrmn yrllarca kanml emen reji benzeri

bir ddneme yeniden girmek iizereyiz...
TEKEL pargalanarak yabancrlag-

trnldrktan sonra Amerikaltlar, ingilizler,
Fransrzlar gene Reji ddneminde oldu[u
gibi ti.itiin ve sigara pazarlarrmrzr ele
gegireceklerve Tiirkiye'de Tiirk devletini
bile etkisiz hale getireceklerdir.

Nitekim Turgut 6zal'm bagbakanh$r

dOneminde Meclis'ten bir gece yartst
grkanlan yasa ile Tiirk tiitiin piyasast

tamamen yabanct girketlerin eline
gegmigtir. Tiirk ihracatgrlan bile yabancr

girketlerin emrine girmigtir. $u anda biitiin
piyasalarda Amerikan girketlerinin
istemedi[i higbir geyi yapmak miimkiin
depildir.

Yabanct qirketler artrk elbette
insanlanmtzt silahla 6ldiirmeyeceklerdir.
Ama20.Ye2l. Yiirytlm metodlan ile kul
kdle yapacaklardrr. Oltimden de beter bir
ortam yarattlacakttr. Milyonlarca Tiirk
tiitiin iireticisi, yirmi milyona yakm tiittln
tiiketicisi, yabanct girketlerin elinde
oyuncak olacak ve nesiller boyu
sdmiiriilecektir...

Tiirk ekonomisi de bundan paynt
alacak, milyonlarc4 milyarlarca dolanmz
Amerikan, ingiliz ve Fransrz bankalanna

ugup gidecek..iicretleri ve sigara
sanayicileri zengin olacak... Tiirkiye'de
fakirlegmeye devam edecek...

Akhmrz bagrmrza geldiPi zamaIn,

goktan ig igten gegmig olacak!...

SADULLAH USUMI
Cumhuril'et f 0.07.1998

Dwlef BekamAs*:
TEKEL ZAMMI YIL

SOIIUNA KAIIAR Yo 5$'Yi
GECMEYEG.PK

TBMM KIT Komisyonu'nda Tekel'in
95 ve 96 yrllarrna ait hesaplart
gOrtqiiltyor. Giiriigmelere, Devlet Bakant

EyUp A$IK da katrlarak, igletrne hakkmda

bilgi verdi. Agrk konugmastnda, Tekel

iir0nlerine bu yrl gimdiye dek yiizde 13

zam yaprldrlrnt hatrrlatarak, oltlbagrna

kadar Tekel tiriinlerine yaprlacak zam

enflasyon hedefi olan o/o 50'yi gegmez."

dedi.
Tekel Genel MUdUrii Mehmet Akbay

Komisyondayaptrfr konugmada Tekel'in
97 yrh ddnem kdrtntn da 46.196 milyar
lira diizeyinde gergeklegtilini bildirdi.

Komisyonda sOz alan milletvekilleri
ise Tekel'in bir an 6nce 6zellegtirilmesini,
Tekel'e ait Dogu' da bulunan Tuz
iqletmelerinin agrlarak igletilmesini ve

Tekel' in yeniden yaprlandrrrlmasmr istedi.

Eyiip Aqtk 97 iirUnii 300 bin ton tiitiin
ahmr gergeklegtirildilini ve bunun
Odemelerinin Oniimiizdeki salt giinii
tamamlanaca[rnr bildirdi. 300 bin ton

tiitiiniin 215 bin tonunu Tekel'in, 85 bin
tonunu da 0zel sektdriin aldr$rnr bildiren
Agrk, "Ureticiye bunun kargrhprnda 150

trilyon Odedik. Bu rakam gecen ytl 50

trilyon lira idi." dedi.
Aqtk, Tekel'e ait bin ton iiretimin

altrnda olan tuz igletrnelerinin daha dnceki

ddnemlerde kapatrlma karan altndt[tnt,
ancak sadece tuz gtkartmt ile u$ragan

kciyler bulunduguna dikkat gekerek
bunlann tekar galtgttrtlmast, 6zel sektdre

dewi igin hazrrladrlrmrz kanun TBMM
Genei Kurulunda dedi.

Devlet Bakanr Agrk lzrnir'deki sigara

fabrikasrnr, eski ve 5ehrin ortastnda
bulunmasr nedeniyle kapatacaklannt,
burada galrqan iggiler igin gerekli
tedbirlerin ahndrgrnr bildirdi. Aqtk,
Bilecik'te yeni fabrika yaptlmast
nedeniyle, istanbul Pagabahge'deki igki
fabrikasrnrn da kapanaca[mt belirterek,
gunlan sOyledi. "Onu da Gemlik'te alman

suni ipek fabrikasmm yerine tagryaca[tz.

