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MERHABA
Biz Tiitiin Eksperleri igin yogun bir i9 dOneminin baglangrcrnrn
bam :lan l99g
mahsulii Ege ekici tiitiinlerinin tesbit gahqmalarl 9 Kasrm t ela ginu
uaq ,a,:r Ericinin
elindeki gayrrmamiil tiitiine tek tek bakarak iireticinin bir yrlhk emegiu :alij:r
eden
eksper arkada$larrmrzakazasz-belasrz bir ahm donemi, tiittin baron
;I€r"lr€e :.;r:vli
olanlar ile y0netici olanlara da bagarrlar diler, ekicilerimize de hayrh paa;ir

a6.ni

edeiz.

Yegil gehnig, Qakrcr ginniq, kim telefon etrniq, kim hangi kasette
ne sd1 iero-q .=rr_::

55. Hiiktimetin Tekel'den sorumlu Devlet Bakanr sayrn Eyiip Agft gor-er:,:e:
istifa etti ve unm bir bekleyiqten sonra Tekel, Devlet Bakam'Salrn R[5&]
Kaz;
Yiicelen' in sorumlululu altrna girdi. Akabinde 5 5. hiikiimet TB mnf de ain gq-<:z..lt
oyu verilerek dugiiruldu. Sayrn Bakammnyenihiikiimet kurulana kadir
eoretrl:
siirdiirecek.
Geligmiq iilkelerde vatandaglann buyuk bir krsmmr etkileyen kararlar devlet
politikasr olarak gdriiliir ve hiikiimetler oegigse dahi politikalu, ,it
bu5tuo y ap,lmv2
ancak, yeni ydntemler iiretilir ve geligtiril tr. zka dolyther zaman tekti..
r*ut uiri.
,

gibi ekonomik ve siyasi istikrarrn varhsmm tartrgrldrSr Ulkelerde hiikiiLrnetler
Amerika'yr yeniden kegfetmig gibi yeni yeni politikilar iiretip uygulamaya

solsnaktadrlm. Hele azrnhkhiiktimeti gibi Omrii belli oknayan hiikiimetlerin-yaandrgt
donemlerde uygulanacak ttitiin politikalafl ile ilgili siireklilik ve denetim isteyen
kararlan ancak, Milli Tttun Komiteleri'nin iiretebilecefi agikardr. Hiikiimetleri Milli
Tiitiin Komitesinin toplanmasr, ahnacak tavsiye kararlanna uyulmasmrn gereklilisi
konusunda uyaracak en Onemli kurumlar sivil toplum rirgiitleridir. Bu nedJnle
Sayrn

Bakanrmrzr tanlml$ olmanrn mutlulugu ile kendilerinden ve kurulacak yeni
hiikiimetlerin Tekel'den sorumlu bakanlarrndan Milli Tiitiin Komitesinin toplanmasr
ydniinde adrmlar atrnalarmr, Bakanlklararasr Tiitiin Kurulu Karan olan iiretim
planlamasr uygulamasrnrn devamr ile 12. Milli Tiittin Komitesi Karan gereli Alt

-G onder il en y az

il ar y aytnl ans m

da yayrnlanmasm iade edilmez.
- Yaz il ardan v e gev ir il erden
s

orumluluklar yan s ahiplerine aittir.

-Yaymlanan yazilardan kaynak
gdsterilerek almn yapil abilir

-Reklam

fiyatlan ye

Sartlar

anlaqmalarla belirlenir.
-Dergimiz iki ayda bir grkar

Komitece hazulanrp Tekel Genel Miidi.irliigii'ne sunulan yeni rutiiri Kanunu

Tasla$mrn ele alurmasr ve hayata gegirilmesi kararrm bekliyoruz.
Tiirkiye dq politikada srcak bir giindem yaqamaktadr. 30.000 civarrnda masum

vatandaqm Olituniine, milyarlarca dolarhk iilke kayna$rrun terdrle miicadeleye
harcanmasma sebep olan b0liicti egkrya bagr Apo'yu misafir gibi iilkelerinde
banndran italya'yrve buna qanak tutan tilkeleri kmryoruz
Manisa Y.T. igletrne Miidlirlii$iniin tiim gahganlan iie birlikte organize enili ,,yegil
Bir Dola igin A$aglandrma" kampanyasmr memnuniyetle 0$enmig bulunuyoruz.

igletme Miidtirii Kazrm Karaahmeto$lu ve bu amag igin gaba harcayan arkadaglarrrr
duyarhftklanndan dolayr kutlar, bu faaliyetlerine gerek birey, gerekse Dernek y6netimi
olarak iizerimize diigen her tiirlfl katkryr taahhiit eder, baganlar dileriz.
I Kasm 1998 tarihinde , KAMU-SEN Genel Baqkam sayrn Resur AKAy ve balh
sendikalann genel ba$kan ve ydneticileri, Demek Merkezimizi zi'aret efirig, kendileri
TAT A N EKSPERLERI D ERNEG I ile tiittinciiliik ve sendikacilft iizerine bilgi ahgveriginde bulunulmuEur.
G6rii6mede
ADINA
Sayn Genel Baqkan "Yeni riitiin Kanunu" ile "Devlet personel KanL nu" tasanlan
Sahibive Yaz lgleri Mtidhru
hakkmdaki Derne$imizin g0riiglerini benimsediklerini ve her tiirlti dese$ verecekleri
H.Vakf MERCIMEK
vaadinde bulunmuglardr. Kendilerine ziyaretleri ve destekleri igin tegekkiir ederiz.
e m ai I : va kifm@h otm ail. com
Bu satrlan okudu$unuzda Dernek iiyeleri yeni yiinetimini segil.or veya segmig
ADRES;
olacaktn Y6netim Kurulu olarak bizim her hirlii faaliyetimize destek veren sizlerle
1 434. Sok. No:9/1 0 35220
birlikte zorlu, tempolu, iyi bir dOnem gegirdilimiz kamsndayrz Ancak brma ragnen
Alsancak IZMIR
her geyi hallettiSimiz ya da her geyin iyiye gittili iddiasurda detitiz Biitiin sivil
Te | : 0. 232. 46397 57 -46397 56
toplum Orgiitleri tabandan aldrklarr destek nisbetinde gUglii, aym zamanda alhif
- Faks:4639756
olurlar. ztrataban, ytinetimi buna zorlar. umarw segilecek yeni ydnetim Kurulu,
www.t utu n e ks p e n o rg.t
Tiifiin Eksperleri DerneSinin her platformda etkin roller iistlenmesi yolunda, amag
em a i I : e ksp e @d o ru k. n et.tr
ve kapsam dahilinde hep ileri gitmesine <in ayak olur. yeni oluqacak ydnetimi
'

r

Haberlegme Adresi:
Basmahane-lZM I R
Uggak MATBAASI : 421 8633
P.

K. 1 92

Bask:03.12.1998
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gimdiden kutlar, baganh olacaklan inancr ile, gahgmalanun, camiarnz ve Tiirk

Tiitiinciilt$iine hayrh olmasrm dileriz.
Sevgi ve saygilarrmrzla.

Ydnetim Kurulu

rtffirxExvmuni
nnnxEGi
nurrEM

GUNDEM
tS gyt-Ut- 1998 Tarihli Resmi Gazetede Tokat Sigara Fabrikasr ile Tekel 2000 ve Tekel
2001 markalanna ortak arandrlr ilan edilmiqti. ilanda tizellikle " Ortak giriqimcinin sigara

iiretimi ve da[rtrmr konusunda tecriibesi,de[iqik iilkelerdeki yatrnmr ve fabrikalart
bulunmasr,mali yiinden giiglti bir firma olmasr tercih nedeni olacaktrr" denilerek, arantlan
ortalrn gokuluslu bir sigara iireticisi olmasrntn istendili vurgulanmtgtt.

lokat

SigaI.u Fabrikasr

ile ilgili ilan tizerinde gok

gey yazrhp sdylenebilir. Ancak ben

bugiinden gok, olayrn iincesi ve *n uunu dikkat gekmek istiyorum. ilamn yayrnlanmaslnln
iizirinden heniiz 1 ay gegmigti ki Tekel Y0netim Kurulu, 24.10.1998 tarih ve 981 nolu karar
ile bu satrqtan ya da onatctrtcarayrqtndan vazgeqildi[ini aqrkladr. Bu karartn, Tekel'in Devlet
Bakanr Riigtii Kazrm Yucelen'e ba[landrfr giinlere rastlamast, Sayrn Bakanrn konuya
hassasiyetinin bir gdstergesi olsa gerek. Siiylenen o ki saytn Bakan, Tekel'de Sigara
Fabrikalarrnrn dzelleqtirilmesi adt alttnda yaprlan her tiirlii faaliyeti durdurmug' Akhisar
giizel de Akhisar
Sigara Fabrikasr ile ilgili olarak ise yargt karannt beklemekte imig. Hepsi
iptaline gerekge
ilanrn
ilgili
ile
Tokat
gekiyorum.
zira,
zorluk
ite itgiti beklemeyi anlamakla

otan,-tSMM Kamu iktisadi Komisyonu Bagkanh[rrun 22.10.1998 tarih, 3020 sayth temenni

kararrna dayanak olan endigeler

tizim

Oe

yitt*ati

ifadeye gahqtr[rmtz endiqelerle aynr'

KiT

Komisyonu kararrnda 6zetle;
..eolunluk hisselerinin ortak giriqimcilere devredilecek olmaslntn Tiirk Tiittinii
i.izerindeki kontroliin kaybedilmesine yol aqaca[l'
Ortak girigimcinin gokuluslu sigara [reticisi ve da[rtrcrsr olmastntn tercih nedeni
yabanct
olmasrnrn, yerli girigimcileri engellemig olacalr ve bu suretle fabrikanrn tamamen

kontroliine devredileceli,

pazarlamasmtn
Yabanct sigaralarla rekabet edebilen Tekel 2000 sigarastntn 0retim ve
gegmesi
giriqimciye
ortak
yok edilebileceli, ydnetim de oy iistiinlii[iiniin

kolayhkla

,redenlyle zaman igerisinde yabancr sigaralann Tiirk sigaralarrnrn yerini alabilece[i,
ttitUn ihtiyacrnrn drg pazardan kargrlanabilecefi htikmii nedeni ile, bir siire sonra yerli

giftgi
tiretimin zarai g6receli, iolayrsr ile gegimini tiitiin iiretimiyle sallayan biiytik bir
kesiminin ma[Jur olacalr," endigeleri dile getirilerek, ilantn iptali istenmiqtir.
Sonug olarak da;

"Tiitiin tireticisi giftgileri ve yerli Ttirk ttitiinii iiretimini koruyan'

|,

L

Tokat Sigara Fabrikasrnrn modemizasyonunu saflaytcl'
Tiirk tiitiinii uzerindeki kontrolii muhafaza edebilecek olan yeni bir gtiziim ve oluquma
ile ilgili temenni
kavugturulabilmesi igin konunun yeniden ele altnmastntn talep edilmesi"
gelmigtir'
kararr
iptal
ve
ardtndan
bildirilmiq
Miidiirliiltine
Genel
Tekel
karari alnmrg,
tiimii Akhisar
gerekqelerinin
Giiriildiifii gibi Tokat Sigara Fabrikasr ile ilgili iptal kararrnrn
da ise sadece
Akhisar'
fabrika,
bir
Sigara Fabrikair igin de geferlidir. Tek fark Tokat' ta faal
Tiirk
drgrnda
Bunun
gey
olmamastdtr.
ddrt duvar olmasr, n1ut in" aksamt adrna bir
qokuluslu
da
Akhisar'a
Biz
ortaktrr'
endiqe
tiirlii
Tiitiinciiliifii ve sektor galqanlarr ile ilgili her
igin karqr grktrk. Akhisar' da da Samsun ve Yeni
sigara tekJllerinden biri o.tut
"aitaigi
iki yerli markamrz bu yabancr tekellere teslim
paya
sahip
23
liik
%
ttirman gibi i9 pazard a
mevcut pazar pay11'* arttrrrlacaptna ya
anlagmada
tln
qrktrk.
Agrklanan
turgt
edildifi igin
grktrk' Bu uluslararast sigara
da koiunacagrna dui,. lir ltitctim yer almadrlr igin kargr
yerine, Virginiayerli
markalarlmtz
yaprlan
tekellerinin, iirettilimiz Oriental tiitiinlerden
yerli
markalartmtzt
btiylece
edecekleri,
ikame
iiretilen markalartnr

Burley tiitiinlerinden
grktrk' Uretti$imiz ttitiiniin
kendi markalarrna gegiq igin kullanacaklarr endiqesi ile karqr
Panel ile,Ekim aynda
yaprlan
Akhisar'da
ayrnda
grktrk.
Mayrs
kargi
pazan daralacalr igin
gerekqe ve
iokat Spor Sa-lonunda yaittan toplanttya kattlan binlerce insan da aynr
endigelerle bu yaptlanlara karqr gtKt.

kazanmak
Sigara fabrikasr igin verilen ilam iptal edenler bunu-zaman
endigelerinde
konusundaki
agtlmast
ortakh[a
igin yapmamahdrrlar. Tokit Sigara Fabrikasrnrn
Sonuq olarak;

iokat

gahqanlartna zarar
iseler, yani iptalin gerekgesi Tiirk Tiit1nctiliiliine ve sekttir
ile yaprlan iln
BAT
olarak
ile
ilgili
Fabrikasr
Sigara
isar
i.tt
gerekgeter
verecepi ise bu
iptali gerekir'
iince
an
bir
da
anlagm-a igin de glgerlidir. Bu nedenle Tekel-BAI anlagmastntn

,u-i,ni

teknik olarak
Mahkeme kararrnr beklemenin anlamt nedir? Mahkeme konuyu
ilgilendirmektedir'
Milletimizi
tiim
ise
iqin sosyal ve ekonomik boyutu

G;;i;ir";"f,.ir.
-saygrlarrmla.

Faruk GI}LPINAR
Kasm-Aralrk 1998
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"...Tekel denince ilk akla gelen gey tiitiindiir.
Toprak mahsullerimizin en mtihimmi olan ti,ittiniin
memleketimiz igin hususiyet arz ettipi mal0munuzdur.
Hemen ifade edeyim ki, ttitiin iqimiz son yrllarda politika

ytiziinden 9ok kdtii

bir

istikamete siiriiklenmiq
bulunmaktadrr. Sebep gayet basittir. Tiitiin ziraat sahast
itibariyle Trakya, Ege, Marmara, Karadeniz, $ark ve
krsmen Giineydo$u btilgelerimizi aldkadar eder, iqte ttiti.in
ziraatinin bu gekilde yaygrn olugu, genig vatandag kitlesini

aldkadar edigi bu mahsultimiizU

politik bir kisveye

bUrtimtiqttir.
Kanun bir ktigeye atilmq, ekim sahalarr genigletilmig,
tiittin ekimine elverigli olmayan yerlerde ti.iti.in ekilmiq
ve son yapraprna kadar ttittinlerinizi alacasrz politikasr,

tiitiinciilii$iimtz ve hakiki ttttin miistahsili aleyhine
olmuqtur.

GURBETiN Tt]RKUSU
Gurbet ellerinde

giin saymak.
Her gegen gtin
Takvimden ve rimiirden
Bir yaprak koparmak.
Herakgam

Karanhgadahp
iginde bo[ulrnak
Do[an yeni gtin ile
"Belki bu son" deyip
Giin 4t!ma sanlmak

Bifinez gurbetginin gilesi.
Anneler duldur gocuklar yetim.
Ytizlerde hep acmrn gizgileri
isyan edilir, sitem edilir her ;eye

Kankusaryiirek,

Miistahsil vatandaglartm, gok iyi bilirler ki,
ti.iti.inlerimizin drg pazarlarda satilmast ancak hususiyetini

muhafaza ettifi nisbette miimkiindtr. Tiitiinlerimizi
kdtii olduklarr, Ttirk tiititurti vasfmr kaybettikleri takdirde
satmamz imkdnsrzdr. Miistahsilden satrn alman ttitiin
satrlamadrkqa ve drg pazarlar kaybedildikge, bundan,
mtistahsil zarar gdrecektir, memleket zarar gorecektir.
Ttirk tiiti.iniintin drq pazarlarda gtihretini idame ettirmek

ingallah sondur diye
umutla dolar yiirekler.

Amayazg depigmez.
Qark ddner,

kervanyiiriir,

hepimizin milli vazifesidir.

gtinler geger,
sabr tagr gatlar,

Muhterem vatandaqlanm, bu ytl da gegmig yrllarda
oldu[u gibi, destekleme mi.ibayaasr yaprlacaktrr. Miistahsil
vatandaglanm iyi bilmelidirler ki, Tekel idaresi bu yrl

ve dmtiLrbiter.
Bir karrg topraga srpar
O kocaman yiirekler.

piyasasnda ahmlanm miistahsil lehine sadece hakiki ekiciye
hasredecek, aractlardan katiyen tiitiin almayacaktrr. Kaide
her zananbu olmakla beraber, bu usultin de terkedilerek
tahrip edildigi ve bundan da hakiki mtistahsil vatandaqlann

zarar gtirdtifi.i miigahede olunmugtur. Miistahsili
korumaya matuf bu kaideye ddniilecek ve tam bir gekilde

tatbik olunacaktr.

Tiitiinlerinin krymet ifade edip etrnedi[ini en az Tekel
idaresi elsperi kadar bilen mtistahsil vatandaglarrma ricam

ve tavsiyem gudur: "Tiitiin ekimine miisait olmayan
yerlerde ttittin ekmeyiniz. iyi kaliteli tiittin yetigtiriniz. Bu
hem gahsmzve hem de memleket menfaati igin gartttr..."
27 Mayls'n Giiffiik ve Tekel Bakant
Sayrn Fethi Agkm'm radyo konugmasmdan
Bagmiifettig

MetinUNALBey'in
arqivinden

4
h*-*

yazgtya,kadere.
Ta ki ddniig yoluna kadar.
Igte o zaman aydrnlann gece.
Qigek agar nasr tufrnug gdntiller.

Kasun-Araltk 1998
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Tiitiin Eksperi

KURT]NTT]LUALEM
Pash demir kaprlarrn siirgtisii

siiriilrniig

Arkasrndaben...
Nemli duvmlara dumandan aglar driilm0q.
Arasrndaben...
Ruhumuknkaca almrq koyu gri odalar.
Ortasrndaben...
Vehimli yalnrzhk kuytu pencereden dalar.
Kokusundaben...
Her gece kurdutun kuruntulu.alemdir bu.
Igerisinde ben...

Sessizlile wslat aradrtrm bir demdir bu.
Gerisindeben...
Paylagrlmayan bir gey var o da yalnrzl*ttr.
Yalnrzhktaben...
Paylagrhnca kaybolan srr da yalnzltktr.
Hep bekleyen ben...

I\EVZAT ENGiN
T.E.Y.O. 4 Srnrf

rtffirxu<smt.mi
nBnNeGi
suLTENi

ETKIN DEVLET
Kemal Ersoy Siizer
TiitiinEksperi
kesozer@hotmiit.com

"Depigen Dtinya'da Devlet" bagltklt
1997 Di.inya Kalkmma Raporu'nun
daha gok iilkemizle tirti.igen ydnleri
tizetle sunulmaktadr.

