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Kademe ilerlemesi, derece ilerlemesi diyerek gegen yrllardan sonra'
trkanan kadrolar ve bunun gahqana getirdigi ekonomik ve dzliik haklarr
kayrplarr nerede ise memuriyet kavramr ile birlikte arulan olumsuz sonuqlar
olmuqtur. Bu yiiksek dereceli memur kadrolanrun Kurumlar da srk srk i9

Hiikiimetlerin koalisyon
gahit olduk'
yaprldrfrna
ortaklan arasrnda pazarhkkonusu dahi
Sayrh Karafl ile
giin
98111459
ve
Bakanlar Kurulu' nun 24.06.1998
Mildiirliilii
Genel
Tekel
I Sayrh Cetvele dahil kadrolardayaprlan defiqiklikle

geki gmelere neden oldulu na, halIa gegmi g yrllarda

Miidtirlii[ii biinyesinde mevcut 3. derece
iqletme Mtidiirliigi kadrolan iptal edilerek yerine 42 adedi 1, derece, 17

Yaprak Ti.iti.in iql. ve Tic. Mtiessesesi

adedi2. derece olmak iizere toplam 59 adet kadro ihdasr yaprlmrgttr.

Yaprlanir.ve2.derecekadroihdaslartntnanlamrnteniyi
mafdurlanrun bildi[ine eminim. Amlan kadro trkamkhklafl nedeni ile yllardr

ekonomik kayba ulrayan idari giirevdeki arkadaglarrmztn problemleri gerek

bugi.in igin, gerekse emeklilikle ilgili olarak btiyiik dlgiide gdztime
kavugmugtur. Gtinliimiiz ttim Yaprak Ttitiin igletme Miidiirliiklerinin I ' derece

kadrolara sahip olmasrndan yana. Ancak Miiessese Miidtirlti[timtziin Igletme
Miidtirli.iklerinin Do[u ve Giineydolu' da olmast, Yaprak Tiittin iglemesinin
olup olmamasr ya da Tiitiin iiretim ve i9 kapasitesi gilz dntine almarak en
azrndan bir derecelik kademe getirilmesi diigi.incesinin de kendi iginde mantt[t
oldufu bir gergektir. Da[rtrmrnda dzellikle iiretim agrhkh olarak bazr Iqletme
Miidiirli.iklerine haksrzhk yaprldrfr izlenimi edinilse de 2. derece kadronun,

miiklesep halinde ekonomik ma[duriyeti iinleyecefini dtiqiinerek teselli

Ahm
bulmak miimki.in olmaktadr. lggSHaziranayna kadar Yaprak Ttitiin
var
kadrosu
Mtidflrii
igletme
1.
derece
ve Tic. Miiessesesinde toplam 18 adet
iken, buna bir seferde 42 kadronun ilave edilmesi gok iinemli bir olaydr'

anrmlzsayrn Eyiip A$IK ve Tekel Genel Miidiirlti$i ile, Yaprak
Mtiessesesinin ydneticileri olmak iizere emepi gegenlere teqekkiir

BaSta eski Bak

tiittin

borgluyuz. Dileriz bundan sonra, pek gok kamu kurumunda iirnepini
goritigtimtiz, personelin kadro pozisyonlarma bakrlarak her yrln baqmda
iirti'uq olan kadro talepleri yaprlarak birikmeye ve ttkanmaya neden
olmayacak gekilde bir sistem igletilir.
Devlet Personel Kanunun' da de[igiklikler yaprlarak sozleqmeli
Personel statiisiinde memur gahgtrrrlmaslna son verilece[ini bastndan

o[renmig bulunuyoruz. Umit ederim Devlet Personel Bagkanhfr nezdinde
ylp-rq oldrrgu** giriqimler neticesinde yeni Devlet Personel Kanununda
yeti afu:z. Bunun Tiittin Eksperlerinin iicretleri ile dzliik
iru't
"ttigi*i"
haklarrni yansrmasr da unvan sralamasmdaki yerimiz tilgtisiinde olacaktu'
Yaprak Tiitiin iqletme Miidtir Yardrmcrhklarnn da7 Sayrh Cetvelden
grkartrlarak I Sayrh cetvele gegirilip, sigara Fabrikalarrnda oldu[u gibi I '
derece kadro verilmesi igin yillardrr gaba gdsteriyoruz. igletme Mi.idiir
Yardrmcrhklanmn I Sayrh cetveli kapsayan tabloda tanrmlanmamast nedeni
ile sonug alamadtfrmrz bu talebimizin, yeni kanunun gftmasr neticesinde
beklentilerimize cevap verebilecek bigimde gergekleqecepini umuyor'
Saygtlar

sunuyorum'

Faruk G'L'INAR
Yiinetim Kurulu Bagkanr

EgltLt-Ekim
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Meclis Tutanaklanndan ( I )
Avni B. (Samsun) - Arkadaglar, inhisar idaresinin
yaprak tiitiin ticareti yaprp yapmamasl hakkrnda gok
yakrndan tatbikat sahasrnda ticaretine qahit oldu[umdan
miisaadenizle bir kaq nokta arzedeyim_. EU_n-dan ri,q ay
evvel ... Samsun'a gitmigtim. Baktrm ki memleket
biiyiik bir matem iginde, her yerde olan kriz orada da
bi.ittin giimulile cari; (2) Halbuki bu gekingenlige hig
sebep yok., tiittin mahsulii gegen senelerden daha nefis,
ahcrlar Amerika'dan gelmigler, bilhassa Samsun
ti.itiinlerinin son senelerde yen i ahcrsr olan italy ainh i sar
idaresinin miimessilleri de orada, tabii bu vaziyetcalibi
dikkatti, yerli tiiccar yerlizinaendige iginde idi, biiytik
bir hassasiyetle ve btiyiik bir vukuf ile bunu takip eden
inhisar idaresi ile temasa gegtim. Onlar hakikaten bu
ipi yakrndan takip ettiler ve ferdasmda (3) hakikaten Ttirk
inhisar idaresine ldyrk bir cesaretle faaliyete girigtiler.
Tesadiif o gece beni ecnebilerle bir mahalde bulugturdu.
Baktrm ki ortahkta bir tel6q var. Anladrm ki bu
inhisar idaresinin ige girigmesindendir. Ecnebi tiiccar
adeta bir orduya hareket emri verir gibi telefonlarla,
telgrafl arla miilhakattaki memurlarrna talimat verdiler
ve ferdasr inhisar idaresinin pegine takrldrlar ve on beg
gi.in zarfinda piyasadan (300) bin Lira Tiirk Z;irnar ve
Tiirk tiiti.inciileri lehinde b ir meb ldf temin edilmi g oldu.
Halktabiatr ile bundan gokmemnun oldu. Derhal inhisar
idaresine tegekktir igin vesatatrma (4) mtiracaat ettiler.
Bendeniz de bu vazifeyi maaliftihar (5) kabul ettim ve
bunu buradan Heyeti Aliyeni ze arzediyorum.
Bendenizce inhisar idaresinin yaprak tiitiin ticareti
yapmast dofrudur ve milletin lehindedir.
1)

Tiitiin inhisarr Kanunu gririigmelerine iliqkin 8.6.1930
tarihli oturuma iligkin Meclis Tutanafr.

Konugmacr:Samsun Milletvekili Avni Bev
2) Kapsamryla gegerli.
3) Arkasrndan.
4) Aracrhgrma.
5) Onur bilerek.
Bagmtifettig

Metin LWAL
Bey'in Argivinden

olUvrsUz
Umurumda de[il dersem yagadrklanm
Yalanlamrg olurum gdzlerimdeki anlamr.
Hayat bu, grkmazyollar gibi.
Bir bakmrqqrn bir oradastqbif b-Uq{Ar
Savruluveriyorsun;
Tozlu yollardaki topraklar gibi.
Rtizgar esiyor bu yollarda,
Ama yrinti belli de$il.
Uguveriyorsun;
Bagka yollara, baqka akgamlara.

Bir

ses

gibi gecenin karanhgrnda,

Diiqiiveriyorsun hig bilmedifin bir topra$a.
Yabancr oluyorsun, bir yabancr.
Sonra eziliveriyorsun.
Difer tozlarrn altrnda ve gi.inahlannla.
Yagryorsun dostum,

Trpkr tozlu yollardaki topraklar gibi.
Savruluyorsun, uguyorsun, eziliyorsun.
Ama yok olmadan, yok olurcasma.

Oltim bir adrm geride, nefesi ensende
Hissediyorsun.

Yine de ya$lyorsun.
Qiinkii ya$am giizel. Acr da, tath da olsa
Yaqayacaksrn, yagamahsm.

Trpkr tozlu yollardaki topraklar gibi.
Yeniden.

Ttim ruhunla,
Var olmadan, var olurcasrna.

Mustafa Giilge
TEYO 3. Srnrf

siclnawr
Sigaram da trpkr sana benziyor sevgilim,
Onun da goztimii yagarttrlr oluyor, ara stra
dumanr ile

igerken higlifini,
Atarken bitti$ini hafi rlatryor bana
Ne garip, deSil mi sevgilim?
$u doksan kurugluk sigara
Ne kadar da benziyor sana.

Zehirliyor.
Hem de zevk veriyor insana

Tiitiin Diinvasrndan
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$unu da unutmamak gerekir; gok

cuMHunivETvE r;rz
Egemenlilin bir tek kiqinin elinde

olmadr[r ve oy hakkrna

sahiP

yurttaglarca segilen temsilciler eliyle
yasalara uygun bigimde kullanrldt$t
ydnetim bigimidir. Cumhuriyet sOzcii[ii

0zlemleri olan gewelere kargr bir Onlem

niteli!indedir.
1924 Anayasa'srnda devlet bigimi
olarak cumhuriyetin, hukuksal olmaktan
gok siyasi bir anlamr vardtr; amag devlet

bir hanedana ait olup
gegmesini,
soydan
Yani saltanatt

Arapga'da toplu durumda bulunan
"Kavimi" ya da "Ulus anlamtna gelen

baqkanh$rnrn

"Cumhur"'a dayantr.

6nlemektir.

Neticede

"respublica" (res "soy,olay,olgu" ve pub-

lica "halk, kamu") scizciilii de devletin

Ttirkiye CumhuriYeti AnaYasala-

n'nda yer alan "Tiirkiye Devleti

biiytik bir milliyetgi olan Atatiirk bu
galdagla;ma srastnda ulusumuza Ozgii

saf ve temiz delerleri korumak ve
geligtirmek degerini de biliyordu. "Biz
batr uygarhfrnr bir taklitgilik yapalm
diye almryoruz. Onda iyi olarak
gdrdiiklerimizi kendi biinyemize uygun
bulduSumuz igin dtinya uygarhk dtizeyi

iginde benimsiyoruz," diyerek
kimli[imizi ve tarih bilincimizi inkar
etmeyen yiiksek bir erdemi savunmu$tur.

Yeni Tiirkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluqu ile birlikte her alanda yaprlan
reformlardan Olke tiittinciiliilii de payrnr

kamusalh$rnr, bir kamu organt oldulunu

i.ilkesiyle ve milletiyle bOliinmez bir

belirtir.

biitiindiir" ifadesiyle devlet bigiminin tek

Bakanlar Kurulu karan ile Reji qirketinin

Bu genig anlamryla "Cumhuriyet"
egemenlilin yurttaqlar toplululuna ait
oldupu hiikiimet bigimi demektir.
Giiniimiizde dar anlamda "Cumhuriyet'
kavramr Devlet BaSkanm belirli bir stire
iqin dolrudan ya da dolayh olarak halk

yaprh oldupu belirtilmektedir.
Ayrrca demokasi ve cumhuriYet

faaliyetine son verilmig,

kavramlart da birbirine kartgttrtlma-

tarafindan segilmesine dayanan hiikiimet

baqh$r altrnda "Tiirkiye Cumhuriyeti
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devletidir" denerek cumhuriyetin igerili
de belirtilmigtir.
Vatanrn kurtulug miicadelesini
Cumhuriyetin ilantnt btiyiik insan

inhisarlar Umum Miidiirlii$i kurularak
tiitiinde devlet tekeli oluqturulmugtur.
Meslek grubu olarak bizi yakmdan
ilgilendiren geligme ise 1929 yrhnda
Tiitiin inhisar idaresinin Eksper ve
harmanct yetigtirilmesi amacryla "Ttttin

qeklini igerir. Ama bu dar anlamda
cumhuriyet olarak nitelenmeyecek bir

ydnetim bigimi, genig anlamdaki
cumhuriyet tantmtna uyacakttr.

ingiltere'de oldu[u gibi;
egemenli$in segilmig organlar aractlt[r
ile halkrn etinde bulundufu bir iilke genig

anlamda cumhuriyet olmakla birlikte
devlet bagkanhgr soydan gegiyorsa dar
anlamda cumhuriyet depildir.
E$er egemenlik yalnrzca belli bir

srnrfin elindeyse buna aristokratik
cumhuriyet, yani segkinler cumhuriyeti
denir. Egemenlik halka aitse demokatik
cumhuriyet ya da halk cumhuriyeti adr

mahdrr. Cumhuriyet bir bigimi,
demokasi ise igeri[i ifade eder. 1982
Anayasasmda cumhuriyetin nitelikleri

Atatiirk Nutku'nda veciz ifadelerle
anlatrr.

"Efendiler bu beyanattmla milli
hayatr hitam bulmug, farz edilen biiyiik
milletin; istiklalini nastl kazandr$tnt,
ilim ve fennin en son esaslanna miistenit
ve asri bir devleti nastl kurduSunu
ifadeye gahgttm.

milli

Bugiin vasrl oldu$umuz netice

verilir.
Cumhuriyetin bir devlet bigimi mi
yoksahiikiimet bigimi mi oldulu dteden

asrlardan beri gekilen milli musibetlerin
intibahr vebu aziz vatanrn her k0qesini
sulayan kanlann bedelidir.
Bu neticeyi; Ttirk genqli[ine emanet

beri tartrqrlagelmiqtir.

ediyorum."

Tiirkiye
1982
1961,
1924,
Cumhuriyeti'nin
"
maddelerinde
birinci
Anayasalannrn
bir
Cumhuriyettir"
Devleti
Ttrkiye
ifadesiyle cumhuriyet bir devlet bigimi
olarak kabul edilrnektedir.
Oysa cumhuriyetin ilamna iligkin 29

Ekim 1923 tarihli yasa " TiirkiYe
Cumhuriyeti'nin gekli hiikiimeti
cumhuriyettir" derken bir hiikiimet
bigimi olarak 6ng6rtyordu.
Fransz anayasalan da cumhuriYeti
birhiikiimet bigimi olarak kabul etmigtir.

Tiirkiye'de 1924

AnaYasa'smda

cumhuriyetin bir devlet bigimi olarak yer

almast saltanattn ve hilafetin

kaldurlmasrndan sonra" geriye ddniig

Ve devammda

"

EY

Tiirk Genqlili "

ifadesiyle baglayan

hitabrnda

cumhuriyeti ya;amanln ve yaqatmantn
nedenli zor olacalmt ancak bunun kutsal
bir gdrev oldu[unu s6Yler.

Atatiirk cumhuriYetin ilanr ile
birlikte modern ve demokratik
cumhuriyetlerde var olan ilkeleri, galda$

bir ulus olabilmenin gere$i olarak
Ongdrmiig ve aktlct

bir sentezle Yeni

Tiirk Devleti'nin temel niteliklerinden
saymlgtlr. Tiirk insant da kendisinde
zatenvar olandzgiir kimli[ini de ortaya
koyarak yetmi$ beg ytlltk gegen siire
iginde uygar diinyada hak ettifi yeri
almrgtr.

almrg 30 Temmuz 1924 tarihinde
173 I sayrh
inhisar kanununun yiiriirliile girmesi ile

eksperi" kursu agmast ve tiitiin
eksperlerini, teknolojik geligmelerle
diinya tiitiin ticareti hususlarrnda

bilgilendirmek igin Avrupa'ya

gtindermesidir. Bu uygulama yeni
kurulan Tiirkiye CumhuriYeti
Devleti'nin tiitiinctiltik sektdriine ve
egitilmi$ insanlara verdi[i 6nemi
gdstermektedir.
Bu giin artrk elli bin kigiye istihdam
saplayan ve beq yiiz bin tiitiin ekicisi ile
birlikte yaprak tiitiin ve sigara sekfdrii,

hiir teqebbiisiin de bu yarrgln igine
katrlmasryla ig ve drq piyasalar4 geligmig

diinya standartlartnda kaliteli iiriin
sunmanln gayreti igindedir.

Cumhuriyetimizin 75. Yrhnr
kutladrprmrz 1998 yrhnda mensubu
bulundu[umuz Tekel Genel MiidtirliifU
T0rkiye ekonomisinin en dnemli ve

biiyuk kuruluglardan birisi olma

dzelli$ini s0rdiirmiiqtiir. Kiikleri 133 ytl

dncesine uzanan

kurumumuz
yrllar
de daha etkin
iginde
dniimiizdeki
ve dinamik bir yaprya ulagmak
zorundadtr.

BUyiik insan Atatiirk 9u veciz
ifadelerle Tiirk insanrna duydu$u giiveni

sarsrlmaz bir inangla savunmu$tur.
"Benim nagiz v0cudum elbet bir giin

toprak olacakttr, fakat TiirkiYe
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktr'"

Y0netim Kurulu
Esliil- Ekim 5
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TUTUNUx 75 YILI
Metin UUAI,

Tiitiin inhisan, 26 gubat lg22

Bagmtifettip
metinunal@ hotmail. com

75 Yilhk Cumhuriyet dcineminde,
tiitiinle ilgili pek gok diizenleme

yaprlmrgtrr. Bunlardan dnemli
g0rtlenler, 6zet olarak aga$rda
sralanm4tr. Cumhuriyet ruhuna yakrgr
bir heyecanla delerlendirilece!ini
umartm.

l8 Mart

1920 tanhli gifre telgraf ile
Heyeli Temsiliye adrna Mustafa Kemal
tarafindan, Reji idaresi mevcutlarrrun da

en b[yUk miilkiye ve

maliye

memurlarrna bi ldirilmesi, istanbui'a
irsalat yaprlmamasr istenmiqtir

Ankara Hiikiimetinin

ilk Malive
Bakanr Hakkr Behig Bey'le b.
Umumiyenin Ankara Temsilcisi Ali
Cevat Beyin gdriigerek; sayag
sonrasmda hesaplagmak iizere vergilerin

Ankara'ya verilmesi anlagm-asrna
paralel olarak Reji'nin varhlr kabul

edilmiq, 28.02.t920 tarihli ve I 03 sayrh

1920 yfi Muvazene-i Umumiye
Kanunu'nun 22. Maddesiyle; ,,Reji
idaresi, B.M.M. Hiikiimetinin esemen
olduSu yerlerdeki idare ve teqkilatrna
zar ar y ermemek qartryla gah gmalannr
siirdiiriir" hUkm[ getirilmigtir.

7.5.1921 tarihinde, tUtfln ithali
yasaklanmrgtu.
1922

yft l. Avans yasasrnrn 4.

tuthli

ve 55 8 sayrlr kanunla 1925 mart ayndan

itibaren hiikiimet tarafurdan i gletilmeye
baglanmrgtr. inhisar idaresine 6 milyon

Iira sermaye verilerek Muhasebevi

Umumiye Kanununda mUstesna olarak
idare edilmesine karar verilmiqtir.
8.2.1926 tarih ve 734 sayitkanunla
TUttin inhisanmn Htkiimetge iqletilmesi
selahiyeti 1930 mali yrh sonuna kadar

uzatidr.
7

.4.1926 tarih ve 803 sayrh kamrnla

tiitilr tohumu ihracatr yasaklandr.
7.6.1926 tarih ve 917 sayirkanunla.

her tiirlii tiifiin ve tiitiin mamiillerinin
ithali devlet tekeline almdr.
Tiitiiniin borsalarda alnrp satrlmasr
hakkrnda Borsa talimatnamelerindeki
maddenin uygulanmasr, 29 Kanun_u

Evvel 1926 tarihli ve 4565 savrh
karamame ile tehir edildi.