Bu 5-10 trilyon liraya mal olacak. Ancak
Pagabahge'deki yeri herhalde 50 trill'ona

;-akrn satanz... Adana ve \lalaq'a 'da ki
sigara fabrikalan da 1'a 1'enilenecek ya

da kaparrlacalc!...
Agft Akhisar Sigara Fabrikasrrun

sansma iligkin sorulara ydnelik olarak da

sciz konusu fabrika iEin BAT firmasr ile
100 milyon dolar isim hakkr ile dn
anlagma yaprldrlrnr da belirterek, "son
durum bu firma tepkilerden dtiirii
vazgegme durumundadtr. G0riigmelere
gelmemektedir." dedi.

Sigara sektiirii
Devlet Bakanr Aqtk, Tekel 'in tiim

mevzuat zorluklartna ra$men, iizel
sektOrle rekabete devam etti[ini bildirdi.
Agrk gu anda sigara iiretiminde kullanilan
tiitiini.in y' 53 -5 4' iiniin Amerikan tiitiinii
oldufunu belirterek "kendi tiitiinii ile
yaprlan sigarayt vatandag igmiyor.
Tiirkiye'de bu yrl iiretilen tiitiiniin 60 bin
tonunu Tekel, geri kalan 6zel sektOr

kullanacak. Tiirk Tiittnii ile yaprlacak

sigarantn satl$lnl artttmak lazrm.
Akhisar'daki Fabrika'ntn satl$
sdzlegmesinde Tiirk tiitiiniiniin
kullanrlmasr gartt var" geklinde konugtu.

Aqrk qu bilgileri verdi: "Bu gtin 300

bin ton igin pazar araytp, tiitiinde kaliteyi
yiikseltece[iz. isvigre'de kurulu bulunan
ve %o50 orta$r oldu[umuz Tabacs Turcs

'Sa 'ntn ttimiinii satrn aldtk ve bu girket

aracrlryle Avrupa pazarrna agilacaprz.
Sigaralan Tekel olarak Almanya'ya bu
girket aracrh$r ile biz gdti.irece$iz ve sailg

orada yaprlacak"

Finansal Forum | 10.07.1998
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dan ahnacak ti.itiinle ilgili ihaleyaprlr
Ilk kez geffaf olarak yaprlan ihaleyi

Export Leaf ile Hail Cotton adh
firmalar alr ve TEKEL'e son derece
dUgiik bir fryatla tutun satarlar. iki
bUyUk fUti.in satlclsr Dimon ve Univer-
sal firmalarr ise bugiine dek kapah
kaprlar ardmda tiittin satmaya ahqrk
olduklan igin fiyatlarr yiiksek bulunur
ve ihaleden pay alarnazlar.

Ancak ihale bu iki frmamn giri
gimleriyle iptal edilir.Ve tekrarlarur.

Cuma giinii sonuglanmasr gereken
ihalede ne oldu[u ile ilgili bilgi hentiz
elime ulaqmadr.

Ancak iptal edilen ihale,
Tiirkiye'nin milyonlarca dolar tasamrf
etmesine vesile olmugtu.

Bu kez bir kazrk atrhyorsa, hesabmr
soraca!2. Zannederim benden Once de
TEKEL den sorumlu Bakan Eyiip Aqrk
sorar. Qtinkii bu igler onun bilgisi
drgmda yUrutiilrnilq.

nigin iptal edildifini sormugtum dnceki
giin....Yanfi aynr giin Eyiip A$IK'tan
geldi. Ge9 kaldrgr iginde bu gtine kaldr.
A$IK, ihalenin iptal ediknesinin yarar
saSladrprnr s0yledi ve rakamlarr
fakslattr.

Tekel Genel Miidiirii Mehmet
AKBAY'rn imzasrnr tagryan yazlt
yanfia gtire, ihalenin tekrarlanmasr
sonucu, Tekel bir 0nceki ihaleye
nazaran 3 milyon akryiz yetmigdokuz
bin dolar daha iyi fiyat bulmug. Bir
Onceki ihaleye g0re Devletin kazancr
6 milyon dolan agmrg.

ihalenin iptal gerekgesi ise ihaleden
sonra alrnan yazrh fryat tekliflerinin
ihalede ortaya grkan fiyattan daha
diigtk olmasr imig. Yani yamta gOre,
ihalenin iptali fayda satlamrg.

O zaman iptal edenin eline sa[l*
demekten bagka bir qey diyemeyiz.

otitm. / 19.06.1998 r{trRRiYET / 3r.07.1998

IBnsrilDAN SEqMELER-

I nerFr-E dr ti rrla gelen
Arrry BiEi En batanlan, beg
g[nlnt gffiqneler sonunda genig
kTrrth tft Erm paketi oluqturarak
AB mtnn desteHeme sistemi ile muz
ve zeytinya,$r rejimlerinde reform
planlarmr onayladrlar. Reformlar,
Oniimtizdeki yrl yiiriirlUge girecek.

Yetkililer; ytiksek kaliteli tiitiinlerin
tiretimine yaprlan yardrm arttrilrrken
daha yiiksek kaliteli tiitiin tiretimine
verilen yardrmm krsrlmasrna karar
verildi[ini agftladr.