Defiqen Diinyada
Devletin Rolii

cinis

Dtinyada gdriilen hrzlt

Devletin ekonomik ve toplumsal

globallegme, yararlarrntn yanr srra
sorunlanm da beraberinde iilkelerin
gtindemine tagrmaktadrr. Bir iilkede

kalkrnmadaki rolti,

[retilen mal ve hizmetlerin o iilke

farkhlaqmaktadrr. Devletin rolti II.
Dtinya Savagmdan sonra da bugtinkii

smnlanm a$masrrda oldu['u gibi lokal
kaynakh problemler de ktiresel boyuttra

etkilerini g0stermektedir. Uluslararast

girketlerin giiglenmesi, evrensel
de$erlerin yiikselmesi ve bunlann
yanmda uluslararast drgtitlerin ortaya
grkrp, -uluslar agrn kurallar getirerek-

uluslarrn yasalartnt deSigime
zorlamalart "Ulus Devlet"lerin
zayrflamast' sorununu ortaya
grkarmrgtr. Zayrfl ayan Ulus Devlet'ten
doSan boglukta yer yer etnisite (etnik

kimlik) 6n plana grkmaktadrr.

Yani

insanlar ulus devlet tist kimli$inin
yerine bir kimlik arama

dtnYa

konjonkttiriinde gdriilen geliqme ve

depigimlere paralel olarak

"Muktedir Devlet"ten
(Etkin Devlet"e
Bu noktada birbirine kangflnlma-

iki Onemli unsurvardr:
Devletin muktedirli$i ve etkinlipi.
Devletler agrsrndan muktedirlik;
diizen, kamu sa[h[r, ve temel altyapr
masr gereken

gibi toplu hizrnetleri gergeklegtirme ve
tegvik etme kabiliyetidir. Etkinlik ise;
bu kabiliyetin sdz konusu hizmetlerin
kargrlanmasr ile ortaya grkar. Di$er bir

ifadeyle mevcut kapasite toplum

gibi tartrgrlmaktaydr. Ancak o
diinemde kalkrnma bir teknik ig olarak

yaranna kullamlmryorsa devlet belki
muktedir olabilir ancak etkin oldufu
sdylenemez.

gtirtilmekte, teknik uzmanlann iyi

Devletlerin zayflrklanna tepki

politikalar olugturmalan ve oluqtunrlan

duyan yerel ve uluslararasr piyasalar,
kitle drgtitleri aracilr$r ile devletlerin
amaglanm gergekleqtirme siirecinde

bu politikalan gtiglii hiiktimetlerin
toplumun yararr do$rultusunda
uygulamalart beklenmekteydi. Bu
siiregte birkag iilkede iglerin, hemen
hemen teknokratlann bekledi$i gekilde

gergeklegtipi s6ylenebilir. Bununla
birlikte bir gok iilkede de beklenen
sonuglar elde edilemedi. Htikiimetler
hayalci ve popiilist programlart
uygulamaya galtgtrken, kamu

geffaflrk ve diSer degiqiklikler igin
baskr kurma yoluna gitmekteler. Bu

baskrlar sonucu devletin hareket
kabiliyeti zayrfladtgndan artan
belirsizlik ortamrnda kigi ve kuruluqlar

vergi rideme gibi devlete kargt en
<inemli gdrevlerini yerine getirmekten

kagnmakta, ekonomik ddngtide bir
krsrrhk kendini gristermekte ve bu
stireg kimi iilkelerde krize sebep

ihtiyacrndadrrlar. Farkh etnik
yaprlardan olugan devletlerde bu
kimlik arayr$l daha gok etnisite

politikalanna veya hiiktimetlere giiven
duymayan 6zel sekl<ir gegitli alanlara
yafinm yapma konusunda gekimser

kawammda son bulmaktadrr. O halde
<iniimiZdeki yiiryrlda da etnik sorunlar
uzun siire diinya giindemini meggul
edecek denebilir.

davrandt. Devlet ydnetimlerinde
oligargik yaptlanmalara dayanan
keyfilikler baggdsterdi, yolsuzluklar

mucizevi bir regete dnerilmemektedir.

taleplerle bu talepleri kargtlama

Yukartda ktsaca de[inilen

yaygurlagnken kalkrnma yava5ladt ve
yoksulluk siirgit devam etti.

yetenekleri arasrnda agrlan ugurumun

problemler ile birlikte; Eski Sovyetler
BirliSi ile Orta ve DoSu Avrupa'daki

Yakrn tarihte meydana gelen
Ortadolu Avrupa'daki devletlerin

daraltrlmasr meselesine gdziim

emir ve denetlemeye dayah devletlerin

ekonomik q<ikiigti, Do$u Asya

gdktgii, Onde gelen sanayileqmig

devletlerinin ekonomi alamnda mucize
geligmeler kaydetmesi ve 6nde gelen
sanayilegnrig iilkelerin igine girdi$i mali

tilkelerin bir gof,'unda refah devletinin
iqine gtudigi mali kria DoSu Asya'daki
"mucizevari" ekonomilerde devletin
fonksiyonelliginin 6nemi ve diinyanm
geqitli bdlgelerinde devletlerin g6ku$i!
ig savaglar ve acil insani durumlarda
gdriilen artq, dikkatleri tekrar devletin

iizerine gekerek "Etkin Devlet"
tartrgmalanru gtindeme getirmigtir. Bu
yazrda Dtinya B ankast' nca hazrlanan

kriz birbirine zi

geligmelerin
arkasrndaki fakttiri.in "devletin

etkinli$i" olduSu

geklinde

olmaktadr.

Bu raporda etkin devlet igin
Burada daha gok devletlere ydnelik

aranmaktadr. Bunun igin de devletlerin

harcamalarrnr.
insanlarrn
gereksinmelerinin kargtlanmastna
kaydrnlmasrmn, vatandaglara ve 6zel

girketlere daha fazla gtivenilerek
devletin merkezi kurumlarurm daha iyi
gahgtrnlmasrnrn yollarr iizerinde
durulmaktadn

de$erlendirmelerle izah edilir oldu.
Buradaki etkin devlet biiyiimeyi direkt
saglayan devlet depil, ancak ortak ve

Etkin Devlete Giden Yol

katalizrir gdrevi yerine getiren bir

kalkrnmasurda daha givenilir etkin bir

devlettir.

ortak haline gelmesi igin iki bdliimlii

Her devletin kendi iilkesinin

Kastm-Araltk 1998
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DERNEGI

BtiI,TENi

birshatejidnesiirulebilir:

Ozellegtirme ve Ozcl

-Devletin rolU

gunharegetid;1,:"kapasiteveuv-

canlandrn' BaSanlolln"y*o"r*tkuruluslan fi-fifrfiril*#.Hil1ffitr
larakkapasiteninartrnlmasl' geneliikte d*"6;-;;iituynar.ra",nidugiinrilmelidir.
'
Gaigmekte oran bir gok t
eir 96k devlet az-sayrda kaynak abs.orbe
kede
durumda yururnu'"" yargr g'zetimi yerersizdir.
vekapasiteilegokfazlai"yl'udut; iizellegtirmerd;;.:;;
*,bn.*rigrkrg noktasr vuru r.oyucurar
qahgmakta bu da yarar
birgi srkrnrrsr
yerine
'Kamu kurumlannln

_"-*ufri*H:',,,;r;*

zarar olarak'sunuh;;kr;;;.'b;r sekniriin

getirmektedir'Devletinneylryntnotri
yapmayacagrnt aytrdetmek

kahnmayarak nas.tl

bununia

c"]irytf# *dt;;sar
prograrnlan
gdi$itiitt#

yuprru.ut,i, iazrr

uyum

offam

buna

gekmekredirrer. yasama
ve y'rt*me
organrannrn yasarar karpmrnda
ram

olarak sorumru olmaranmn

sagrarunasr
hale g"tiriroigl;d.e,
ve anayasar qartrann yorumranmasr
planlamaken dnemliadrnolrnahi'.
ve
-devlet uygr-tn**,
valrk]an;;_r,-1,;r" i*"t#*--dah,a
d;
igin bagmsrz ve srlrarrj
sfirdiirtilebilir ve toplumun him kolaylagrr" g"
iqrJv"oli. yar$ ,arnr. Zira
kesimlerini igine atan bir
eeciken
";i"#'dzeilegtirme
un ntna iiin y*tfit b; tkJ,in-ffiJg
giui 6qin, actai"t trir neui adaretsizrik
devletlertemel yaprlarr do$ru seqrlii kore,Tayvan)
otorigu gui,
on"*rigi'oe"riemorun yeni hak ararna yoran
vebunla'olu$turmahdtt' nu uosutta" devtet
ve buni koqut
t!tr*-i-"t-3inl"e
getiqmesi Lrarak szer hak
giiyles'alanabilir:
ararna
yulY. tercih ;*t"i"ik -oit"tirir.
'Hukuk devleti anlaytqtnrn oze[eqtirmeni"brdi;;l.bilmesinde pirte4gete;terrningerigmesineneden
olabitnektedir.

olu'turulmau,

surecinnasrl

dahil biryerivardt"t"ilgr;;;|okonemli
s*;j"wii.nrgr,g*4
olmak tizere garprtrcr olmayan kapsamh ri,
*ulr.iyriii'ruglan *i
polirikalann
-Makro ekonomik istikrar
firetilmesi v"

edihnesi,

personel istihdaml
x"riu,sekt6rllntin canlandr't_
tabana rnurr*luu.likkeyfitakdiryetkisinin

mutraia"u lmuttiyetin

"f"liiJi-i*re
yayrlmasr), y"rrt
;o;;;ernelerin

-Temel toplumsal hiznetlere,
yaprlmasl iur,sunl;;,.zasrnln ;;;;;rr"lsuzluklamucadelede
yard,m'otacaktrr.Ancakbudayeterli
yaplyayaunmm gergekleqririlmesi, ahnmasr
ve gahganlann degiry..k".t
i;;il;'M"muriyet sisreminin rslah
-Zayrflannkorunmasr, giivence. aramak

alt

-Qevrenin

yrri-n.

korunmasr.

deSigimde

.bizzat
giivence'Lut.rtunn,;

,"il?llx1Tjiii;l'1tril:lffiT ;ril]Th;H'ffi"i*in t*'.r

;?il;;i
siyasi
;;;;i"ro,r,t.ug vebaskrta'n
,"'.iffig1 iv.irestirme,",;mernur
ku*u

kamu kururusrannda aksamarar Devrerin*!vcutbii,i;3t1*ft
oldu$ukabuledilrnektedir'Buytlzden de yetersiz
tapasitesinin.tauyr vor"rua'fir*oazalmasrnaorumlukafl<r
reformculatrekabetedayahboilimleri edilinesi bu
kapasitenin-desiptiril- yaptrsr
g.zlenmigtir. Kamu
tekele dayah bslilmlerden ayn
anlarmna g;1m"m"fiair. iri"*.?irrio,in
3eme3j
yerine gcririlnesinde
degerlendirmeye baslamrslar. Alryapr .stratejinin
ikinci -;;;;, devlet lffi;li;;;orive
olmup bir personel
hiznetlerinin finansmantnt da bu kurumlartntn
lufuri*rinin
hizmetlerin verilmesinden ayrma artuilmastdtr. urt"r"r
"*i"o""i-ri"candamannrolugturur.
eiriii bir kamu tnn-,r*i*i"rrili
rekabeti tegvikehneye
yolunagiuniglerdir'
sekt0r0olugturmuyuguliiiri*.4n"S y;";ii.
;"rivasyon
aragrarr ire
Hata bireysel risklerin azahttlma_ siyasi amagir, bazen
f"tuiiribofg*il
smayiinelikolarakdevletgebireylere bazendepatronaj(kayrnnacr)eksurri fi;;;ffi;;tkin birgekildeyaprnaya
sa$lanan emeklilik ayhSr, iqsizlik politikalar u" Luniuiin--kurumla. iurr""ol'rir"birir. Kayrrma yerine
iiy"L"i" O'"va1 bir istihdam sistemi,
sigortast, saEhk sigorlasi gibi uzerindeki erkiteri
fi.
m*u
ffiil;#ristemi
ve yeterti *crer,
bireylerin risklerinin azaltrhiasr sektCIru olugturma guuuiurrn,
"*ii
ut i,n f"rrr"o-rr* ysnlendirmenin
y6niindeki gdriipler degipmekteo brakrr.
ternel
Devretin brnyesinde burunan il::iii:H;ir:1til"Tililflil:;;
'zeltikle '"Erir.
""-istihdarn
nularmda
toplumun
geneli yerine, yetkiler hukumetin yurg,, yururnu n.
yoniemierin drgrnda bir y'ntem
sadece yoksul kesime d0n0k ugnf*fi yilrflhne gitgleri
rnertezilt ve yerel [Ufunn1u*,qtrr.
Aynca bu ilkelerin
olarak hizmet verme d{lp{lnceleri, idareler arasrnda paylagrlabilir.
n"r,i
eiinkt
uygrl*drgnr
g6rmek igin ille de
kabur gdrmektedir.

fj[iJjlfi'Tl##fii""iJff'H

ko-

Bu konuda daha vetki pavrasr**inlouugul:lrr:*
;;ilrr"il:iere bakmaya gerek de
az maliyetle daha fazla g{Iven engelleme bakrmrndan on"emudir.
e-u
;;ril
bu uyguramalar lokar
sa$anrnasr bakrmmdan
lirkeiterin, btiltinme sonucu ortayagftacak veto or"r"r. A;,
i"ri.n hemen her iilkede
galtganlartn ve gegitli toplumsai noktalannm goi
otmasr da siyasi ve ;;r;;r*]
grupJannkatrlmasrylavilruturebirecek kevfi
merkez
devret davranrjrannr ;;;;i;;;';ir ornegin,
gok kamu kururugu
yenilikgi gdzDmler ttretme qabalan engelleyebitecektir.
Ancak bu katr etkintigni

s1rmektedir.
6
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mekanizmaay ruramandaru*

u...n

yitirdigi durumda bile etkin
olarak gafugr ve yetkilerini muhafaza

rtntixnxspmmi
unnxnGi

ntnrnxi

eder. Siyasi miidahalelere dahe az
maruz kalrrlar. Smrh ancat kesin
olarak belirlenmig amaglan vardr.
Yeterli kaynak ve e$tim imkanlan
verilmektedir. Bu kunrm personeline
di$er kamu kuruluqlan gahganlanna
oranla daha iyi iicret verilmektedir.

uygulama

ve

g6zetiminde

de

igtevsellipini sihdiirmesi gerekir.

degiqim vaadini ve timitli olma
beraberinde
getirmektedir. Piyasalarda, sivil

nedenlerini de

ReformlarNe Zaman
Uygulanabilirve
Siirdiiriitebilir?

toplumlarda ve kiiresel giiglerde baq

Eski politikalann ve kurumsal
Yerelleqme
Geligmekte olan tilkeler sanayi-

tegvikler, bunlarrn muhafazasr

daha

yiintindeki tegviklerden daha agrr

legmi; iilkelere gdre

merkezilegmig hiikiimetlere sahiptir.
Merkezi olmayan yaprlandrrmalarla

verimliliSin artrnlmasr, yerel

iq

geweleri ve vatandaglann gftarlanmn

diizenlemelerin terkedihnesi yolundaki

bastr$rnda degiqim dinamifi
yakalanmrg olur. Bazen krizler
beraberinde firsatlan da doSurabilir.
Ekonomik bir kriz v eya bir

drg

tehdit,

temsilinde iyilegtirme saplanabilir.

illkenin geri kalma tehdidinin tilke

Tabii ki bu desigimin olumsuz ydnleri
de vardrr, bunlar:

btirokrasisini harekete gegirmesi ya da
eski sistemden herhangi bir grkarr

-Lokalist uygulamalarla bdlgeler

olmayan bir hiikiimetin iilkede

arasmdaki ugurum genigleyebilir. i9
giiciiniin serbest hareketi bunu biraz
engellese de farkh etnik gruplarrn
yagadr$r iilkelerde olumsuzluklar
olabilir.

igbagrna geknesi reform igin itici

giicii

s4glayabilir.
Son yrllarda reform konusunda

bagarrh olan fllkelere bakrldrprnda

karizmatik liderlere sahip olduklan

tutamayabilirler.

gdrtiltir. Bu liderler, reformlarrn

ve
uluslararasr grkar gruplarmrn etkisi
altrna girmesi giindeme gelebilir.

Bu tehlikeler bir kez

daha

kalkrnmanrn devamrnda etkin bir
devletin ne kadar dnemli oldugunu
gdstermektedir.
En iyi niyetli hiiktimetlerbile ortak

gereksinmelerin ne oldulunu tam

olarak belirleyemedi[i takdirde
gereksinimleri kargrlamada bagansz
olacaklardr. Bir gok iilkede kamu

politikasr oluqturma silrecinde
bireylerin sesini duyurma firsatl gelir

da!rhmrndaki dengesizlik gibi
adaletsizli[i yansrtmaktadrr. Oysa
baganh tilkelere bakrldrgrnda bunlann
politika olugturma stirecinde geffaflr[a
dnem vererek, sivil toplum Orgiitlerine

dzellikle de sendikalara aktif roller
verdikleri ve bu gekilde gergekgi ve
stirdUriilebilir politikalar ilreterek

uygulamaya koyduklarr gdrilliir.
Temel politika hedeflerinin ve
dnceliklerinin kamuoyunda genig
katrhmh bir bigimde tartrgrlarak
olugtwulmasrun yamsr4 genig Olgekli
bu kaflhmm bahse konu politikalarrn

ddnd0riicfl geligmelerin yagandrgr
dinyamrzda, daha etkin olma
ydniinde baskrlarla kargrlagan devlet,

bu degiqikliklere ayak uydurma
y0nUnde agr dawanmaktadrr. Ancak
etkin olmayan devletlerin vatandaglan,
bunun srkmtrlanru biiytirnede ve sosyal

kalkrnmada gdrtilen gecikme geklinde
yagamaktadrrlar. Bunlann maliyeti ise

uzun dcinemde; istikrar, iiretken
kapasite ve insan ya$aml i,izerinde
gdriilebilecek siyasal ve toplumsal

huzursuzluk ve gOkilntii geklinde
olabilir.

Devletin etkinli$indeki kUqiik
iyilegtirmelerin daha yiiksek hayat
standartr getirdi$i bunun

da, daha fazla
reformlarrn gergeklegtirildiIi reform ve kalkrnmaya
zemin
ddnemlerde uzak gdriiglii ve hazrrladrlr gerge$i,
6nde gelen

-Hiiktimetler makroekonomik
politikalarrn denetimini ellerinde

-Yerel yOnetimlerin dzel

Sonug:
Yaklaqan 21. Yiizyrl biiytik bir

drgarrdan dayatrlmadrg duygusunu

insanlara vermekte, de$igimin
yararlanm her kesime agrk bir gekilde
anlatmakta ve sessiz kalan gruplara
seslerini daha fazla duyurma imkanr

sunmaktadrlar.
Aynca uluslararasr kuruluglar da
(Diinya Ticaret Orgiitii" Dtinya Saphk
Orgtitti, Uluslararasr Qahqma Orgiitii

gibi) mali, deneyim ve teknik

konularda yardrmcr olarak iilkelerde

reformlarrn tegvik edilmesi ve
stirdtiriilmesine katkrda bulunabilirler.
Ancak reform konusunda iilke iginde
bir istekve irade olmamas halinde her
tiirlii drg yardrmlann d a gok az yararh
oldupu gdzlenmigtir.
Bu yiizden hiikiimetler, reformlara
genig katilrnlar sa$lanmasr hususunda

oldukqa hassas davranmak
zorundadrrlar. Reformlarrn krsa
vadede getirece[i zararlarrn 0tesinde
uzun vadede kazangh grkrlaca$nrn
anlatrldr[r, reformlann drg baskr ve
dayatmalarla detil, illke menfaatleri
agrsmdan gerekli oldugu konulannda

inandrncr olunduSu dlgtide baganl
olunacagr bilinen bir gergektir.

sanayilegmig illkelerde bile etkin bir
devlet arayrgrm stirekli krlmaktadrr.