(Tutun inhisarr idaresinin yazsr bu
briliime konulacaktrr. )

inhisar Bey'iyeieri l/3'inin ham
mahilleri ve gehit yetimlerine tahsis ve
tevziine datr 30.5.1929 rarihli ve l4g5
sayrh kanun grkartrldr.
1930 yrhnda 1703 numarah Tiitiin

Tekeli Kanunu grkartrlrn4, tiitiin devlet
tekeline ahnmrg,; tarrml, ahmr, ticareti
dtizenlenmigtir.
2 Nisan 1330 (1914) tarihli Tiitiin

Tekeli Kanunu

ile Nizamnamesi

yiiriirliikten kaldrnlmr gtr.

31.5.1930 tarihli ve 1660 sayrh
Maddesiyle; Reji idaresinin 1922
kanunla, 1.6.1930 tarihinden itibaren,
yrhndan baglayarak katma btitge ile
Ttitiin inhisan idaresinin de Maliye
y0netilece$i, memur ve hiznetlilerinin
Vekaleti
tarafindan idaresi
ayhk ve gegitli giderlerinin diler devlet
dngdrtilmiiqtiir.
daireleri hakkrnda gegerli hiikiimlere
12.6.1930 tarihli ve 577 sayir
g0re
kargrlanacap.r karara ba$lanmrgtrr.
1923 yrh gubat ve mart aylarrnda,

izmir iktisat Kongresi yaprlmrgtrr.
Kongrede, ttiti.in tekelinin ve Reji,nin
kaldrnlmasr, ekim srnrrlamasrndan
vazgegilmes i istenm i gtir.

T.B.M.M. ile istanbul Reii idaresi
aras urda

ITILAFNAME imzaianmrgtr.

Bu anlaqma, 14.6.1923 tarihli ve 2510
sayrh kararname ile onaylanmrgtu.
Briylece, rejinin durumu kesinlegmig ve
cinceden haber vermek gartryla Ankara
Hiikiimeti'ne fesih yetkisi tarunml$tlr.

6
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B.M.M. karanyla,tiitiin tekelinin siireyle
srnrh olmadrgr kabul edilmiqtir.

5 Kanunisani l93l

yrhnda

Ankara'da 1. ZkaatKongresi toplanmrg,
tiitiinle ilgili olarak, siyasi, kanuni,
iktisadi, zirai Onlemleri dnerilmigtir.
29.5.1932 tarih ve 1989 sayrh
kanunla inhisarlar hakkrndaki hukuk ve
vezaif Gtimriik ve inhisarlar Vekaletine

devredilmiqtir.Hiikmii sahsiyeti haiz
inhisar idarelerinin Umum Mi.idiirliik

qeklinde tevhid

edilebileceEi

(birlegtiri lebi lecegi) 0ngdrUlrni.igriir.

27.4.1932 tarih ve 12677 sayir
kararname ile Ttitiin inhisarr
Kanunu'nun uygulamasrna ilgkin
nizamname ytirtirlt$e konulmuqtur.

25.12.1933 tarih ve 2359 sayrh
kanunla, tiitiin ticareti yapmak Uzere,
Tiirk Ttttin Ltd. gti kuruldu.
15- t

8 Nisan 1934 tarihinde

Ankara'da 2. Ziraat Kongresi toplandr.
Kongrede; rskarta ve iskonto meseleleri
ile ttitiin tecaniisii (ayrr cinsten olma)
tartrglldr.

Ahm - satlmtn denk halinde
yaprlmasr, sOzlegmeye ba$lanmasr,
anlagmazhklarm Ticaret Odalarrnca
gciztilme s i, ftr ac at kazang vergisinin
kilo
iizerinden ahnmasr gibi kararlar ahndr.
2. Ztraatkongresinde alman kararlar,
11.6.1934tanhli ve 2506 sayrh ekiciden
tUtUn alma kanunu ile uygulamaya
konuldu.

1934 yl/ln'da inhisarlar Umum
M[dUrliigii biinyesinde Tiitiin igleri
Krsmr kurulmuqtur.Bu krsma baEh
olarak Ziraat Fen gubesi, y.T.Ziriat
$ubesi, Y.T.Mtibayaa gubesi, y.T.
Imalatr gubesi ve Tiitiin Fabrikalan
gubesi faaliyete gegmigtir.

25.6.1938 tarih ve 3437 savit

kanunla tUtun tekeli yeniien
diizenlenmigtir.

3780 sayrh

Milli

Koruma

Kanunu'nun 26. Maddesine istinaden
do!rudan doguya ekiciden ti.itiin ahmr
igin Ticaret Vekaleti hesabma ve yerli

Uriinler Ti.irk A.g. ile Ttirk Tiitiin
Ltd.$ti. namma 2 milyon liraya kadar
bir kredi tahsisi ilk kez 18.12.1940
tarihlive 4/14900 sayrh bakanlar kurulu
kararr ile uygun gdriilmiigtiir.

21.5.1941 tarih ve 4036 savrh
inhisarlar Umum MUdiirliilti Tegkilai ve
Yazifeleri Hakkrnda Kanun grkarrlmrq,
Tekel;katma btitgeli, ttizel kiqili[i haiz

bir devlet miiessesesi

olarak

tarumlanmrqtrr. Tekel'e tiitiin tekelinin

igletilmesi gdrevi de verilmig; yaprak

ttitiin igleri, merkez organizasyonu
iginde yer alan Ticaret Grubu

Mtidiirliig0'nce yiirtitiilmiigtiir.
19.4.1944 tarih ve 728 sayit
nizamname ile ttitiinlerin; ytire ve
dayanma kabiliyetine grire ekiciler

I
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elinde igleme usulleri gOsterikniqtir.
1947 .v:]rnda anzim ve miidahale

ahmlan siirekli hale getirilmig, Milli
Koruma Kanunu uyannca bu durum
196l yrhna kadar siirmiigttiLr.
1l-19 Arahk 1947 tarihinde

Ankara'da tiitiinciiler toplantrsr
yaprlarak; tiitiin ekiminin meslek
edinenlere brakrlmasr,kaliteli ttitiin igin
arazi srnrlamasrna gidilmesi kararlan

ahnm4tr.
24.12.1956 tarihinde Milli TUtun
Komitesi kuruldu.
Amerikah Profes0r Mr. Baada, 1960
ylnda; tiitiinlerimizin ihrag kabiliyeti

kalmadrfmr,

l0 yrl igin de virginia

tiitiinfl yetigtirilmesi halinde Avrupa'ya
satma imkanr bulabilece$imizi sriyledi.
7.1.1961tarihli ve 196 sayrh Ekici

Tiitiinleri Satrg

piyasalarrnrn

Desteklenmesine dair kanun ytiriirlii$e

girdi. Bu kanunun l.

Maddesine

istinaden Kararnamelerle bu g0rev
Tekel'e verildi.
1969 yrhnda

ll77 sayrh Tttiin ve
Tiitiin Tekeli Kanunu grkarrldt. 3437
sayh kanun yiiriirltikten kalktr. Tiitiinde
devlet tekeli korundu.
8.6.1984 tarih ve 233 sayilr K.H.K.
ile Tekel iqletmeleri Genel MtdiirliiEii
kuruldu, KiK statiisiine ahndr.
28.5.1986 tarih ve 3291 sayrh kanun

ile ti.itiinde devlet tekeli kaldrrrldr.
Yabancr sigara ithalatrna, yabancr
flifiinden sigara imal ve satl$ma, fabrika
kurulrnasrna izin verildi
Kurumun adr, 18.2.1987 tarihli ve
87111524 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr

ile Tiitrin, Ttittin MamUlleri. Tuz ve
Alkol igletmeleri Genel MtidrirlUEii
olarak de[iqtirildi.
Kurumun ana stanisU 11.3.1997
tarihinde yayrnlandr.
Tekel Yaprak Ttinin igletmeleri ve
Ticareti Miiessesesi Miidiirliilt'niin

Ana Statiisii 23.t2.1986 tarihinde
yaynlandr

Tiitiin tanmrnr iig yrl siireyle
diizenlemek iizere

8.

1

l. 1993 tarihinde

4988 sayrh Kararname yaytnlandr.
BUyUk bir d6ntiqiimii ifade eden kota
uygulamasr baglatrlmrg oldu.
7.11.1996 tarih ve 4207 sayrh Tttiin
Mamullerinin Zararlanmn Onlenmesine

Dair Kanun gftanldr.
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NURDOGAN TAQALAN'rn
"EGE'DE KURruLU$ SAVA$I BA$LARKEN HASAN TAHSIN" adlt
kitabrndan.

9 EYLUT ,izwtiR' in Kurtulusu Anrsrna.
"Seviniyordum, k0ge bucakta kalm6
kendi halinde saylan vatandaqlar bile
Tii*lUgi.in iistiinlii$iinU g0stermek igin
gayrete gelmiqlerdi. izmir'in Tiirk

6 Kasrm 1918 Qargamba giinii

dolaylannda durum boyleydi. Ancak

meydana gelen olaylardan sonra, izrnir

kryrlardan Anadolu iglerine dolru

Belediye Reisi Evliyazade Refik Bey
g0revinden gekildi. Bunda, Rumlann
grkardrklan patrtr kadar, ittifakgr bir
belediye reisi olmasmm rolii vardr.

gidildikge Rum niifusu seyreklegryordu.
Batr Anadolu'yu geweleyen adalann
tiimiinde de Rumlar go[unluktaydlar.

Cemal Bey adh biri, belediye

reisli[ini
vekdleten yiiriitiiyordu. Yeniden bir

d4mda, birde sayrlan yiiz bine yaklagan

girmek istemediler. Bizim segime
verdigimiz 6nemi dgenmig olacaklardr.

belediye reisi segmek gerekiyordu.

Yunan uyruklular vardt. Musevi ve
Ermeni azrnhSr da gehirde

Rumlu[un segim yoluyla hakkrnr
aramaktan miista[ni oldulunu

l9l9'un
saptanmasryla birlikte, Tiirklerle
Rumlar arasrnda, belediye reislilini

kiigiiLrnsenmeyecek bir sayrya ulagm4fi

s0ylediler. Bu bize segimi kaybetmekten
daha a$rr gelmigti."

kazanmaktan da iite bir anlam tagryan

Tiirklerden daha fazla niifusa sahiptiler.

Segimler bu gekilde yalmz Ttirklerin
kahlmasryla yaprldr. Hacr Hasan Paga,

yang baglamrg oldu. Hele Tiirkler igin
segim, milli bir sorun halini almqtr.

Bu durumda, silahlarr Mondros'ta

Kapanizade Tahir, .Uggakizade

dugiirukniiq Osmanh imparatorlufu'nun

Muammer, Sabrk Mektupgu K6mil,

reislifi segimi

kozmopolit izmir $ehrinde belediye

Emirler Hancrsr Refik beylerle

kazanrlrsa, izmir'in TiirkltgU de ispat

segimlerini Rumlann kazanmasr pek de

edilmig olacak ve btiylece Wilson
Prensipleri'ne g0re Aydm Vilayeti
Osmanh imparatorlulu'na kalacakfi
Tiirkler bu umutla gehir iginde genig bir
propaganda hareketine girigtiler.

siirpriz olmayacaktt. Gergi Yunan

Siikkerizade Tevfik Paga'dan kurulu
karma liste belediye azahklarnr

Segimtarihi olnak25 Ocak

Sanrhyordu ki, belediye

.

Mahalle mahalle, sokak sokak
dolagryor, Tiirk halkurdan mutlaka oy
kullanmasr isteniyordu.
iznir'in niifusuyla ilgili, elde kesin

istatistikler yoktu. Bu

yiizden

imparatorlugun titeki kesimlerinde
oldugu gibi, izmir ve Aydrn Vilayeti'nin

ne kadar Rum'u barrndrdt[t
bilinemiyordu. Ege krytlart,
Yunanistan'da oturanlar tarafindan
komgu kaprsr yaprldtlndan, her gegen
gUn de$igen niifus durumunu

izmir'de Ttrk uyruklu Rumlar

.

Rum, Ermeni ve Musevilerle, Yunan
uymklular, Levantenler toplam olarak

birliSi namrna ilan ettigi karma liste
kazandr. Fakat Rumlar son giin segime

uymklulann segimde oy kullanmast sOz
konusu deSildi. Fakat niifus bakmmdan
gehirde Tiirklerle bagabag durumda olan

kazandrlar. Daha sonra Hacr Hasan
Paga, Vali Nurettin Paqa tarafindan

Rumlar, Musevi ve Ermeni azmltklann
da oylarrm alabilirlerse, segimi rahatga

Rumlar segimlere girmemekle
izmir'de golunlugun hangi yanda

kazanabilirlerdi.

oldu$u konusunu askrda ve karanhkta
brraknrglardr. Nasrl olsa imrir $ehri ve

Ustelik Tiirklerin biiyiik bir

Belediye ReisliSi'ne atandr.

itilaf

dezavariajlan da vardt. Rumlar segime

Aydrn Vilayeti

tek bir liste ile giderken, Teceddiit
Frkasr ile Hiiniyet ve itilafFrkasr ayrr
ayn altrgar kigilik listelerle segime
girmeye hazrlanryorlardl. Belki oteki

tarafindan Yunanistan'a vaat edilni$ti.
Tiirklerin bir plebisit haline soktuklart
ve belki de kaybedecekleri bir segime
girip, kargr tarafi-n eline koz vermenin

kiigiik partiler de segime ayrt listelerle
katrlacaklardr. B0ylece biitiinliiliinU
koruyan Rum oylanna karqtlft, TiiLrk
oylarr en az ikiye b6liinecekti. Bu

ne gere[i vardr?

Devletleri

1071 yrhnda Malazgirt'te yaptlan
ve Anadolu'yu Tiirkliipe agan sava$tan
gok krsa bir siire sonra, Selguklular Ege

durumda da yenilgi kesin olacak, niifus

kryrlarurda gdrtilmUglerdi. izmir ilk kez

go[unlugu iddiasryla Anadolu'dan
toprak isteyen, Yunanistan, biiyiik
devletler kargtstnda, Tiirklerin

Kutalmrgo[lu

aleyhinde eline koz gegirmig olacakfl.

kere geri aldrlarsa da, 1403 yrhnda

Bunu iznir'deki Tiirk liderler de
anlamrglardt. Uzun gOrUgmeler ve
pazarlftlar sonunda, Teceddiit Frkast

Timur istilasryla tamamen Tiirk
egemenlifine girdi. 1425 y/,nda da

bulundufu yalanlanatnaz
bir gergekti. Ozellikle Anadolu'nun Ege
Denizi'ne ug verdifi noktalarda, Birinci
Diinya Savaqt'ndan 6nce yiizde yiize

itilaf firkalan altr ki$ilik
iizerinde anlagmaya
liste
bir karma

ve ydresi Osmanlt imparatorlu$u'na

vardrlar. Bunda izmir basmmm ve eski

ittihat ve Terakki Ftrkast'ntn izmir

$iiphesiz izmir ve Ege'nin Tiirk
egemenligindeki ilk devirlerinde

go$unluklart vardt
Rumlann. Midilli Adasr kargrsrndaki
Ayvahk; Sakz ve Sisam adalannm
kargrstndaki Qegme ve S0ke

Katib-i Mesulii Mahmut Celal (Bayar)
Bey'in biiyiik etkileri olmugtu. Mahmut

Asya'dan birbiri arkastna dalgalar

istatistiklerle saptamak da imkdnsz
gibiydi, Yunanistan, Ege B0lgesi'ni

ilhak etmek

igin girigtili

gabalarrn

a[rrh[r, bu topraklartn Elenizm'in
vatanr oldu$u noktast kadar, niifus
qogunlu$unun Rumlarda bulundu[u
iddiaslra dayandrryordu.

Ege'de hattrt saytltr

bir

Rum

top lulupunun

yaklaqan

8
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ile Hiiniyet ve

Celal Bey, antlarrnda belediye segimini
gOyle

anlatrnaktadr:

l. Sultan Siileyman $ah
tarafindan 1076'da fethedildi. O tarihten
sonra Bizanshlar ve Cenevizliler birkag

Aydrno[ullarrna son verilmesiyle izmir
katrlmrq oldu.

go$unluk Rumlardaydr. Ne var ki, Orta
halinde gelen Tiirkmen ve O puzboylan,
bu bOlgeyi de Tiirklegtirdiler.

3
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$evket TEZEL
Adryaman igtetme
Miidiir Yardrmcrsr

sevkett@hotmail.com

mesleki yeterlilikleri igerisinde gcirev

unsurlardan uzak tutmahyrz.

devir teslimi yaptrrmakla grkacak

Bundan kesinlikle ayrrmcrhk
yapmamahyrz gibi bir sonuq
gtkmasrn. Evet ayrrmcrlrk da

manzatanrn daha iE agrcr olacaSrna
dair bir emare var mldrr? Yoksa onlar
da Tevfik Fikret'in bazrlartna dediEi

yapmahy n. Ama bu aynmcrhk, bagka

geyleri mesleki onur, ideal ve

gibi;

kriterlerinin ciniine gegirerek
insan sorunudur yagadrfrmz. Bu

cennet baha iilkede imkan ve
giizellikleri gargur eden, bunlann
u[runda birbirinin hakkmr yemeye,
zayfrezmeye, kalp ve gdntil krrmaya
deger materyaller olarak griren bizim

insanrmrz, maalesef bunlarrn
gekillendigi torna da bizim maarif
tezgahtmrz. Bu tezgahr olugturan
cihazlann garklarr da sadece elitim
ve dpretim tegkilatrnrn iiyeleri de[il,
bu toplumu olugturan tiim fertler bu
olgunun unsurlan.

Gdrevini suistimal eden tUm
meslek mensuplarrndan tiyeler

grirmeniz

igin gok

aramanrz

gerekmiyorsa, insanrmrz misafirper-

verligiyle Unlendikten, temizlikte
bugiini.in medeniyet liderlerine
rinctltik ettikten sonra bu vahim

"Yiyin efendiler yiyin, bu han-r
igtiha sizin,
Qatlayrncaya, patlaymcaya

trkslrmcaya kadar yiyin."

toplumun genel

seviyesinden daha tist

toplumumuzun olugturmug oldu$unu

gi.izide insanlarla donandrgrnr fiilen

gizlemeyece$imize gdre bunun garesi
igin dtigiinmeklen kagmanm sorumlu
fert anlayrgryla ne derece ba[dagtr$rm
gdzden gegirmek gerekir. Her ne

gdstermek oldu$u konusunda
meslektaglarlmlzln da hemfikir
oldu$u kanaatindeyim. Bunu
gdstermeye bizim belki ihtiyacrmrz

kadar genig kitleleri yrinetmeye
namzet olugumlann birer menfaat
gebekesi durumuna diigtirtilmeleri

yok, ama genig kitlelerin iradelerine

tiir 6'yetkili meslekte

iimitlerimizi buduyorsa da, bu konuda
dtigiinmekten kagmarun sorumluluk
sahibi higbir insana yakrgacagr

olzudur.

oluyorsa, insanlar,

arasrnda

yatrnmrn unsurlannrn baqta e$itim
kalmrg ttim toplum dinamiklerini

o

meslegin biitiin

bu diigtincelerin sahibi ve misyoneri
beyinlerin bir takrm yanhg telakki ve
enformasyon riiagarlarma fazlasryla
agrk olmalarrnrn etkisiyle sakat bir
tiimevanma gitmeleri oldugunu kabul
etmemiz gerektili kanaatindeyim.
Ancak her meslekte bu diiqiincelere
ebelik yapan davrarug sahiplerinin de
bulunmakta olduSu ve bu yanhg genel
kabullere zemin hazrrladrklarr da
yadsmamaz bir gergektir.

insanlanmzr yetki, kabiliyet ve

dtirtistliik
bir vasrfta

tgtk tutacak, i.imitlerine fer verecek bu

davranrg
sahiplerine" ihtiyaglarrnrn zaruri
oldugu da izah gerektirmeyen bir

sciylenemez.
Evet, insan sorunudur yagadrsrmrz

meslegimizin de bulunduSu bir takrm
meslekleri "kdqe dcinme aracr" olarak

gfiriiyor ve

da,

toplumumuzca gegitli gaibelerle
anrlmaya meyilli meslegimizin

bizim de iginde bulundu$umuz

temelden gdzmenin

mensuplanm aynr garabet gdzltigiiyle
gdrtip degerlendiriyorsa bunun bir ana
sebebi olmahdrr. Bunun da kammca

Sonuq olarak asrl <inemsenmesini

gereken bir hususun

dizelerine muhatap mr olacaklar?
Bu olumsuz tablonun motiflerini

duruma diigmiigse bunun sebebini bir
yerlerde aramah degil midir?
Bugtin ve hatta diin de suglanan

hep yetkili meslek mensuplarr

meslepimize davranrglarryla leke
stirmeye yeltenenlerle ilgili olmahdrr.

ve bu sorunu uzun vadeli fakat
ilk ve tek yolu
insana yaprlacak yatrrrmdrr. Bu
Ogetim tegkilatrmrz olmak iizere gSili

seferber etmeklen gegmek oldupunu
kabul etmemiz gerekir.
Burada biz ne y apabiliriz diyorsak
eger, ilk bagta gunu aramzda tesis
ederek baglayabiliriz. Toplumuzdaki
genig kitleler arasrnda bugiinlerde gok
ihtiyaq duydugumuz hoggdrii eksenli

bir atmosfere, olacaksa bireysel
katkrlannrzr esirgememeli ve

birbirimizin sivri taraflartna
tahammtil smrrlarrmrzr zorlamahytz.