On beg iiyeli AB de tiittin iireticisi
sekiz Ulke bulunuyor. Bu iilkeler,
italya,Yunanistan, ispanya, Fransa,
Almanya, Portekiz , Belgika ve
Avusturya olarak sralamyor. Dituryamn
en biiyift beginci tiitiin i.ireticisi olan
AB, diinya iqlenmemig tiitiin
tiretiminin Vo 5 ':riri kargrhyor. Yiizde
76 'sr ise italya ve Yunanistan 'da
gergeklegiyor.

AB - Ttirkiye Karma istigare
Komitesi toplantrsrnda, AB tarafi
TEKEL 'in bir an tince
Ozellegtiriknesini isterken, Tiirkiye'de
AB'nin gtimriik birli[inden
kaynaklanan bagta mali i9 birligi oknak
iizere tUm yiiktimliiliiklerini yerine
getirmesini talep etti.

Toplantrd4 Fransz delegasyonu
TiiLrkiye'nin uyu$turucu ticareti ve
trafiSini dnlemesini isterken,
Tiirkiye'nin et ithalatrna uyguladrfr
yasa$n da kaldtnfmasmr talep edildi.

AB - TUrkil'e Karma istiqare
Komitesi $ Bqkmr Hlsmecin Kavi,
Komite 'nin sadece bir isfiitae organr
olarak gOrev yapmaracatpr belirt€rek,
alman kararlann takipgbi olaklarmr,
uygulamalan ideyeceklerini ifede gtti.

Gegen hafta sonu toptman AB-
Tilkiye Karma isti$ae Kmitesi'nde

tffi trirtigi ile ilgili geliqmeler ve
AB Cerdiff Zirvesi'nin sonuglarr
EttildL

Tqlmuda AB tarafindan gtindeme
getirilen konulardan biri de TEKEL'in
dzellegtirilmesi oldu. Tekel'in mevcut
yaprsryla giimriik biriligine aykrrr
oldulu belirtilirken, Tiirk tarafi da
TEKEL'in Ozellegtirilmesi igin gerekli
yasal diizenlemelerin yaprlmakta
oldu[unu anlattr.

ABD'nin giiglii tiitiin lobisi, Baqkan
Clinton'r qimdilik maglup etti.
Clinton'm destekledifi yasa tasarrsr
senatodan gegemeyerek giindemden
diigerken, ABD bagkanr gocuklarm ve
genglerin saghpr igin miicadelesinin
devam edeceSini sOyleyerek, senatop
giddetle krnadr.

Sigara fiyatlannur gelecek beg yrl
iginde paket bagrna l l0 dolar
arttrrrlmasrnr Ong0ren yasa tasarlsl,
ABD Senatosundaki iki ayrr oylamada
yeterli oy saysr alamayarak gilrdemden
diiqtii. Yasa tasansr iizellikle Kongrede
gof,unlukta olan Clinton'un rakibi
Cumhuriyetgi Partinin oylarryla
yenilgiye u$ratrldr. ABD'de Kasrm
aymda ara segimler yaprlaca$rnr da
hatrrlatan Clinton, yasa tasarrsr
oylamanrn siyasi sonuglarr
olabilecepini ifade etti.

Senatodaki oylamalarrn ardrndan
basrn toplantrsr dtizenleyen Bagkan
Clinton "Tfltiin Lobisi ve Kongredeki
miittefiklerinin, bu miicadelenin
bitmedi[ini bilmelerini istiyorum. Bu
tasarr tilmemigtir." dedi. ABD'de her
gtin 3 bin gocuk ya da gencin sigara
igmeye bagladrgrnr hatrlatan Clinton,
"Her giin oldulu gibi bu giinde 3 bin
geng sigaraya baglayacak ve bunlarur
iigte birinin yaFml krsalacak. Kongre
iiyeleri bir siyasetgi gibi depil de birer
,nne-baba gibi diigiinebilselerdi bu du-
rum yaSanmazdt" diye konugtu.

DUNYA /22.06.1998

nunniynr tz8.o7.rss8Dtinya /27.06.1998
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UNTVERSAL TtIITIN'DEN
iuar,n aqua,arvrasr

Universal yaprak Ttitiin Ag
Ydnetim Kurulu Baqkanr yardrmcrsl
Nevzat Karagdzoflu, -TEKEL
tarafindan yaprak tiitiin ahmryla ilgili
olarak yaprlan ihaleyi iptal ettirdiktri
yolundaki iddialann dopru olmadrfmr
bildirdi.

"Tekel ihalesini Universal ve
Dimon firmalarr iptal ettirdi,,
geklindeki iddiaya yanrt veren
Karagrizo[lu .,TEKEL tarafindan
agrlan ihalenin iptal editmesiyle ilgili
her hangi bir girigimimiz olmadr. Kaldr
ki ihaleyi Universal yaprak Tiittin Ag
olarak katrlmadrk. ihaleyi girketimii
ortaklanndan ABD'deki Universal
Leaf Tobacco $irketini temsilen
katrldrm. ihalenin iptal edilme sebebi
ikinci ihaleyi kazananfi rmalarm daha
ucuz teklif vermesi oldu,'diye konugtu.