Devlet kurumlannm zaman abcl
gtig ve siyasi bakrmdan hassas bir
konu olmasrna ra$men, reformlarm
saglayaca$ yararlar ile olaylan tabii
akrgrna terkefinenin getirecegi gdkiintti

ve bunahmlar kargrlagtrnldrsrnda,
yukanda saylan zorluklann iistesinden

gelme kararhhpr ve zorunlulu[u
kagmdmazhgru korumaktadrr.

g

Kaynakga:
Diinya Bankasr 1997 yth Kalkrnma
Raporu

Yiiksek
tepelerde hem
yrlana, hem ku$a
rastlayabilirsiniz.
Biri siiriinerek
dbiirii ugarak

yiikselmiqtir.
Cenab gatrabeddin
Kasm-Aral* 1998
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Yard. Dog. Dr, ESRA

yapilmrgtrr.

isl6mi kaynaklara

gcire

KARABACAK

yanrnca tiitiiniin grkardr[r duman

Bogazigi Uni. Fen-Edebiyat
Fakiiltesi, Ttirk Dili ve Edebivatr

kryamet alametidir. Gegim srkmfi srna,

igin ani ve mutlu bir evlenme, evli bir
kadrn igin, ev igerisinde ailede bazt

azaba dtigmeye ve pahahh[a igarettir.

huzursuzluklar grkacaSr anlammr ta;r.
Sdnmiig kibrit gdrmek ise iiztintii ve
kedere iqarettir.

Bdlitnii

Aynca korkuya, getinlik ve giddete,
Allah tarafindan ya da bir devlet

Tiitiin igme aletlerinden
nargile igtigini gdrmek veya

insanoplu kendini bildi bileli
riiya gdrmekte ve var oldu[u giinden

bagkanr tarafindan gelecek musibet ve
azaba delalet eder. Batilr kaynaklarda
ise duman gtirmek bir iletigim unsuru

bagkasmm igtigine gahit olmak k6tii
ahqkanhklara ve faydasz iqlere delalet
eder. Bir diger alet olan pipo gtirmek

bu yana ri,iyanrn yorumu igin gaba
harcamaktadrr. Qiinkii halk riiyada
giirdiifti qeylerin bog ve anlamsrz
olmayrp gizli anlamlar tagrdr[ma ve
bazr geylere igaret etti[ine inamr. Eski
Mrsrhlar ve ibraniler riiyalann gelece$i
haber verdiline ve bu yiizden rtiyamn
sihirli bir kuwet olduluna inandrklan
igin riiya tabirini bilim dah haline

getirmiglerdir. Batrda ise Btiyiik
iskender'in sefere grkmca yanmda
rtiya yorumculan bulundurdufu ve

bazen gdrdiisii riiyalarr

bu

yorumculara yorumlatarak ona g6re
hareket etti$i rivayet edilmektedir.
Isl6mrn riiyaya bakrgr ise Kuran-r

olarak kabul edilerek onun grktrSr
taraftan gelecek haberlere ait olarak
yorumlamr.

Riiyada tiittinti yakmaya
yarayan aletlerden gahnak yanarken

gciriiliirse saltanat, dilefin

gergeklegmesi ve sevingli bir haber ile
tabir olunur. Riiyada gakmak gaktrgrnr

Srkrntr ve iiztinti.i getirdigi dtigi.iniil iir.

kaynaklarda ise daha maddi yorumlar

8
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Bazrlannda ise pipo ztippelik ve gok

a d a hk

karr koca veya iki ortak arasrnda
meydana gelecek gerre delalet eder.
Bir hanrinrn riiyada gakmak tagr

dan emin olmahdu. Herne arzusuvarsa

dzeilikle isldmiyette tiitiin ve tiitiin
mamullerinin igilmesinin uygun
olmadrSr diigtiniili.irse bu tiir riiyalann
kdtii yorumlanmasr yerindedir. Batrh

aElacagrna igarettir. Batrh kaynaklann

bazrlarnda pipo cinsellipi temsil
etmektedir. Cinsel bir simgedir.

gftmasr hammrn hamileliline ve ondan
meydana gelecek gocu[a bazen de

islAmi kaynakh riiya tabirleri ile batr

kaynakh riiya tabirlerinde farkh
olabilmektedir. Bu gahgma igin her iki
tiirdeki kaynaklar incelenmig ve
incelenen eserler Kaynakgada
belirtilmigtir. Burada kelime olarak,
tiitiin, tlitiiniin grkardr[r duman, tiitiin
igmeye yanyan aletler ve sigara ele
alnacaktr.
Genellikle sigara, nargile,
gakmak, kiil, kibrit gibi kelimeleri
rtyada gdrmek pek iyi bir gey degildir.

krildrSrnr gdrmek bir dostla aranrzrn

bilmiqlik alameti olarak kabul edilir.

Biri dini, biri de ilmidir. Yorumlar

dayanr ve isldma gtire btitiin rtiyalar
ayru degildir. Belli tizellikler ta;ryan
riiyalar rahmani ve doSru ri.iyalar,
kalam ise geytani ve bog riiyalardrr.
Riiyayla ilgili iki temel yaklaqrm vardr.

bilmiglige iqaret olur. piponun

gdrmek bek6r igin evlenmeye, ategin

gaktr[rnr ve ateg tutugturdu$unu,
ategin alevler grkararak parladrlrnr
gdrmesi erkek bir evladr olaca[ma
delalettir. Qakmakla sigara yakmak bir
vefasrzhla u[ramayr ifade eder.
Qakmagr yakmak igin upragrp
yakamamak ise agrrr krskanghla
yorulur. Bir kimse riiyada gakmak
ategi gakar g6rse biitiin korktuklarm-

Kerim'deki Hz. Yusuf hikdyesine

ise hayatrn nege ve bolluk iginde
gegece$ine, grmankhga, ukalahs4 gok

meydana grkar. Qakmak yamk halde

gdriilmiigse b<iylesine

bir riiya

isteklerin gergeklegecegine, gakmak

bir tiirlti yanmlyorsa dtig krnkh$rna
u$ranaca$rna, yeni gakmak sahibi
oldugunu riiyasrnda gdren kigi mutlu

bir haber alacak diye yorumlamr.
Tiittin yakmaya yarayan

Ttitiin igme aletlerinden
kullanmak dedikodu ve benzeri

geylerle zaman

cildiirmeye,

miicadeleye, baganh olmaya igarettir.
Riiyada i gilen s ig ar a tepl,tttzn
ba[lrdrr. Ornelin riy anrzda kendinizi
ii$i.it verilmig gibi hissediyorsanrz,
mesaj belki sigara igmekten vazgegmeniz gerektigi olabilir. Sigara igmek
bir gerilim belirtisi olarak riiyarun
anlamma yansryabilir. Aym zamanda

bog iimitlerle, fikirlerini bagkalarrna
zorla kabul ettirme halini de anlatr.

Batrh kaynaklarda sigara cinsel bir

simgedir. Sigara igmek bagka
doyumlann ya da bazr geyleri bilingten
grkardr$mrz bir mekanizmanm yerine
gegebilir. Bir kimsenin riiyada kendisini
sigara igerken gdrmesi bir erkek igin
bir hayli giigliiklerden sonra bagaracagr
bir afihma, orta yagta ise bozmaya
mecbur olaca$r can srkrcr bir dostlufa,
riiyayr gdren geng bir krz ise zengin

aletlerden bir diSeri olan kibriti

bir fabrikatdrle evlenecegine, evli

yaruyor halde veya kendisi yakryor
giirmek talihinin agrkhfrna ve iyi hale
igarettir. Rtiyada yanan bir kibrit gdren
geng bir erkek ise kendisine iyi bir para
kazandracak, mutlulufa ulagtrracak

kadrn ise iiziintiilii ve endigeli giinlerin
yaklagacaSrna igaret eder. Sigara
tabakasr isldmi ve batrh kaynaklarrn

yeni bir ige girece$ine, orta yagta
bulunan bir erkek igin bagkalarrnrn
neden olacafr bir kavga, bekdr bir krz

hepsinde sevingle veya siirprizle
kargrlagma olarak tabir olunur.
Sigaramn brraktrgr kiil ise Uziintii, g0z
a$rsr, sahibini tizen a[rr, haram mal
olarak kabul edilir.

riffinrE<*ERLRi
nnnxnGi
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Enstitiisii, Tiirk Dili ve Edebiyatt
Bdliimii, Ti.irk Dili Anabilim Dah.
Basilmamq Yiiksek Lisans Tezio
1993.
8)Gizli Kuwetler Hazinesi Riiya
Yoruml an Ansiklopedisi.istanbul,
1979.
9)Manav, Ali. Riiya Yorumlart
Ansiklopedisi (Fal, Burglar ve

Biiytiler). istanbul, 1996.
10)Ozgiil, ismail Hakkr. Riiya
Yorumlan Ansiklopedisi. Ankara,
1964.

*

CRUYFF'un giinde seksen adet sigara

Sigarantn dtnyanm Pek gok

yOresinde para gibi depig tokug aract
oldugunu; Ornepin Afganistan da elli

sigara kargrh$rnda Qin'den kagak
olarak getirilen AK-47 mermisi,
Mozambik'te ise iki sigara Paketi

kargrhf,rnda

canlt bir

tavuk

ahnabildigini,

* YazarNil CUN tarafinAanhazt'
lanan ve Kural drgr yaYtncrhk

Merkezinin

Tiitlin" konulu

SemPozYum

Bildirisidin

anlsmmya$atrldt$m1
* Amerikan BostonUniversitesi Trp

Dr.Pedram

Fakiiltesinden

6nce 235cm olan rekoru krarak
Guinnes Rekorlar Kitabrna gfudigini'

payr olarak

*.W.Collejo QUESADA adrnda bir
Kiibalt'nrn, dOrt giinde hazrladt$r
340cm uzunluSundaki Puro ile daha

* ABD'nin Teksas eyaletinde
grkartlan bir yasa ile idamlft

mahkumlann sonbir sigara igmelerinin

"sigaranrn saShta zararh oldu[u"
l)$ayhanh, Abdunahman Aydrn.
yasaklandr$rnt ve idam
imam Nablusi. isldmi Rtya Tabirleri gerekgesiyle
edilecek mabkumlara safhfr igin kereistanbul,yty.
viz gubuSu verilneye baglandt[mr,
I 2)Tavash, Yusuf. Ansiklopedik
* METRO al4 verig merkezinin
Biiyiik Rtiya Tabirleri.istanbul,
tarutm brogiirlerinde sigma reklamt
1996.
yaptr$ i9in4207 sayhyasa gere$ince
13)Tiilek, Yusuf Ziya. isldm
beg milyar dOrt yiiz milyon lka ceza
Kaynaklarrna Gdre Rumuzlu RiiYa
Odeditini,
Ansiklopedisi. istanbul, I 980.
* Irak Devlet Bagkaru Saddam
14)Waring, Philippa . Omens From
iyi bir puro tiryakisi
Hiiseyin'in
Your Dreams, London, 1991.
oldugunu ve yalnrzca giivendi$i
1S)Yavuz, Sami . Biiyiik Klasik ve
kigilerle bu keyfi yagadt$n5
Modern Riiya Tabirleri.istanbul, yty.
* Sigara aleyhtarlanna g0re,
l6)Yurdatap, Selami Miinir. isldm
sigaramn heryl Avnrpa'dabir milyo4
Dininde Riiya ve Riiya Tabirleri.
dtnyada ise iig milYon insanrn

diizenledi$i " Tiirk Kfiltiiriinde

yrllarda devre arasrnda bile sigara
ti.ittiirdiifiin0,ancak kalp ameliyatt
olduktan sonra bu ahgkanltftnt
brakfl$nt,
* Unlu tangocu Carlos Gardel'in
mezannda siirekli yanan bir sigara ile

SALIMPOUR'un iki yiiz g0niillii erkek
denek iizerinde yaptrklan testte sigara
igenlerin cinsel organlarmda knalma
tespit ettikleri iddiasm,
* Sigarave igki satrglarrndan giinde
ortalama iki Fiz on altr milyar lirarun,
sekiz yrlhk zorunlu temel epitime katkt

tarafindan piyasaya sunulan "Sigarayt
Brakmak" isimli kasetin Tiirkiye' de
tiiriinde ilk tirnek oldu$unu,

I

istanbul, 1973.
(*) M armara Ilniversitesi Tiit kiy at
Arastvma ve Uygulama

tiiketti[ini, hatta futbol oynadt$t

Oltimiine neden olduf,unu ve diinyada
her giin altr jumbo jet dolusu insann
sigaraya baSh hastahklardan hayaturt

kesildilini,

* ingiltere'de yaprlan bir aragtrrmanrn her yrl 3l Maytsta (Diinya
Sigarayr Btrakma Giin0) trafik
kazalarmrr arttrlm ortaya koyduSunu,
* Amerikan Kanser Enstitiisiince
yaprlan bir ara$trmailn sonucuna gOre,
ABD'de puro igenlerin sayrsrmn son
dokuz ylda yiizde I 33 arth$mr,
* Fazilet Partisi Tokat Milletvekili
Bekir SOBACI'nrn Fransrz Sigara

lobisinin Alaattin QAKICI'nrn Tiirk
siyasetgileriyle ba$antrlanm kullanmak
Tiirkiye'deki sigara fabrikalannr ele
gegirmeye gahgtrlr iddiasmr,

* Romanlar4 giirlere, filmlere konu
olan Cibali Sigara Fabrikasr'mn, Kadir
HAS Valdna iiniversite binasr yaprlmak
iizere bedelsiz dewedildi[ini,

*

Uluslararasr Halk Sa$lt$mt
Geligtirme ve Sigarayla Miicadele
DerneSi Elazr$ $ubesi'nce diizenlenen
"sigaray brrak, kazan" kampanyasmda

kaybetti$ini,
* Denemeleriyle tinliiyazar Salah

vaat edilen 1000 dolarhk Od0lti
Siileyman TUTAL isimli savcrnm

BiRSEL'in sigarayr krk

kazand{m,

yl

boyunca

g

O
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BAFRA'DA

bizde de yasaklanmah, kullanrlmamahdrr.

Bunlardan sadece birisini drnekleyecek
olunalq Bdlgemiz ttiti.in tireticilerinin fi delik
dewesinden ririin satlg devresine kadar ki

aa

TUTUNCUOLMAK

tiim zamanlarda kullandr[r (her ttirlii
insektisit, akarisit, fungusit yerine)
gigeklenmeyi geciktirmek, boylanmayr,
yaprak krtasrnrn bi.iyiimesin i p alazlanmay r
iinlemek, olgunlagmayr hrzlandrrmak, renk
almasml saSlamak vb. iqlemler iginde ticari

Onur OZKURT
BafraY.T.iqlt.
Md.Yardrmcrsr
oozkurt@hofinail.com

Evet saygrdeper meslektaglanm,

Kiir, sagrr ve dilsiz olmak gegmiqte bu
memleket insanrnrn baqrna ne goraplar
drmiigtiir hepimizin malumu... Liitfen
yaprlmasr gerekenler konusunda topyekiin

olan kayrplanruzdan kazang sallamantzdrr.
Bu zeka gerektirir; akrlh insanla aptal insan
arasrndaki fark budur" der.

Bilindigi iizere Bafra; Karadeniz, hafta

gegtili

faks

kamsrndayun. Ancak bu tek 6mek bile olayrr
ne kadar bagrboq, Allah'a emanetve korkung

emirleri ile, Aragilrma Enstiti.isti Baqkanhlr

oldu$unu anlatmaya

ve Mtiessesemiz arasrnda 1997 yth
gahgmalarrnrn eq-giidiim ve iqbirligi

inancmdayrm. Kesinlikle bdlgem i.ireticisinin

sallanarak siirdiirtilmesi karanmn ahndrlr,
mengelere gdre geqit tespiti konusunda

tiiketiyoruz...
Diinya saghk drgiittince yasaklanan

o/o100'ij

yetiyordur

bu ilacr kullanryor, bizde

Ttirkiye tiitiinciilii[iiniin merkezi ve nefes
borusu konumunda.Bu nefes borusu heryrl

gahgmalara baglanrlmasr igin raporlar

ilaglarrn tiittinler iizerindeki bakiyesi

istenmigti.

biraz daha daralmakta solunum biraz daha

giiglegmektedir. Zararn neresinden

Qahqmalar ne aqamada, neler yaprldr,
nelerin yaprlmasr planlandr, neler programa

(tolerans durumu) tek tek tilgiildii mii, hig
dlgiiliiyor mu? Tiiketici bakrmrndan tiitiinler
iizerindeki ilag bakiyelerinin oranr tinemlidir.

dOniiliirse kdrdan sayhp tedaviye baglanmaz

baglandr, bilmiyoruz. Ancak bildigimiz ve

ise "satahm kurtulahm" diyenlere balh
davetiye grkartrlmrg olur. "igte gergekler

sahip grkmamtz gereken bir geyin var

ortada" diyerek giiniin birinde 6l0m
ddgeIindeki tiitiinctiliiliimiizle gurur
duyacak kadar ucuz siyaset yapanlar
"mezara koymadan tedavi edebileceklere
dewedelim" diyerek kamu vicdamnda hakh
konumagegeceklerdir.

$imdilerde siperlerinde sinsi planlar
yaplp, parsayl toplamaya hazrlananlann,
kaymafur gelecekte sudan ucuz lokmalanm
d0giindiikge igtahlan kabarmaktadrr. Bu
beklentileri de meslektaqlarrmrzrn silkinip
kendilerine gelecekleri giine kadar devam
edecektir. Ya silkinip kendimize gelir zifiri
karanlkta gOdinii dtirt agmrqlarm alrna digiip

ekmeklerine ya! siirmek yerine iqtahlarrm
kursaklanna trkanz veya tiitiinciiliiliimtizi.i
kendi ellerimizle igletmelerimizi satrn almak
igin uygun zaman ve zemin bekleyenlere,
giimiig tepsi iginde sunarrz. Her gey bizim
elimizde.

olduSuna inaruyoruz. Bu da;

Kurumumuz, Miiessesemiz btinyesinde

belli iqletme merkezlerinde "Tiitiin Islahr ve
Aragtrrma-Geligtirme $ubeleri" kurularak
meslekte pigmig idealist insanlarrn,bu
birimlerin bagrna getirilmesi ve bu konuda
5-10 yrlhk bir gahgmayaprlmasr, sonucun
de$erlendirilmesi ile eSer gerekli verim
sa$lanamryorsa, amlan qubelerin lalvedihnesi

diigiintihnelidir.

Bu miktar her ilag iqin kabul edilen loleransrn
altmda olmahdrr. Genel tolerans tilgtimleri
tek ilag igin yaprlmaktadrr.

Oysa bizde bitki iizerinde ne yazrk ki
birden fazla ilacrn bakiyesi bulunmaktadr.
Diigiindiirticii ve iirkiitiicti depil mi?

Bunca kaybr kazanca ddntigtiirmek
birinci gdrevimiz olmahdrr. Bunu ba;aracak

yetenek ve zekaya fazlauyla sahibiz.
isteyelim diretelim, firsat verilsin yeter...