Mesleki ortamrmrz iginde bunu
saSlamanrn garelerini aragtrrmalr
mesleki y ay nlarrmrz ve yrlhk ola$an

kongrelerimizi mesleki olmayan
gdriig farkhhklannr depreqtirecek
EgIttI-

Ekim 9

rtirUn nxspnnr,nni
nnnNnGi
nUr,rnNi

TURKiYE oDE rtirtil{
Muzaffer I$IK
Manisa
Y.T.i9tt.Md.Yrd.
muzafferi@hotmail.com

ndr,Upr rr
I. I. Tiitiiniin Tarihgesi
A. Diinyada it* Oela
Gdriilmesi
Milattan 6nce I. Asrda medeniyet
ddneminin bagrnda olan Maya'larrn

ibadetlerinde

tiitiin

yupruklurrn,

yakarak dumanmr giinege ve d0rt bir
yana iifledikleri, bu itibarla Maya ve
Aaek kabilelerinin rahipleri tarafindan

yilarca ayinlerde yakrlan tiittin
dumanrnrn keyif vericiligine
ahgmalanyla drgarrda da kullanmalarr

sonucu yaygrnhk kazandr[r ileri
stirtilmektedirr

.

Ancak, Tiittiniin Avrupa,da
tanrnmasl 1492, de Christophe
Colomb'un arkadaqlarr ile yeni Lrta
bulmak iizere yaptr$r deniz seyahati
neticesinde, Bahama adalanndan San

Salvador adasrna grktrklarrnda

yerlilerin kendilerine kuru ttitiin hediye
etrneleri ile baglar.

Tiitiiniin Avrupa,ya girigi ise,
Gonzales Femande de euide y. Valtes

ve

beraberindeki gemicilerce
Amerika'ya yaprlan miiteakip
seyahatler dtintigiinde l5 l9,da
gergeklegir.

Tiittin, insanlar tarafindan
tarunmasmdan giiniimiize kadar gegen

tarihsel siireg igerisinde, ibadet, ilag,
pipo, puro, enfiye, gilneme, nargile ve

en son olarak da sigara geklinde
kullanrlu. Aynca gtntmiizde tttiin,
yukanda sayrlanlarur yamnda; kiigiik
oranlarda da olsa yapraklarrndan
nikotin, saplarrndan seltiloz.
tohumlanndan ya!, gigelinden esans ve

kiillerinden potasyum karbonat gibi

maddeler elde etmek amacryla
endiistride kullamlmaktadr.,

Tiitiiniin tiretimine Amerika'nrn
kegfinden sonra, ispanyollar Saint
Domingue'da baglamrglardr. I 560'da
Kiiba ve Venezuella'da, tahminen 1600
yrlrnda da Brezilya' da tiitiin tiretimi

7O esm-
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g0riiltir. 1600-1605 yrllarr arasmda
denizciler ve tiiccarlar tiitiinii
Qin,

yasag giddetle takip edilir.
O tarihlerde tiittin ltle ve gubukla
igildi$inden, istanbul'da Cibali'den

Japonya, Gtiney Afrika ve di[er bir gok

tilkelere tagrlar,
Ulkemize ttitiin, ingiliz ve Venedik

baglayrp Saraghanebagr semtini de igine

alan ve iiq giin iig gece devam eden
yangma tiitiin igerken uyuyup kalan bir
tiryakinin ltilesindeki ateqi ddqemeye
drigtirmesinin sebep oldufu rivayetinin
Padigaha duyurulmasr iizerine, Miiftii
Hiiseyin Efendi,den ahnan fetva ile

tacirler aracrhSr ile Avrupalr
iireticilerden satm alnarak l5g0 yrhnda
getirilir, 1600 yrhnda kullanrmma ve
1687 yrhnda da tanmma baglarur.3
1600'lU yrllarda Diinyaya yayrlan

tiitiiniin [retimi bugiin gok biiyiik

rakamlara ulaqm4trr. Topraktan elde
edilen iiriinler igerisinde insanoSlunun
ekonomik ve sosyal hayatr iizerinde bu
denli bir etki yapan baqka bir bitki
gristermek oldukga zordur.

1940 yrhnda 3 Milyon ton olan
Diinya hitiin tiretimi diizenli bir oranda

artarak, gtiniimiizde 4.5 Milvon
Hektarlft ekim alanrnda 7.5 Milyon
tona ulagmrgtrr.4 Tiitiln teknoloiik
geligmelere paraleI olarak degilip
gegitlenerek neredeyse insanlarrn
iizerlerinde tagrdrklan, ancak insan
sa$hSrna verdi$i zarar garplcl
boyutlarda ortaya konduktan sonra da
kimlik halini almrgtr.

gokga tartrgrlan bir

B. Tiitiiniin Tiirkiye'ye Girigi
Tiitiin Amerika'run kegfinden 150
sene, Avrupa'da tanrnmasmdan da
yaklaqrk olarak 50 sene sonra 160l1603 yrllarr arasrnda iilkemize girerek

kullamlmaya baglanr.

Onceleri sadece yabancr
memleketlerden yaprlan tiittin
ithalatrndan muayyen bir grimri.ik resmi

ahnmakla iktifa edilirken, tUtiin
tiryakilerinin go[almasr ile bir krsrm
hocalar ve mUftUlerce bunun
kullanrmrna, Kuran-r Kerim,in

hiikiimlerine aykrrrlrgr

gerekge
gristerilerek kargr gtkrlr. Bunun iizerine

Padigah

L Ahmet tarafindan tiitiin

igmenin yasaklanmasr hususunda bir
ferman grkarrlr.

Ancak, L Ahmet'ten sonra tahta
gegen Sultan Mustafa ve IL Osman
devirlerinde imparatorluiun dq seferler

ve i9 kargagalar ile megguliyeti

tiittin igenlerin

idamlarrna

hiikmolunur.5 Sultan IV.Murat'm bu
konudaki icraatr gok giddetli olur, yasak

konusunda yabancrlara dahi hoggciri.i
gcisterilmez. Sefer halinde bile tiitiin
igerken yakalananlar idam edilmekten
kurtulamazlar.
Bu yasaklara ra$men ttittin igimine

btitiiniiyle engel olunamaz. Daha
sonralarr tahttan indirilen ibrahim,in
yerine gocuk ya$ta padi$ah olan V. Sul_

tan Mehmet'in (Avcr

Mehmet)

kendisinin de ttittin igmesi dolayrsryla

bu yasak, 1646 y:irnda geyhiilislam
Bahai Efendi'nin verdi[i bir fetva ile
b

azr kay rtlarla kaldmlr.
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II. Tiirkiye'de Tiitiiniin Tarrm
ve Ticareti Hakkrndaki

Geligmeler

A. Tiirkiye'de Tiitilniin Tanmt
Tiitiin tarlmrnln iilkemizde
baglangrcura dair kesin bir tarih mevcut

degilse de ttitiin tohumlanrun Rumeli

tarafindan Avrupa,ya gidip gelen
tticcarlar tarafmdan getirildigi tahmin
edilmekte ve ilk tiitun tanmrnrn da
Yrenice ve iskege dolaylannda yaprldr$r

ileri siiriilmektedir.

B. Tiitiiniin Thnmve
Ti c ar etinin

i

Ve rg ile n dir ilme s
Yukarrda bahsedilen yasaklamadan

sonra 1687 yrhna kadar tiittiniin,
Istanbul'a, iiretimi yaprlan yerlerden
ithali mUmkiindti. Bu tarihten sonra

tiittinUn ithalatrna gtimriik resmi
konmug, tiitiin imalatrnrn serbest
brakrlmasndan sonra <ia aynca ti.itiin
mamullerinin ahm ve satlmrna ayn ayn

nedeniyle sdzkonusu yasaklarm dnemli
bir etkisi olmaz. Daha sonra padigah

vergiler konmugtur. Bu vergiler padiqah

olan IV. Mtxat zamamnda tiitiin icme

II. Mustafa Paga tarafindan I 698'de 55

T{ILTN EKSPERLERi
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yrik akge kargrhprnda ihale edilir.?
Tiitiin tiretiminin ilgi g6rerek arrnast
ile birlilcte, ttitiin iiretimini bir diDene
sokmak ve hazine gelirlerini artrmak

olunan bir anonim girkete verilir.E Bu
uygulama aslrrda alacakhlarur alaca[mt
kendilerinin tahsili anlamrna gelen

Hiikiimetle Reji girketi arasrnda yaprlan
bir anlagma sonucu bu idarenin btitiin

ilging bir ytintemdir.
Reji idaresi, Osmanh tiitiinlerinin
dahili tekelini 40 yrl siireyle yonetir elde
ettifi gelirlerden Dulun-u Umumi ve
Hiikiimete pay verir. Reji idaresinin

Devletlegtirilir.

amactyla "surutu Duhan" adh bir
nizamname hazrlarur. Bu nizamname
ile ti.iti.iniin giimriikresmi artrnlr aynca
tiittin tireten ekicilerden de tiitiinler

tarlada iken ddniimiinden ikibuguk

gerek uyguladrlr mali Ydntemler,

kuruq onikiger para "Duhanr d<iniim
resmi" adr altrnda bir vergi aknmasma

birlikleri (kolcu) ile ytiriittiilii

baglanu.

Yurdumuzda iiretilen bu tiiti.inler
ekicinin becerisi ve ekolojik qartlann
uygunlu$u sebebiyle iistiin kaliteli ve

vastflt olmast dolayrsryla cinceleri
Avnrpa'dan ithal edilen ttitiinlerin yerini

alrr btiylece ithalat dururken daha
sonralart bu ttitiinlerin ihracab baqlar'
Bundan dolayr Osmanlt stntrlartntn

muhtelif yerlerine toplam 30 ttitiin
giifftigti kurulur.

C. Tiltiin ithalatmm
Yasaklanmust " Tiitiin inhisun"
ve "Reji $irketi" idaresi
1861 senesinde Osmanh Hiikiimeti
ile Fransa ve ingiltere arasmda yaptlan
Ticaret anlaqmasryla memlekete tiitiin

ithali yasaklanrr' Tiit0niin inhisar

gerekse istihdam

ettifi

dzel jandarma

kagakgrhk miicadelesi toplumda ve
ydnetici kesimde gciz0lmeler baqlar;
Ozellikle krsal bcilgelerde yaygrn bir
sug ortamrmn geligmesine neden olur'

Bu sug ortamtntn igerisinde kolcukagakgr ve halktan gok sayrda insan
hayaturr yitirir. Herhangi bir demiryolu

yahut madenlerin igletme imtiyanna
kargr ilgisiz kalan Osmanlt toplumunun
Reji girketi ve elemanlarrna duydulu bu

denli tepki; Difer imtiyazlar gdriiniirde

halkrn gtkarlannt

do[rudan

etkilemedili, hatta yer yer yeni istihdam
alanlart agarak toplumun sosyal ve
ekonomik haYatma olumlu katktlar

sa[ladr[r halde; Reji

Osmanlt

giftgisinin en dnemli

gelir
tartmtnt
tiitiin
kaynaklanndan olan
doirudan denetlemekle yarattlan artt
delere bizzat el koYmaktaYdt' Bu

qeklinde idaresi I 862 yrlrrda yaprlan bir

itibarla devletin jandarmasrna seve seve

nizamname ile kabul edilir, bundan
dnceki uygulamalar ise kaldrrlrr'

itaat eden ktiylii Reji kolcusunu bir
diigman gibi gdrmekte ve hattahayatna

854'te baqlaYan borqlanma

kastedebilmekteYdi.e
Devlet, Duhan Resmi Nizamnamesi

I

(istikraz) silreciYIe AvruPa'dan

aktartlan kaYnaklarrn geri
iidenebilmesine geqitli gciziim
araytglarma girilmesine neden olur'
Once "6qiir" adryla bilinen vergi harig
tutularak di[er resmi ve gelirlerin
idaresi, I 879 tarihinde yaprlan bir yazlt
sdzlegme ile on sene miiddetle Galata
Bankerlerinden bir gruba belirli bir para
karqrhlrnda verilir. Daha sonra bu yetki

1882 tarihli bir nizamname ile bazt
kayrtlar altrnda "Diiyun-u Umumiye"
idaresine dewedilir.

Drg borglann daha salhkh odenmesi
ve selfulerin arffrlmasr miilahazalarryla,

tSd'3 yrlurda dtizenlenen bir stizlegme

ile "Tiitiin inhisart"nrn igletilmesi
imtiyazr otuz sene m0ddetle "Memalik-

i

Osmaniye Duhanlan Miigterek'iil-

Menfaa Reji $irketi"ismi alttnda

Franszlar tarafindan idare edilen ve 4
milyon ingiliz Lirahk sermaye ile teqkil

mevcutlart, alacak

sayesinde tiitiiLnden yrlda 737'000 lira
civartnda gelir elde ederken, bu

selirlerin arttrtlmast

amactYla

Jorkonutu gdrevin Reji idaresine dewi

ile ancak l6 Yrl sonra aYnt gelir

diizeyine ulaqabilmigtir. Buna, Reji
uygulamalanna tePki duYan bazt

ekicilerin tiitiiLn Uretimini bralanalan ile

oldufu

tiitiin iiretiminin diigmesi neden
gibi Osmanh bUrokrasisinin bu girkete

destek vermemesi ve buna koqut olarak

bir kagakgr sektdrtintin ortaya grkmtq
olmast da neden olarak g0sterilebilir'
Bu ortamda tiitiicr gelirlerini artrma
ydntemi bakrmlrdan Reji idaresi gtiziiLrn
ttarak; dtigiik ahm fiyatlarr ve yiiksek

ve

borqlart

BOLUM II
I. CumhuriYet Diinemi Tiitiin
Politikalart
A. Tilttin Tbkeli Ddnemi ( 1983'e
Kadur

ki

Ddnem)

i

idaresinden
ahnarak Devlete verilmesinin akabinde,
26.02.1923 tarihli 558 sayrh kanunla i9

Tiittin inhisarrmn

Rej

tiiketim ihtiyacr igin tiittin sattn
almmasr, iqlenmesi ve sigara imali ile

sattlmast ve

tiittne ait iglemlerin

Hiikiimet tarafindan yiiriitiilmesi esast
kabul edilrniqtir.
05.06.1930 tarih ve l70l saYtlt
Tilttin inhisan Kanunu ile ttitiin tanmt,
iglenmesi, nakli ticareti ve fabrikasyonu

safhalartntn diizenlenmesi yoluna
gidilerek inhisarrn geniglipi ve igleyiqi
diizenlenmigtir.

Ancak bu kanunun da Reji
sisteminin bazr yanhghklannr taqrdr$r
g6rtildiiltinden 10.06.1938 tarihinde
1+37 sayir "Tiitiin ve Ttitiin inhisan
Kanunu" kabul edilmigtir.
Bu kanunun da zaman igerisinde
ttittiLnciili.ik ve ilgili alanlarrnda meydana

gelen geligmelere cevap veremez hale

geldifi gtiruliince 09.05. 1969 tarihinde
bugiln de btiyiik bir bdltimti yiiriirliikte
olan 1177 saytlt "Ttitiin ve Ttitiin Tekeli
Kanunu" grkanlmtqtu.

"Tiitiin ve Tiitiin Tekeli Kanunu" ile
Yurt iginde tiitiin ve tdmbeki tiitiinii
ktymantn, sigara, YaPrak sigarasl,
enfiye, aprzve pipo tiitiinii ve ktyrlmrq
ttitiin yapmanln ve bunlart alameti
farikah kutular veya paketlerde satrqa
hazrrlamantn ve satmanln; Yabanct

memleketlerden tdmbeki, YaPrak
sigarast ve tiittinti ve difer ttitiin
mamulafl ile sigara ka[rdr getirmenin
Devlet Tekelinde oldu$u belirtilmig;
tiim bu iglemlerin 'oTekel idaresi"
tarafindan igletileceli kaydedilmiqtir'

B. Tiitiin Tekelinin Kuldmlmast
Diinyadaki geliqmelere kogut olarak

satrm fiyatlanm uygulamaya koyarak

iilke iginde giid0len yaprsal uyum

faturayr ti.itttur iireticisi ve ttiketicisine
grkarmaYr ihmal etmez.
Nihayet biitiin bu olumsuzluklardan

iayrh kanunlara gOre katma biitqeli,
ddner sermayeli bir devlet mUessesesi

sonra 13 Haziran

l92l

tarihinde

politikalarr gergevesinde; 1660 ve 4036

olarak faaliyet gdsteren Tekel Genel
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Mtidtirlii$ii, 11.04.1983 tarih ve 60

gerilemektedir.

bitirilemeyen sigara fabrikasrnl satln

sayrh K.H.K. ve daha sonra 19. 10. 1 983

Bu arada Tiirkiye'de ve geligmekte
olan bir gok Ulkede sigara tiiketimi
siirekli olarak artarken, Geligmiq

alarak Tekel'le ortakhk kurmak
suretiyle Orta Do[u piyasasrna

tarih ve 2929 sayilr Kanunla Tekel
iqletmeleri Genel Miidtirltiiii adryla
Kamu iktisadi Kurulugu haline
getiriknigtir.
Btiylece tiittin endiistrisi alanrnda
iilke igine l2l yrI stireyle (1862-1983)

yasaklanmrg olan

tiittin ve tttUn

Tiirkiye'de yapacapr iiretimle girmek

iilkelerde dzellikle ABD'de dikkat

istemektedir. Tekel'in iirettigi ve

gekici bir gekilde bu fliketimin gerilediSi

yaklagrk olarak 22 bin tonluk Pazar
payma sahip olan "Samsun" ve "Yeni

gtirtilmektedir. Bu iilkede sigara
ttiketimi 1960'ta 446 milyar adet,

Harman" sigaralarmm isim hakkrnr da
alarak Tekel ile bu konuda 6n
anlagmaya vardrfr Tekel'den sorumlu
Devlet Bakanr tarafindan basrna

mamullerinin ithalatr 1983 yrhnda

1970'te 540 milyar adet, 1980'de 634
milyar adete gtkmrq, ancak bu

serbest buakrlmca daha dnce tilkeye

dOnemden sonra sigara tiiketimi

kagak yollardan giren Amerikan
blended tipi sigaralann ithalatr devlet

aleyhine yiirtitiilen gok y0nlii ve etkin
propagandalar ve insan sa[hSrna
verdili zararlarrn tescilinden dtiirii

agrklandr.t2 Ancak biiyiik bt Pazar
payma sahip olan bu sigaralarrn yasal

sigara iiLreticilerine verilen a$r cezalarrn

konusu olmasr, konu ile ilgili sivil
toplum <irgiitlerinin qiddetli tepkisine
neden olmakta, Tekel gahganlannm

eliyle yaprlma yoluna gidilmig ve bu
tiitiinlerin ttketimi giderek yaygrnlft
kazanmaya baglam4tr.