Diinya / 01.08.1998

TEKEL, CAMEUiN
unnricf;#T oRrAK

TEKEL, Camel sigaralannrn
iireticisi R.J.Reynolds, un Tiirkiye'deki
tiitiin girketine ortak oldu.
R.J.Reynolds Tobacco BV,nin hemen
hemen btitiin hisselerine sahip oldu$u
Revtab Ttitiin Sanayi ve Ticaret
A.g.'nin 33.1 milyar lira olan
sermayesi I trilyon 57 5.4 milyar liraya
yiikseltildi. Artrrrmla birtitte, feff l
Genel Miidtirltisii, girkete ytzde 4g
oranrnda 756.2 milyar lirayla ortak
girdi. girkete ayrrca TEKEL
Qahganlan Dayaruqma Vakfi yiizde I
oranrnda ortak oldu. Sermave
yaprsrndaki de$igikle birlikte girkeiin
adr da "Reytek Tiitiin Sanayi ve Ticaret
A.$." olarak deSigtirildi. girketin yeni
yapnrnda RI Reynolds Tobacco BV
yiizde 50.83, Ahmet Tekeli yi.izde 0.16,
iig yabancr uyruklu ortak da sembolik

Miidiirliisii, Tekel 2000 sigarasrnrn
harmanlanmasrnda kullantlmak iizere
5 milyon 435 bin kilo Burley ve g
milyon 876 bin kilo da FlueCured tipi
olmak iizere toplam l4 milyon 221 bin
kilo ABD mengeli tiitiin alacak. Tiitiin
ahmrna iligkin ihalede teklifler g

Temmuz'a kadar toplanacak.
Ote yandan, TEKEL, istanbul veTokat Sigara Fabrikalarrnrn

gereksinimi iki adet ttitiin tozu
presleme tesisinin allml igin de ihaleye
grktl. Uluslar arasl sigara iireticisi
firmalarrn katrlabilece$i ihalede
teklifler 8 Temmuz ,a kadar ahnacak.

Finansal Forum I 0l,07.lggg

TURKivE | 3o.o6.tser

Sicana A$rsr

_ ABD ilag girketi immu Logic sigara
baprmhhgrnr dnleyen bir agr geligtirdi.
Massachusetts'in Waltham kentinde
bulunan girket, ..Vakzin" 

adr verilen
aglnln, halen denenmekte olan bir
bagka ilacrn geligtirilmig gekti
oldugunu agrkladr. Verilen bilgiye g6re
scizkonusu ilagta bulunan anti nikotin
etki maddesi, insan viicudunda nikotini
ndtralize eden hiicrelerin olugmaslnr
saflryor. Bu madde sayesinde de,
nikotinin insan beynine ulagarak
ba$rmhlrk yaratmaslnln OnUne
gegiliyor.

sicana unnricir,rni
sic.q,RAya KAR$I

Devlet Bakanr Eyiip AgIK,
"Qocuklarrmrzr Sigarad an lJzak
Tutahm" Kampanyasrnr istanbul,da
baglattr. 18 yagrndan kiigtklere sigara
satrlmayacagrnr aglklayan A$IK,
kampanya ile amacm gocuklan sigara
tuzagna diigiirmemek oldugunu
bildirdi.

BASINDAN SEEMELERM
diizeyde pay edildi.

$irketin yeni yaprsrnda ydnetim
kurulunda RJ Reynolds'un 3,
TEKEL'in ise 2 temsilcisinin
bulunmasr kararlagtrrrldr. Ana
sd,zlegmede ycinetim kurulunun
yetkileriyle ile ilgili b6liimde de
def,igiklik yaprldr. Buna g6re, tiitiin
yetigtirme ve hazrrlanmasr yatrrrmlarr
drgrndaki yeni yatrrrmlar, diIer
Sirketlerin hisselerini alma,iigtiricti
kigilerle yeni girket kurma, difer
girketlerdeki hisselerin elden
grkarllmasr ve ortakhsr tasfiye
kararlan, girketin tiiriiniin de[igmesi ya
da baSka bir girketle birlegmesi ve
tiitiin yetiEirmeye ydnetik yatrnmlar
igin gerekli olan sermaye artrnml
drgrnda ana sdzlegmede yaprlacak dif,er
tiim deSigiklerde ydnetim kurulunun ov
birlipi ile karar almasl gerekecek.