Tiitiinde kota uygulamaslyla men'i
mmfikalar belirlendi. Bu alanlan denetleyecek

Ne ekilip, nasrl dikiliyor artrk
sorgulamahyrz.

ihracat imkanlarr aragtrrrlrrken,
harmanlara geki-diizen vermeliyiz. Harman4
regeteye giren tiitiinlerin igim Ozelliklerinin,

kimyasal iizelliklerinin

ve fiziksel

dzelliklerinin yeniden gdzden gegirilerek
orijinal Bafra tiitiiniiniin neresinde

oldulumuzu gdrmemiz gerektigine

birimlermaalesefyok. igler acrsr am4 ao da
olsa gergek. Hala men'i mmtrkalard4 taban
arazilerde tiitiin yaprhp herhangi bir gekilde
ba$lantlsr bulunan ttitiincii kOylerde tespit
ettirilmekte, gok diiqtik randrmanh da olsa
kurumumuz tarafindan mecburen sattn
alnmaktave gdrtildiigti gibi kendi kendimizi
aldatmaktayrz.
Ozetle; ivedilikle ve gok olumlu iqler
yapmalryrz. Yapacak olanlar, yaptrracak

inaruyorum,
Igici, serbest piyasada zevkine hitap eden
gegitleri rahatga-bulabildi!inden artrk segici
davranmaktadrr. KcitU tiittinlerin kryrhp
iiretime sokuldu$u dOnem kapanmrgtrr.
Harmana girecek tiitiinler her yOnden ince
elenip srk dokunmahdr.
Ureticiti aydrnlatma gahgmalarrna, bir

tegkilatlarr biinyesinde de bu qubelerin

seferberlik qeklinde baglanmahdr.
Sanayilegmig iilkelerde zehirli olduklarr

konudaqok dahasaShkl dtiginebilen, olunrlu

igin kullanrlm

an, hatta yasaklanan

qareler tiretebilecek, alternatif birimler

ismi;

dnerebilecek meslektaqlarrmlz mevcutfur.

olanlar bizleriz. Godyot'u bekler gibi,

birisinin gelip problemleri

Dikkatinizi, gekerim; Bafra ilgesinde I 995
yinda24.2l6 ekici 7.400 ton tiittin iiretimi
gergekleqmigtir. Bu rakam 1997 yrhnda
22.257 ekicide 7.530 tondur.
1995 yrlmda Bafra'da viriislti bitki
(tiittin) nispeti %16 ikenbuoran 1997 yil'nda
%30 dolayndadrr. Bir gok kOyde bu oran
(Tiirk ktiyti, Kamberli, Hacroflu, M$stecep,
Paqaqeyh, Kelikler ve Terzili Kdylerinde)
7o45 oramndadrr. Tiiti.in tarlasrrun 2/3iinden
iiriin alamayan i.iretici kime baE vuracak, nefi-

Monocrotophos, Methyl Paration, phos-

istiyorum, istiyoruz ki farkhhsrmrz fark

nasrl yapacaktrr?

phamidon ve Methamidophos olanlar artrk

edilsin... Hem detehlike sinyalleri ahnmadarg

10
h---_

Kurumumuz Kalite Kontrol gubesinin,

iqletme Mtidiirliiklerimize

maddesi

oldulundan dolayr detayrna inmemeli

ve hemfikir olahm, do!ru tektir.

Unlii yazar William BOLITH : "Hayatra
en dnemli gey kazanglarrnrzr kullanmak
delildir. Bunu her insan yapar. Asrl iinemli

adlarr farklr olup etkili

Methamidophos,olan ilaglar kullamhyor, bu
ilaglann etkili maddesi bitki ttz suyuna gegti[i
igin yrkanmakla atrlamryor. Konu hassas

Kasm-Arahk

1998

ay

ilaglardan etkili madde

gOzmesini

beklememeli, yarayaneger atrnahyrz. Bunun
igin de ben AraEtrrma Geligtirme gubelerini

dneriyorum. Sadece

Mtiessese

Miid0rliiliimtiz biinyesinde olmayrp

tagra

aqtlmasr gerekrifine inanryorum. Ama bu
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FLUE-CURED TUTUNUN
KARAKTERISTIKLERI
Kimyasal Ozelikler

TanselEVCiL
Tiittin Eksperi
tevcit@hotmai[.com
Principles of Flue-Cured Tobacco
Production S.N Hawks,W.K Qsllin5' den
Flue-cured tiitiin sigara iiretiminde
kullanrldrSrndan, bu tiitiiniin fiziksel ve
kimyasal 0zellikleri de bu agrdan
deferlendirmeye ahnmahdr. Dolayrsryla
flue-cured tiitiiniin kalitesinden sdzederken
kiterlerimiz, ahcr tarafindan arzu edilir olrna
ve verilen fiyat ile bu tiitiiniin diler tiitiinlerle harmanlanarak sigara yaprldrprndaki igim

:

Flue-cured tiitiiniin kimyasal igerigi temel
olarak organik maddelerden ( organik asitler,

organik bazlar, alkoloidler, azotlar,
karbonhidratlar, regineler ve yaglar ) oluqur.
Bu kimyasal dzellikler flue-cured tiitiiniin

varyetesine, yetiqti$i toprala, ktiltiirel
ydntemlere ve klimatik kogullara gdre
deligkenlik gtisterirler.
Flue-cured ttitiiniin igim karakterinin
belirlenmesinde temel olarak ddrt kriter esas

almr:

l.Alkoloid miktarr
Z.Azotmiktarr
3.$eker oranr

4.Kril
Bu ddrt kriterin oranlan tek bagna dnemli

olmakla birlikte, birbirleriyle denge

kimyasalve fiziksel tizellikleri ile dogudan
ilgilidir.

Genel olarak alt ellerden iist ellere do!ru
azotve nikotin oranr artar, asit azalr. $eker
oranr ise en yiiksek ana ellerdedir.
Flue-cured tiitiintin tadr ve iqim kalitesi
azot igeripi ile do!rudan ilgilidir. Ytiksek azot
oram giiglii bir tat ve sert bir iqime yol agar.
Bu sertlik nikotin oranlna balh sertlikten
farkhdrr. Azot oram diigtik ttitiinler genellikle
daha yiiksek oranda karbonhidrat ve organik
asit igerirler. Bu karbonhidrat ve organik
asitlerin yiiksekligi ( tizellikle oksalit asit ),
sigara igicisinde acr ve istenmeyen bir tat

:

gok az ya da hig aromatik ctzellik
yoktur.Kahn dokulu ttirler, ince dokulu
tiirlere oranla daha fazla aromatik dzellife

kabiliyetidir. Ashnda Amerikan Blend

brakr.
Tiitiiniin igeriSinde bulunan regine ve
yaflar ttittiniin koku kalitesinden gok

sigaralarda yanma kabiliyeti agrsrrdan iinernli

agrhSnaetki eder.

sahiptir.
Dif,er Onemli bir fiziksel dzellik ise yanma

olan daha gok Burley'dir. Fakat flue-cured

tiitUntin de yanmayr yavaglatrcr oranda
yiiksek klorin yo$unlu[una sahip olmamasr
gerekir.Bu agrdan bakildrgmdaalt eller daha

avantajhdr.
Sigara doldurmakapasitesi de gok dnemli

bir dzelliktir. Genel olarak alt ellerin

tizelliklerine olumsrz yansr ve womaazalr.

AzoV nikotin oranl aynca eriyebilir
formdaki toplam azot oranrnl da doprudan
etkiler. Azotl nikotin oram l .0 rn iizeride ise
bu yiiksek oran dengesizligi gOsterir. Eper
0.5 in altmda ise bu da diigiik oran olarak
dengesizli[i gdsterir. Bu iki tipteki tiitiinler
dokulannrn a$rhklan balamrndan
. 0.60.7 tiittinler hafif yaprak dokusu ve olgun
yaptya sahip olduklanndan arzu edilirlikleri
y0ksektir.
daha az uan edilirlik karekterindedirler

olugurmalan da dnemlidir.

Fiziksel Ozelikler

bu oranrn gok diigtik olmasr durumunda ise

tiitiiniin renginde solgunluk ve mathk
gdzlenir ve tiitUniin istenen fiziksel

de yaprak

dzellikleridir. Bu kriterler de ttitiiniin

Flue-cured tiitiintin fiziksel 6zellikleri
sigara igim kalitesini biiyiik oranda etkiler.
Flue-cured tiittini.in sigara igimine yansryan
en dnemli dzellifii aromasrdr.
Alt ellerin koku ve tat iizellikleri iist ellere
oranla daha diigtiktiir. Bazr varyetelerde ise

Flue-cured tiitiini,in arzu edilenin iizerinde

kimyasal igerilinde bulunan maddelerin
miktarlanndan gok, bunlarrn birbirleri ile
orantrlarr ve dengeleri dnemlidir. Ome$in
azotlnikotin oranr yiiksek olan tiitiiniin
yapmk agrlr$ diiqiilq bu oramn dtiEtik oldu$u
tiittiniin yaprak alrhg yiiksek olur. Aynca

Alfa amino azot igerili ise, ttitiin
menqeine, el durumunave krrun olgunlu[una ba$rdr. Aym tlittin ve aym elden iki tiitiinde, daha olgun krrrmr yapllmrg olanr daha
dtiqiik alfa amino azot igerifine, dahafazla
koku dzellilineve dahaiyi bir igime sahiptir.
Flue-cured ile ilgili genel olarakkimyasal

Eriyebilir karbonhidratlar flue-cured
tiitiintin kalitesine olumlu etkide bulunurlar.
Yapsal (organik) karbonhidratlar ise olumsuz

bir etkiye sahiptirler. Azalan geker orarunrn
o/o 12-25
arasmda olmasl tercih edilir. Qok

yiiksek qeker oranr yaprak dokusunda
yolunlulun fazlahprna, ate$ tutma
kapasitesinin zayrflamasrna ve aromanm

azalmasrna yolagar. Fakat qekerI azot orant
dengede ise yiiksek qeker oram arzr edilebilir

olabilir.

Nikotin:
Flue-cured tiitiiniin nikotin oranr aga[rda
belirtilen faktdrlerden etkilenir:
I.Tiitiintin varyetesi

2.Azot

3.Kdk hastahklarr nikotin orantnln
dtiqmesine neden olur.

4.Bitki poptilasyonunun yogunlu$u
nikotin oranrrun dtiqmesine neden olur.
5.Tepe krrmarun erken yaprlmasr, nikotin
oranmm yiikselmesini sa[lar. Daha erken ve
aga$dayaprlan tepe krnmr ve koltuk alrrmasr

nikotin oranrnm yiikselmesini saplar.

6.Toprak nemi dtiqtik oldulunda

korelasyon iligkisi qdyledir:
l.Eper bir azot y0ksek ise diterleri de
ytiksektir.
2.Eper azotlw y0ksekse qeker dtigiikhir.
3.8[er ugucu olmayan asitler y0ksek ise

biiytimeyi yavaglatr ve bu da nikotin orarunr
arttrncr bir etki sa[lar.

damardu.

karbonhidrat diigiikttir.

nikotin artar.

Bunlardan baqka flue-cured tiitiiniin arzu
edilir olmasrnda etkili birgok fiziksel tjzellik
dahavardrr. Bunlar; yaprak formu, yaprak

igeri$ qdyledir:

doldurma kapasitesi, iist ellere oranla daha

yiiksektir. Krnm olgunlulu da sigara
iiretimine yansryan bir Ozelliktir. Ayrrca
yapraktaki (teshingde alnabilir ) damar orant
da

tinemlidir. Genellikle yapragn o/C0-25' i

biittinliigti, renk ve elastikiyettir. Renk
Amerikan Blend sigara iiretiminde fazlabir
6nem arzefrnez fakat, A.B.D' den tiitiin ithal
eden 0lkeler, bu faktdrii gdzOniine alarak

tiitiin alrrlar.

Flue-cured

tiittinth

genel olarak kimyasal

Nikotin
Azot
Ugucu Bazlar

1.5-3.5
1.4-2.7
0.3-0.5
Parafin eter ekstreleri 6.0-8.0
10.0-18.0

Kiil
Kloridler

T.Olgunluk nikotin oranml arttmcr bir
etkendir.

8.El durumu, aqagrdan yukarr gidildikge
Ortalama olarak el durumuna g0re nikotin
oranlan giyledir:
Primings (dip, dip
1.e1.........2.12

tistii)
Lugs(l.ana)
Cutters (2.ana)
Leaf(3.ana)
Tips (ug,uq altr)

2.e1.........2.49
3.e1.........2.59
4.e1.........3.17
5.e1.........3.27

1.0 dan az
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golunlulunu gergeklegtiren italya

Ahmet Hamdi CUwTU$
TiittinEksperi
ahgumus@hotmail.com

halen Topluluk

igin

dnemini

korumaktadrr. Topluluk Ortak Tarrm

Politikasr da en 6nemli ortak
politikalardan biri olma dzelligini
siirdiirmektedir.
TUtiin de birtanm iiriinii olarak Ortak
Tarrm Politikasr igerisinde yer almry ve

Tiitiin Ortak piyasa

Diizeni
olugturularak, bu piyasa diizeninin
0ngdrdiigii araglarla tiitiin iiretimi ve
ticareti planh bir gekilde yiirtitiilmeye
gahgrlrnqtr.

Tiitiin Topluluga iiye iilkelerden
sekizinde iiretilmekte ve bunlardan
yalmzca ikisinde (italya ve yunanistan)

tiretim miktarlan ve ekonomideki veri
nedeniyle diSer tarrmsal tirtinlere gOre

oldukga Onemli

bir

konumda

bulunmaktadr.
Bununla birlikte tiitiin iiretimi gok az

olan Almanya ve hig iiretimde

bulunmayan ingiltere ve Hollanda
diinya sigara ticaretinde Onemli paylara

sahiptirler. Bu nedenle Toplulugun
izleyecegi tiitiin politikasr bu iilkeler igin
dogudan Onem tagrmaktadr. Ayrrca
Topluluk iiyesi diler iilkelerde de sigara
de

endiistrileri mevcut olup, sektdrun
hammaddesi tiitiine ydnelik politikalar
tiim Topluluk tiyesi iilkeleri ilgilendirir
hale gehnektedir.

AvRUpA

YRi
2.1.

BiruiciNon rtfrhrtirv

TiitiinUretimi

Toplulukta tiittin tiretiminin tamamrna
yakmr, aile emeSi kullamlan giftliklerde
yaprtnaktadr. Toplulukta tiitiin iiretimi,
diinya tiittin iiretiminin yaklagrk %5 ine

kargrhk gelmekte ve bu biiyiikliikle
diinyada beginci srada yer almaktadr.

- ^ Topluluk tiitiin iiretiminin bUytk
12
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Tiitiin tipleri

iiretici iilkeler konumundadrr. Bunu
snasryla ispanya (%13), Fransa (%g),

italya' da Virginia tiiti.inii iiretimi yapilan
gift liklerde bu rakam 7,88 hektara kadar
ulagmaktadr. Sun Cured ttitilnlerde ve

yapilmamaktadr.

Yunanistan'da bu miktann en dUguk,

Flue Cured tiitunler Toplulukta

buna kargrLk Flue Cured tiitiiLnlerde ve

iiretilen tiitiinlerin baqrnda gelmekte ve

%o37sini

olugturmaktadr. Bunu srasryla Sun
Cwed (%27), Light Air Cured (%21),
Dark Air Cured (%l 3) ve Fire Aned (/A)
tiitiinler izlemektedir.
Bir tUtiin iilkesi olan yunanistan'rn

1981 de Toplulufa katrlmasryla,
Toplulula ttitiin agrsrndan bir mali yiik
gelmig, 1986 da Portekiz ve ispanya'nn
da katrhmryla bu yiik biraz daha artmrg

ve tiitiia yetigtirme ile ilgili iglemlerde
bir takrm kangrkhklar ortaya gilcn4tr.

Toplulukta

I 3 5.000

giftgi, gegimini

tiitiin iiretimi yapmak temin etmekle ve

bl;irll;in o/o52

si Yunanistan, o/o3l

i

de

italya'da bulunmaktadrr. AB
Komisyonuna g(ire, iiretimin
gergeklegmesi igin de yaklaqrk 120.000

"full-time" gahqana ihtiyag
duyulmaktadrr. Uretici sayrslnln
Yunanistan lehine btiyiik olmasrnrn
nedeni, Yunanistan ttitiin iiretiminin
agrrhkh olarak Oriental gegitlerden
olugmasr ve bu tiitiinlerin genelde kiigiik

igletmelerde emek yogun olarak

iilkelere g6re iiretici

dnemli farklar goriilmektedir. Ornefin,

Almanya (Yo2), Portekiz, Belgika ve

toplam iiretimin

ve

bagrna diigen ortalama alan miktarurda

iilkelerinde ise ttitUn iiretimi

Avrupa Birligini olugturan iilkeler her
ne kadar sanayilegmiq olsalar da tanm

2.

ortalama l, I I ha iiretim alanna sahiptir.

(%40) ve Yunanistan (%36), asrl ttitiin

Avusturya izlemektedir. Diger Topluluk

l.ciRi$

VE

Portekiz'de en yiiksek olduSu
gd,riilrnektedir.

Topluluk tiittin iiretimi 1 991 e kadar
agrr bir gekilde yiiksehnigtir. l99l ve
1995 y/.lan arasmda iseyo24 orarunda
azalm4tr. Bu trend iki ana nedenle
agftlanmaktadr.
-

dzelikle Virginia

ve Badischer

tiitijnleri

iireticiligi eski ortak piyasa diizeni
gergevesinde (1992 0ncesi), prim
amacryla spekiilatif ve hileli o larak h:zla
arftru$tr.
- 1992 de tiitiin sektortinde yeni ortak

piyasa diizeni ortaya konmug ve bu
diizen dahilinde tiretim limitleri kotalarla

ururlandnlrrugtr.

Topluluk tiittin iiretimi, potansiyel
agrmdan Topluluk tiiketim ihtiyacrmn
yanslnr kargrlamaya yeterli olmakla
birlikte, Toplulukta iiretilen tiitiinler

tiiketim ihtiyacrnrn ancak %oZ3 lJni
kmgrlamaktadlr. Geri kalanb0ltim ise ithal
edilmektedir.

Avmpa'da yetigen tiitiinlerde genel

olarak kalite diigiik olmakla birlikte
Yunan Oriental Tfltiinleri iyi kalitede ve

iiretilmesinden (iggilik deSeri Basma
tipinde iiriin fiyatrnrn %g5 ine
ulagmaktadrr) kaynaklanmaktadrr.
italya'da aSnhkh olarak iiretilen Flue

yiiksek satrg fiyatlarrna sahiptir. yunan
Oriental Ttitiinleri drgrnda kalan diger
Topluluk tiitiinleri gok diigiik kaliteli ve
dUgiik fiyatlara sahiptir.

Cured tiitiinlerin iiretiminde ise, daha az
insan giiciine ihtiyag duyulmakta ve
makinelerden yararlarulabilmektedir.

kalitesinde olumlu

Buna baSh olarak

igletme

bflyiikltiklerinde de farkhl* mevcuttur.

Ancak genel olarak Toplulukta tiitiin
ktigiik arazilerde iiretilmekte ve iiretimin
en Onemli eweleri olan dikim ve krrm
(hasat) da makine kullanrmr son derece
smrh ohnaktadr.
Toplulukta tiitiin iiretimi yaprlan alan,

1994 iiriiniinde 158.954 ha, 1995
iiriiniinde ise 149.578 ha olarak
gergeklegmigtir. Topluluk tiittin iireticisi

ESer

AB de yetiqtirilen ttitiinlerin
geliqmeler

yaganmadr$r taktirde, yunan Oriental

Tiitiinleri drqrnda kalan

AB

tiitiinciiliiSiiniin diinyadaki geligmeler
kargrsmda orta vadede yok olacaSr
Komisyonun raporlarrnda yer
almaktadrr. Komisyon, dzellikle Qin,de
ya$anan geligmelere dikkat gekmekte,

Qin'in tek bagrna diinya iiretiminno/o4}

mr gergeklegtirdigini vurgulayarak,
dtinya piyasal arna btt az daha fazla Flue
Cured ttittin arz ehnesi halinde, biitiin
piyasa dengelerini bozacalrndan endige

riffincu<gERLRi
nnnNsGi
nOr,ruui
etnektedir.

ifralemdcedirler.