Ulkeye kagak yollardan giren ve

toplumda yankr bulmasryla sigara
tiiketimi; 1985'te 594 milyar adet,

alternatif blended sigara iiretimi
konusunda 25 yrl boyunca Onlem
almmayan ithal blended sigaralar,

487 milyar adete

getirdikleri yeni koku, igim, boyut ve
sloganlarla krsa siirede sigara pazarntn

Srizkonusu sigara tiiketimi iniq hendi
istikrarh bir gekilde inmeye devam

iigte birini ele gegirmiqlerdir.
Sigara ithalatr, ithalatrn baqladr[r yrl

etmektedir.l0

olan 1984'te 2.3 bin ton olarak
gergeklegmiq, bu miktar siiratli bir
qekilde artarak 1997 ylna gelindiSinde
45 bin tona ulagmrqtrr. Bu ithalat

[retimi

arhnaktadrr. 1955'te hemen hemen, ig
friketim dtZeyinde gergeklegen tiretimin
1995'lere gelindi$inde tiiketimin % 30

baqlangrgta sigara olarak baglamrg

Ozerine gtkarak 745 mllyar adele

ancak iilkemizde Tekel ve dzel sektcir

ulagtr[r gdriilmiiqtiir.

tarafindan Amerikan blended tipi
sigaralann iiretimine baqlanmasr ile
giderek yerini Virginia ve Burley tipi

sigara ahgkanhlrna kargr korumak igin

tiittinlerin ithaline brakrnrgttr.
Di[er bir ifade ile yllardan beri
yaklaprk olarak 100 bin ton olan ig

tiiketim tiitiin ihtiyacrmrz ithalatrn
serbest brakilmast ile iince sigara
ithalinden bilahare de Tekel ve iizel

sektiiriin kendi fabrikalannda
iiretimine bagladrklarl Amerikan
sigaralartn
harmanlannda kullanrlmak iizere
yaptrklan tiitiin ithalinden dolayr
iilkemizde iiretilen oriental (qark tipi)

1990'da 557 milyar adet, 1995'te ise

gerileyerek

1970'lerdeki diizeyine inmigtir.

Buna mukabil ABD'de sigara

gagrrtrcr

bir

bir dizi yeni yasaklar koyarak ti.itunii
trpkr esrar gibi uyugturucu maddeler
srnrfina sokmugtur.rr En son yaprlan

diizenlemelere gdre yeni
yiikiimltiliiklerini yerine getirmeyen

veya mevcut mevzuatr ihlal eden sigara

tireticilerine biiytik para cezalart, u2un
stireli hapis ve igyeri kapama cezalan

Bu tilkede sallrk

blended tipi

sebeplerinden dolayr gegitli eyaletlerde

tiitiinlerin yurt igi tiiketimine ydnelik

basmrmrza da malzeme olmaktadr.
Yukarrda saylan sebeplerden dolayr
kendi iilkelerinde gok a[r vergi ve her

sigaralann imalinde kullanrmr 55 bin
tona gerilemigtir.
Ulkemizde sigara tiryakilerinin igim
zevki uzun yrllardu siirdiiriilen dolaylt

agr cezalarn iqletildili srk sft bizim

frrsatta farkh cezai miieyyidelerle
karqrlagan gokuluslu sigara kartelleri, dz
iilkelerinde kaybettikleri pazarrr bir kag

ve direkt reklam kampanyalart ile

katrnr bizim gibi geliqmekte olan
Ulkelerde yeni tesisler kurarak elde

Amerikan blended tipi sigaralart tercihe

etmektedirler.

yOnlendirildi[i igin bu sigaralartn
tiiketimi giderek arfrnaktatabii ki, buna
mukabil gark tipi dedi[imiz iilkemizde

R.

Oretilen ttitiinlerden imal edilen
sigaralartn tiiketimi ise giderek
72 nstat-Ekim

bi.iyiik bir bciliimiinun (sattmtn
ekonomik ve rasyonel olmadt[t
mUtalasr ile) hognutsuzlu$unu
do$urmakta; bununla beraber

sciz

konusu anlagmanrn Anayasa
Mahkemesince iptal edilece[i
yorumlarrnr giindeme getirmektedir.

tempo ile

Ayrrca ABD ydnetimi, genglili

ringciriiyor.

kogullarr yerine getirilmeden pazarhk

izmir Torbah'da Philip Morris ve
J.Reynolds'un kurduklarr fabrikalar

buna drnektir. Bu gtinlerde British
American Tobacco (BAT) de Tekel'in
Akhisar'daki yrllardan beri

II. Amerikan Blended Tipi
Sigara Ttiketiminin Artmast ve
Qok fJluslu $irketlerin tllkemizde
Sigara Fabrikasr Kurmalarrnrn
Sonuglarr
Sigara igicilerinin igim zevklerinin

deliqerek, Amerikan blended tipli
sigaraya kaymasryla bu sigara
ti.iketiminde gok hrzh bir artrg oldulu
ortadadr. Gelinen bu noktadan sonra

tiiketicinin igim zevkini depiqtirerek
gark tipi ttitiine ddndtirmek qimdilik
mtimktn gririilmtiyor. Zira yilardan
beri bu konuda yaprlan gahgmalardan
miispet bir sonug ahnamadrlr biliniyor.
O halde blend sigaralarda kullantlan
t0tiinleri ithal etmek ya da iilke iginde

bu tiitiinleri yetiqtirmenin yollartnt
aramaktan bagka segenek yoktur. Bu

tiir

sigaralann yaprmmda yaklagrk olarak;
% 60-70 orantnda Flue-Cured (Virginia),Yo l5-20 dolayrnda Burley ve %
15-20 civarrnda da oriental ve difer
ttitiinler kullanrlmaktadr. $imdilik bu

tiitiinlerin, tiitiin ve ttitiin mamulleri
olarak yurtiginde toplam ttiketimi 45 bin
ton civarmdadr. ithalatrn biiyiik oranda

sigara geklinde gergekleqtifii yrllarda

(1991-1992) ithalat miktarr yrlhk
ortalama 350 milyon $ civannda iken,

Tekel ve dzel sektOriin iilkemizde

TUTTJN EKSPERLERI
DERNEGi

nUrrExi
kurduklan fabrikalarda tiretilen blend
sigaralar ithal edilen blend sigaralarur
yerini almasryla son yrllarda tiitiin ve
ttittin mamullerinin ithaline cidenen

Ayrrca gegitli Universitelerin

para 150 milyon $ drizeyine inmigtir.13

tiitiinlerinin adaptasyon ve

Ancak bu miktarrn diiqmesinde,
ABD'den yaprlan ttifiin ithalatrnrn son
yrllarda Zimbabwe'ye kaymasmm da
etkisi vardrr. Qtinkii ABD'den ithal
edilen tiittinler krsmen daha kaliteli
oldufundanyaklagft

6

kg/ $'a almrken,

Zimbabwe'den yaklagrk 4 kg

I

$'a

alnmaktadr.ra

Kamu ve dzel sektdr tarafindan
miinferiden velveya igbirli[i geklinde
yaprlmrq bulunan deneme Uretimleri,
Ttirkiye'de blended sigara iiLretiminde
kullanrlabilir nitelikte Flue Cured ve
Burley tiitiinlerinin yetigtirilebilece!ini
karutlamrqtrr. Bununla beraber heniiz

arzu

edilen verim ve kalite

sa$lanamadrlmdan yerli ve uluslararasr

sigara markalarrnrn harman
<izelliklerinin standardizasyon
zorunlulu$u bir krsrm Flue-Cured ve

Burley ttittinlerinin ithalini devam
ettirecektir. Zorunlu olarak ithali
gereken yiiksek vasrflr bu tiitiinlerin
yarunda kullamlmak tizere Ttirkiye'de

yetigtirilecek Flue-Cured ve Burley
tiitiinlerine duyulan ihtiyag artarak
devam edecektir.r5

Ancak Virginia ve Burley
tiitiinlerinin biyoklimatik iklim ve
toprak istekleri ile gark tipi tritiinlerin
istekleri ynzde yiz <irhigmemektedir.
Ttirkiye'nin bazr bdlgeleri bu tiitiinlerin
yetigtirilmeleri konusunda bir Olgride

elverigli gdriilmektedir. Bu itibarla
tilkemizde sOzkonusu tilti.inlerin yeterii

kalite ve kantitede iiretimleri igin
yiiksek verimli kaliteli ve hastahklara

dayanrkh tiirlerin geligtirilmesine
ydnelik rslah gahgmalanna devam
ediknelidir. Ancak rslah galrymalannda
Universiteler, Kamu kwuluqlan ve dzel
sektdr arasmdaki mevcut koordinasyon
eksiklifi stiratle giderilrnelidir.
Ulkemizde; Devlet tarafindan 1938
yrltndan bu yana yaprlan deneme
ekimleri son yrllarda Ozel sekt<iriin de
konuya
gdstermesiyle artrg

de

adaptasyon amacryla iiretim ve slah
galrymalan yaptr$ bilinmektedir.

t6

mamulleri, TEKEL olmanrn verdifi
avantaj
ile
tiiketicilere
sunulmugtur.

Ancak Virginia ve Burley

r?

Fabrikasyon ve ambalaj

agrsrndan mamullerimiz kalite

rslah

standartlarmrn altrndadr. Tiiketicinin

gahgmalarr gok baganh sonuglara ulagsa

gd,z zevklerine hitab etmemektedir.
Tekel Genel Miidihliigt Pazarlarna ve

da beraberinde yeni problemler
getirecektir. QiinkU, i.ilkemizde yetigen
oriental tiitiinler iggiicii , teknik, arazi
yapmr ve iiretici ydntinden; emek yolun
bir sektdr, fazla teknoloji ve cihaz
gerektirmeyen, besin ydni.inden fakir

kr

ve krr taban araziler isteyen ve
genellikle bir aile tanmr cizelliklerini
tagrmaktadrr. Oysa bahse konu

DaSrtrm Tegkilatr tanrtrm, reklam vb.
gibi modern pazarlama tekniklerinden
uzak, katr kurallara bafh ve statik bir
yaprdadr.

Ayrrca, Tekel, ttitiin tiretimini
desteklerken Uretim ve stok
fazlahklarrna neden olmakta bu nedenle

tiitiinlerin iiretimi ise; genellikle bilingli

hazineye biiyiik bir yiik getirmektedir.
Tekel'in dzellegtirilmesi bu alandaki

kalifiye bir ig giicii, cizellikle krrrm
kurutma ve olgunlaqtrma safhalannda

alanlara aktanlmasma imkan verecektir.

gerekli teknik donanrma sahip kurutma,
finn ve hangarlan gerektiren, besince
zengin yeterli sulama olana$r olan taban
arazi yaprsr isteyen ve mali ycinden
giiglti tireticilerin yapabilecepi bir tarrm
geklidir.
Bu bakrmdan blended sigaralarm

devlet yatrrrmlannrn daha yararh
Ulkemizde sigara tiryakilerine daha
kaliteli ve modern sigara geqitleri

sunabilmek igin serbest rekabet
koqullarrnr benimsedi[imiz ve AI' ye
tam [yelik igin gaba sarf ettigimiz bu

ortamda tiitiin

sektdrUniin

6zellegtirilmesi geregi ve aciliyeti

tiretimi ile bu sigaralar yerli tiitiiniin
yerini aldrfr gibi Virginia ve Burley

ortadadr.

tiitiinlerinin tiretiminde de eski tiretici
ve t0ttin ekim alanlarmrn yerini yeni

B. Tekel'in Devam Etmesi ve
Yabanu Tiitiin ve Sigara
It h alin de G iimr iik ler in Y iiks e k
Tutulmast
Bu gdriigii savunanlar, Ttitiin

tiretici ve yeni arazilerin alaca|r
ortadadr. Buna kogut olarak da gark tipi
tiittinleri iiretim imkanlarrnr yitiren
iireticiler igin alternatif iiriinlerin
geligtirilerek ikame edilmesi ve
gerekirse bu yeni ririinlerin siibvanse

edilmesi sorunlarrnr

gtindeme

getirmektedir.
Btittin bu sorunlar ttiti.in sektorunde
Onemli tartr$ma ve gekigmelere neden

olrnaktadr. Bu farkh kesimlerin ileri
siirdiikleri birbirine aykrrr gririiglere
biraz definelim.

A. Tiitiin Se ktdriiniin
n O ze lleq tir itmes

Tam ame

i

Tiitiin sektciriiniin <izellegtirilmesini
sawnanlar; Qokuluslu sigara qirketleri,

iireticileri ve cjrgiitleri, Sendikalar, Tekel
gahganlarr ve biirokrasisinin biiyiik bir

bdliimii ile "Ttitrin Platformu" adr
altrnda bir araya gelen sivil toplum
Orgiitleridir.
Bu grupta yer alanlarm gOriiqleri:

Tiitiin sektdriiniin serbest

piyasa

gartlarma brrakrlmasrna ve devlet
koruyuculu[unun kalkmasma sektdr

heniz hazr de[ildir. TiittiLniin ziraat
usulleri, kurutma tekni[i ve sigara
imalat teknolojisi heniiz uluslararasr
standartlara uygun hale getirilememigtir.
Bu agrdan gartlar olugturulmadan yanhg

bir girigim yurtigi t0tiin mamulleri

bu girketlere ortakhgr bulunan yerli

pazartnrn ve uluslararasr yaprak tiitiin

girketler igverenler ve liberal ekonomiyi

pazarrmrzrn gokuluslu sigara

hararetli bir gekilde destekleyen
kesimdir.Bu gevrelere gcire; Tekel
iqletmeleri tiitiin endtistrisindeki

girketlerine kaptrrrlmasr sonucunu

Darrca ve Gdnen/Balcrkdy yOrelerinde

de[erlendirilememig ve uluslararasr

de Burley deneme ekimleri yaprlmrqtr.

do$uracalrndan gok hassas olunmahdr.
Bdyle bir uygulamadan bagta [reticiler
ve sektrirde istihdam edilen personel
olmak iiaere btitiin iilke ekonomisi zarar
gcirecektir. Ttirkiye'de nikotini dtigiik,
koku ve aroma rizelliklerini yaprsrnda

kalite standartlarrndan uzak tiitiin

tabii olarak barmdrran kaliteli ttittin

ilgi

kaydetmi g Adap azan, Many asA(rzrska,
Bursa/Karacabey/Ovasemen ve Bolu/

Diizce'de Virginia; Bafra, Manyas/

geligmeler ve modem teknolojiyi takip
edememiq bunun sonucu olarak da

kaliteli gark tipi ttittinlerimiz
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ntir,rnxi
yetigtirilrnektedir. Yaprlacak en rasyonel
uygulama, tiitiinlerimizin drg p azzrlarda

dtizeye getirerek yurtigi sigara

politikasr olugturulmadan tiittin

piyasasura hakim olrnak, di$er yandan

konusunun politik arag olarak kullanmt

tabii dzellikleri 0n plana grkarrlarak
tanrtrlmasr ve bu suretle ihrag
imkanlartntn artrrrlmasrdrr. Bu

uluslararasr yaprak tiitiin pazarmdaki

devam

payrmzr artrrmaya ydnelik gerekli

gdziirnlemelere de son noktayr koymak

galqmalarr acilen gergekleqtirmektir.

miirnkiin delildir."

yaprlmadrpr taktirde ttitiin ihrag eden
tilke konumundan tiiketti$i ttitiinii bile
ithal eden bir iilke konumuna gelmemiz
kagrmlmaz olur.

Aynca, uluslararast tiit0n

etti[i

miiddetge bu konudaki

Dipnotlar:

Sonug
Yukanda zikredilen her iki gOrtig de
kendi bakrg agrlarma gdre hakhdrlar.
Zra h,tm kamu kurumlarurda oldu[u

t Atilla Tannverdi, Tiirkiye'de Tiitiin
Endiistrisi, (Yayrmlanmamr g Doktora
Tezi), i.U. Sosyal Bilimler Enstitiisti,

de[ildir. Bir tarafta, Fransa, Awsturya,

gibi Tekel'de de dnemli dlgiide bir istanbul 1991. s.1.
oldu$undan 2 Kadir Eken, Burley Tiitiin
bahsedilmektedir. Bu israf daha gok; Qeqitlerinin ( Nicotiana tabacum L.)

Japonya, isveg, Norveg, G,Kore

sermaye, hammadde, malzeme ve insan

piyasalannda da zaten tam anlamryla

serbest rekabet koqullart mevcut

kaynak israfi

kaynalr israfi qeklinde

Qukurova Biilgesi Kogullartna
Adaptasyonu Uzerine Bir Aragtrrma

bulunurken, monopoliin bulunmadtft
tilkelerde de gokuluslu sigara girketleri

ortaYa
grkmaktadrr. Giiniimtiz kogullarrnda
kamu kurumlarrnrn dzel sektcir ydnetim
anlayrgr ve dinamizrnini yakalamalart

piyasayr ele gegirerek

tekel

miimkiin gOrtilmemektedir. Qiinkii

oluqturmug durumdadrrlar.r8 Mevcut
gartlar altrnda bizim, uluslararast mamul

kamu kurumlarrnda olumlu gabalarm

tiitiin

pazarrna (agtlmamrz gok

grkmaktalar. Orne$in kamuyu siyasi ve

sakrncahdr) girmemiz gok zordur.
Sonra, Tekel sigara fabrikalan,
devlete yiik olmayan ve kar eden
kuruluglardr. istanbul Sanayi Odasmm

keyfi modahalelerden artndtrmaya
korkusuyla siyasi gevreler; Liyakat,

5

Atilla Tanrrverdi, a.g.k.,

ilan ettili 1997 yrhnrn en biiy0k 500
kurulugu arasrnda Tekel ihracat ,kar ve

kariyer ve performansa dayah ucret ve
terfi sistemi ile memur istihdamrna

6

A.k.

s.6.

7

A.lc,

s.6

kayuma ve keyfi uygulamalara Yol

8

Finlandiya, Kiiba ve krsmen Ttirkiye' de

oldulu gibi iilke

monoPolleri

fiili

ilk 10'un
iginde yer aldr[r gdr0ldti. 1996 ytlt
kayrtlarrnda ise Tekel: ihracatta ve

yarattr[t istihdam yOniiyle

gahgan saytstnda l. Strada, net
aktiflerde ve briit katma de$erde 2.
Srrada, di[er tinemli ekonomik
gOstergelerde de ilk l0'un iginde yer
ahyordu. O halde bu kuruluglarm karrm
gokuluslu girketlere brakmanm veya
onlarla bdltigmenin ve Ti.irkiye pazarrnr

bahse konu trdstlerin insafina
terketmenin hakh sayrlabilecek higbir
nedeni yoktur.

Ozellegtirme,TiiLrk

tiittnii,

tiitUn

iiLreticileri ile sektdrde gahganlan a[r
bir gekilde etkileyecek olmasma karqm

milli ekonomiye ek bir katkr

da
tahsil
devletin
sa[lamayacaktr. Qiinkii

edece[i vergi miktart, miikellefin
de[iqmesi ile artmaz. Ozellegtirmeden
dogacak en Onemli fark, sigara
iiLretiminden elde edilecek karrn iilkede

.kalmast yerine, gok uluslu qirketler

tarafindan Yurt dtqtna transfer
edilmesinden ibaret olacakttr.
Bu nedenlerle Yukarrda da knmen
depinildifi gibi takip etmemiz gereken

tek yol; Tekel'i modernize ederek
tiiketici taleplerine cevap verecek

74
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dniine stirekli baskr-grkar guruplart

siyasette hamilik ve patronaj sisteminin

manivelastnrn

kaybedileceli

(Yayrmlanmamrg Ytiksek Lisans Tezi),
Q.U. Fen Bilimleri Enstittisti, Adana
1996.s.1.

Enver Esendal. Tiitiin Tekelindeki

3

Defigiklik Uzerine Tiirk Tiitiinleri
Kargrslnda Tiirkiye'de Yabancr

Tiitiin Yetigtiricilifi' Tiirk
Tiitiinciilii[ti ve Gelece[i Sempozyumu,
Tokat, 12-14 Kasrml986,s.

ll7

-125.