Bu arada, TEKEL Genel

Bakan A$IK, Devlet BakanhEr
cinderligi ve denetiminde Ttirkive,dl
sigara iireren TEKEL, plilip Monis SA
ve RJ Reynolds firmalannrn ortak
giriqimi ile ba;latrlan kampanya nedeni
ile The MarmaraOtel inde dtizen lenen
basrn toplantrsrna katrldr. AglK. 3
kurulug ile baglattrklan kampanya ile
amaglarrnr, gocuklarr sigara tuzagtna
diigtrmemek oldu$unu belirterek. iBu
kurulugf ara aym zamanda sigara satan
kuruluglar. Ama gocuklan potansiyel
miigteri olarak gcirmemeyi kamuoyuna
duyurmak istiyorlar. eocuklai, ne
Tekel'in ne de diSerlerinin potansiyel
miigterisi deli ldir, olmamahdrr da...,l
diye konugtu. TEKEL Genel MiidLirii
Mehmet AKBAy ise baglatrlan rekabet
gartlannda birbiriyle yanqan fi rmalann
toplum grkarlarrnda bir arava
geleceklerinin gdstergesi oldugunu
bildirdi. Philip Morris Sa Genel
Miidtirii Marco Terribilini de, lg
yagrndan kiigtiklere sigara satl$lnr
yasaklayan kanunu desteklediklerini
belirtti. R.J. Reynolds Genel Miidiirii
Servisimin Cdmert ise , .,Ailelere,

Qocuklarrnrzr, sigara almaya
gdndermeyin diye sesleniyoruz', dedi.
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f,rSrNDAN SEqMELER-
TLTZ}A

I ;.,fr roh Lr{rilnrirnrrsrn r Olfenen

..i L ,i-".-,r"r wa- Sranrir de g6z1er,

:-k,,: r lLu, rrrirrluilar tdrelin kaldrrtlmast

li{"lnmurmegnrildi.
Airsan bilgiYe giire, TEKEL

:irafmrlan [retilen alkollii igkilerin yerli
re 1'abanct ortaklrklar kurularak
iiretilmesini 6ngdren tasart tasla$t
Bakanlar Kurulu'nda bekliYor.

Tuzda tekelin kaldrrrlmasmda sonra

alkollti igkilerden raktda da tekelin
kaldrrrlmasrnt igeren sdz konusu tasart

tasla$t, Bakanlar Kurulu'nda son geklini

aldrktan sonra onilmiizdeki giinlerde

TBMM'1'e sunulacak.

TEKEL Genel \'{iidriri.i \{ehmet
AKBAY'dan ahnan bilgil'e gore. bu ttir
bir iiretim alanrna girmek igin "bir miiyon

litre kapasiteli komple yeni tesisler"
kurulmasr gerekil or. Ufak tefek
imalathanelerde. derme gatma yerlerde

rakr iiretilmesi "halkrn sa$ir$r agtstndan

ve Hazine'nin bu konudaki oiast vergi

kaybrnrn onlenmesi aqtstndan" do[ru
bulunmul'or. Alkollti iEkilerde tekelin
kaldrnlmasrnrn "belli bir kontrol altrnda"

olmasr -gerekir 
or. -\ncak. konuya iligkin

son karan TB\{\1 r'erecek.

Yerli 1'a da I abancr ortakhklar igin bu

ige talip olan ;irketlerin "belli bir gap ve

diizel de y atrLm \ apmasl ve iilke qaprnda

bir dalrtrrr organizasyonu olmasl"
ong6rtili[.'r.

Arrr,-a- gerek halk sa[h[r, gerekse

Hazine'nin olasr vergi kaybrntn
.' rlenmesi amacryla taslakta, "raktntn
relnik tantmr da gok a1'rrntrlanylayaptldt
ve assan yiizde 65 iiziim ihtiva etmesi

kolulu" getirildi.
'- zim alkolti r.ireten tesislerin

i;:;.:*-ss:::r .-idukEa zor ve ciddi bir
\air:1:.. ;:::i::l:iiiini belirten Tekel
Gene, \1::;j AKB {\. ;o1'le konugtu:

"\bba : : :"i,n s-z:::ekar I ar m -v--aptt[t
gibi, diinr a:::- ::l-..:l'n burastndan

herhangi brr :"r*;. :..::: l;ine biraz
anason kart;t:::..:. :3:-.: \3)natllrP
sulandtrtlarak r:i::::::i :.: l;ki1 i

piyasaya vermeler:i,::. :,::: T -:s iakrsr

imajrnr bozaca$rn:. :":::. :ei.-r.- :.:::l le
vergi ydniinden L'i: :i*.:. ::-,:l::3.:f

1ra:acagrnr di.iqiiniiyoruz. Belli
;:aldartlar ve kalite mutlaka
aranacaktrr''.

Diinya 03.08.1998

TEKEUDE COK
ORTAKLI DONEM

Tekel'de gok ortakh ddneme paralel

yenden yaprlanma siireci baqlatrldt.

Tiitiin, tuz ve alkollii igkide yerli ve

yabancr ortaklrklar kurabileceIini
belirten ydnetim, teklifleri
de[erlendiriyor. Kuruma teklif getiren

yerli ve yabancr girketler

Sigara
Yartm kalmrg Akhisar Sigara

Fabrikast'nrn 280 milyon dolarlft bir
girket kurarak igletmesi teklifini veren

BritishAmerican Tobacco (BAI) ile oian

goriigmeler anlagmayla sonuglandr.