Toplululta iiretimi 5aprlan 34 ee$t
ttiflin igin genel eEilim firetimin azahast
y0ntinde olmakla birlikte Ftu€ Cured

Toplulukta en fazlatiitiln ithal edeNr
0lkeler konumunda bulunan Ahnanya,
ingiltere ve Hollanda, ithal ettikleri bu
tEtthlerden tlrettikleri sigaralarla dilnya

ttitfin iiretiminde 1986-1992 ytltart
arasmda 3 kat artS olmuq ve Toplulutm

sigara pazarrnda Onemli bir PaYa

Bu artrg Oylesine ilgi gekicidir ki,

sahiptirler. Bu ilg iilke birlikte
diiqilniild0$tinde, dltnya sigara

Yunanistan iiretiminde alm d0nemde 72
kat olarak gergeklegmiEir.

yer almakf,a, ABD ise ikinci

en gok {iretilen gegidi haline gelmittir.

Flue Cured tiitiin iiretimindeki bu
arbg, ktlresel pazann gidi; yoniinden
kaynaklanmakla birlftte,'!rim avcilan"
tarafindan tiittin iiriintinde spekiilasyon
olugturulmasuun da bunda payl vardr.
1992 de reformlarla birlikte iiretimin

'ftv acatmda o/o22 pay

oramyla ilk srada

sigaralarda bulunabilecek maksimum
nikotin ve katran oranlan belirlenmigtir.
Buna gOre her bh sigara igin azami kaffirt

fualft

1992 tarihinden itibaren
Arahk 1997 tarihinden itibmn
de 12mg. olarak belirlsnmigtir (Bu durum liretti$i ttltiln gegitlerinde katan
oram yUksek olan Yunanistan'r oldukqa
rahatsrz etmip ve sigaralarrnt bu

oram 3 I

15mg., 3 I

srraYa

standartlar dahilinde iiretebilmek igin ek

gerilemektedir. Hatta bazt yrllar
ingiltere'nin tek bagtna ABD Yi

siire almtgtr. lgmr standartlar Tiirkiye
iqin de son derece Onemli olup, buglin

yakaladrlr ve gegti$i g0rfilmi:gflir"

Tiirkiye'de flretilen ve tflketilen
sigaralann btyfik goSunlu$u Topluluk

23. Tiitiin Tilkstimi

pazanna girebilecek 0zellikleri

Toplululcta sigara ttketimi yavag da
olsa diigme esilimi igerisindedir.
Tiiketilen sigaralar agtstndan ise
diinyadaki de$igmelerin etkisiyle
Amerikan tipi sigaralara do!ru bir

tagrmamaktadr.),
- 92/41{EEC sayrh Konsey direktifi ile

geligme gtiriilmektedir. Aynca Topluluk

tiiketimini malllna qabalanmn giderek

pazarlannda sattga sunulacak sigamlara

yOnelik olarak yiirurl0fie konulan bir

arttr$r, sigara reklamlannrn tamanen
yasaklandr$r yOniinde haberler geqitli

duydu$u geqitlere do$u yOnlendirmeye

taktm kurallarla" sigara tiiketimi

gazetelerde yer ahnqtr.

galrgsa da Yunan Oriental tiirleri
drgrndaki tiim tttrlerde ithalat yapmaya

a

garanti egiklerine ba$lanmasr ile, iiretim
disiplin altma ahnmrg ve talepen fada
iiretim gOriilen tiihln gegitlerinde azaltna
yoluna gidilmigtir.
2.2.

Tiitiin Ticareti

Topluluk her ne kadar iiretimi ihtiyag

zorunlu durumdadr. Di$er tflrlerin
hepsinde iiretim agr$r bulunmaktadr.

Uretilen tiitiinlerin duSnk kaliteli
olmasrna kargllft fiyatlannrn pahalt
olmasr, diinya piyasalanndan sigara

zalfilmay a

gah

qrlmaktadr. I I 87- 1 994

yrllan arasrndayeti$kinlffde sigara igme
oram 7o46 dan 7c42 ye gerilemigtir. Sigara

3.1.

Awsturya izlernektedir. En

olarak tercihin ithalat yonunde olmasura
neden olmaktadr.
Toplulukta tiitiin ticaretinde denge

isveg ve Portekiz'dir.

kullanrmma kary adeta savag agrlmgtr.

konularrndaki 6zel yaprsryla diSer ortak

Safh$a olan zararlarl ve bilinen

piyasadiizenlerine g6re tbrkh bir 0neme

kanserojen etkileri nedeniyle sigara ve

sahiptir. TOPD ile Toplulukta t0tiiniin
en iyi gekilde deferlendirilmesi tanmmm

di$er tiitiin mamullerinin tiiketiminin
azaltrlmast amacryla Konsey tarafindan
gegitli tarihlerde de$i5ik kmarlar alurru;
ve uygulamaya konmugtur. Ahnan bu
kararlardan baghcalan gunlardn
- 89/552IEEC sayrh Konsey direktifi ile

televizyonda sigara reklamlartna
yasaklama getirilmi$tir.

ilk sralan

almalqta ve toplam ithalatrn 2/3 tinii
gergeHegirmektedirler. Bunlan srasryla

Tttiin Ortak PiyasaDiizeni (TOPD)

Toplulukta, tiitiin mamullerinin

az tiiketimin
Finlandiya,
ise
gerqekleqti$i lilkeler

seyretmektedir. ToPluluk tutun

(o/a2l) ve Hollanda (%15)

Tiitiin Ortak Piyasa Diizeninin
Kurulmast ve igleyiqi
1970 yrhnda olugturulmug ve Topluluk
Ortak Tanm Politikasr igerisindeki yerini
almrgtu. TOPD tiitiinfin endtistriyel bir
bitki olmasr ozelli$ nedeniyle, iiretim,
tiiketim, da$trm, igim, sa$hlg veryileme

igerisindeki payr ise o/o32 civarrnda

ithalahnda ise Almanya (%31), ingiltere

qERCEVESinln rurttn

tiiketicilerin oram giderek artmalsitadtr.
Toplulukta kigi bagrna en fazla sigara

Toplulu$un bu iiritnleri karh olarak
iiretme $ansmrn bulunmamasl, mrunlu

de bagr geken italya ve Yunanistan
gergekleqtirmektedir' Topluluk tiitiin

3.ORTAK PiYASA DTZENi
POLiTiKASI

tiiketimi Yunanistan'da olup, bunu
srraslyla Danimarka, isPanYa ve

ihracatrnrn %70 inden fazlasmr iiretimde

.A{rtca son dOnemlerde AB nin sigara

tiiketimi erkeHerde bayanlara giire daha
fazla olrnakla birlikte, bayanlann ve genq

endiistrisinin gereksinim duydu$u daha
kaliteli tutiinlerin temin edilebilmesi ve

ithalat ytintindedir. Toplulukta iiretilen
dii5Uk kaliteli tiitiinler ve ilrtiyag fazlast
iyi kalitede Yunan Oriental Tiitiinleri
ihraE edilmekte, buna kargrhk ihtiyag
duyulan di$er ttitiinler ithal edihnektedir.
Topluluk tiitiin ihracatmm diinya
tflttln ihracaturdaki payr %l8dir. Buna
kargrlk tirtfin ithalatrmn diinya ithalatt

gi[neme tiitilnlerinin pazarlamast
yasaklanmqilr.

-

89l622lEEC ve 92/41/EEC saYlt
Konsey direktifleriyle sigara paketleri

0zerinde, salhk agrsrndan zararlnt
agftlayan uyan yazlsr ve sigaralann
iqerdikleri nikotin ve katran oranlannt
agrklayan bilgi yazrlannn bulunmast

ispanya, Fransa ve italya izlemekte'

zorunlu hale getirilm i$tir.
- 90 D39 lBEcsayh Konsey direktifi ile

di$erfllkeler isedaha azmiktalardaflitifit

de Topluluk Pazartna

sunulacak

serbestge yaptlmasq fiyat ve destekleme

politikalanntn

yiiriitfilme si

amaglanmrybr.

Tiitonle ilgili tasarr, karar ve
uygulamalar igin gegitli organlar
bulunmaktadrr. Tiitiin Ureticileri
Kooperatifi, tiitiin endiistrisi ve ttlketici

temsilcilerinden olugan 40 iiyeli
iglenmemig Tiitilr Danrqma Komitesi,
tiitiiniin biititur saftralanna ait konulan

delerlendirerek Toplulu$un tiittin
dairesine bilgi verip onerilerde
bulunmaktadr. Dantgma Komitesinden
ahnan bilgilerin de[erlendirildi$i Ttifiin
Dairesi de ttitiin piyasalarmrn en iyi
gekilde yerine getirilmesinden sorumlu
'Kasm'Arahk 1998
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nniNEwERr.mi
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nfil,runi
olup degerlemelerini

karr

orgam olan

ve llye devletlerin temsilcilerinden
olugan i$lenmemi$ T0ttln Ydnetim
Komitesi'ne sunmaktadr. Y6netim
Komitesi'nin gdrevi sa$laranteknik veri
ve bilgiler qr$ndakatarlarr alaral(, Tlltfin
Ortak Piyasa DUzeninin iyi gal6masuu
saglffiralffr.

Topluluk, ttlt0n tlretimini, tlltlln
endllsffisinin talepleri do$ultusunda,
bttyuk talep a*r$ bulunan Vrginia (Flue
Cured ) tipi fllttlnlere yfineltmek igin
blryUk gaba harcamalrtadr. Bu amagla
da koyu renkli tllttlnler ve Oriental
tlltllnler olarak bilinen, Dart( Air Cufed

ve Oriental Sun Cured tipi ttton
Oretiminin azaltrlarak, endllstrinin

ilrtiyacr bulunantttt0nlerin yetigtirilmesi

hedeflenmektedir. Bunun iqin de
Toplulukta yetiptirilen 34 adet ttlt{ln

ydnetmelikle olugturulan fiyat politikast
ttreticiyle, tttttln igleme sanayisinin ve

t0keticinin peligik

fiyafi), digeri de'lnlldahale fiydt" olmak
0zere iki ayn fryata ve ffetici kadar
sanayici ve ttlketicinin de gftarlannt
koruma arnagh "satm alma primi"ne

fiaprak t[tlln satm almry,
- bu biCimde safln almmry t0tltnleri

dayanmaktadr.
Ydmetmelik arnag fiyat ile m0dahale

fiyatmlr, Komisyonun

trnernli bir yeri olan ve g09l{l bir ipleme
sanayisine sahip olan Toplulukt4 tfetim

bu sanayinin ihtiyaglannt kalite ve
miktar olarak kargrlamad$ndan dolayt
dl$a karsr koruma rejimi tamamen
kaldrrrlm$tr. Egik fiyat uygulamast

bulunmamaktadrr. Gllmrtlk tarife
uygulamast s$z konusudur' Ancak
birgok olke ile yaptlan anlapmalar
sonucu SUmrUk tarife hadleri stfudr.

TOPD ne ililkin

727110

Q.O.L.94.20.4. 970) saYth temel
I

ybnefirelik gere$i, g0nnllk vergisi ile

eg

etkili vergi ya da resimler, miktar
krsrtlamast ve miktar ktsttlamast
etkisindeki bnlemler uygulanmast
yasaklanmqtr.
Bu nedenle Toplulufa tlye tlkelerin

yaprak tutun piyasalarrnda olugan

fiyatlar Oriental

tip

ttltllnlerde

TUrlciye'nin, di$er tllttln tiplerinde ise
ABD'nin fiyatlanna epit d{lzeylerde
olugage}nigtir. Oysa, s0z konusu dllnya
fiyatlan, Italyan ve Ymanllreticilerinin
qlkarlam korumaktill uulfir.

727/70 sayrh TOPD
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ni

kuran

Onerisi llzerine

Konsey arafindan her yilm

gllnllnden 0nce
emretmektedir.

I

A$ustos

saptanmasrnl
yandan,

Diler

y0netmelik, gelecek takvim yilmtn
rekoltesine uygulanacak bu iki fiyann;
- *llk ipleme'o iglemlerine konu
kilmmamrp olan yaprak tottlnler,
bir gepidin* dzpllikleri belirlenecek

ve normal bir rekoltenin kalitesini
yeterince yansfiacak olan

-

'teferans

kalitesi" (tip kalitesi), igin

de

saptanmasrnl dng0rmektedir.
Gegen yilrn rekoltesine iligkin fiyatm
seviyesine daymrhak belirlenecek olan
amag fiyat yaprak t0t0n llreticisine bir

hakh gelir s4f,lamasma ve b0ylelikle
Topluluk llretiminin s0rdllr{llmesine
yOnehnektedir. Mlldahale fiyafi ise,
gegitlere gdre amag fiyatrn %85-90 t
kadarolmaktadr.
Ancak, ltretici kadar sanaYici

$l<rlannm

da

mamul tflttln (sigaran puro vb.)
uretiminde kullanthnak veya 0gtlnctl

illkelere sattlmak igin ilk igleme
iplernlerinden gegftmig ya dabu iglemlere

konu krldlktan sonra mamul tlltlln
llretimine veya dqsatuna yttnetlecagini
taalrhilt emrfu ahcrlara 0denmettedir.
Satm alma primi iki dgeden
olu$mal*adr. Bunlardan ilki, Topluluk
ttlfllntln0n fiyatryla (amag fiyat) bu
ttttllntln yerine gegebilecek ithal malt

ttltitntln fiyatt arastndaki farkm
giderilrnesini saSlamaktadr. Gbtllrtl

Topluluk tlrttiminin her bir gepidi ve

- her

smrlandrrlnau yoluna da gidilmi$ir.
Dtlnya iplenmig ttlt{ln ticaretind€

freticilerleyaptrklan sdzlepmelerya da

-

agrk arttrmalar gergevesinde, amag
fiyatlara yaklag* bedeller ddeyerek

ve drg piyasa durumu ve ihracatl gibi
hususlm dikl<ate aftnarak bu ttttlnler 5
ayn grup iginde toplanmry ve fiYat,
destekleme, drgalun politikalan gibi
politikalr sapannu$r. Obtr)landan, bu
qegitlerden her birinin thetim alarunm

altrnda

ilke olarak

ddnemde olugturulan ve uygulanan
fiyatpolitikast biri "amag fiyat" ftedef

-

edilmil bOlgeler" adt

amacma ydnelik bu prim
sadece:

bagdagtrnlmasmr amaglamaktadr. Bu

gegidi mltdahale kapsamrna alumrg, ig

(llretilebileceti bOlgelerin) "kabul

grkarlarmtn

grkanlabilmesine olanak sa$lanmast

kfiunmasma 0nem vermig

olan fiyat politikasr, bu fiyattn
saptanmasrnda" gegmig rekoltenin fiyat

nitelikteki ikinci 6ge ise ahcrnlr Trsduluk
ttlttlnfine dzendirihnesini ve bdylelikle
tlreticinin ronag fiyf,tayaklastk birbdelle

satry yapmasmt saSlaYacak
0dem e" olu$turmaktadr.

bir "ek

M0dahale d{lzeni ise bu alnaca
ulagrlanamasr ya da To'pluhtk lbetiminin

ttlmllniln piyasa

gergevesinde
delerlendirilmemesi durumunda
devreye girmektedir. Daha aq* bir

deyiple; sattn alma primi dllzeni

gergevesinde piyasaya s{irlllememip
(primden yararlanmams) olan yaprak

tllttlnler, llye devletlerin mtldahale
kunrhrglan tarafindan, nilldahale fi:atlan
karyrhEmda satrn ahnmaktadn llk igleme

tabi tutulmup yaprak tutunlerden

dllzryinden ve tlreticiye hakh bir gelir

sa$lanmrg anrbalajh ttlttlnler igin "t{lrev

sa$aunasr sorunundan balka'?aPrak
ttlttln seldfirtlnde ekonomik yaplya Ye
iklim kopullrrna uygun bir uananlagma

mlldahale

saglanruasr",

Y0ksek fiyatlra dayandrnlagelmip bu
ttlr bir ortak piyasa dllzeninin Topluluk

*kalitenin iyileptirilmesil'

ve "sadtre rasyonel tarunsal i;letmelerin
konrmnast" gereklerine de a$rhk vernek
- daha aqtk bh arlatrmla, sanayinin kalite

istemlerini karqrlamalaan uzak yaprak
tllttln tlretimine yegil rp* yakmamak
sorumlulutrmu da ta5mrytu'
Ureticinin anmg fiyatayakrn bir gelir
elde etnesini sa$layacaktemel arag her
geyden Snce sattn alma Priminde

-

fiyatr' (mlldahale fiyau ile

i$leme masraflarr toplamma egittir)
uygulanmaktadr.

tlretimini *kalitatif velvrya kantitatif'
olarak etkilemesi olauh$ her zaman var
ohnu$nu. Temel ytnetmelik bu tur bir
tehlikenin dofmast durumunda,
Konseye s0z konuzu fiyatlarrn velveya
primlerin dtlgtlrltlmesi ve haua tlretimin
bir kesimininya da tilmtlntln mlldahale

alrmt dr$mda brakilmasr yetkilerini

belirmektedir. Toplulukta tlretihnip
yap"k ttlttlnlerirf piyasada (mlldahale

tarumalctaftr.

kuruluguna getirilmeksizin) mtldahale
fiyallanm apkm ya da amag fiyatlara

gibi TOPD nde de gerekli finansman

yaklaprk bedellerle

elden

Dif,er piyasa dtlzenlerinde olduSu

Toplulu$un Tanmsal Garanti ve
Ydnverme Fonundan (FEOGA)

rinfivnxspmmi

nnnxrGi
ntlrrnM

kmgilanmaktadr. TOPD nin uyguldmasl

ile ilgili harcamalar fonun garanti
b0liimtinden karqrlanrken, ttitiinde
tarrmsal yapmm iyilegtirilmesi, mtilt
iqletmelerinin modernizasyonu, tiittin

tiretiminin yOnlendirilnesi, kalitenin
yiikseltilrnesi ve tiitiiniin pazarlanmasr

igin gerekli finansman da fonun
ydnverme b0ltim0 tarafindan

Yunan ttriiniin ayrr tutulmasryla

de$igtirme oranlarrnm farkhhklanndan

oluqmugtur.

(primlerin Odeme ve geri

Bu reform gahqmalarr ile biitge
harcamalarr kontrol altrna ahnmrg,

bUyiik spekiilatif karlar

miidahale mekanizrnasr ve ihracat geri
Odemeleri (restitiisyon) kaldrrlmrqtr.
Eski TOPD nin bir takrm karmaqrk

6deme
zamanlan arasnda) yararlanarak gok

Kota diizeni her zaman karmagrk ve
kafi (inflexible) yOnetsel niteliklere sahip
olmugtur. Yeni TOPD de kwal istisnalan

kargilanmakiadr.