Tekel, Tiitiin Enformasyon Btilteni,
S.90 (Eyliil- Arahk 1997), s.14.
a

s.5.

A.k., s.9,
e
Muhsin Altun. Osmanh Tiitiin Tekeli

agacapt endigesiyle bizzat bir ktsrm
memurlar; gene kabiliyet ve performans
esash esnek iiretim sistemlerine dayah

A.U. Sosyal Bilimler Enstitiisii, Ankara

iqgi gahgtrrmaya ise gahgantn biitiin

1995, s.81-82.

yeteneklerinin scimtirii aract yaptlacapt
miilahazasr ile iggiler ve drgiitleri var

giigleri ile kargr grkmaktalar.
Ozellegtirme ile scizkonusu
savurganltItn tiniiniin altnaca$t
qiiphesizdir. Bu yolla agrla grkan iggiicii
ve sermayenin baqka rasyonel alanlara

kaydrrtlmasr ile yeni bir flretim
sayesinde tilke iginde artrdeperin

(Yayrmlanmarnrg Yiiksek Lisans Tezi),

Beq Yrlhk Kalkrnma Planr
'o DPT, VI.
Tiitiin 6zel ihtisas Komisyonu

Raporu, Mayrs 1990, (Tiitiin
Mamulleri Sanayii Bdli.imii), s. 42 ve
Tiitiin Platformu, Tiitiin Platformu

Bildirisi, Bitdiri No: 3. izmir
rr

1996.

Hiirriyet, 21.08.1996.

Cumhuriyet, 03.03. 1998.
DiE,
1997 Tiirkiye Yrlhfr,
'3

12

Ia

Tekel,

s. 23.

Tiitiin Enformasyon Biilteni,

olugumu bununla beraber de toplumsal
refahm bu artrde[erden pay almast sdz
konusudur. Ancak tizel sektdr0n bizzat

Mayrs- Alustos 1997, S: 89, s. 51.

kendisinin de zamanla tinii almamazbir

1993, s. 97

baskr-grkar grubuna doniigmesi

16

Kadir Eken, a.g.k., s.3'

dzellegtirme suretiyle sorunun gfiziime

r?

kavugturulmasrnr giiglegtirmektedir.

1992

Philsa Basm Bildirisi, (16 Araltk
giinii faaliyete gegiq nedeniyle

Qiinkii 0zel sektdrtin kar
maksimizasyonu g0dtisti ile
hareketinden dolayr zamanla kartel
oluqumuna gidilmekte ve YaPaY bir
monopole dciniigebilmektedir.
Sonuq olarak gunu s0YleYebiliriz:

Higbir grkar grubuna dokunmama
kaygrsr taqtmakstzrn gergekgi bir tiitiin

15

Tekel,

VII.

Beq

Yrlhk Tiitiin 6zel

ihtisas Komisyonu RaPoru, Arahk
.

sunulan bildiri), izmir
18
Reqit Kurgun, Ekici Tiittin Piyasast
Agrhg Bildiri si, ZiraatOdasr, fzmir

Ocak1992.
le

ibrahim Halil Elmas, "Neden
Samsun?", Mazruf (Tekel Miifettigleri
Derne$i Yayrn Organr), $ubat-Nisan
1998,

s.4.

fl
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TEKETiX NN
ASILSE VE KAMUOYUNU
Tek Grda Ig Sendikasr ile Kamu
ipletmeleri iqverenleri Sendikasr
(Kamu ig; nrn diizenledifi Seminerde
konugan Tekel Genel Miidiirii

MehmetAKBAY:
"Tekel'in KiT olarak Vergi $ampiyonu

ilan edilmesine rapmen, bu durumun
gergekleri yansrtmadrfrnr belirtti. Akbay,

Tekel'in toplam 656 Trilyon TL.'lik
alacaprna karqrhk, 760 Trilyon lira borcu
bulundugunu ve bunun 104 Trilyon aEtk
anlamrna geldi[ini vurguladr.
Akbay gergekte Tekel batmrq vaziyette.
Arkamrzr Hazineye dayadrprmrz igin bu

gbrtilmtiyor dedi. (Hiirriyet, T Eyliil 1998)
Tekel Genel Miidiirtini.in bu konuqmasr
ertesi glin bir baqka gazete manqetinde:
"Devi batrrdrlar. Tiirkiye'nin en kdrh
kurulugu olan Tekel, siyasilerin oy igin
yaptr[r baskrlar sonucu," Destekleme adr

altrnda ige yaramayan tiiti.inleri ahp,

giipliiklerde yakarak Trilyonlarca lira
zararaitildi geklinde yer aldl. (Gdzlem,

8

Eyliil 1998)
Devlet Bakanr Eyiip A$IK:
"Tekel Genel Miidiiriintin, 100 Trilyon
borcu var Tekel battr, geklindeki gdriigiine

higbir ilgisi yoktur.
Gergepin ne oldu$unu Tekel Genel
Miidiirii'ni.in bilmemesi ise imkdnsrzdrr.
Siiyledikleri yanhg anlagrlmrg veya tahrif
edilmiq olabilir. O takdirde basrnda yer
alan bu haberleri yalanlamasr veya en
azrndan dtizeltmesi beklenirdi. Bugi.ine
kadar bunu yapmadrfrna gdre, siiz konusu
konuqmanrn maalesef basrnda yer aldtlt
bigimde yaprlmrq oldu[unu kabul etmek
gereknektedir. Bu durum karqrsrnda Ti.itiin

Platformu, gerge[in ne oldu[unu
Kamuoyuna duyurmak amacryla bu
bildiriyi yayrnlamak zorunda kalmrgtrr.
Konu hakkrnda do$ru bir yargrya
varabilmek iqin, her qeyden once bazt
kavramlann iyi tanrmlanmasr ve birbirine
karrqtrrrlmamast gerekir.
Tekel'in sigara iiretimi ve sattgt, bu
kuruluga yasalarla verilmiq asli gorevdir.
Amacr kdr etmek ve Devlete gelir sa$lamaktrr. KAr ve zarertn sorumlusu Tekel'dir.

Halbuki, tiittin i.ireticilerinin korunmasl

amacryla Ekici Tiitiin Piyasalartnda
destekleme altmlarr yapmak Tekel'e
yasalarla verilmig asli bir gdrev de$ildir.
Her yrl yeniden qrkarrlan Bakanlar Kurulu

Kararnameleri ile Tekel'e asli yasal

ahmrndan kaynaklandrltna ise temas
Halbuki, bu borg Tekel'in sigara

iiretmek amactyla yapttgt tiitiin
alrmlarrndan degil, destekleme
ahmlanndan kaynaklanmakadrr. Bdyle
oldugu iqin de ashnda borcun sorumlusu,

olmayacaktr.
Agrkqa giiriiliiyor ki, Genel Mi.idiiriin
sdziinii etti!i borcun miisebbibi de

giiriilmedifi iddiasrnr iine siirebilmesi,

mali kaynalrn Hazine Miisteqarlt[tnca
temin edilmesini. kdr hasrl olursa bu

iizellegtirilmesi ve 9ok uluslu girketlere

de

Mi.istegarhpa aktartlmastnt, zarar hastl

Tekel Sigara

Fabrikalarrnrn

devri igin, siirdiiriilen Kamuoyu

olursa aynr Miisteqarhk tarafindan Tekel' e

olugturma gayretlerinin yeni bir

ijdenmesini dngdrmekedir.

tezahiirii olabilir.
Degil, Tekel gibi bir dev kuruluqun,
ticari itibarr olan herhangi bir girketin

Tekel'in bilangosu ve kdr-zarar
hesaplan alrl, desteklemenin bilangosu ve
kdr-zarur hesaplan ayrrdrr. Destekleme
giirevinin neden oldulu higbir tideme
Tekel hesabrna gei:irilemez ve Tekel zarart
olarak yorumlanamaz. Meselenin odak
noktasr buradadrr.

Tekel'in batmrg vaziyette oldu$u
iddiasr, bu hukuksal manttftn rqr[rnda
irdelenirse, iddianrn gergekle hiqbir ilgisi

oldu[u, arkasrnr Hazineye dayad[t igin

olmadr[r anlagtlacakttr.

bunun gdriilmedipi iddiasmrn, gergekle

tarafindan yrl sonuna brrakrlmadan sarf
edildi[i tarihlerde kargrlanmrg olsaydr,
Tekel dogrudan miikellefi oldufu vergi ve
fonlarrn tecilini istemek ve bu teciller iqin
139 Trilyon TL: gecikme zammrnr <idemek
zorunda kalmayacak, 1998'in ilk altr ayt
sonunda Tekel'in Hazineye hig borcu

arkasrnr Hazineye dayadrfr igin bunun

verildi[i

gerelini
duymuyor. Tekel'in batmrg vaziyette

delil, Hazine Miistegarh!tdtr.

Kararname ile belirlenmig gergek
miikellefi olan Hazine Miisteqarhpr

ettilimiz kararnameler, destekleme igin

da verilebilir. Geqmigte

Bakan nedense bunlan agrklamak

Tekel

Halbuki, Tekel'in destekleme igin
yaptrlr harcamalardan kaynaklanan 621
Trilyon TL. alacapt, bu harcamalarrn

miimkiin defildir. Buna ra[men,
Tekel'in batmrg durumda oldu[u,

de[ildir.

etmiyor.

139 Trilyon TL. gecilcae zammr odemiqtir.
Bundan s6z edilmemektedir.

Desteklemenin amact kAr etmek
Sonugta hasrl olacak k6r veya
zarar da Tekel'e ait de[ildir. Sdztnti

(Hi.irriyet 9 Eyliil 1998)

drIrnr belirtiyor. Hangi tiitiinlerin

Durumu bdyle delerlendirmek
kesinlikle yanhqtrr. Bu stire igerisinde
Tekel, Vergi ve Fonlarrn tecili nedeniyle

olmugtur.

gorevlerinin drgrnda verilen bir gdrevdir.
Tekel'e verildigi gibi, baSka bir kuruluga

di.iriin "Tekel Battr" iddiasrnr yalanhyor.
Tekel'in 100 Trilyon lira borcu oldu!u iddiasrna itiraz etmiyor. Bu diizeyde
bir borcu Tekel igin normal kargrhyor.
Borcun tiitiin ahmrndan kaynaklan-

ahnan tiitiinler igin Hazineden 621 Trilyon

TL, alacalr vardrr.
Bu durumda Tekel'in 135 Trilyon TL.
bakiye borcu var gibi gdriilmektedir.

sorumlusu da Tekel defil Hazine
M0steqarh$dr.
Gergek durum budur ve Tekel Genel
Miidiiriiniin bunu bilmiyor olmasr

katrlmadrlrnr ifade etti. 700 Trilyon lira
cirosu olan bir kurulugun. 100 Trilyon lira
borcu bulunmasrnl normal kargrladrlrnr
kaydeden A$IK, bunun daha gok ti.itiin
alrmrndan kaynaklandrgtnt" vurguladt.

Giiriildii[i.i gibi Bakan, Genel Mi.i-

Tekel'in Hazineye, Ekicilere, Firma ve
Bankalara toplam borcu 756 Trilyon
TL dir.
Buna mukabil destekleme hesabrna

1998 Yrhnrn birinci 6

batmrq oldu[unu basrnda yer alacak
qekilde uluorta iddia etmenin bile yasal
sorumlulu$u vardrr.
Bu iddianrn sahibi, o kurulugun basmda
olan kigi ise kugkusuz etik bir sorumluluk
da siiz konusudur.

Altr yrldrr Ytinetim Yetkisini

tagtdtSt

kurulugu, batmrg duruma getirdilini itiraf

eden bir ydnetici bu sorumluluklardan

Av't

sonunda

kurtulamaz.
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SUPHAN - NEMRUT
Siileyman SARICA

Tiitiin Teknoloji Miihendisi
ssarica@hotmai[.com
Giineg doludan dogar ve yiikselir.
Dolu giizel, do[u temizdir. Her sabah

dtinyamrza,hayat igin v azgegilmez
olan giinegi ikram eder doSu. Yani
dofug y6nti.

Ancak doSu son iki iig asrrdrr batr

iilkeleri kiiltiiriiniin hegomanyasr

koyulagtrSr bir gukur. Nemrut'un
srcakhSrnr sdndiiren bu kiigiik gtil
volkanik bir gtil olan Nemrut gdltdtir.
Suyu buz gibi soguk olan bu giiliin

ktzey tanfnda sazhk ve otluk bir
btiliim o sazlannda kuzeyinde agrk
renkli gok kiigiik bir su birikintisi daha
vardrr. E$er yaklaqrp elinizi sokarsamz
bu suyun srcak oldufunu anlarsrmz.
Ne giizel Allah'rm dafrn tepesinde bir
gukur, gukurda suyu soguk bir gdl ve

ooTekel"

yazrsr da glziintize garpabilir.
igte Tekel Sigara Fabrikasr ve iqletme
Miidiirlii$ii oradadr. Oldukga eski bir

yapt olan Tekel Sigara Fabrikasr
tiryakileri igin nefis Bitlis tiitiiniinden,
Bitlis sigarasl yapmaya devam
etmektedir. Ulkemizde hatta diinyada
meqhur olan Bitlis ttitiinii de aynr
Yaylada[r tiitiinii gibi sadece kendi
gehrinin iklimine ait lokal iizelliklerde
yetigen en nadide tiitiinlerimizdendir.

altmda kalan diinyamrzda ve dzellikle

srcak su kayna$r. Kafantzt Altrn sarrsr prnl prrrl rengi, kannlr

barbarhlrn, simgeleqtiSi bir anlamda

kaldrrdrgrmzda ise kendinizi bir anda
ganagm iginde buluyor, g<ikytiziinden

iilkemizde; geri kalmrqh[rn,

Geldi$iniz ytinden tekrar gana[rn

formu, ince nesici, mis gibi dzgiin
kokusuyla tek bagrna igilebilen bir
ttitiin ti.irii olmamn hakh gururunu da
tagrmakladr. Bilemiyorum bu arada

bir hayret

minarelerin begini de bulabildiniz mi?

ytikiimlendirilmeye gahqrlmrgtrr.
Halbuki gergekte, bu diigtinceyi
empoze eden batrhlar da bilirler ki
kendi gok ileri gdrdiikleri
medeniyetlerininde asrl kayna[r, ilim

bagka higbir 9ey gciremiyorsunuz.

ve fen krvilcrmlanm aldrklan yeryine
dogu medeniyetidir.

biiyiikliilii ile
kargrnrzda. Eler gdziiniizt gOliin

Bu yazrmda okuyanlara Bail'lilar
daha ortaga$rn karanhklanm yagarken

drgrna grktrgrnrzda yine

ile sarsilryorsunuz. Qiinkii

gu

Belki begincide biraz zorlanmrq

anda da Van gdlti biitiin ihtigamr, koyu

mavilifinden alabilirseniz sanki el ile
gizilmig bir harita inceli[inde gdl

olabilirsiniz. Sakrn kalenin kenanna da
fazla yaklaqmayln. Allah korusun
gehrin garglslna veya derenin igine
diiqebilirsiniz.
Bitlis'ten kuzeye dogru grkrp bir

takip

tarafi kale duvarr gibi kayalar, bir tarafi

dalgasr

lacivert sulan ve olanca

medeniyete ulagmrg, iilkemizin

ktytlartnt giizlerinizle

do$usundaki gtizel yrirelerimizden,

edebiliyorsunuz. Girintiler ve grkrntrlar

elele tutugmug iki kardeg gibi duran
Si.iphan ve Nemrut Da[larr ile bu iki

ile gdliin igine

yiice da$rn akgam

saatlerinde

g<ilgelendirdi$i Van gdlti'niin batr
yakasmda kalan yerleri anlatmaya
galqacalrm. Her tarafi buram buram

tarih, medeniyet, ktiltiir ve dolal
giizelliklerle dolu bu y<ireyi anlatrken
cince Nemrut Dafrndan baglamak
istiyorum.

Nemrut Dalr daha

dere olan yolda giderken yeni

uzanmrq Adaba!
yarrmadasr, giineydo!u ydniinde
Tatvan gehri ve arkasrndaki karh
ihtiyar $ahap Dallan. Solumuza yani
kuzeye baktr[rmrzda ise ilk 6nce
bulutlan delen sivri doruklu yiice
Siiphan ve eteklerinin Van gtilii ile
bulugtu[u gizgilerde birkag kdy, Ahlat

konaklama yeriydi. Evliya Qelebinin
rivayetine giire bazr krglarda karrn

ve Adilcevaz. Mutlaka Van'r gdrmek

minare boyuna grktrSr

mahalleler ve Tekel Papgen deposunu

gegince solunuzda Baghan hanr
beliriverir. Daha sonra da Rahva dtizii

ve Rahva hanr.

Atalartmrz

Selguklularrn dnemli eserlerinden olan
bu hanlar tarihte ipek yolu yolcularmrn

Rahva

istiyorsanrz kargrya dofru di.izlii[iinii gegince Van g<iliinti

gok

bakacaksanrz. Ama iqiniz biraz zor.

Adtyaman'daki Nemrut dalr ile
tanrnrr. Bildi[im kadanyla Nemrut' un

Giiriip gdrememeniz gdzlerinizin

diiniin Taht-r Van hanr, bugtiniin

giinkii hava gartlanna

Tatvan gehri durmaktadrr. Van gdlii
Tatvan'm ortasrna do$u bir girig yapar.
$ehir bir hilal gibi koyun etrafinda yay

keskinlifine ve

o

balh.

krqlanm gegirdili Adryaman Nemrut
dapr, yazlannr gegirdi[i ise Bitlis
Nemrut DaSrdr. Nemrut'un srcak yaz
aylannt gegirdipi bu dalrn iizerine
grkma qansma sahip olursamzbir anda

Ydrenin il merkezi Bitlis, derenin
iginde kuruludur. Tiitiinii ve beg
minaresi ile anrlan gehri giirmek igin
tam ortasrndaki kalesine grkmak

kendinizi dtinyanrn en btiytik

yeterlidir. Kaleye grkrp kendi ekseniniz

gi.izelliklerini gdren birisi olarak bir

etrafinda tam olarak dtintigiiniizti
tamamladr! rmzda B itlis' i gdrmiiq

mutluluk dalgasr

igerisinde

bulabilirsiniz. Bu da[rn eteklerinden
gtiriildii[ii gibi dorulu yoktur. Doruk

olursunuz. Ancak tarumak igin yavag

gdrmeye baqlarsmz. $imdi sa$rnrzda

gizer. Yola devam edilince artrk
saSmrzda Van gdliiniin mavi sularr
solunuzda ise Nemrut Da[r uzanrp size
yolculugunuzda eglik eder. Otuz beg
kilometre kadar sonra Vangolti'ntin su
seviyesinin ytikselmesinden dolayr her
iki yamda suylakaph yoldan gegerken

yavaq bakmahdrr. Beg minareyi
ararken tarihi camileriyle bazrlanrun

sanki Stiphan dalr yolunuzu

yerine tepesinde trpkr bir ganapr
andran genig bir gukurluk vardrr. Oyle
bir gukur ki igine girdikge geniqleyen,

igi bog olan han tarnndaki eski evleri
de giiriirsiiniiz.

ve tam bu srrada Ahlat gdriiniir.