RJ Reynolds firmast, Tokat Tokat

Sigara Fabrikasr'nda Tekel 2000
sigarasrnt iiretmek istiYor.

SEITA firmast, Balhca Sigara

Fabrikasr'nda ortak giriqim kurmak
konusunda qahgmalarda bulundu, ancak

nihai teklifini getirmedi.

Philip Morris, RusYa Pazartna
yonelik olarak bir ortakhk kurulmastnl

teklifetti.
B eyaz Rusya' da sigara fabrikasrnrn

iyileqtirerek ortak iqletilmesi igin Neman

firmasryla gdriiqmeler yap rhyor.

Gagavuz Yeri'nde sigara fabrikasr

kurulmast ve iqletilmesi igin Moldova
hiikiimeti yetkilileriyle gdriigiiliiyor.

Ambalaj Fabrikast'nr ortak girigim

kurarak iqletmek Uzere isvigre'den
Rentsch, AwsturYa'dan Alfred Wall
AG ve italya'dan SEMAG firmalarr

teklifte bulundu.
Ortaklaga kibrit fabrikasr igletmek

izer e inglliz TWIN Marketing teklifte

bulundu.

Tiitiin
Biiyiik yapraklr ti.itiin ijretimi

konusunda RJ Reynolds firmast teklifte,
bulundu.

Gdriigmeler sonucu, 9 Aralk 1997

tanhh YPK karanyla ortakhk teqkili
kabul edilmig olup, girketteqkilinde son

aqamaya gelindi.
Bilyiik yapraklt tiitiin iiretimi

konusunda izmir'de bulunan RODOP
firmasr teklifte bulundu.

Rekon tiittin iiretimi konusunda
Fransa'dan LTR firmasr teklif getirdi.

Tov i.iretimi konusunda Ingiltere'den
Courdaulds fi rmasr teklif verdi.
Puro iiretimi konusunda Kiiba'dan
Habanos firmast Fonseca marka
purolann iiretimi igin teklif getirdi.

Alkollii Igki
Alaqehir Suma Fabrikast'ntn Rakt

Fabrikasr'na ddniiqti.iriilerek ortak
iqletmesi igin Linnlf firmasr teklif
getirdi.

Qanakkale igki fabrikasr'nda viski ve

di[er igkileri birlikte iiretmeye ydnelik
ortakhk kurulmast konusunda Kanada

SEAGRAM firmasr teklifte bulundu.

Tekirda! igki Fabrikasr'nda viski ve

diler igkileri birlikte uretmeye ydnelik

ortakhk international Distillers and Vint-
ners (IDV) firmasrteklifsundu.

ingiliz United Distillers firmast,
ortaklaga igki iiretimi ile ilgilendilini
duyurdu.

Elan! $arap Fabrikast'ntn ortak

iqletilmesi hususunda Qolako$u teklifte

bulundu.
Franstz Pernold Richard firmast

ortaklaga igki iiretimi ile ilgilendi[ini
duyurdu.

Konsantre cin getiriP, ortaklaga

iiretimi konusunda ingiliz Alcohols
firmasr teklifte bulundu

Krrgizistan'da votka ve benzeri
igkileri birlikte iiretmeye y0nelik Krgz
Alco firmast teklif getirdi.

Tuz
izmir Qamaltt Tuzlast'ntn modernize

edilerek kapasitesinin artrtltp ortaklaga

igletilmesi konusunda Hollandalt Akzo
Nobel firmasr teklifte bulundu

Tuzla'da ortak iiretime ve bu aY

baqlanryor.

izmir Qamalfi Tuzlast'na ortaklaga

liman ingast ve igletilmesi konusunda

Qotakoflu firmasr teklifte bulundu.

Vergisiz Satrq Mafazast
Tekel'in vergisiz sattq mapazalartntn

miigtereken iqletilmesi konusunda da

Fransa'dan Saresca, isvigre'den
VeitNauer. Dubai'den Gulf Center
Trading LLV ve ispanya'dan Aldesa
fi rmalarr teklif getirdi.

Radikal 04.08.1998
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TUTUN EKSPERLERi
oenrueGi
eULreNi

Seval & Adnan BA$PINAR nfilV
Giilay & Ali KARAGoZ BENSU
Sevim & Ahmet YALQIN DiLAN HACER
Dilben & Mukredir $ENT{.rRK TAHA SELIM$AI{
Arzu & Ercan GIINE$ NESiMi EMBK
Zehra &Si.ileyman SARICA ZEyNEp ilZeijn
Hatice & AIi AK$IT EREN
Hatice & Kenan KINAY YUSUF NUR

Serpil & Hakan HACILAR
Meltem &IzzetERTURK
Sevgi & Omer REIS
Sevgi & Tunay QOBAN

Giilgin Hamm & Oguz BITER
Ahfet Harum &ismail Hakkr ESER
SevdaQiL & yalgrn GUZEL

g(ZDEN HAgERLER

15.06.1998
17.06.1998
25.06.1998
29.06.1998
09.07.1998
14.07.1998
15.07.1998
18.07.1998

04.07.t998
24.07.1998
22.08.1998
22.08.t998

06.06.1998
26.06.1998
10.07.1998

Evlenen arkadaglara 6mtir boyu mutluluklar
diler; Yeni do[an yavrularrmrzada sa[hkh,
mutlu, uzun dmtirler dileriz.