Olgiilerle yaprlmasmr kolaylagtrrdrgr
hilelere de son verilmigtir. Yeni TOPD,
tiitiinlerin iglenmesi srasrnda igerdili

Toplulukta tiitiin iiretimini istenilen
tiitiin gegitlerine ydneltnek ve srmrlamak

taunn (neminin) kaybettirilerek harcama
ortaya grkarrlmasma ve diler parasal

nihai kotalarrn (iiretici baznda)

amacryla tiittin iireticisi ve tiitiin ahcmr
arasrnda belirlenen kogullar dahilinde

spekiilatif olaylara cesaret vermeyerek

iiretimden ayrknasr harig). B0yle olunca
bir takrm srkrnhlar ortaya gil<rru; ve 1996

engel olmugtur.

yoktur. Kota transferleri gok smrhdr.
Geleneksel iireticileri korumak igin biitiin

transferleri kapatrlmrgtrr (iireticinin

Ayrrca uyarl yOntemlerinin
giiglendirilme siirecinin reformlarla

yrhnda 6nceden

tamamlanmasr sayesinde,
- prim tideme ydntemi kolaylagtrrlmrg

tansferine gegici olarak (higbir FEOGA

yoluylayaprlmaktadr.
TOPD gergevesinde uygulanan fiyat,
miidahale, sattr almaprimi, ihracat geri

ve primlerin 1992 y/'ndan itibaren
do$rudan iireticilere 0denmesi

koguluyla) izin verilmiqtir. Halen gegerli

saglanmq,

0demeleri gibi politikalar Topluluk
tiitiinciilii$iinde ortaya gftan sorunlarr
gidermeye yeterli olmam6, hatta bazr
hususlarda sistemin kendisi bir takrm
srkrntrlarrn ortaya grkmasma neden

- tiiflin yetiqtirilen arazilerde kontrol

degigmezlik tiirlere ait grup kotalannda
da gegerlidir ve degigen ihtiyaglara ve
meteorolojik qartlara uyumda yetersiz
olarak gOriiknektedir.
1992 de yeni TOPD ile iiretimde kota
diizeninin olugturulmasr gergekte pazan
olmayan belli tiitiin tiplerinde azalmaya
yol agmqtrr. Reformlar gergevesinde
iiretimin, kota diizeni ile uyumlu olarak

"stizlegmeli tarlm" yaprlmaktadrr.
Topluluk Ulkelerinin tamamma yakrmnda
ttittin satrglarr agrk artrma y0ntemleri ile
de$il, iiriin kontratr-ekim s0zlegmesi

olmug, bu nedenle de reform yapilmasr
gereli ortaya gftmrg ve 1992 yrhnda

TOPD 6nemli reformlara tabi
tutulmugtur.

tedbirleri arttrnlrrug,

-

her

bir Ureticinin kotasrnrn

yayrrlanmasr ile, haksrz olarak hig tiitiin

iiretmeden yarar sallayan hayali
iireticilere (prim avcrlarr) engel
olunmugtur.

Yeni TOPD de do!rudan iireticilere
yapilan prim Odemeleri garanti egikleri

ile smrh tutulmug, bu miktarlarrn
3.2.1992 Reformlarr ve

Ttttin Ortak

Piyasa Diizeni

gegilmesi halinde prim Odenmemesi
yolunagidilmiqtir.

1992 de TOPD de yaprlan reform,
hilelere bUyiik Olgiide agft sisteme,
ytikselen pazar kalitesi qiipheli iiLretime
ve 1980 lerin sonunda daha da hrzlanan

biitge akrgrnrn kiitiileqmesine son

Bununla birlikte italya ve
Yunanistan'da ulusal denetim
biirolarrnrn kurulmasr reformlarr
giiglendirmigtir.

Usulsiizltiklerin nitelik ve boyutlarr

amq0nld{nda reform iincesi ve sonrasl
durumun tamamen farkh oldu$u

onaylanmrg

kullarulmayan lasrnlara ait kotalannylhk

ek harcamasrna neden

olmamak

olan kota sistemi gok katrdrr. Bu

garanti egiklerine baglanmasr da
Topluluk Uittin iiretiminin disiplin altrna
ahnmasrm sa$lamq, istenmeyen ttitiin
gegitlerinin azalulmasr ve iiretimin ihtiyag

duyulan, pazar fansl yiiksek difer
gegitlere y0nlendirilmesi kolaylagmrgtr.
Ancak, buna rafmen halen gegerli olan
kota diizeni y6netim bigimiyle karmagrk
ve rahatsrz edici bulunmakta, iiretimin,

agrrr

piyasamn ihtiyaglarr ile uyumlu hale
getirilmesinde yetersiz gdriilmektedir.
1992 reformlan sonrasnda Fransa,
Belgika ve Almanya'da spesifk ti.irlerde

iiretiminde dnemli miktarda azalma

degigikliklerden, kota diizeninin

meydana gelmiqtir.

Bu azalmanrn

tiitiin yetigtiren bir grup iiretici

ytinetimindeki karmagfthk ve denetim

gelirlerinde dikkate deler

temelinde, reformla iiye iilkelere ve tiitiin

yetersizli[inden (sahte iireticilerin

hissedilmi$ir.

gegitlerine getirilen disiplinli "kota
sistemi"nin etkileri vardr.

olmasr) oldufu gdriikniiqflir.

vermigtir.

TOPD de gergeklegtirilen reformu

izleyen yrllarda Topluluk tilttin

Yaprlan reformlarla Onceki TOPD de

karllla;tlrmalarla ortaya grkmrgtr. Pek

go$unun kurallardaki

992 reformlarr tincesinde tiitiin
bedelleri iireticilere, tiitiin satrn alan
tiiti.irn iglemecileri (firmalar-tiiccarlar)
I

bir

azalma

Yeniden degigtirme programryla da

Yunanistan'da yetigtirilen Mavra ve
Tsebelia hirleri ve italya'da yetigtirilen

iglemeciler ayrlca dif,er tip resmi

Forchheimer Havanna II tiirii ve
Geudertheimer hibridlerini iireten
iireticilere, diper tiirleri ya da diSer

kurutma
yOntemlerinin baz almdr$r bu yeni

yardmlardan da (Omepin, miidahale ve

tanmsal ilriinleri tiretmeleri igin olanak

ddemeleri)

sistem, 5 kurutma ydntemine ek olarak,
tiir itiban ile Topluluk agmurdan Onem

yararlanmaktaydr. Bu yardrmlara ek
olarak iglemeciler, primlerin ECU dan

tanrnmlstlr. Ozellikle Yunanistan'da
genig bir iiretici kitlesi bu programa

arz eden ve farkh niteliklere sahip

ulusal paraya d<inti$iiriilmesi srasrnda,

iiretimi yapilan 34 9e9it tiitiiniin tasnif
sistemi degi$tirilrnig vetiitiinler 8 grupta
toplanarak, gruplara gOre prim esasr

getirilmigtir. Tiitiin

3

tarafindan prim dahil olarak Odeniyordu.

ihracat geri

uynu$tur.
Kasrm-Arahk

h

elde

ehnekteydiler.

1998
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EK QTZELGELER
eagrge
,cRAzi

r:tinnrici

nurina,tiGti

BA$rNA Dtr$EN oRTALAMA

G{al

tiretici Bagma
tiretici Bagma
Tipi
Ort. Atan Oyetltte Ort. Alan
Flue Cured
3,87 Yunanistan 0,y2
LightAirCured 097 italya
t20
DarkAirCured q83 ispanya 2p7
Fire Cured
1,85 Fransa
1,05
Sun Cured
057 Almanya lJT
YunanOriental 0,84 portekiz 3,16
TOPLAM
1,ll Belgika
l,l8
Tiitiin

Kaynak Commission Of The European Communities, Report From The Commision To The Council, On The Common Organization Of The Market In Raw Tobacco. Brussels,1996.
..

eizelge3: A.B. iJLKELERiTtiTtJN IHRACATT

Avusturya

4.375 4.759 3.967 6.W

Danimarka

Belg.-Liiks. 1.497 1.207 1.108 t.370 1.100
Fransa 25.800 27.419 27.340 27.661 27.600
ispanya 41.600 42.253 4Z.Z4g 42.300 42.300

italya

493 891 1.500 l.U1

135.698 131.010 lT4.4g2 136.000

900
5.026
1.500

Finlandiya

6226

Yunanistan 148.000

135.400 131.875 131.500 132.000
TOPLAM 364.332 3s0.s07 340.126 353.370 353.326
(l)TahminiVeri.
(2) Avusturya'ya Ait Verilere Rastlanmamrqtrr. Diler

Topluluk Ulkelerinde ise Tiittin Uretimi yaprlmamaktadr.

Kaynak: Tekel Yaprak Tiitiin iqletmeleri ve Ticareti
MUessesesi MUdtirltilii,

TiitiinEnformasyon Biilteni, Sayr 90, Eyl[l_Arahk 1997.
..

eizelge 4: A.B.

tir,xnr,nn
22.000

136.000

Portekiz 2.913 5.446 6.226 6.226

(rorg

Alrnanya 26.500 21.924 23.399 36.057
Belg.-Liiks.

.Qrzntge2zA.B.Ur,tcr,rniTtnttNtrRErivriCrorg

Ur,xrr,rnlz) 1993 lgg4 tggs tgg6 lg)gl(t)
Almanya 8.824 7.742 6.936 8.313 8.100

trLrGLERi

rintlv irrmuu

Dn tog2 tgg3

Crorg

tgg4

1995(*)

Almanya 208.000 t87.070 166.000 183.340 210.000

-

Avusturya

11.700

28.908 31.993 20.026 25.761 ZZ.3OO
Danimarka 16.168 15.955 15.600 16.778 16.000

Bene-Liiks.

4.653
Fransa I1.018 10.560 9.202 9.230 11.000 Fransa 29.456 36.886 3L.4tt 38.281
35.000
Hollanda 12.600 12.064 6.217 6.109 6200 Hollanda 98.469 91.432 83.623
86.546 89.000
ihgiltere 9.483 13.598 7.300 8.t2g 8.300 ihgiltere 138.609 134.310 124.324 97.g57
100.500
iilanda
irlanda 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
ispanya 24.904 l3.3gt. l4.7gt 2S.t0Z 15.200 ispanya 70.518 64.t44 44.669
53.510 60.000
isveg
isveg
480
n.$4
itutyu 138.835 120.443 tZ4.S63 tl}.332 100.000 italya 36.834 Zg.t70 2t.273 2i.g3g 23.800
Portekiz 6.344 3.594 1.262 2.016 2.4N Portekiz 12.294 t0.797 7.037 7.853 7.128
Finlandiya

118.693 119.062 il0.000 100.000
TOPLAM 355.535 319.917 311.163 31s.366 273.006

Yunanistan120.938

(*) GegiciRakamlar.

Kaynak
YilhF 1996,

Ege ihracatgr Birlikleri Genel Sekreterli[i, Tiitiin
Sayr37.

Qizerges: 1996 vE rgsz

trRtrNlnRi can

q.NTi

IIIruIVVVIVIIVIII

FlueCu. LightAirCu.DarkAirCu.

6.600 5.450 15.000 15.000 15.000
TOPLAM 6s1.3s6 613.407 s42.463 556.46s 613.21s
Yunanistan

(*) Gegici Rakamlar.
Kaynak: Ege ihracatgr Birlikleri Genel Sekreterligi, Tiitiin

Yrlhg 1996,Say37.

ngiru,nni grorj

FireCu. SunCu. Basma Katerini KabaKulak

Italya 48.000 46.500 t7.9OO 6.900

13.500

12.400
15.700 26.t00 zz.25o 19.550
ispanya 29.000 2.470 10.800
30
Portekiz 5.500 1.200
Fransa 9.000 6.600 12.000
Atnanya 3.000 4.500 4.500
Belgika
200 1.700
Avusturya 30
470 100
125230 74.340 47.000 6.930 29.200 26.100 22.250 19.550
Yunanist.30.700

Toplam
132.800

126.700

42.300
6.700
27.600
12.000
1.900
600
350.600

Kaynak Commission of The European Communities, Report From The Commision To The Council,
on The Common
Organization OfThe Market In Raw Tobacco" Brussels. 1996.
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Qiznlge 6: GRUPLARA

conr

yApRAK TU-frJN rnilu,rni
6rcu4g)

rllulvvuvllvlll

UnUNYILI Fluecu' LightAirCu.DarkAircu.Firecured suncured

1993
rw
r9D5
19E6
rw7

Katerini KabaKulak
2)aag0 1,79ffi 1,79ffi 1,y74m r,7g500 Basma
2,96100 2,51200 r,7g5u
2)aagg 1,79ffi 1,79ffi 1,97400 r.,7g500 3,10900
r,8g500
2,70965 216745 2,16748 2,3g362 2:,16748 3,75415 2,63800
3,lg54r
227615
2,70%5

2-16748 2,16748 2,38362 2.,16748 3,75415 3,18541 2n6r5
2,70%5 2,1674g 2,16748 2,3g362 2:,1674g 3,75415 3,lg54l
2n615

?',rttny,ffi1;f;"3flJifrffi:

/e2 savttrvdnetmelikle

saptanan prim ve ek tutarlar, 176s/s3sayrh yonetrnelik geregince,

b)

1995 urtinu: 0l '02' 1995 ta;hinden bu yanayiiriirliikte
olan AB Agro-Para sisteminden 6tiirii, prim ve ek tutar
laro/a;,=509
orarunda arttmlmrgtr.
c) Belgika, Fransave Almanya'ya,izin verilen birinci, ikinci
ve iigiincii gruptaki tiirler igin 1gg3 ve lgg4 iiriinlerinde
0,15300'56208CU,1995 tiriiniinden sonrast igin ise 0,1847- 0, 6786ECi
arasidu drgiq.n oranlarda ektutarlar

verilmektedir.

Kaynak: Tekel Yaprak Tiitiin iglefineleri ve Ticareti Miiessese Mtidtirliigti,Aragtffma
ve Geligtirme gube Miidiirliipu,
Yunanistan Tiitiin Piyasasr(yayrmlanmamrg teksir).

QiZCIgC 7:

FEOGA GARANTiBOLUMIiNDENYAPILAIITIIIThIL,E

irCir,ioNNMEI,ER

1987
Belgika 7,1
Almanya 572
Yunanistan 251,9
ispanya 20,0
Fransa 78A
italya
3g?-7
Hollanda 0,8
Portekiz 5,5

1989
7,7
50,5
ngp
5g3
67,5
ffi,5
0,1
ll,0

b)Toplam

l13g,8 r232,r 1329,6 1233,0 1165,0 r057A

1988
4,3
47,5
251,7
724
76,3
5g0,5
0,1
t3
a)Toplam
(Tutiinle ilgili) 803,6 w,r

(TtimUrtinler)22951,8 26389,6 24M0,4

c)%a/b o/3,5 o/8,7

o/A.7

1990
l0,g
43A
413,6
105,9
70,0
575,6
0,1
lZ7

rggr rgg2
7,g
6,0
4l,l
43,g
447,0 46lg
85A n2
lt,t
69,7
ffi,|
545,g
0
0
l3,l
15,6

1993 rgs4 rggl
10,0 52
3,5
43,g 2g,8 262
S+g,O 426,1 4lll
lw,6 119,6 125,7
6g,9 7g,t glz
3702 394,5 331,6
0
0
O,t
t4A 5,1
t3J
.Il 3,0

24y79,5 31527,8

31234,3 34423,3 33@5,4 3497,7
o/4,9 o/A2 o/A,o
o/3,4 o/3,1 o/o2.g

Kaynak rekel Yaprak Tutiin iqletmeleri ve Ticareti Miiessese Mudiirliigu,Araqtrma
ve Geligtirme $ube Miidiirliigii,
Yunanistan Tiitiin Piyasasr(yayrmlanmamrg teksir).

YARARLANTLAN KAYNAI(LAR.
- Commission OfThe European Communities, Communica_
tion From The Commision To The Council And The Europan
Parliament, On The Present And proposed Community Role
In Combating Tobacco Consumption, Brussels, 1996.
- Commission OfThe European Commrmities, Report From
The Commision To The Council, On The Common Organization OfThe Market In Raw Tobacco, Brussels. 1996.
-Ege Ilracatgr Birlikleri Genel Seketerlig, Tiitiin yilhgl 1996,

Sayr 37.
- European

Commision, The Agricultural Situation In The

European Union 1995 Report, Brussels, Luxemburg, 1996.
- iKV, igerdikleri Politikalar Agrsndan Ortak piyasa Di.izen-

leri Ve Bu Diizenlere D0niik Uygulamalardan Kaynaklanmrg
Olan Sorunlar,Yayn No l0Z, 1991.

-

KILDIRGICI, E., AET Tirrmrnda Ortak piyasa Dtizenteri.
-TANRIVERDI, H., Tilrk Tiitiin politikasrnrn Avrupa

Toplululu Ortak TUtiin politikasryla Biitiinlegmesi, Doktora
Tezi, istanbul Universitesi, Sosyal Bilimler Enstittisfl. 1990
(yaymlanmam4).
-Tekel, Yaprak TUtiin iglemeleri Ve Ticareti Miiessesesi
MUdiirliig[, Ara5trma Geliqtirme gubesi Mtdiirliigi| Tfffin
Enforrnasyon Biilteni, Ocak-Nisan 1994,Sayr 79.
-Tekel, Yaprak Tiitiin igletueleri Ve Ticareti Miiessesesi

M[diirlUgii, Ara$rma Geligtirme gubesi Miidiirliigii, TUtiin
Enformasyon Btlteni, Eyliil-Arahk 1992. Savr 90.
-Tekel, Yaprak Tutfin igletueleri Ve Ticareti Miiessesesi

Miidiirliitii, Araqtrrma Geliqtirme gubesi Miidiirliigii,
Yunanistan Tiitiin Piyasasr $ayrmlanmamrg teksir).
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TURKIYE KAMU - SEN GENET BA9KAN|
RESUT AKAY

DERNr6imi

zi ziv aRET ETT|.

Bir konferons igin izmir'e gelen Ttirkiye Komu sen Genel Bogkonr soyrn Resul AKAy
ve berqberindeki bir grup yonetici, 8 Kosrm 1998grinu
Dernek genel merkezim izi ziyoret
ederek Yonetim Kurulu riyelerimizre bir gortigme
yopr,gt,r.
Resuf AKAY ziyoretlerinde, TBMM' de
gorilgtilmesi oskryo q;non ,,Memur sendiko
Yosqst"
komu gollgonlorrnrn iginde bulunduklor sosyol
ve ekonomik srkrnfrlorrnrn
mevcut gortlordo nosrl ogrlobilece$i hususundqki
diigijncelerini dife getirmig, bunlorr
gergeklegtirmek omocr ile belirledikferi eylem
tqkvimini ogrklomrghr.
Gortigmede Derne$imizi ve foofiyerlerini tonrtmonrn
yonrsrrcr Soyrn AKAy,o Tijrk
Ttitiinctjlii$riniin bugtjnku durumu ife Tijtrjn Eksperferinin
sektordek
yeri onlotrlmrg,
gelece$e doir dtigi;ncelerimiz dile getirilmigtir.
Ayrrco Soyrn Al(Ay,don fooliyetlerimize
tom destek sozij ofrnmrgtrr.

ile

i

Talm3al girdi iireten firmalar...
Satl g mag azalarl m I zda n

siz ce Yararlanmalr ister misiniz?