Ahlat Ahlat... Ne zaman hatrrlasam

sol tarafinzdaki mavilipin gittikge

Dideban tepesi ve Kurubulak tarafinda

Ahlat'r hemen igimi bir hiiziin kaplar,
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vefasrzlrk igimi 1 akar. Atalartmtztn
yattrfir Selguklu mezarhlt, kiimbetleri,
harabe gehir Selguklu eserleri ve

yumuqak olup, yapt yaprldtktan sonra
zaman iginde sertlegmekte ve krgrn
stcak, yaztn serin tutan gok deferli bir
malzeme haline gelmektedir. Ahlat'ta
baston ustalart da meqhurdur' Hattra
olarak ijmiir boyu saklanacak delerde

Bende kutsaldrr toPrak
Kazmavurna 6Yle brrak'
Mihenk taqt bulamazsan
Birde benim taqrma bak'
Ben Kubbet'i.il islam denen

havasrndaki gizli hiiziin Ahlat'r
herhangi bir gehir gibi gdrmenizi
imkansrz krlar' Ahlat' rmtz, Tiirk'lerin

islAmiyeti kabuli.inden

grktrgr zaman iglemeYe miisalt

BEN
Ben, ga[lar Otesinden
Akrp gelen bir selim'
Ben, tarihle doSdum,
Ben, tarihle giderim.

yiire!im burkulur. O tarihin' o
gi.izellipinin. o ihtigamtn ulradt[t

sonra

geligtirdili mimarisi ile bezedigi

bastonlar yaPrlmaktadrr.
Ahlat'tan aYrrlmak gerqekten gok

zor ama devam edelim' Arttk

yurdumuzun A[rt'dan sonraki en

Ug qehirden biriYim'
Ben asularm de[il,

*Kubbet-iil islam" denilen Tiirk-Islam
sanatmrn dorupa ulaqtrfr iig qehirden

yiiksek da$r olan Siiphan da[rna iyice
yaklaqtr[rmrz igin dafrn etekleri gdliin
ktylanna dolru yiiksek iniq yapar ve

Qaflann eseriYim.
Ben, haf im, ben atiYim, ben
maziyim.

biridir. (Bilindi$i gibi di[er iki qehir
Belh ve Buhara'du.) Bugiin goze en
gok garPan eserler ise On iki adet

yolun sa[rnda ugurumlar vardtr'
Si.iphan'tn b6[riinde gobanlar
koyunlannt otlatlr. BeYaz koYun

Ben Erzen Hatun, ben Dede Maksut
Ben, Abdunahman GaziYim'
Alpaslan' t Malazgirl' e ben yolladtm,
Ertugrul'un, Osman bey'in begipini

Kiimbettir. Baqta Erzen Hatun, Hasan
Padiqah, gifte ktimbetler benzer

mimari tarznda oluP, sadece Emir
Bayrndrr Ktmbeti siltunlu yaprsryla

siiriilerinin dafm yamactndaki yayrhgt
insanda, "do[a iginde do[a 6zlemi"
uyandrrtr. Higbir ressamln

ben salladrm.
Bende giineg baqka do[ar'
Benim Yrldzlarrm daha Parlaktu'

farkh mimaridedir'

Bilindi[i gibi Osmanh Devletini

kuran Osman Gazi'nin Atasr Ertu[rul
tan
G azi, Kay r B oyunun baq rna Ahlat'
yer
dolaqtrktan
yola grkmrq ve bir gok

yapamayaca$r

miizisyenin sdYleYemeYecegi bir
tiirkiidiir

Benim gdklerim mavi'
Mehtabrm akttr.
Ben sabtr ta$lylm.

ton.u SOgtit'te karar krlmrqtrr' Yani
Ahlat, Malazgirt sava$lna Sultan

Beni hala tantmadtntz mr
Ben AHLAT'tm.

olmasrnrn grkrq noktastdtr' Ahlat't
anlatmak gok zor. inantyorum ki gdriip
hissetmek bambaqka olacakttr' Ancak
Ahlat'h bir gairin yazdtgt 9u dizeler
Ahlat'r bir nebze anlatabilir:

saymaktadrr. Devam edildi[inde
Erciq'e kadar uzanan bu Yiirenin
gi.izellikleri, manevi olarak insanda

Ahmet Tlrran Kazgdl

ile giizel Yurdurnuzun bize vatan

Ahlat'ta bugiinde Ahlat taqr ile
yaprlan yaprlarda dzgtin bir mimari

unutulmaz tatlar' burukluklar, dzlemler
brrakarak Yagar gider.

vardrr. Ahlat civannda yeralttrun yakm
yeni
tabakalartndan gtkarllan bu ta;'

ingallah ilelebet...
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^Yaprak

35175 Kemalpag a-Izmir, Turkey

S A. Geneva, Switzerland
Basil Schinas, Salonica, Greece
Socomak, Skopje, Macedonia
Socotab BG, Sofia, Bulgaria
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YOZLA$MA
ibrahim Hatil ELMAS
Tekel Bagmiifettipi

uygul anmam asr (v ey a zay f ihtimal de
olsa uygulanamamast) oldu$una g6re

ihelmas@hotmail.com
"Nepotizrn" Akraba kayrmacrh[r

anlamrndaki bu scizciik,
demokrasimizde kdk salarak
geng

kurumsallagmrg bir olgudur.
Baqta siyasilerin kendi akrabalarrna
Halil ibrahim sofrasmdan sunduklarr
iist giirevler, bazen kendi itibarlanm

arttrrmaya yiinelik

yemektedir. Krsaca yozlagmantn
mevzuatrn
dinamilinde

'olarak

algrlanmakladrr. Yine bazen siyasette

etkin gahsiyetlerin daha silik
gahsiyetleri . kendi payandasrna
gekmekte etkili bir silah olarak da
kullanrlmaktadrr. Ama go[unlukla

silik

siyasilerimizin etkililere kargr
silah olarak kullandrklan bir arag
haline gelen bu uygulamalann
cirneklerine yakrn tarihimizde srkga
rastlanmalrtadr.

Ye[enini, o$unu, kardeqini istedi[i
gdreve getirmeyen iktidar partisinden

aynlma tehditleri savuran mebuslara
hemen her dcinem ve her partide
rastlamak olanakhdrr.
Siyasette kurumsallagma a.Samasrna
gelmiq bu uygulamarun elbette a$agrya

(Biirokrasi) dolru yanstmast

da

olacaklr.

yozlaqma siirecinde hukukgularla
denetgilerin bulunduklan toplumda
kendi kimliklerini saklama (bir baSka
deyimle bulunduklart toplumdan
utanma) durumuna kadar gittikleri
miigahede edilebilir.

Niifusunun %o72'si 35 yagrn altrnda

veya niifusunun o/o40't l8 yaqtn
altrndaki Ulkemizde en biiyiik sorun
igsizliktir qiiphesiz. Yine tilkemizde
her 7 kigiden birinin (Dopu/
Giineydo[uda her iig kiqiden birinin)
aghk smrnnda oldugu, belli Eehirlerde

atlayanlann, her smavda olur - olmaz
kiqilere milyonlar kapflranlann gu fani

diinyadaki tek derdidir iqsizlik. Hal
bdyfeyken, son yrllarda Ulkemizde

yaprlan iqgi srnavlarrnda partiden
verilen listelerin kazandrrrlmasr iqin
gdsterilen baqanh gal4malar, Tannnm

toplumlard4 zarnanqzernine ve kigiye
gtire depigen uygulamalar si.ireklilik

bile affedemeyece[i gtinahlar olarak

i$rn eu IYNI zAMANDA
YOZLA$MANTN DiNAMiCiOin.
Yozlagmarun her aqamasmda en

btiytik darbeyi,haklt veya hakstz
iincellikle bag ycinetici ve O'na yol
gdsteren hukuk ve denetleme birimleri

ev kadmm o anda aklmm erdigi her
geye kiiflir ettipini diiqiinmek hig de
zor olmasa gerek.

Bugiin tilkemizde piyasadaki
o/o7
0' ini elinde bulunduran
Kamu Bankalannr dolandrranlann

paranm

faturasmr siyasilere grkarmak sadece

zekilere mahsus

maharet

saylmamahdr.
iktidarda olanlann s0rekli viryonda

kalabilmek amacryla gtindemi
belirleme gabalarr siyasal giig
sahibinin adresini gcistermesi
bakrmrndan dnemli olmaktadrr. Yine
yarafilan suni giindemlerle siyasal rant

galrgabilir niifusun o/o7 0' lerinin saflama gabalarr eldeki giicii
igsizlikten krvrandt[t gdz 6ntne pekigtirme u[ra;lanndan bagka bir gey
ahndr!rnda iSCi srnavlartndaki de[ildir.
Amag, kigisel veya partisel
kayrrmacrltprn hangi actmastzltk
gtkarlarm
toplumsal grkarlarrn oniine
dlgtilerinde oldufunu gdstermesi
gegirilmesi
oldupu siirece, her yeni
glin
Her
bakrmrndan tinemlidir.
hiiktimet
olugumunda
agrlan yeni
aractmn
dniine
kendisini bir siyasinin
beyaz
sayfalar
krsa
stire
sonra
atanlarrn, parmaklartnt sattrla
kararmak
zorundadr.
kesenlerin, kiipriiden aga[tya

Kurallann kurumsallagamadrpr

kazanr.

Yardrm amagh olarak dagrfllan
ekmeSi alabilmek igin gamura bulanan

kalacaktr.

Bezmen'lerin,Civan'lartn,
Edes'lerin, Tecimer'lerin milyarlarla
yurt drqrna kagtrlr Ulkemizde baklava
galan diirt gocula verilen altrgar yrlhk
hapislik cezasr Kamu vicdaruna zor
srgdmlacaklr

Ulkesinin briltinmez biltiinliiptinii
koruyabilmek igin 2500 metre tepede
karla kaph daglarda giinlerce gdztinii
krrpmadan ntibet tutarken aklmm veya

vi.icudunun

bir

pargasrnr brrakan

Mehmet' lerin, iqsizlik kargrsrndaki

psikozunu anlayabilmek igin ttp
doktoru olmaya gerek yoktur. Hele bu

u$urda canlnl verenlerin geride
brraktlIr anasl, babasr, eqi ve
gocuklanrun safhk hizmetlerinin I 998

yrlrnda devlet

tarafindan

iistlenebilmesi, Kamuoyuna "Mi.ijde"
sdzcti[ii ile verilecek haberlerden
olmamahdrr. fl

Biiytik babam, iki ttrlii insan bulunduSunu soylerdi:
igi yapanlar ve yaplanigten kendine kredi gtkaranlar.
O, benden birinci grupta yer almak igin gahgmamr isterdi.
Hem orada diperinden daha az rekabet vardr.
Indra Gandhi
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BtItTENi
gerekebilecek

fosfin

frmigasyonu

iginde hazrrhk sa[lanmrg olur.
Depolamada mamtil tiitiin ve yart

6-Di$er drg lambalarda (kaPr

igletme veya deponun ktigeleri,

giriqleri v.b.)diiqiik vatlt sarr ampuller
kullamlmahdr.
7-Qevrede su birikintisine meydan

duvarlar ile tabanrn birlegti$i noktalar

verilmemeli

etkin bir temizlik ve kontrol imkam
sa$lamak amacr ile beyaz renkte

saplanmahdr.
8-igletme gevre gitlerinden sonraki

mamiil tiitiin ayn ayn depolanmahdu.

boyanmahdrr. Bilindi$i gibi stok
kontroltnde dnemli bir kaide vardr;
first in - first out (FIFO),ilk giren ilk
grkar. Miimkiin oldupunca depoya ilk
giren iiri.inii iincelikli gtkarmaya
gahqrlmahdtr. Ayrtca stoklamada
kullanrlan palet ve raflarda birer

s

Depoda varhklarr, kemirdikleri

bulunmah.

hastahk kaynalrdrr. Bunlartn da

diizenli olarak temizliIinin

ve

bakrmrrun yaptlmast gerekir.

Binanln bakrmr:istila
kontroliinde igletmenin ve depolann
fiziksel yaptsr da 6nem taqr. Kaptlar,
pencereler, havalandrrma bacalart vb.
yerler istilamn drgarrdan igeriye girdili
b0lgelerdir.Bu nedenle krilm4 camlar

ve iyi bir

drenaj

2 m'lik bir alan daima temiz
tutulmahdrr.

1-Giriqler ve bogluklar temizlik
akliviteleri igin uygun yaprda ofmalt.

2-Duvarlarrn tabana birleqtiPi
kenarlar nrvarlatrlmrq olmah, keskin
birleqmelerden kagmrlmaltdu.

3-Tiim bina vakumlu

tiP

temizleyicilerin kullanrmrna uygun
olmaltdrr.
4-Duvarlar,t av an,zemin ve alet-

ekipman agrk renkli boyalt

olmah(krem veya gri)
S-iqletme veya depoda tamir,baktm

malzemeler ve drgktlarr ile kolayca
hissedilir. Kemirgen miicadelesinde
uygun metodu segmek iinemlidir.
Ome$in, zehirle miicadele yiinteminde

kullamlan kimyasalm iiriine bulaqma

vardrr. Bu nedenle bu tiir
tuzaklar yerine mekanik yakalaytct
tuzaklann tercih edilmesi daha
uygundur. Aynr amagla kedilerin
kullanrlmasr da tercih edilmeyen
ydntemdir. Depo igerisinde serbest
dolagan kediler tiitiin balyalannm
iizerinde drgkt ve idrar btrakarak
kirlenme problemi yarattrlar.
Depo igersinde yuvalanan ve

riski

tiineyen kuglarda bir dizi probleme
yol agtr[rndan istenmeyen zararhlar
srnrfrna girer.Kuglartn idrarrndaki

yiiksek asit tiim yiizeyler igin
agndmcr etkiye sahiptir.Ayrrca bir gok

asalak ve bdcek kuq drgktstnda
yuvalanr.

deligtirilmeli, hasar gdrmiig gah ,
kaprlar ve duvar gatlaklart

kur yer,gatlak ve stvasr diikiilmiig

igletme ve depolarda gartlar
biicek lehine olsa dahi temizlik ve
iinleme prensiplerine uyulduPu

alarlar olmamah.

takdirde biicek istilasl kontrol altma

onanlmaltdu.Duvardan duvara veya
duvardan tabana gegen boru ve kablolann gegti[i yerin kenarlan stkrca
kapatrlmahdr.
Arazi v e iqletme binasrmn yaprsr ile

7-Pencereler santimetrede 8 karelik

ilgili bazr dnlemler aga[rda maddeler

ve yerlegtirme iglemleri bitmiq olmalt.

6-Tavan ,duvarlar ve zeminde gu-

sineklik ile korunmah.Kapr girigleri
kapah (kapr veya hava Perdesi
korunmah) olmalt.
8-Uretim alarunda dePolamadan
kagrnrlmah.

halinde verilmigtir. Bu tedbirler

9-Qrkrg kaprlarr kendi kendine

miicadele galtgmalannda ihtiyaglart
azaltacapr gibi maliyetleride iinemli

kapanabilme dzelli[inde olmah,kapt
kenarlan contah olmalt ve contalar iyi
oturmalt.
l0-Personel mutfa$ ve soyunma

6lgiide diigiirecektir.

I

Arazi ve zeminin YaP$r:
l-iqletme veya depo gevresi en az
m eninde beton veya gakrl taqr ile

gevrelenmig olmah.

2-Apaglar ve bodur aSaglar
igletmeden efl az 5 m uzakla
olmah.Yegillendirmede tercihen gim
ve gigek kullamlmah.
3-Qtip toplama alant iqletmeden en
az l0 mvzakta,tabam beton ve etrafi
duvarlarla gevrilmelidir.
4-Drq aydrnlatma lambalarr gahqma
alanmdan uzakta fakat yiizii bu alana

dtiniik olmah. Aydrnlatmada sodyum
buharh tip ampuller kullamlmahdrr.
5-Dq gevre aydrnlatma lambalart
civa veya sodyum buharh tip olmalt

ve igletmeden en az 20 m tzakta

ahnacaktrr.

fl
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odalarr iiretim alantndan uzakta
olmahdrr.

11-igletme alarunda,kabin veYa
dolap kullantlmamalt.Gerekiyorsa
delikli tip raflar kullanrlmahdrr'

12-igletme alantndaki madeni
egyalar izeri toz almayacak yaprda
olmah,tizeri aqafr do$ru kavisli ve
gukur yiZeyler aga[r do$ru bakmahdrr'

Zar arll omurgalila r :Zanth
bdceklerin drgrnda,ti.itiinde zararh
omurgahlardan da sdz etmek gerekir.

Tiitiin depo ve iqletmelerinde
kemirgenlerin varhlr insan salhlmt
ciddi boyutta etkilemektedir. Fare ve
srganlar kemirmek suretiyle depo ve
iqletmelere h atrr say t'l-lrr zarar verirler.
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tfirtlN, rUrUN MAMULLEpi rUz VE ALKOL I$LETMELERi
GENEL NNIJNUT,UCIJ'NNNN

Ttitiin, Tiitiin Mamiilleri Tuz ve Alkol igletmeleri
(TEKEL) Genel Miidiirliilii, Tokat Sigara Fabrikast'nt
modern bir igletme haline getirerek rekabete hanrlantak
amactyla, aga[rdaki koqullarda ve teklif alma yolu ile yerli
ve yabancr girigimci segecektir.
I-TEKEL, segece$i ortak girigimci ile kuracafr ortakhla'

fabrika arazisi ve iizerindeki ana bina, idari ve yardtmcr
binalar ve bu fabrikadabulunan makine ve teqhizatvarh!ryla
kafilacaktrr. Ayrtca, fabrika envanterinde mevcut olan ilk ve
yardtmcr maddeler de TEKEUin sermaye payt saytlacaktr'
2-TEKEL, bu ortakh$ayiizde25 ile 50 oranrnda igtirak
edecektir. Diper ortak kalan hisseleri alacak ve girket

kurulduktan sonra kendisine ait hisselerden yiizde f ini
TEKEL Qahganlarr Dayanrqma Vakfi'na bedelsiz olarak

I

dewedecektir.
3 -Ortak qirket tarafrndan igletilecek fabrikada; fabrikanm
mevcut iiretimi, piyasadaki p ay4pazardaki beklentiler gtiz

dniine altnarak belirlenecek

bir kapasitede iiretim

gergeklegtirilecepinden, ortak girigimcinin gerekli makine

ve teghizatt saSlamast, bina ambarlarda liizumlu
diizenlemeleri yapmast ve tercihen yabanct sermaye
getirmes i ting0riilmektedir.
4-Ortak girigimcinin sigara iiretimi ve da$tttmt konusunda

tecriibesi, defigik iilkelerdeki yattrtmt ve fabrikalart
bulunmast, mali ydnden giiglii bir firma olmasr tercih nedeni

olacaktr.
5-Anrlan fabrika mevcut atazi,bina, makine ve teghizat

vb. gibi varhklarrn de[er tespiti ba$rmsrz delerlendirme
kuruluglarrna yaptrrtlacaktrr. Tespit edilen rakamlar
g6roqmelerd e baz alnacak olup, bu amagla yaprlan
f,arcamalar qirketin kuruluq masraflarrndan saytlacakttr'
Aynca, TEKEL kendi tecriibesine dayanarak bu deleri
arttrrabilecektir. Ortak girigimci kendi de[erlendirmesini de

TEKEL e bildirecektir'
6-Ortakhk yeni tip ve marka sigara iiretebilece[i gibi,
ortak giri$imci veya TEKEU in mevcut sigara markalarmdan
bir veya bir kaqrnr belirli siireli lisans alttnda iiretebilecektir'
ayrrca kurulacak qirkete TEKEL 2000 ve
TEKEL 2001 markalanntn kullanrm hakkrnr belli bir siireyle

7-TEKEL

devredece[inden, yukartda zikredilen delerlendirme
kurulugu bu markalartn i9 de[erini tespit edecektir' Buna
gdre TEKEL uygun gdreceli bir miktar iizerinden kullarum
iakkrnrn peqin olarak 0denmesini talep edebilecektir'

8-Ortak giriqimci asgari 7 yrl stire ile oryantal yaprak
tiittin ihtiyacrnr TEKEL den saflayacak, izleyen yrllarda

piyasadan tiitiin altmmda egit fiyat ve koqullann varhlrnda
iincelik TEKEI-I e tanrnacakfi r.
9-Ydnetim segilecek firmada olacak fakat TEKEL in

ydnetimle

ilgili

bazr Onemli kararlarda veto hakkr

bulunacaktrr.