38.Sayrmrzrn bulmacasmr gozen 5 arkadagrm:rza Taha
AKYOL'un eserlerinden Bilim ve yanrlgr ile Medine,den
Lozan' a adh kitaplarr verilecektir.

iKi 
'ORU 

(Ki EEVAP
l) 0.9999999.....:l oldupunu ispatlayrn
2) Yenilenin elendi[i birmasa tenisi tumuvasma yaprlmaktadrr.
Katrlan 143 kigi, var ise birincinin segilebilmesi igin toplam
kag mag yaprlmahdrr.

sin oxcnri qozUMLER
1) insan saqr bryrfrndan cince grkar
2) 8.877.690

rirnpBAGr$r
Dernek Kttiiphanemiz

yeniden di.izenlenmig olup;
ktitiiphanemizden okumava
ahnrp igi biten kitaplarrn iade
edilmesi; ayrrca ellerinde kitap
bulunup dernek kiitiiphane-
sine baSrgta bulunacak
arkadaqlarrn dernek ycinetim
kurulu i.iyesi arkadaqlar ile
temasa gegmesi rica olunur.
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nirUnE$md
oenruerl
eULrEra

Fransrzca evet (okunduSu gibi)-
Diyarbakrr Merkez Miidtirltl[iine
ba[h bir ahm noktasr 7)Alfabetik
igaretlerin her biri- Giiven, emniyet
8) Sevi- Eski dilde su- Oturma,
eyleqme 9) Bir harfin okunugu-
Devam ettirme- Hristiyanlarrn
ibadethanesi. 10) hadesi olan- Tersi
belirti, nigane, eser- Bir yi.izdlgiimii
birimi 11) Bir nota- Atm normal
yi.iri.iyi.iqii- Kara Kuvvetleri
Komutanhlr. 12) Keder,tasa,kaygr-
Dokunmak fiili- Bir haber ajansrmrz
13) Halk dilinde kopek- Bir sayr-

Amerikyumun simgesi- Binanrn girig
krsmr 14) Yerli mahnr simgeleyen
harfler- Tersi ters, alrqrlmrgrn
drgmda,muhalif- istilah, had 15)
Adale- Ekmekyapan kimse- Zeybek

3T.Sayrdaki bulmacayr
gdzerek Erdal iNONU'ntin
"Amlar ve Diigtinceler" adh kitabr
kazanan Mustafa ALACAN ve

Y.Ttrran CUt UvfSnR arkadag-
lanmrzr tebrik eder; ilgi gdstererek
gozi.im gdnderen okurlanmza da
tegekkiir ederiz.

15I413I211IOatIt

1

t0

il
I2

13

H

b

SOLDAN SAGA :

I t Isrganlar takrmmdan keskin kokulu bitkiler familyasrna ait bir bitki.-
Itikat. iman- Takrmm krsayazrhqr. 2) Baston- islam dinine gore kryamet
guni.i toplanrlacak yer.- Peru'nun baqkenti. 3) Tersi bir bayan ismi.- Beyaz-
I; rapmakta sanat icrasmda kullanrlan qey, el vasttast. 4) Tiirkiye'nin
trat-rlceki rumuzu.- Osmanh Devletini pat galay an antlagma. - O ltim cezast.

5) Bir renk- Deyig,soyleyig, deme ve sdyleme tarzr- Viicuttan atrlan zehirli
bir artrk. 6) Nizamname- izmir'de bir tiitiln depomuz. 7) Ulkemizin
Asya'daki adr- ig organlartmzdan- Bin metre. 8) Biriilke- Bir cetvel adr-

Bir gegit madeni kaplama. 9) Terakkiperver- Tayin etmek. 10) ingilizce
giqman- Ahldkla ilgili- iskambirde birli. 11) Tersi sagsz- Birbirine eq iki
gey- Gelecek. 12) Musikide birbirini takip eden iki noktanrn meydana
getirdi[i arahk- Bir kiginin sahip oldugu btiytik arazi,koqk. 13) Molibdenin
simgesi- Bir erkek adr- Damla. 14) Elgilik uzmanr- Tersi manyetik bant-

Fas'rn kuzeyindeki srra daSlar 15) En fazlatntinyetiqtiren ilimiz- Vi.icut

ifrazail - Sine, gci$i.is

YUKARIDAN A$AGTYA:
1) Kemiyetle ilgili, miktar- Namaz krldran din gorevlisi. 2) Tutsak- Nam-
Bir nota- Ti.ittinde 1994 iiriin yrhnda uygulanmast baqlanan tiretim
planlamasmm yaygm adr. 3) Fazlast aqtk usandtnr- Heybetli- En ktsa

zaman 4) istanbul'un tarihi ilgesi- El ile yaprlan 5) Maddeci bilgi
teorilerinin temel kavramlanndan biri- Biiyiik paket- Tersi T.E.Y.O.'da
gcirev yapan Pataloji profesoriiniin soyadt. 6) Eski Mtsr'da giineg tannst-
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rOm rtirtiN otiNvastNDAN
ein nrolz KAyDt,
"oEMiR u[ucAKU"