Odal*tmtz'
Qlftgtnln temsllclsl Zlraat
safrg ma&
Tltrldye'nln her yerlne dafilmtg'
'lO
tarrtmsnl g|rdilefln baylllflnl yapmal<hdn'
de; flig mafuzalumda dffi gok

t,

Slz

tanmnl

gfll

nfrgt nflaSnn'

Ztraat Odaliltmz

I

her zaman hl-4efln'zdedtr'

giftgi ve K6y Dunyasr Dergisi'nde iirunlerinizi
tanftarak UreticiYe ula9ln'
Tfiildye nrarrtOdahn Bldlgl

Adres
Tel
fax

lftzrlay
: iznir C-ad. No z?A|(at:4-5-8 06440
: O (312) 42523 rl - 4rT 1274'75
: O (312) 417 tO 6
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TUTtNDE POLIFENOLLER
VE OIVEMi
Yrd.Dog.Dn Giilden YAZAhI
Trittin Eksperleri Yriksek Okulu
OeretimUvesi
gyazai6hotmait.com

Dumana <izel bir tat ve aroma
veren fenol bilegenleri, igimde tahrig

bulunan ve ti.imcir etkisine sahip bir

tanmlanmaktadr. Dumana verdikleri
lezzet;tath, vanilya, karamel, acl, selt

iigtincti gurup fenollerin UV-rqrk
absorbsiyonuna bagh olarak gigek
rengini olugturmalan ve bdcekler icin

fenoldurto.

edici ve lezzet artrrrcr olarak

Flavanoller olarak tamrnlanan

ve sakinlegtirici gibi cizelliklere

Ttittin bitkisi kimyasal
kompozisyon bakrmrndan son derece
karrgrk bir yaprya sahiptir'. Genetik ve
gewe koqullanmn etkisi altnda tftiinler
farkh kimyasal dzellik grtsterirter. q€$it
toprak tipi, ya[rg miktan, srcakhk,

gribreleme ve tepe krma gibi kflfiirel
uygulamalar, hasat srasrnda yapragrn

olgunluk durumu, yapra$rn sap
iizerindeki yeri, kuruuna kogullan gibi
iglemler ttittiniin kimyasal bileqimini
onemli rilgtide etkiler.

Polifenoller, ttittinde yaprak
kalitesini ve kullanrmrnr etkileyen

tinemli bilegenler gurubudur. Fenol

sahiptir. Genel anlamda lezzet ve
aromaya ycinelik tarumlamalarda tiittin
fenollerinin baharh ve biberli oldu[u

gekici rizellipe sahip olmalan nedeniyle
biyoloj ik <inemi vardrn . Aynt zmnanda

ifade edilir. Ancak tf.ittinde bulunan bu
bilegenlerin miktanrun arfinasl, igimin

ba$lr olarak kuruma srrasrnda
enzimatik oksidasyon ile

edilir olmasrna sebep
Diler taraftan polifenoller, kuru

daha az arzu

kahverengilegme reaksiyonuna
katrlrrlar. Rutin, miktar bakrmrndan
klorogenik asitten sonra ikinci srrada

ditin yapragrun rengi tizerine etkilidir.
Ozellikle grtlgede kuruyan air-cured
ttitiinlerde klorogenik asit ve rutin gibi
fenol bilegenleri, yaprakta bulunan

ayrr

bilegenleri olan kumarinler, kinonlarve

benzopirenler ftittinde benzer etkileri
yaratmaktadrrlar.

birikmesinden ileri gelir. Giineg altrnda

Ttitiinde bulunan toplam polifenol
miktarlan degigik kaynaklara gcire
%0.52-2.61 arasrndadre. Nicotiana
cinsinin bilinen biittin tiirleri arasmda
yaprlan analizler sonucu toplam

bozuklugundan

ileri

geldigi

Polifenoller, bir bilegenler
gurubudur. Bu nedenle ilitiinde
bulunan polifenoller, kimyasal yapr ve
dumaniizerine olan etkileri bakrmndan
beq alt guruba

aynlrlare. Basit fenolle4
yaprak rengi tizerine etki etmezler.
Yiiksek aromatik rizelliklere sahip olan
basit fenoller yaprakta bulunan ugucu
yaplarla iligkilidir. Ancak dumana

ayrr
tarumlanmasr ve ayrma tekniklerinin verdikleri aromatik
rtzelliklerin
geligtirilmesi tizerine olmugtura. derecesi ugucu yaflardan gok daha

1962'den sonra yiirtittilen dti$tiktiir. Tianenler veya fenolik asitler
aragtrrmalarla, polifenollerin olarak tanrmlanan ikinci gurup,

biyosentezi, dumandaki fenollerin
firyolojik etkileri ve kanser arasrndaki

zararlilanna kargr toksik ve engelleyici

olarak dayanrkhhk gristerdikleri
belirlenmigtir. Di[er polifenol

Agrk yegil ve zeytin yeqili gibi
renklenmeler klorogenik asit

araEtrmalarla bel irlenmi gtirs.

fenol bilegenlerinin

son gahgmalarla flavanollerin bitki

kahverengilegmeye neden olurlar ve
renk iizerine maksimum etki yaparlar.

tarafindan ortaya atrlmrqtrr2. Daha
sonra yaprlan aragtrrmalarla

uzun yllar kalite ile ilgili gahgmalarda
polifenoller ttittin lolitesini tayin ve tarif
eden gurup iginde yer almrgtur.
19 52-l 962 yrllan arasrndaki
gahgmalar, ttittnde fenollerin tayini,

yer alan onemli bir flavanoldur. yaprlan

enzimlerin oksidatif etkisi ile

kuruyan sun-cured ttitrinlerde grfit
alacasr gibi kurutm a arrzalartmn
klorogenik asit metabolizmasrnrn

rol oynadrlrnrn belirlenmesi iizerine

avanoller yapraktaki miktarlanna

olur7.

bilegenlerinin yaprak rengi, aromasl ve
dumamn fi4rolojik etkisi tizerinde gok
<inemli rol oynadrklan bilinmektedir.
Polifenollerin ffiindeki rinemi
ilkkez 1927'de Shmukve Semenova

polifenollerin tiitiin aromasrrda dnemli

fl

ttitiinde en fazla bulunan tirtinlerdir.
Bu guruba giren klorogenik asit, tiitiin

iligkilerin aragtnlmasr tizerine alrrlft
verilrnigtit'. Son yrllarda kromatografik
analizlerle herbirfenol ayn ayn igim

yapraSmda en fazla miktarda bulunan
ve dumanda biyolojik aktiviteye sahip

srasmda olugturdupu 6zel etki dikkate
almarak incelenmektedirf.

echol, klorogenik asidin yanma

catechol'un baqhca kaynafrdrr. Cat-

tirtiniidiir, sigara dumamnda en fazla

polifenol miktarlannda dnemli farklar
bulunmugtur. Yabani ttirlerde kiilttire

ahnmrg olanlara gdre polifenol

igerikleri daha azdn polifenol

miktarlan kuru aluhk iizerin den en az
%0.4 ile N. Cordifolia,da, en yiiksek

%6.04 ile N. Tomentosiformis,de
izlenmigtir.

Nicotiana tabacum, un ticari
gegitleri arasmda da rinemli farklar
vardr. Qegitler arasrndaki bu farklann
genetik farkhlfttan kaynaklandrg ifade
edilmiqtir. Ancak tiiti.inde polifenol
miktarlan tLerine gewe ve yetigtirme

kogullarrnrn etkisinin genotip
etkisinden daha fazla oldupu
belirtilmektedirr2.

Ttirkiye, Yunanistan ve
Bulgaristan' da yetigtirilen oriental

tiittinlerin polifenol miktarlan
b

emer (Yo4. 4 4 -5. 48) bulunmugtur.
Kasm-Aral* 1998
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rtmlvucsmLmi
DERNEGi

BULI'ENi

Polifenol birikimi ile rsrk
kalitesi(4rklanma siiresi ve yogunlufu)

arasrnda doprusal bir iligki
bulunmaktadrrt3. Tiirk tilttinleri
botanik rizellikleri nedeniyle yani
ktigiik yaprakh olmalan ve uzun
bolum aralanna sahip olmalan
nedeniyle grilgelenmeden az
etkilenirler ve polifenol biriktirirler.
Serada yetigtirilen

tiit0nlerin
tarlada yetigtirilenlere g6re daha az
polifenol igerdikleri, bunun baqhca
sebebinin ise ultraviole rgrpa kargr

camln filtre gdrevi

yaptrsr

belirlenmigtir. Rutin bilegeninin sun-

cured tUttinlerde serada ve diler
kurutma kogullarrnda kurutulan
tiittinlere gore daha fazla bulunduSu
izlenmigtir.

Polifenol miktarlarr tiittinde
alt yapraklardan iist yapraklara
bir artrg gdstermektedir.

do$u

Polifenoller iizerine ktilttirel
ve kurutrna kogullanmn rinemli etkisi

bulunmaktadrr. Polifenollerin ttitiinde
renk tizerinde olugturduklan en biiyiik

etki, klorogenik asit ve rutinin enzim

oksidasyonu

ile

kahverengi

pigmentleri meydana getirmesidirra.
Ttittine uygulanan kurutnayrintemleri
fenol kompozisyonunuve buna baSh
olarak yaprak rengini Onemli cilgtde
etkiler.

Flue-curing

kurutma

yrinteminde hasat edilen yapraklann
kurumasr beg giin gibi krsa stirede

oluqturan (demir+protein+klorogenik
asit+rutin) bilegimidic.

Sun-curing

kurutma

ydnteminde etkin faktdr iklimdir. Hava

neminin yiiksek oldu!.u Karadeniz
bcilgesinde tiittinlerin kuruma siiresi

daha uzun olduSundan ktrmrzrya

bakan renk ve dtigiik-orta qeker
igeriline sahip ti.itiinler elde edilir. Bu
kurutma metodu krsmen air-curinge
benzer.Ege bcilgesinde ise tiitiinlerln
kuruma d<ineminde hakim olan srcak

ve kuru hava, daha krsa siirede

kurumayr saSlar ve agrk san renk ile
yiiksek geker igeri[ine sahip ttittinler
elde edilir. Bu kurutma metodu ise
krsmen fl ue-curinge benzer.
Polifenol bileqenleri ile tonrak
btinyesi ve toprak dzellikleri arasinda
rjnemli iligkiler bulunmugtur. ytiksek

klor ve dtigtik potasyumun yaprakta
polifenol konsantrasyonunu arfi rdr$r,

potasyum, magnezyum, bor ve
sodyum eksiklilinin yaprakta skopolin
konsantrasyonunu
artrrdrSr

belirlenmigtir's.

Tiiti.in dumanrnda bulunan
fenollerin baghca kaynalr yaprakta
bulunan polifenollerdir. polifenoller,
tiiketim srasmda yiiksek srcakhkta
yapsal depigime u!,rar ve suni olarak
duman fenollerini meydana getirir.
Duman fenolleri, dumana <izel birtat
ve aroma verirlerr6. 600"C de kuru
destilasyon denilen yanma ile de$qime

tamamlanrr. Kademeli olarak

u[rayarak catechol, 4-metil catechol.
benzoik asit, resorsinol, furfurol, kinid

renklere yol agan oksidasyonlan 6nler
ve doku krsa zamanda kurutulur. Avm

Catechol, sigara duma nrnda en fazla
bulunan ve biyolojik aktiviteye sahip

ytikseltilen srcakhk, krrmzr-esmer

zamanda ytiksek srcakhklar enzimterin

aktivitesini engeller. Bu kurutma
metodunun uygulandr$r virginia
ttittinlerinin rengi san olur.

Air-curing, en uzun streli
kurutma teknifi olmasr nedeniyle
hidrolitik ve oksidatifolaylar sorr rrnr.u
kadar devam eder. Kuruma siiresine
baSh olarak renkte koyuluk artar ve
bu teknikle kurutulan Burley ve Maryland tritiinlerinde kahverengi yaprak

elde edilir. Tiitiinlerde koyu rengi
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ve benzeri fenolleri meydana getirirler.

Ttitiinde yaprak ve dun,
kalitesini etkileyen polifenoller iilkemizde hem iiretim hem ihraca:
briyiik birpotansiyele sahip olan E.

brilgesinin 6nemli

iirer.:

tiittinlerdeki miktarlanm belirleyer;

yapragrnda bulunan polifenol

miktarrndan daha fazladLr. Bunun
nedeni, tiittinde bulunan
karbonhidratlann yanma ile duman
fenollerini olugturmasrdrr. Ome[.in lig_
nin, kresol ve catechol'un oluqmasr

iizerine etkilidir.

Duman

kondensatrnda bulunan fenol miktan
151.9 mg/sigara'drr.

r

kalite [izerine olan etkisin^.

aragtrrlmasr amacryla Celal Ba1:
Universitesi Tiitiin EksperliSi

bir

Okulu'nda
yiiriitiilmrigttir'

yiiker

gahqn:

7.

Akhisar ttitiinlerini tems:
edecek nitelikte l1 ayrr tiretir:
noktasmdan alman ve AG; BG; Kl
kalite gruplanna aynlan 1997 ijrun_
toplam 33 ttittin materyalinde polifenc

analizlei y apil arak elde edil en veri I e:
istati stiksel olar,:ak analizedi lmi gtir r t
Qizelge 1. Tiittin ahm noktalan il.
p ol i fenol

mikt arlar r(o/o).

Uretimnoktalarr

AG

Hamidiye 2.344

KI

BG

J .+-.

3.775
3.787
3.469

5.2 I\

G.Boyah 2.401 3.710

G0k9ek0y 3.416

YenidoSan 3.617

Sanlar 2.479
Qamtinii 4.14t 2.382
Akgeqme 3.559 3.451
Erdelli 3.647 2.373

Yelenoba 3.773 3.499
Qoruk 2.200 3.659
Kayganh 2.26t 4.120

x
rsD
6r%d

j

3.576

2.78.
4.092.933.672.603
3.075
3.421
2.611

3%3
1.571

n.7e

Qizelge 2. yaryans analiz
tablosu.

birfenoldur.
Dumanda bulunan fenol ve
benzeri maddelerin miktan, tiitiin

:

merkezlerinden Akhisar' da yetigtiri.

Varyasyon Serbestlik

Kareler

kayna$r derecesi ort.
Iutiiniirerim l0
0.152

F

0.336.

roktalan
Kalite gruplarr

fata

2

20

-A374---0ffi

ns:Onemsiz
Akhisar ve gewesinde tiretimi
yaprlan 1997 tirtinii tiitiinlere ait veriler
istatistiksel olarak de[erlendirildiginde

TUTTJNH(SPMLTRI

DERNEGi

BiiLTENi
toplam polifenol igeriklerinin farkh
kalite gruplan tizerine istatistiksel

anlamda <inemli

bir

etkisinin

bulunmadr$r belirlenmigtir.

Akhisar ve
yeti

l-

Stedman RL.,1957. Polifenolic
cmtinrns oftobacco. Tob. Sci. 1 : 1 55
160.

gevresinde

gtirilen ttittinlerin polifenol

miktarlarr %2.87 4-3.562 arasrnda
bulunmugtur.

Polifenol

LiTERATIIRr,isrnsi

igerikleri

2-

ShmulqA., andV. Semenova,
l927.Contents of carbohydrates and
phenols in tobacco in relation to its
color and quality. USSR. State Inst.

Tob.Invest.Bull. 30.

Academia Sinica Vol.VItr,23 1 -237 .
I 0- Kallianas,A.G., I 976. Phenolics
and acids in leafand their relation
ship to smoking quality and aroma.
Rec. Adv. ih Tobacco Sci.2:61-79.
1 1- Snook,M.E., P.F.Mason,
V.A. Sisson, 1 986. Poliphenols in the
Nicotianaspecies. Tob. Sci. 30:43 49.
12- Sheen,S.J., J.Calvert,
G.W.Stokes,l968. A survey of

bakrmmdan kalite niteliklerine gdre
gruplandrrrlan tiitiinler arasrnda
istatistiksel anlamda dnemli bir fark

2.263:295307.

bulunmamasma ra$nen gekil I ve 2
de verildi$i iizere AG kalite grubuna
giren ttittlnlerin polifenol ig€rikleri BG

4-

Mrkhadov,M.K.,1956. Flavonoids
of poliphenol group of tobacco
studied by methods ofpaper chroma

geographcal areas. Tob. Sci. 12:8185.
I 3- WeavingA.C., I 958. The pohphenols of flue-cured tobacco seperation

ve KP gruplarrndan daha diigiik

tography.Doklady Akad. Nauk.

bulunmugtur.

USSR108:511514.
Tso, T.C.,1969. Leaf tobacco
composition.: The potential for ge
netic changes. Tob. Int. Weekly.

and identification ofthe major
poliphenols. Tob. Sci.2: 1-8.

En fazla polifenol igerigi

3-KoenigP., and W.Dorr, 1933.
Tobacco chemrstry L Biochem.

5-

chemical constituents in cultivars
nicotiana tabacum from different

I

4- Hecht,S.

S.,

of

R.L.Thorn,R.R.

teknili ile kogullarrdrr.

Pp:6973.,apr.
6- Schlotzhauer,WS., and
O.T.Chortyk, 1 98 1 Pyrolytic studies
ofthe origin ofphenolic compounds
intobacco smoke. Tob. Sci. 25:6-10.
7 - Leffingwell, J.C., H.J.Young and

Akhisar ttitiinlerinin polifenol igerikleri

E.Bernasek, I 972. Tobacco fflavoring

Maronpot, andD.Hofftnann, 1981. A
study of tobacco carcinogenesis.
XX.Role of catechol as a major
cocarcinogen inthe weakly asidic frac
tion of smoke condensate.J.Natl. Can
cer Inst.66: 1 63-169.
1 5- Tso,T.C., 1990. Production,
physiolory and biochemistry ofto
bacco plant.Beltsville, Maryland, USA.

for smoking products. R.J.Reynolds

16- Sheen, S.J.,and J.Calvert, 1969.

Tobacco Co. Winston-Salem,NC.

Studies on the poliphenol content ac

8- Wright,H.E.,1962.Thephenolic
oftobacco and their significance.

tivities and isozymes ofpoliphenol oxi
dase and peroxydase during air-cur
ing in three tobacco types. Plant

Akgegme ahm noktasrndan alman
ttitiinlerde (%3.562),en az ise Erdelli
ahm noktasrndan alman tiittinlerde
(%2.874) bulunmugtur.

Polifenol miktarlan iizerine
pek gok faktoriin etkisinin bulundu[u

bilinmektedir. Bu faktorlerden biri de

kurutma

hakkrnda kesin

bir

yargrda

bulunabilmek igin kurutrna faktorii ile

ilgili parametrelerin belirlenmesinin
yanrnda yrl faktorti iizerinde de
durmak gerekir. Akhisar ttit{inlerini
temsil eden ahm merkezlerinden iki
veya lig tekrarlamah olarak temin
edilecek tirneklerde aym analizlerin
yaprlarak yrl ortalamasmrn almmasr

C.Runeckless,Ed.,Plant phenolics
group ofNorttr America Symposium,

V.

suretiyle Akhisar t0ti.inleri hakkrnda

G.W. Schaffer, and L.G.Burk., 1 967.
Ni trogenous and phenolic com

Physipl.44:199.
17- Yazan,G., and M.Tulgar,I998.
Ttitiinde bulunan polifenoller ve
6nemi. Bitirme tezi(Yayrnlanmamg).
Akhisar.

kesin yargrda bulunmak mi.imkiin

pounds ofnicotiana plants. Bot. Bull.

18- ISOITC 15679. 25/10/1998

Corvallis,Ore.

9-

Tso,T.C., T.P.Sorokin, H.Chu,

6

olabilecektir.

Sorumlu oldugu kuruluglar
ATASMA TEKEL GENEL
MTIDURLUGU'AE dAhil
edilen Devlet Bakanr Sayrn
RU$TU KAZrMyUCerEN',i
kutlar; Bu atamanrn Tiitiin
diinyasrna hayrrh olmasmt
dileriz.

Pazarlama ve Da[rtrm
Mtiessese Miidiirlti$iine atanan
Tekel Miifettiqler Derne[i
Baqkanr Bagmtifettig

$AHABET*tiN

fUqUf

Y AZICI' yr kutlar

;

Yeni gdrevinde kendilerine
baqarrlar dileriz.
Kasm-Arahk 1998
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*3T'YE SAHIP QrK!"
*TURKIYE - TOKAT _ TEKELOO
konuqulanlara ddnecek olursak...
Agrg konugmaslnl YaPan ve bu
toplantrya en gok emefi gegenlerden

izlenim: Mustafa

biri olan Samsun Btilgesi

sEYDiOGUr,r-,nnr
Tarih: 25 Ekim 1998 Pazar.
Yer : Tokat-HtiseYin Akbaq
Kapah Spor Salonu.