10-ihra9 olunacak miktar belirtilecek ve bunun igin
garanti verileceklir.

ll-Ortak girket, en az l0 yrl s0re ile iiretime devam
edecek, [zerinde anlaqmaya vartlan plana gdre bir iiretim
sa!lanacaktrr.
12-Ortak girigim enazl0 yrl TEKEL in izni olmakszm
hisselerini bagkasma devredemeyecek, qirketin yiizde 8
hissesi bir program dahilinde TEKEL Qalryanlan Dayantqma
Vakfi'na veya girket galtqanlart veya y6re halkrna kayrth
de[eri iizerinden devredilecektir.

l3-Kurulacak ortak girket i99i ihtiyacrnr TEKEL in

personelinden istifade ederek giderecektir. Ortakhk istekli
iqgileri birikmiq ktdem tazminattyla devralacaktr.
l4-Yurt igi satrglarda tercihen TEKEL in satrg kanallart
kullanrlacak veya ayrr bir ortak da$rtrm girketi kurulacaktrr'
I 5-Ortak giriqimci teklifinde;
-Binalar ve arazTler igin 6n giirdiifii bedeli,
-Makine ve teghizat igin Onerece$i de$eri,
-Toplam sermaye ve hisse oranlartnt,
-Yattrtm miktartnt,

-Uretilmesi diiqiiniilen TEKEL tiriinlerini, siiresini,
bedelini, qartlarrnt,
-Peqin olarak ddeyecefi kullanrm hakkr bedelini,
-Uretim programlnl,
-Baqlangrgta ve tam kapasitede istihdam edilecek personel

saylsml,
-Uretime baglama tarihini,
-Varsa ihracat programlnl,
Ayrr ayn ve kesin olarak belirtecektir.
l6-Aynca on yrlhk bir siire igin hazrlanacak ve gerekli

tablolart ihtiva eden bir fizibilite raporu ile iiretimde
kullanrlacak makine-te ghizat listesi verilecektir'
l7-Teklifler 30 Ekim 1998 Cuma gtn0 saat l7'00'ye
kadar TEKEL e teslim edilecektir.
l8-TEKEL 2886 sayrh kanuna tabi olmayrp, ortaklk
tesisi igin uygulanacak sistemin tespitinde,miiracaat ve

miizakere siirelerinin tespitinde, ortakhk tesisi ile ilgili
iqlemleri sebep gdstermeksizin durdurmakta veya iptal
etmekte. tamamen serbesttir.

DUYUTUIUT.

TEKEL GENEL VrUNUrutiGii

gibi; bu ilanr takip
NOT: Bu ilan 15 Eyltil 1998 tarihli Resmi Gazetede yayrnlandrfr
Bira Fabrikalarr, Qamaltr
eden sayfalarda Ambalaj Fabrikasr,$arap fabrikalarryla
yayrnlanmrgtrr'
Tuzlasr ve Vergisiz iatrq Mafazalarrnrn da On Segim ilanr
EgInI-Ekim
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TITflIIN EKSPERLERi
DERNEGi

BIILTENi

YONETIMIN PUF
NOKTALARI
I-iyi bir yonetici olmarun ilk qarn

Eok qalrymak

de{il , qok

ii bir ekip lwrmahtr
2-iyi bir ekip kuranydneticinin, bundan sonrayapaca{t

€
I

I

I

AKSiYON
iS

ekibini en alt birimlerine kadar harekete gegirmektir. Qiinki)
"en biiyilk hareket; en kiigilk birimleri harekete geqiren
harekettir" Bunun yolu ise galryanlara iSe ba{|il*
duygusunu aSilayry gdrev vermehen geqerl
Kendifikir ve dilsilncelerine giivenip de baskalarmrnfikia
diisilnce ve tecriibelerinden mahrum kalan bir ydneticinin,
dahi bile olsa hata yapma ihtimali gokyiilrsehil.
Akilh bir yoneticinin y ap aca{t S qt biitiin mes eleler i meSveret
(DaruSma konusup anlasma, fikir edinmek iqin konuSup
gorii$me meclisi) masastna yatrmak milmkiln mertebe
herkesin Jikrinden istifude etmek hattq kendi fikir ve
dilsiinc el er ini kiigiik ipugl ar ryl a t aktm ar kadaE I ar m a
s 6yl ettir ip, onl ar m fikir I eriyle hareket etmehir.
E{er bdyle yapiltrsa.
a-Hata yapma ihtimali azalacak,
b-Herkesin g1riisii almarqk hareket edildipi iqin ig

l-Yaprak Tttiin igletmeleri ve Ticareti Miiessesesi
bi.inyesinde iptal edilen 3. derece igletme Mtidtirliiklerine
kargrlrk ihdas edilen l. ve 2. derece igletme Miidiirliilii

kadrolarrnrn bir an ewel tahsisi igin Genel Miidiirliik ve
Miidiirlii[ii nezdinde girigimlerde bulunulmug ve
sonugta igletme Miidiirii olup da ytllarca maldur olan

Miiessese

idareci meslektaqlarrmrzrn kadrolarr verilerek
maSduriyetleri giderilmigtir. Bir gahganrn memuriyet
hayatrnda gdrebileceli ender uygulamalardan biri olan bu
toplu iptal - ihdas olayrna gerek Genel Miidiirliikte gerekse
Miiessese

Miidiirliili.inde katkr sa$layanlara teqekkiir ederiz.

2-Tekel Genel Miid0rii Sayrn Mehmet AKBAY 7 Eyliil
1 998 tarihinde Dernelimiz Merkezini ziy aret etmiglerdir.
Kendileri ile mesle[imiz ve Tiirk tiitiinciilii$i hakkrnda
gdriig ahg veriginde bulunulmugtur.
3-$ubat 1998'de Tekel Genel Miidiirliiliince istenilen
35 Tiitiin Teknoloji Miihendisini de kapsayan agtktan atama
talepleri hususunda her hangi bir iglem yaprlmadr[rnr bir
iinceki Aksiyonda duyurmugtuk. 19 Alustos 1998 tarihli
Resmi Gazetede yayrnlanan Karamame sonrasr ihdas edilen

iiretecek,bir Seyler yapmaya qalryacak, boylece iSe
b a{liltk drrygusu geliE e c ektir
3-Kurul qn ekipte, kiS inin bil gisine, yetene$ine,beceris ine
uygun g1rev da!1ltmt y apilmaltdn IS in, 6z elli{ine gore adant

l8 Mtihendis kadrosuna Hazine Genel Miidiirliiliince
agrktan atama izni verilebileceli bildirilmiqtir. Bunun
iizerine kurum talebi yinelenmig, toplam 86 adet sdzlegmeli
personeli kapsayan talep iginden Sigara Fabrikalarrnda I 8
adet Tiitiin Teknoloji Mtihendisine acilen ihtiyag oldu[unu
belirtir y azlnrn gdnderileceli S ayrn Genel Miidtiriimiiziin
Dernek Merkezimizi ziy aretleri esnastnda vaat edilmigtir.

segmeli " ata et,ite ot vermemeli" e{er buna likkat edilmezte
gilzel bir yiyecek diye ata et verilirse,ata da ete de yank

Akabinde bu talep gergeklegmig, Hazine Genel
Miidiirliisiince de 23 Eyliil 1998 tarihli Devlet Personel

olur.

Bagkanhlr hitaph yazr ile 1 8 Tiitiin Teknoloj i Mtihendisinin
Sigara Fabrikalannda delerlendirilmesi kaydr ile agrktan
atanmalanna izin verilmigtir. 29 Eyliil 1998 tarihinde Devlet
Personel Bagkanhfrnrn bafh bulundulu Devlet Bakant
Sayrn Hikmet Sami TURK imzasr ile talep, olumlu gdriiqle
Bagbakanhsa sunulmug, Bagbakanhla ba[lt Personel ve
Prensipler Genel Miidtrliiliince 5 Ekim 1998 tarihli yazt
ile Tekel'in balh oldu[u Devlet Bakanltlma Tekel Tagra
Tegkilatrnda Toplam 18 adet Tiitiin Teknoloji Miihendisi
iinvanlr sdzlegmeli personel ahmr igin agtktan atama imi
verilmiEtir. Bir sonraki btiltenimizde bu stnavm agrldrlt
miij desini verecegimizi umuyoruz.
4-25 Eylnl 1998 giinii Dernek Bagkantmtz, Saytn

muhalefet olmayacak,
c- Kendi /ikirl er ine de lpr v er il di lini g 6r enl er d ah a E o k fi kir

4-Bundan sowayapilocak iS yine etkin bir gorev bdlilgiimii
ve kimin ne yapacafmm nasil yapaca{rrun giEel bir izahr
ve tabi ki ar&ndan takip edilmesidir Hatasryla sevabryla
olumlu olumsuz her tiirlii gelismeden antnda haberdar olup
mildahale etmeli ve $i zevHi hale getirerek galry anlan hedefe
kilitl eyip motive etmel idir. iyims er tablolar s ergil ey erek
q ahsm al arda dev amliltk s a{l anm altdtr.

S-Biitiin bunlan yaparken taktmmt (ekibini) bir aile,
taktmmdaki arkadaslanru da o qilenin fertleri gibi gdriip
ailesinin maddi,manevi, iS ile alakah alakasu her tiirlii
sorunlart ile yakmdan ilgilenmeli, seving ve hiizilnlerini

paylasmaldrr. Boyle hareket eden bir ydnetici ekibi
tarafrndan sevilecektir. Seven de sevdi$inin hatasmt
gdrmedi{i iqin ufak

t efek

piirilzl er r ahatl tkl a as il abil ecektir.

6-iyi bir ydneticinin yapaca{t ;ey

basarryt
ekibine,basarrcult{t da kendine mal etmektir. E$er
basaruult{t ekibine mal etmeye kalhstrsa bundan sonra
basan hayal oluri

7-iyi bir ydneticinin sonug itiban ile kesinlikle ihmal
edemeyeced,i son Sey basartrun

1dilllendirilmesidir. Bu 6dill

bir sonraki basarryt da kamEilayacakttr.
Elbette iyi bir ydneticininyapaca{t iSler bunlar ile srrurlt
de{il; ancak bunlarsu da olmaz. Gelisen tehtoloji ve bilim
gaPnda her giin yenilik ve gelismelere aEk olunmau ile
basanlar da beraberinde gelecektir. l

Mehmet AKBAY ile Genel Miidiirliik Makammda bir
gdrtigme yapmtgttr. Sayrn Genel Miidiiriimiiz 5 Araltk 1998
tarihinde izmir'de yaptlacak olan Dernelimizin 50. kurulug
yrl dOniimii faaliyeti kapsamrndaki toplantrya konuqmact
olarak katrlacaklarr sdziinii teyit etmiglerdir. Akabinde
gegmigte Tekel'de gOrev almtg eski Genel Miidiirlerimizle
irtibat kurulmug, onlardan da toplanttmra katrlacaklanna
dair sdz altnmtgtr.

5-Destekleme primlerini aldrgrmrz g0nlerde yardtm

kampanyasr agrlmrg, gdsterilen duyarhhltn tiim
meslektaglanmrzrnyanr srra diler kurum gahganlannca da
takdirle karqrlandr[r gcizlenmigtir.

Estnl-Ekim
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BAS|NDASSTgMTLf;R
Gegen yrl nisan aynda Kuzey
Caroline Federal Mahkemesi,
FDA'nur ti.itiin kullanrmrm ilag
geklinde deterlendirerek bu konuda

ABD'de Virginia Federal Temyiz
mahkemesi, Clinton y0netiminin, Federal Grda ve ilag idaresi'ne (FDA),
tiitiin sanayinde diizenleme y apma
imkam tanryarak, yetkisinin drqrnda
hareket ettiline karar verdi. Temyiz
mahkemesinin karan, bt yaz
kongrenin anti-tiiflin yasasrnm hay ata
gegirilememesinin ardrndan FDA'nrn
elinde kalan en dnemli giig olan sigara

tireticilerinin faaliyetlerinin kontrol
edebilme yetkisinin ahnmasrnr
sa$layacak. Ahnan karar, FDA'mn
sigarayr ilag statiisiture ahp sigara
iiretic i lerinin faal iyetleri ni
diizenlemesine, sigaralardaki nikotin
miktarmm belirlenmesine ve
sigaralann nerede ve ne gekilde
satrlmasr konusunda di.ieenlemeler
yapmasml engelliyor.
Temyiz mahkemesinin karan,
FDA'nrn, tiiti.iLn sanayinde yalruzca
kongre izin verdi$i siirece diizenleme

yapabilmesini 6ng6riiyor. FDA'nrn,
karann temyiz edilmesi igin ABD
N ihayi Temyiz Mahkemesine
bagvurma hakkr bulunuyor. Ancak
FDA yetkilileri konuya iliqkin
agft lama yapmaktan kagrnryorlar.

Clinton ydnetimi, iki yrl Once
FDA ya genglerin sigaraya baglama
ya$mm aqag gekilmesini saglamak
amacryla sigara iiretimini diizenleme

yetkisi vermigti. Clinton, bu dcinemde.
sigarann ABD halkrnrn kargr kargrya
oldugu en biiyiik salhk sorunu
oldu$unu ve FDA'run genglerin
sigaraya baglama ya$lnm diigiiriilmesi
igin sigara ve tiittin reklamlarma stkr
denetimler ile bu iiriinlerin
pazarlanmasrna krsmttlar getirilmesi
suretiyle sigara kulanrmrnt. azaltrcr

tedbirler alacalmr belirtmigti. Tiitiin
sanayiinde faaliyet g0steren kuruluqlar
ise tiitiin ve nikotinin, ilag
tanrmlamasrna girmedi$i ve bu

nedenle bu konuda diizenleme
yapmaya yetkisi bulunmadr[r
gerekgesiyle FDA'ya dava agmrglardr.

diizenlemeler yaprlabilecelini ancak
tiitiin reklamlannr kontrol

edemeyeceli dogrultusunda karar
alm4tr. FDA'nur alman bu kararrn
ardrndan temy ize bagvurmasr
sonucunda Virginia Federal Temyiz
Mahkemesi tiitiin sanayiintn zaferi
olarak nitelendirilen bu karan aldr.

ABD'de fiitiin endiistrisi, Clinton
yrinetimine karqr dnemli bir zafer daha
kazandl Virginia Federal Temyiz
Mahkemesi Federal Grda ve ilag
idaresi'nin ttiti.in endtistrisinde
diizenleme y ap amay ac aprna karar
verdi. Temyiz mahkemesinin kararr,
FDA'run, tiitiin end{istrisinde yalmzca
kongre izin verdifi siirece diizenleme
yapabilmesini rtngdriiyor.

DTIIIYA
17.08.1998

w

Ozelleqtirme yoluna gidildigine dikkat
geken B alta, "TEKEl,yasalardaki

bogluklardan yararlamlarak parga
parga Ozellegtirilmeye gahgrhyor"
dedi.

TEKEL' in da$rtrm miiessesesinin,
6zel sektOre dewedildi[ini anlatan
Balta, s0zlerini q6yle siirdiirdii:

"Dafrtrm iqinin sadece
istanbul'daki bir giinliik maliyeti I
trilyon lira. Son yaprlan anlagmayla,
TEKEL da$rtrm qirketine aldrklan
malm parasmr 14 giin sonra 0deme
imkam verdi. Yani dagrtrm qirketi, 14
giin repoda beklettigi parayla

TEKEL'e Odeme yapacak. Kurum bu
konuda biiyiik zarar iginde."
Balta TEKEUin istanbul
Mecidiyekdy'de bulunan Lik6r
Fabrikasr'nrn satrgrnda da biiyiik kayrp
iginde olduSunu ifade ederek, Devlet
Bakanr EyUp Agrk tarafindan 100
milyon dolara sahlaca[r agrklanan
fabrikamn degerinin l0 kat altrnda
satrlacagrnr iddia etti.

CUMI{URiYET

rEK GrDA-i$ snNniK4sr

08.09.1998

GENEL BA$KAIYI BAL{A,
KURUMUN
YAGMALA]\[MAK

isrrwoiGiwi s0yr,nni.

TErur"'DE- cizl,f
Ozrr,r,ngrinrran uv

Tek Grda-Iq Sendikasr Genel
Baqkanr Orhan Balta, TEKEL in gizli
bir dzelleqtirmeye tabi tutuldugunu
s0yledi.
Balta, Tek Grda-ig Sendikasr ile
Kamu-ig'in basm mensuplarr igin
ortaklaga diizenledili elitim semineri
srasrnda gazetecilerin sorulannr
yarutladr. TEKEL ile British American Tobacco (BAT) arasrnda

kurulacak ortakhkla ilgili sorulan
yanrtlayanBalta, bunun tam olarak bir
Ozellegtirme olmadrgmr, TEKEL' in
4046 sayrh Yasa kapsamr drgrnda
tutuldulu igin tizel bir Ozellegtirme

Gazi Universitesi iktisadi idari
Bilimler Fakiiltesi Ogretim Uyesi
Prof. Dr. Kamil Turan, Tiirkiye,deki
sendikalr iqgi orarurun %o5l,den ,
e diiqtiiftinU belirterek, bu
azalmada igveren kadar sendikalarrn
da sorumlululu bulundulunu sriyledi.
Tek Grda-ig ve Kamu-ig'in birlikte
o/o24.5'

diizenledi$i "sendikacilrk
Hareketinin Milleilerarasr Niteli[i,,
konulu sempo4rumda konugan prof.
Dr. Kamil Turan, 1975-1995 yrllan
arasmda TUrkiye'de de sendikah i99i
sayrsrnm yarr yarrya azalmasrnda
igveren kadar, sendikalann da
sorumluluSu bulundulunu anlattr.

yasasma gerek oldu$unu wrguladr.

AK$AM

Buna ralmen TEKEL'de gizli bir

08.09.1998
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Bu operasyonu TEKEL den sorumlu
Devlet Bakam EyUp Aqft yiiriitiiyor.
Operasyonun ilk agamasmr

TEKEL'e ait yarrm kalmrg Akhisar
Sigara tiryakisinin

lir

paket
sigaraya tidedi$ paramn iigte ikisi
devlete vergi olarak gidiyor.
Sigaradan de$igik adlar altrnda 8 geqit
vergi ahmyor.
Bir paket sigara fiyatrnrn iigte ikisi
vergiye gidiyor.
Geriye kalan iigte birlik pay ise
Tekel, bayi, ttittiniin imal giderleri,
iiretici kurulug maliyeti olarak
daSrhyor.

Tekel Genel Miidiiru Mehmet
Akbay, "Vergi oram Odenilen fiyatrn
i.igte

ikisidir. Ugte biri ise, tiittiniin

imal giderleri, bayi kan,iiretici kurulug
maliyeti ve Tekel'in kar paydr" dedi.
Akbay, bir paket sigara iizerinde 8
civannda vergi kalemi bulundulunu
belirterek, son olarak Qayr ve Mera
Koruma Kanunu igin de vergi

getirildilini

sOyledi.

Sigaralardan alman vergi oranlarr
her marka igin ayn ayn belirleniyor.
Bu oranlar da zaman iginde
degigebiliyor. Alnrca, yabancr
sigaralardan bir de Tiirkiye
giriglerinde ahnan paket bagrna 40
cent'lik bir ti.itiin fonu bulunuyor. Bu
nedenle, ithal sigaralan Titk
pazarrndaki payr srfira yakrn
seyrediyor.

Vergi borcu zorluyor
Akbay, Tekel'in zor durumda
bulunmasrmn nedenini vergi
borglarrnm yiiksek olrnasrna
baglarken, sigara tiryakisi de bol

miktardaki vergi kalemi nedeni ile
sigaray giderek deha pahah igmek
durumunda kahyor.
Bir pakette 8 kesinti var
Katma DeSer Vergisi, Ek vergi,
Savunma Sanayi Fonu, Ef,itim
Genglik Fonu, Qayr ve Mera Fonu,

Gazive Maluller Valfi, 8 yrlhk
e$itime katkr pay, Qocuk Esirgeme

Kurumupayr.