1937'de iskege'de dogdu. Ailesiyle birlikre
Tiirkiye'ye. giigen, Rumeli terbiyesi ile berober
sevecen, lstonbul Beyefendisi edoh bu kibqr
o$obeyimiz, ijnce Burso Ziroot Mektebini doho
sonro do Tiifiin Eksperligi Okulu'nu bitirerek ik-
lisodi sovogto yerini oldr.

Uzun sijre miiboyoo hizmeti yoptr. Burso
Bogeksperli!inden sonro otondr$r'Bondrrmo
Bogeksperligi gorevini surdurUrken oromrzdon
oyrrldr. Mesleki ohlokr, gohgkonh$r, i9i konusun-
doki titiz ve odiin vermez dustinceleri ile meslek-
toglorr orosrndo sevilen, modern giyimli bu ki-
bor beyefendiyi 17.08. lgg8 torihinde elim
bir trofik kozosrndo koybettik.
' Eksper comiomrz igin elem verici bu oloydon
sonro gok soyrdo seveninin kotrhmrylo onu son
yolculu$uno u$urlodrk... Bir Demir A$obey
vordr... diyecek onu tonryonlor. insonlr$rnr
soygrn kigiligini hotrrloyocoklor.
Tiim meslektoglorrmrz odrno merhumo Al-
loh'tqn rohmet, yokrnlorrno ve tijm comiomrzo
sobrr ve bogsogh$r dileriz.

BANDIRMA EKSPERLERi

sin iorldsr onun
HAKKA vUntioii

Mustofo Yi.icel Gomh, 1955 yrhndo istonbul'un
Uskudqr ilgesinde dogdu. Ayni yerde ilkokulu ve
ortookulu okudu. Lise tqhsilini o zomonki odrylo
Hoydorpogo Sonqt Okulundo tomomloyorok yi.ik-
sek tohsil igin de Yrldrz Teknik Universiiesine gire-
rek Elektrik Muhendisi oldu.

"1977 yrLndo Tekel Genel MtidtjrlUgune Elekr-
rik Muhendisi olorok girdi. Mokine Donotrm
$ubesinde goreve boglodr. Qegitli Mi.iesseselerde
gohgtrkton sonro I0 yrldrr Yoprok Tiitun igletme
ve Ticoreti Mliessesi Yofirrm gubesinde Elektrik
bogmiihendisi olqrok gorev yopmoktoydr.

Bu sijre igersinde hig bir kimseyi krrmomoyo
ozen gosterdi. Ziro sevecenlik, iyilik, giizellik, ho9
gorU onun yoprsrndo vordr. Fedokor, cincU ruhu
olon, girigimci, otok, risk olmoyr seven bir yopryo
sohipti.

Ne yozrk ki onu goreve giderken AYDIN -

SELCUK civorrndq 29.06. ,|998 
torihinde elim

bir kozo sonucu koybettik.
ldeolist bir meslek qdomr kendi omrlinden

uzun sijrecek ideoller ve yUksek de$erler iginde
yogodrn. Ruhun 9od olsun...

Nedim KARASULU
Tijtiin Eksperi

NAZIM ARGUN NGNgrViMiZi KAYBETT|K
1914 yrlrndo lsporto'nrn Gonen Koyiinde do$du. ilk o$retimini koyunde, Ortookulu lsporto'do, Lise

o$renimini de Bursq Ziroot okulundo tomomlodr.
1939 yrhndo girdigi Tiitijn Eksper kursundqn 1943 yrhndo mezun oldu.

srndrrgr'do, bogloyol leslek yqtomrnr, yurdun dartbir yonrndo Tutun Eksper-
ligiycporok surdi;rdii. 

,|954'de 
otondr$r Somsun Bogekiperligigorevini,izm,'

Bogeksperligi ve Teknik gef gorevleri izledi. izmir Merkez Mijdij; yordrmcrhgr
gorevinde iken 06. 09.1979'do emeklioldu.

Emeklilik sonrosrndo do yrllorco Hozine Dr9 Ticoret Miistegorlrlr Ekspertiz
Heyet Uyeligi ve.bilirki;ilik yopon ogobeyimiz, I2 Temmuz 'li9B "pozor'gunu

oromrzdon oyrrldr.
Mesle$inde titiz, dijrtist, golrgkon ve yordrmsever kigiligi ile tqnrnon

o$obeyimize Alloh'ton rohmet, geride brroktr$r oilesine u" r"ll"ktoglorrmrzo
bogsoghgr dilerim.

Ruhu 9od olsun... Mr,igtak HASEL