YENiYOZYIL
08.09.1998

TEKEL Genel Miidiirii Mehmet

AKBAY'IN beyanr gagrtrcrydr:
Akbay, Kamu-ig ve Tek Grda- i9
sendikalarmm

iznir, Seferihisarda

diizenledikleri seminerde Tekel'in
battrfirnr agftladr; bu kurum, braknz
kar etmeyi geligmeyi, hazine
desteklemedi$i taktirde, genel
miidiirtine, memurlanna maag
Odemeyecek durumuna diigmiig.
Bir genel mUd[rtin, bagurda

bulundulu kurum hakkrnda bOyle bir
beyanda bulunmak zorunda
kalmasr,iki agrdan hazin: Ya, Tekel,
rizellegtirme pazarrna ddkiilen kamu
kuruluglarma satry gerekgesi
hazrlamak igin yrllardr uygulanan,
politik btirokratik tercihle bu hale
getirildi; ya da, bu kurumu, iyi ve
dolru ytinetmekle yiikiimlii olanlar,
gdrevlerini layrkryla yerine getirmediler. Biz, iigiincii qrkkr bulamadrk.
Kaldr ki, istanbul Sanayi Odasmm
daha26 A$ustos'ta agrkladrSr iSO
500 listesinde, 46.1 trilyon lira kar ile
ikinci, 299 milyon dolarhk ihracatla
birinci, 345.8 trilyon iiretimden satrgla
iigiincii srada yer alan bu kurumun,
nasrl batak hale geldigini hig
anlayamadft!
TEKEL, bir siiredir dzellegtirme
gtindeminde iizel bir sorun ve
tartrgma konusu olarak yer ahyor;
trpkr enerji sektdriindeki
rizelleqtirmeler ve iizel igler gibi...
Enerji igletmelerinin satrlmasr veya
"yap iglet devret" tiirii modellerle
yerli ortakh yabancr girigimcilere
yaptnlmasr, kamu yararrnr
ilgilendirdigi igin nasrl anayasal ve
yasal zeminlere oturhrlmak
zorundaysa, TEKEL'in bfu bUtiin
olarak sahlmasr da ancak, dofru
yazllm q yasayla mi.irnkiin.
Ama bu sorunlar anayasa ve
yasalan delerek veya by pass ederek
a5makta seleflerinden daha hrzh grkan

Hiikiimet TEKEL'i de ortakhk ve
kiralama modelleriyle pargalayarak
elden grkamraya gahgryor.

Sigara Fabrikasrnrn ingiliz Amerikan
ortakhSr BAT' a satilmasr; ',Samsun"
ve "Yeni Harman" sigaralannr iireten
tesislerin de 49 yrlhsrna kiralanmasr
oluqturuyor. Akhisar fabrikasr BAI
tarafindan modernize edilerek

igletilirse, Malatya, Cibali, Samsun,
Adana ve Bitlis Fabrikalarrnm
kapatrlacagr bel irti liyor.
Bakanlar Kurulu, yoSun tepki ve
tart4malan dikkate almayarak, bu
modeli bir kararname ile onaylayrp ve
yUriirlflfe koymasma ra$men Tek
Grda ig Sendikasr Dan4tay'da dava
agtr$r igin, durum heniiz agrkhk
kazanmadr. Akibeti, Dan4tay'dan
grkacak karara ba$h olan bu model,
yalnz tiitiin iireticilerini, iggi
sendikalarrru, BAT'1, Tekel'i hiikiimeti

ilgilendirmiyor. Tiirkiye pazarna daha
dnce giren Philip Morris, BAT'rn

geliginden rahatsrz. Birincisi, sigara
pazarrna yeni bir rakip girecegi igin;
ikincisi, bu rakip, tiitiiLn fonunda kendi
lehine bazr ayncal*t diizenlemeler
yapilmasmr istediSi ve bu yolda yo[un

kulis faaliyeti yiirufitilU igin...

BAT'n TtiLrkiye'de sigara iireten
yabancr girketlerin ithal ettikleri
tiitiinden alman fon kesintisinin,
sadece kendisine uygulanmak
iizere,Tiil:kiye' deki rakiplerinden
alman oranrn altura gekilmesini talep
ettili,bu talebin Hiikiimetge uygun

bulunarak "kararnameye
doniiqtiiriildiigii", kararnamenin de bir
kag bakamn imzasmr bekledili

yolunda bilgiler var.
Tabi; BAT'rn ve destekgilerinin
neredeyse bagarryla tamamlayacaklarr

fon operasyonunu doldurmak iqin
kargr kulis faaliyetinin siirdiiliinti de

belirtelim.
Rakip gruplar arasrndaki bu bilek

giireginin sonucu biiyiik merakla
bekleniyor BAT kazamrsa, iqin
gi.iriilti.isii de b[ytik grkacaga benziyor.

Tavlan ERTEN

DUIIYA
09.09.r998
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Tiitiin, Tiittin Mamulleri, Tuz ve
Alkol iqlefineleri (TEKEL) Genel
Mtidtirltipii, elinde bulundurdulu
sigara, bira, $arap ve tuz igletmeleri ile
ambalaj ve vergisiz satrg malazalannr
cizel sektdrle birlikte iqletmeye karar
verdi. Bu amagla yerli ve yabancr
firmalarla ortak girketler kurmayr
planlayan TEKEL, bu girketlere
sermaye olarak mevcut fabrika ve
igletmelerini koyacak. Ortakhklarda
ydnetim hakkr <izel sektd,rde olacak.
Ancak Tekel'in bazr dnemli kararlarda
veto hakkr sakh kalacak.

TEKEL Genel Miidiirltisi.i, fabrika
ve igletmelerine ortak yapacapt
firmalardan,yurt drqrndan ileri teknoloji
getirmelerini istiyor. Ortakl*larm
kurulmasr halinde, Pazar payr oldukga
yiiksek olan Tekel 2000 ve 2001
sigaralarr ile Tekel Birasr ve Tekel
$araplannrn iiretimi dzel sektcjrle
birlikte gergeklegtirilecek. Tekel' le
ortakl* kurmak isteyen yabancr
firmalar, tekliflerini 30 Ekim,e kadar
Genel Miidiirlti[e sunacaklar.
Finansal Forum'un edindili bilgilere
gdre, TEKEL'in rizel sektdrle birlikte

igletmeyi iqletmeyi planladrlr tesisler;
Tokat Sigara Fabrikasr, Tekel Ambalaj
Fabrikasr, Tekel Bira ve $arap
Fabrikalarr, Qamaltr Tuzlasr ve Tekel
vergisiz Satrg Mafazalan'ndan
oluguyor. Tekel Genel Miidtirliigi, dn
segim ilaruna gtkrlan s6z konusu
ortakhklara, "igletmeleri modern hale
getirmek ve rekabete hazrrlamak"
amacryla gidildigini belirtti.
Tekel, sciz konusu fabrika ve
igletmeler igin kuracagr yeni girkete
ortak olacak yerli ve yabancr firmalarr,

teklif toplamak suretiyle belirleyecek.
Tekel, yeni kurulacak ortak girketlere

ttwssaryiltXatlaalt
dtigiinmiiyor. Buna g6,re Tekel,
kurulacak her ortakhla o fabrika veya
tesisin arazisi, iizerindeki ana bina"
idari ve yardrmcr binalar ile fabrika
veya tesisteki makine ve teghizat
varhgryla kafilacak. Bu varhklann
deger tespiti ise bagrmsz bir kuruluga
yaptrrlacak. Ancak Tekel, ortaya gtkan
deleri uygun bulmadrlr takdirde kendi

belirleyecegi bir delerin baz ahnmasrnr
da isteyebilecek.
Yeni kurulacak ortak girkette
Tekel'in ortakhk payr ise yizde 20 ile
ytizde 50 arasmda degigecek. Hisselerin
biiyiik golunlulunu elinde bulunduran
dzel sektdr daha sonra yiizde l,lik
onakhk payrnr bedelsiz olarak Tekel
Qahqanlarr Dayanr gma Vakfina
devredecek. Ozel sektdrle srkr bir
rekabet yapabilmesi igin ortak qirketin
ydnetimi dzel sektdre devredilmekle
birlikte Tekel'in elinde her zaman
kararlarr veto hakkr bulunacak. Ortak
firmanrn segiminde; tecriibe, bagka
iilkelerde fabrika ve tesisin olmasr ve
yabancr sermaye getirip getiremeyecefi
gibi unsurlar etkili olacak. Kurulacak
ortaklrk en az l0 yrl siireyle faaliyetini
siirdiirecek ve bu siire igerisinde difer
ortak hisselerini bagka firmalara
devredemeyecek. Yeni kurulacak ortak
girketin istihdam gereksinimi ise
tamamen Tekel'in mevcut fabrika ve
tesislerinde gahqan iggilerden
kargrlanacak. Ortak olmak isteyen yerli
ve yabancr firmalar, i.iretim programrnr,
iiretime baglama tarihini, ihrag edeceli
miktara iligkin garantiyi ve istihdam gereksinimini dnceden Tekel'e bildirecek.
Yeni kurulacak ortak girket yoluyla
yeni tip ve markada iiretim
yaprlabilecegi gibi, Tekel'in veya diler
orta$n elinde bulunan markalar
iiretilebilecek. Ancak bu durumda.
yaprlacak i.iretim igin Tekel veya
firmaya lisans iicreti ddenecek.

Haarlanan $artnameye gdre, rirnelin
Tokat Sigara Fabrikasr igin orlakhlr
kabul eden firmalar, Tekel 2000 ve
Tekel 2001 sigaralannrn iiretimi igin
lisans ddemeyi peginen kabul etrnig
olacaklar. Ayrrca ortak qirket, sigara
iiretimi igin gerekli oryantal yaprak
ti.ittin ihtiyacrnr en az'7 yrl siireyle
Tekel'den kargrlayacak. Bira ve garap
fabrikalarr igin ise bdyle bir zorunluluk

ffi

I

tesisi,2 kibrit fabrikasr,

ambalaj

fabrikasr,6 alkollii igki, I bira, I liktjr,
5 garap, 2 garap ve igki fabrikalarr, 3
garap imalathanesi, 4 suma igleme
fabrikasr, 82 pazarlama ve da$rtrm

miidiirliifii, 22

adet de tuz igleme tesisi

bulunuyor.

FiNANSAL FORUM
r8.09.1998

Devlet Bakanr Eyiip Agrk, Tekel,in
dzellegtirilmesinin s6z konusu
olmadrlrnr belirterek, .,Hiikiimetimizin
genel yaklagrmr, devletin bu alandaki
tiretiminden zamanla grkarak, Tekel' in
yerini dzel sektdriin almasr geklindedir,,
dedi. Devlet Bakanr Agrk, CHp'nin
Tekel dzellegtirilmesinde gelinen nokta
ve dzelleqtirmeden dolacak sonuglarla
ilgili yazrh soru rinergesini cevapladr.
Tekel'in yerli-yabancr girketlerle ortak
olmasr yolunu benimsediklerini, yeni
kurulacak fabrikalarla kapanacak Tekel
Fabrikalarrnda galqanlann baqka
birimlerde ige almacafrnr, bunun
yanmda yeni fabrikalarrn da istihdam

sallanaca[rnr anlatan Aqrk,,,yeni
Tiitiin Yasa Tasarrsr ile tiitiiniin agrk
artrrma ve ekici tUtiin piyasalannda
artlrma ydntemi ile ahnmasl esasttr"
diye konuqtu.
Tekel'de yeni yatrrrm yapmayacaklannr, batmasrnr dnlemek igin yerliyabancr ortafrn gerekli oldulunu,
kaliteli olmak qartryla Tiirk ttitiiniin
diinyada pazarrnrn giderek arttrlrnr
kaydeden Agrk, Akhisar Sigara Fabrikasr'run British American Tobacco
firmasrna satrlmasryla ilgili kurulacak
girketin Yo49' luk hissesi Tekel'de
olmasrna kargrn, firmanrn ydnetiminde
soz sahibi olacaklarrnr bildirdi.
Bakan A;rk, CFIP Erzican Milletvekili

{a[w

lilil {efl] &{"q{"<ifl€

halanaryet

tJas&fp

Deneyimli yerli ve yabancr
firmalarla kuracalr ortakhklar yoluyla

verdifi cevapta da dzellikle

i9 ve drg piyasada rekabet avantajr

yakalamay hedefleyen Tekel, genig bir
tesis aFna sahip. Halen Tekel Genel
adet yaprak
tiitiin igleme tesisi, 7 adet sigara
fabrikasr(Balhca, istanbul, Tokat, izmir,
Adana, Bitlis ve Cibali), I jtit iqleme

Miidiirliilii'ntin elinde; 106

son 4 vrl
iginde oriental tiiti.inden imal edilen
Maltepe ve Samsun gibi sigaralarrn
Pazar payrnrn dnemli rilgi.ide
dtigttigiinti, dniimiizdeki l0 yrl iginde

bu payn o/o30' lara kadar

gerileyebilecegini kaydetti.

TURKiYE
29.08.1998
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BIZDEN HABERLER
Seving- gaban

EIif
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Hasan

GURCAN OGUN

irrrRN

BARAN ALi
Ay$e - ZeynelAbidin AyDIN MEHMET
Nuray - Selami

VURAL

pOyRAZ

Hatice - Htiseyin gANAp
0znur
Temel KURT
Krymet - MustafaBIQER
Songtil - BayramAVCI
Aynur - SiileymanALICI

yUCpSaN - DursunKILIe
ArzuTASQI
- Sedat ADIG,UZEL
Fadime UYGUR - AliDeryaDEMiR
Emine

08.09.1998
15.08.1998
16.09.1998
t9.09.1998

31.08.1998
19.09.1998
06.09.1998
26.09.1998
26.09.1998

15.08. 1998

06.09.1998
19.09.1998

8. Sayrmrzdaki <tdiillii brl*u.urn-[0il
arkadaglarrmz arasrndan gektigimiz tura
sonucu aga$rda isimleri yazrh beg
_
okurumuz Taha AKyOL,un Medine'den
Lozan'a ile Bilim ve yanllgl adh kitaplan
kazanmrglardrr.Kitap kazanan beg
arkadagrmzr tebrik eder, ilgi gristererek
gozfim grinderen arkadaglanmza da
3

iri

1-

sonu ixi cnvap

1,5 tavuk 1,5 giinde 1,5
lumurta dofurursa,
kag yumurta dolurur?

I tavuk 1 giinde

l; Oaha iyi kurusun diye saman yrgrnlarurr sft srk karrgtrrlar.
Kanqtrma neden kurumayr hrzlandirrvor?
LER
r- 0.999.... = x diyelim
l0x-x=9 olur (0,7777... = x dersek l0x_x = 7 olur)
9x = 9 ise, x=9/9;x:l
2- Her zamankatrlanur bir eksigi, tumuva
birincisini tespiti igin
yeterlidir. Yani 142 mag sonucunda turnuva gampiyonu
belirlenir.

teqekkiir ederiz.
Hiiseyin Rrft<r

iViseftaq

H.Selguk ORAL

Tevfik OCAKOGLU
C.MUTatASLANAPA

AIi BEYHAN
Universal Yaprak Tiitiin ile Vertab yaprak Tiitiin
Sonay i girketlerinin birlegmesindin otusan
yaprak Tftiin San.Ticaret
IOC?ruB adh
Sirketine
Genel Miidiir olarak atanan Meslektaymz
CENGLZ
EMEK ve yine ayru girkete Bagekspei olarak atonan
Meslektaymtz OmnR F,,lRaK aYlft tubrik
eder
y eni gdrevlerinde basanlar dileriz

34
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AKHISAR SPuR Yhnetim
K ur uluna S egilere k, A khis ar
spor B asrn S iizc iil ii! iine
getirilen mesle ktasrmtz SEDAT
AKAY\ tebrik eder; Akhisor
spora 3. Ligde bosanlar dileriz,
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Kupasrnda kurtardr[r penatrlarla
takmm kupada geyrek finale yiiLkselten
Arjantin'li kaleci - Zamir. 3) Veciz krsa
ve 0zlii s0z. - Birdenbire. 4) Tersi
Filipinler'de yetigen ve meyvesi
yenmeyen mtsz a$au - Bir renk - Tersi
tulumlu zurna. 5) Dar ve yassr uzunca
kereste - Tanm iiriinlerine dadanan
hayvanlann tiimilne bu anlamda verilen
genel ad. 6) Belkemifi, omurgakemigi
- Bazr srfatlann bagrna gelerek manayr
kuwetlendiren bir iin ek. 7) Dayaruklr
- 1994 Dtinya Kupasmda Brezilya'run

qampiyon

ilk onbirinde yer alan bir

futbolcusu. 8) Canhlarda metabolizrnayt
olugturan faaliyetlerden organik yaprm
olaylan. - Hile, dolap. 9) isveg'te yazl*
bir yer ve krg sporlan merkezi Eserler. 10) Aqrlanmrg olan - Kalpte
kulakgrk ya da kanncrklarda her tiirlii

elektrik faaliyetinin durmasr. 11)
Erkekler, devlet adamlan - Mahal,
mekan - Akttrna, ddkne. 12) Cereyan Diizenli gezi ve dinlenme sahasr -

l0

Maddenin iigiimcii hali.l3) Aldatarak
birine bir $ey satna -italya'dabir ova.
14) Fastla - Sak iizerinde tiitiinlerin
gruplarurr ayrmak igin
kullanllan
tabir - Farkh agilarda bulunan iig ahcr
ile ahp iig g0sterici ile gtisterme esasura

l1

t2
l3
t4

dayanan us0l. 15) Tersi srvrlarm
yo[unlu$unu dlgmeye ynayan alet Yapt.

l5
SOLDAN SAGA :1) Tiitiinde iigiincii ana ile ugaltr eller arasrndaki el .- Bir tiir
Bir renk - Bir iilkede yagayanlann tiimU - Agrkga aleni olarak
saklamadan. 3) Matbaalarda sattrlan diizleyip yerlegtirmek igin vurulan takoz Tersi rakr miiptelasr. 4) Seyrek olarak kafes geklinde iplilq tel gibi malzemeden
yaprlan 0rgii - Duvara badana siirme. 5) Ankara'mn bir ilgesi - Ba$crkkta

bezelye 2)

kara noktah ya dagizgili uzlim veren asma kiitiiiU - Yansrma sOzciiklerinden yine
yansrma sdzctiklertiiLretmeye yarayanbiryaprmeki - TV'de 70'liyrllardag0sterilen

Q Ugtincii tekil
gahsrn ismin - e haline gtire gekilmig gekli - Uluslararasr basketbol

6 milyon dolarhk adam adh dizinin bag aklOrii (.......) Majors

federasyonunun krsaltrlmqr -Yalmzh$a dair giirleriyle iinlii 6n adr G0ran olan
isveg'li asnmz gair ve yazan. T) "Bizimkiler"adh TV dizisinin 'Katil" lakaph
rolunu canlandrran oyuncusu Aykut ORAY'rn babasr olan tiitiin eksperi
a$abeyimiz.8) Tersi bir kg. suyun srcaklft derecesini bir derece artrmak igin
gereken rsr miktarr - Yazilt olarak verilmig srmrdan gegme izni, gegig ka$tdt. 9)
Brigte roberi olugturan iki bdltimden her biri - istanbul'da bir semt - Karakter iridyum sembolii. 10) Eski dilde mavi-Belirtiler, igaretler - Srcak ve rhk
denizlerde yagayan bir tiir krlgfth bahk. 11) Kitleler kargrsrnda ola$aniistii saygnhk
ve etkileyicilik uyandran yOnetici ve benzeri kiqiler igin kullamlr. 12) Dolunun
tlnstialeri - Bugiin kahntrlan Milas ve Giilltik kOrfezinde bulunan antik ga[ kentiBagma geldigi kelimeye 6ncesi, Oncesinde manasrll katan latince bir 6n ek. 13)
Osmanh dewinde Cezayt, Tunus, Trablusgarp'ta valilik yapanlara verilen unvan
- Dogusunda tiitiin yetigtiriciliSi yaprlan Brezilya'da bir eyalet. 14) Kurutulmug
yapraklan el ve sag boyamakta kullamlan bir tiir a$ag - Bagka, di[er - Bir nota Kuzu sesi.l5) Piyasada Msatrcr, gok ahcr bulunmasr hali - Napolyon'u Akka'da
maglup eden Osmanh kumandanr (....) Ahmet Paga

YUKARIDAN A$AGIYA:
organik

ykm

1) Canhlarda metabolizrnayr olugturan faaliyetlerden
olaylan - Tersi bir silah. 2) Normal, yadrganmayan - 1998 Dtinya

6ailn

bulmacamtz doQru g6zen
3 oku ru m uza P rof . D r. Bozku rt
Gilveng'in "Tiirk Kimlifli" adlr
eseri hediye edilecektir.
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