Tokat tarihi bir g{in yaqryor' Ihk,

prrrl prrrl bir sonbahar giiniinde,
Cumhuriyet'in 75. Ytl kutlamalart
dolayrsryla dpleden iince yiiriiyiig

yapan binlerce Tokatlq stizleqmiq gibi

toplanttntn YaPrlacaPr

salonu

doldurmug. Doldurmuqta ne demek?

Heyecanlt, cogkulu, tePkili, dfkeli,
bilingli, direngli binlerce insan salona
dolmamq, adetataSmrq durumda. Her

taraf Tiirk BaYraklart, Atattrk

resimleri, toPlanttntn amaclnr ve
toplananlann mesajmt anlatan bez afiq,

pankart ve Yaziarla donatrlmtg'

bavullar zurnalar ortahsr bayram yerine gevirmig, Yediden Yetmige Tokat
insam tek bilek, tek yiirek olmug.

Eyliil 1998 tarih ve 23464 saYlr
Resmi Gazete'de YaYrnlanan Tokat
Sigara Fabrikast'na yerli ve yabanct
girigimcilerin ortakh[rm esas alan 6n
segim ilanr,Tokat Sigara Fabrikast
15

galryanlannt, Tek Grda-iq Sendikasr
Ytineticilerini harekete gegirmiq, bu
dzellegtirme karanna karqt hazrlanan
gahqma ve eYlem Programl o gtine
de$in bagarr ile uygulanmrg. Partili-

galtgangaltgmayan tiim Tokathlar, Sigara
fabrikalanmn iizelleqtirilmesine kargt
birlikte hareket etmiqler ve ediyorlar'
Tek Grda iq Sendikasr'nrn Genel
Bagkam Orhan BAUTA bagta olmak
iizere tiim biilge baqkanlarr ve
ydneticileri Tokat'ta buluqmuqlar'
Ozellikle Samsun Bdlge $ubesi ve

paitisiz, Sa$cr-Solcu,

Tokath Sendikacrlar en

gok

kogugturan ve Yorulanlar.
Tehar sa[gne,konusmacrlara ve
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gube

sekreteri Mustafa TURKER, agrg
konugmasmdan soffa mikrofonu Tek
Grda-ig Sendikasr Genel Baqkanr
Orhan BALTA Ya teslim etti$inde
salondaki cogkunun ve heYecanrn
daha da arttrlrm gtirdiik. Hele, Orhan
BALIA' mn Tokat Sigara Fabrikasr' na
iligkin dzellegtirme karannm Tekel
Genel Mtidiirliilti Ytinetim Kurulu' nca
durduruldulu Yiintindeki anonsu
salondaki kitleyi iyice coqturdu.
Gazeteci-Yazar Ye "Qiftqi Dostu"
Sadullah USUMi'nin yaptrlr telefon
gdriiqmesinde,Tekel' den sorumlu
Devlet Bakanr Riiqtti Kazrm
y0cr,LBN'in TEKEL ile ilgili ttim
iizellegtirme iglemlerini yeniden
gdzden gegirece[i mesajr, coqkuYu

MHP il Baqkam Umit SARITA$LI ".'

Tokat CHP

il

Baqkanr Kadr:

DURMAZ da sdz alarak giiriigleri:
agrkladrlar.

Tiitiin EksPerleri Deme[i'nin i'
gafrrh oldu[u toPlantrda; Y6neti:
Kurulu Baqkam faruk GUI-PINAF'
Ydnetim Kurulu UYesi H'VakMERCIMEK ile birlikte Tokat Teke
Yaprak Ttitiin igletme Miidiirti illa-'
ELER, Miidiir Yardtmctlan Fua'
BIYIKLIOGLU ve Mehmet ALIC:
Baqeksper Cevat AYTAQ'ta izleyenk"
arasrndaydtlar.

Salona asilan bez afig, Pankar
doviz benzeri y azlat oldukqa dikkagekici ve ilging mesajlar tagrdrpr igi:
te sp it ettikler imizden banlan gdyl e :

-"Tekel bizimdir sattrrmaYrz."
-"Tageronla$maya haYtr!'n
J(Fabrikayl brrakrgetelere bak'"
-"Teknolojiye evet, ya[malamal a
hayrr.tt

doruk noktasma ula.gttrdt.

Miidiirii ve Tiitiin
Platformu Baqkant Orhan 6ZET,in
Tekel Sigara Fabrikalartntn
dzellegtirilmesine iligkin politikalann
Tekel eski Genel

yanltgltklartnr oftaYa

koYan

konugmast, kendine has iislubun veciz

bir ifadesiYdi' Tokat Sigara

-(Fabrikayr

satmakoTokat't
satmaktrr.tt
-"SEKA iggileri yalnz defilsiniz'-'6Tokatorn incisiyiz, Tiirkiye'nin
birincisiyiz."
-66Tokat'a hezimet defil hizmet
yakrprr.tt

6zellegtirilmesi
konusunda etkin bir miicadele veren
TBMM KiT KomisYonu iiYesi ve BBP
Tokat Milletvekili Hanefi QELiK'ten
sonra eski gahgma Bakant ve FP

-.'Qok uluslu Tekeller elinizi

Kocaeli Milletvekili Necati QELIK siiz

affetmett

Fabrikast'ntn

alarak tizelleqtirmelere

karqt
TEKEL
de
iqgisinin
SEKA
olduklanm,
iggisinin de yamnda olduklanm belirtti.
Fazilet Partisinin Tokat MilleWekilleri

Bekir SOBACI ve Ahmet Fevzi
NCgOZ'iin yanl

srra sdz alan Tokat

B agkam

Nizamettin AYDIN

Belediye

ve DYP Genel Baqkan Yardrmcrst

Ali

TEKEU imizden, Tokat'rmzdan
gekin /Yoksa tokattmrzr yersiniz"'
-ooFabrikayr satanr /Ekmefini alan/

Tokat't viran

koYanr/Asla

Toplanhrun son konuqmasrm ve
de[erlendirmesini yapan Tek Grda-I;

Sendikasr Genel Bagkanr Orhan
BALTA; 6zelleqtirme karartnrn
ertelenmesini ihtiyatla karqrladrklannt

belirterek miicadelelerine ytlmadan,
yorulmadan ve aldanmadan devam
edeceklerini siiYledi.

$evki EREK'in de konuqmalannda

Yaklagrk alfl saat siiren toPlantt
sona brdipinde,Tokat Hilseyin AKBA$
Kapah Spor Salonunu dolduran

Sekreteri HtiseYin KARAKOQ' UN

binlerce Tokath, TOKAI'a, TEKEL e
ve tURKiYE'ye nasrl sahiP grkrhnn
gtizel ve bilinqli bir dme$ini verdiler'
Bir olarak, beraber olarak.' \-'

Tekel gahganlanna destek sdzii vardt.
TEK GIDA-I$ Sendikasr Genel

ustahkla Yiiriittii[ti

programtnda,

konuqma

TURK-I$

yiineticilerinden Salih KILIQ,Tokat

rtnthvnrpmmi
nBnxnGi

nfirrnxi

SIGARA FABRIKASI

r$crLERr
I$YERLERII\E SAHIP
QIKTILAR
Tokat Sigara Fabrikast'nm
ozelleStirilmesine karSt olan kk GrdaiS Sendikan Genel Merkez, Samsun

B)lge ve Tokat $ube Baskanl$t
baslatt$t Hqttr kampanyan ile sesini
duyurdu.

Tokat Sigara

Fabrikasrnrn

fabrika satrlacaltrr" diyen Bakan
I 99 I yerel segimlsrin6s
segilmediSinin hesabrnr Sigara

ba$nhl€mrzr beraberinde getirmeyecek aym zamanda siyasi balrmhhgmrz
da beraberinde getirecektir. Ve

Fabrikasrnda gahganlardan sordu[u
belirtildi. Tokath bir Bakan olarak,
fabrikamn satrlmasrnda rsrarlt gtiriilen

onlarca, hatta yiizlerce Tokat evladmm

Giirdere'nin,

Giirdere, fabrikada gahgan 1400
iggiden krrk not aldr denildi.
imza kampanyasr baglatan Tek
Grda-ig Sendikasr Baqkanhprndan
Tokat $ube Bagkanr ismail Duran
96yle bir bildiri yayrnladr:
"Deferli Tokat halkr. Tokattmzm

iqsiz kalmasrna, esnafimrzm kepenk
kapatmasma yol agacaktrr.

Bu nedenle: Tokat Sigara
Fabrikasrnrn ortakhk altrnda
6zellegtirilmesine sadece iggimizin,
sendikamn kargr grkmas r y etmez.

Bu talana siyasi partilerimizin
esnaf kuruluqlarrmrzrn, demokratik
kitle tirgtitlerinin, tiitiin tireticilerinin,
yani ttim Tokat halkrmn kargr grkmasr

dzelleqtirilmesini protesto eden Tek

giiz bebeSi, can daman Tokat Sigara
Fabrikasr dzellegtirilmek iizere ilana

Grda-ig Sendikasr iiyeleri iqgiler,

grkanlmrytr.

dzellegmeye kargr. Giinlerden bu yana
dertlerini kapr kapr dolagarak anlatan
Tek Grda-ig Sendikasr yiinetim kurulu

yaratma aymazhpr iginde olanlar,

esnafimn, kdyliisiiniin, iggisinin nasrl

aldr[r kararr uygulamada iddiah.

Tokat Sigara Fabrikastnt hedef

Sendikanrn sesini duyurmasrna dikkat
gekmeyen 55. Hiiktimet, Tokat Sigara
Fabrikasrm gtizden grkarmakta kararh.

segmiglerdir. Ozellegtirme, gahganla-

siimiirtildii[tinii ve yoksullagtrrldr$rm
ibretle seyredecektir.
0zeilegtirilmesi veya ortakhk yolu
ile dzellegtirilmesi sdz konusu olan
Tokat Sigara Fabrikasr 1400 gahgam
ile 15 yrldrr Tokat ekonomisine gok

Fabrikada gahgan 1400 i99i ve tiitiin
ekicilerinin sesini duymamaya gahgan

gerekmektedir.

Bugiin bu mticadelede yer
almayanlar
ve tavrrnr ortaya
Tekelleri ortadan kaldracagrz
derken, yeni ve yabanct tekeller koymayanlar, yarrn Tokat halkrnrn,

rrmrza kargr yaprlan ideolojik bir
saldrrdr ve bir tercihidir.

hiikiimet yetkililerinden higbir

Yani hiiktimet edenlerin devletimizinve 65 milyon insammzm elinde
bulunan iiretim araglanrun sefinaye

agrklama gelmedi.

gevrelerine yabanct holdinglere,

btiyiik katkrlar saplayan bir

Bizim esas sorunumuz iktidara
getirdiklerimizin bizden aldrklarr
yetkileri bizim gtkarlartmrz
do$rultusunda de[il, yangmdan mal

kurulugumuzdur. Tokat ekonomisine
yalnrz iggi iicreti olarak het ay 260
milyar TL kath saglamaktadr. Dolayh
girdiler (Nakliye, enerji, yan sanayi
vs.) ve katma deSeri ile bu rakam 450
milyar TL olarak I ayl* ekonomik

kagrrr gibi yabanct finans gevrelerine

defer demektir.

grkar sa$l amalarrndadu.
4046 sayrh "Ozellegtirme Uygula-

Deperli Tokat halkr. Diin Taksan'a
sahip grkmadrk ahp gdttirdiiler.

agrklamalarda bulunan, Tek Grda-ig
Sendikasr Tokat $ube Bagkam ismail

masrnrn Diizenlenmesi" adr altrnda

Duran ve tiyeler gdyle agtklama
yaptrlar. "Tokat ve gevresinde bir

brrakrlmrgflr.

Bugiin Tokat Sigara Fabrikasrm
birilerine peqkeg gekme gayreti, aynr
oyunun bir bagka ttirii olarak

Sigara Fabrikasmm satrlmasrna

kargr olan Tek Grda-iE Sendikasr il
diizeyinde bir kampanya baglattr.
Baglatilan kampanyaya ise tiim Tokat
halkrndan destek geldi.
Tiirkiye'nin en son ve modem,
Tokat sigarasrmn satrlmasrna ise Tokat

halk bir anlam veremedi. Crazetemizde

kampanya baglattrk. Baglanan imza
kampanyasrnda bugiin igin 80 bin kiqi
bizi destekledi ve imza ath. Tokat
Sigara Fabrikasmrn iizellegmesine razr

degil" dediler.

pegkeg gekilmesi tercihidir.

grkan yasada Tekel kapsam drgr
Buna ra$men yasa tanimadan
kanunsuz yollardan yangmdan mal

oynanmak istenmektedir.

kagrrrr gibi yapfim oldu, yapanm olur,
mantrfryla Tekel'i ydnetenlerin Ulke

sahip grk;

kaynaklarrnr nasrl tiikettiklerini ve
koltuklanmn altlanndan nasil kay&$ru

Bunun igin diyoruz ki: Ug'oT" ye

-"Tiirkiye, Tokat, Tekel" Ozellegtirme

kryrm getirir. iggi kryrmr yapan
dzellegirmeye hayrr.

ibretle seyretmekteyiz.

-Teknolojiye geligmeye
yalgralamaya hafr.

Bakam Metin Giirdere ise Tokat sigara
fabrikasrmn satrlmasrm istedi.
"Tokat sigara fabrikasrnda gahgan

Tokat halkrnrn , Tokat Sigara
galrgan anmn, hatta fi im ulusumuzun
grkanmn sdz konusu oldu!'u, Tokat
Sigara Fabrikasrmn tizellegtirilmesi

iggiler bana destek verdiler mi? $imdi

veya yabancr finans gevrelerinin ortak

bir
6zel televizyonda konugan Devlet
Baqlatrlan kampanya arefesinde

benim yanlma geliyorsunuz. Bu

I

edilmesi, sadece

ekonomik

evet,

-Qok uluslu tekeller elinizi

Tokat'rmzdan, Tekelimizden gekin,
yoksa Tokat'r yersiniz.Q
Yerel Rapor Gazete
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s.s;,r6s,.,,,i,i

ffi^.,:,*o',ttittintiretiminiherzaman9alrqrpiiretti$tiittintinka1itedeserint

#ll?"-1".'lffii';llilil';ll-flli[
;l**m*"ro.**rum
a1'nt
yetiqtiricililinde
oluqturabilir'

qartlar her sene

Tiittin Eksperi' giftqinin tiitiin
grkan yetigtirirken ne gibi zorluklarla
hangi gartlarda
zamanvazgegilemey"..t-L1. *it'
veya zararrLrar tiitiiniin Larqrlagtrgrnl, onu
trurtutit
kimilerinegdre,ufakyaslkl*LJ"cil,
iyi bilir' tiituniin kalite
-t<riterteri
yetiqtirilmesinde olumsurtuttut yetigtiriigini
furuni*i
aiinvuJu
konularla
biiyuk
yanmda, bu gdzlemleri de
yurut uitir.nuorumsuzluklanntiiti.ine
ir-'iirurt;
g.r.t"i-i
engellenmeri
en az etkiyi yapmasl ya da hig unutmayarak,tiitiiniinnevisinibelirler
tireticilerine gtire ise, iilke ve hatta
Bu sebeple eksper ile ekici arasmda
giiven vardtr' Bu
diinya ekonomisinde yer alan, .5iq.".lsiigintutrineksperlerine
TiitiinEksperleri gerek daima liargr'k'
gitr.rrr';;-diis"r.
kaynagrm
geEim
milyonlarca insarun
tirtiin ekicisi ve a'cts
[.noi ."ri.kta9ra., geiekse z"iraat .zelligi ile de
oluEturan,paruyup*utlt^ ii^rtin*
**,'luuntuSrnazhklan gdztimleyecei''
mtihendisleri ile yaptrklar, gutrgr*tut
Krru.urr,
sett'orl
uir
buyiikliikte
birhakemniteliSinidetaqr'
herkesin gdzii olan ve dilnyada 'otut*Juil};lyiy,llianntiitirne
Tiittinlerinyetigtirildiktenvekalit'
en az zararrvermesini .ugiuv^.ur.
tiiketimi hig bitmeyecek bir sekt6r.
defierlerinintesbitedilmesindensonr'
olugtururlar, gerekli
peki bu seklorde temel madde ne? ytint.mi.ri
sra geltr
Daha so"nra bu giftqiden teslim almmasma
ahrlai'
dnlemleri
Tabii ki tirtiin.
fttp"ri bu iglemi ba$h olduiyti"t"tit'i zarar gdren bolgelerin iutiin
Tiiti.in dyle bir bitkidir ki; iiretimi,
bufonuoa qirket adrna gerEekleqtirir' Tiitiinleri:
Sigara, tiryakilerine gdre

higbir

topiak

olmayabilii Hava koqullarr'
kog"ilar', o sene iginde ortaya

ronur*ou iitqii"';; udatrlar] onlan
- il;; ;krperreri, sadece tiitiin ttim bakrm ve iqreme gdrevlerini yin:
ekonomiyeolankatksr,ayncasigarabilgilendirirler.deviralmmastndansonrayapl|acfu
rr'u,n*uai"ri
Ttitiinleri:
sercorun
bir
gibi biiytik
olumsur- vona" tiitiin-eksperleri iistlenir'
y.tiqiiii"itigini
olan bakrmr, iglenirke:
ormasrvebuydniiylesosyalyagantrya

tiiketimi, ticareti u. uorirn

etkisiilediseror,,n**ilJrio"nr*ia,
biryere sahiptir. Enbaqtayeti$irili$i
ilebi.iyiikzorlukla'igert eiftgi,ailesi
ile birlikte, aylarca gece gtindti,
gekilde
demeden tiitiiniinu .r, iyi
gort"rir.
qal$ri
9u6u
yetigtirmek iqin

;-r.,r,iv"ri*rq"ka+otanytrimata.,
oegii veni rslah 9a'9m.uiu.rnr au
v"p"rrJr.

punya

depolarda
geiecegi teknolojik iqlemler ekspe:

ti.ittintiit.ti*i"d" Iaiafindan yiirtitiiliir'

ki

q.Iq;kl;r.o r.ut ve tercihlerde
frd;d;gozo'tindebutundurarak,
b"."1;;; ulgun ttitunlerin rslah

Tiitfi:
mamurlerinin oluqturulmasr r '
uygulananfabrikasyoniglemleritiitii
eisperinindenetimiartrndagergeklegr
o:
Buraya kadar verilen ksa ve

iiretim

u qurri;;uru,iirn, ^bunlartn
Ttitii:
Tiitiin yetiqtirilir, ru*rutii.o i" out
giftqilere untui,t-urt bilgileri dtizenlersek,
ya.,i"*t".irrin
Artrk
getirilir.
sonra balya harine
';ilJ" yetigtirilip,_balya haline -1tiiri1 ile ilgili rslah' iiretim v'
iireticininelinden9rkmayrbek1er'go,.ur.oinideustlenirler
gereken
Bundan sonra yaprrmasr
t"k'olojik ga'gmalarr yapmak
g.*ilir"",;*tirtii"titrr*gii"rit.J.
tarafinda:
yetigtiriten-ttittintin
binbir zorlukla
iqte bu Araqttrma kuruluqlart
olfuEunun sq]11mT: gtT[it
tireticinin
yani
denemelerir
ilgili
ttittin ile
kalitesinin betirtenmesi,
gor.ii vin" ititti'pt.pe.r"ri vupu.. yupriun
igingerekli a':
emegininverilmesi,o,ii**tao.r, rtitundrcprrinin
Lyguramayakonulmasr
asrlve enzo, ioi.ui
haline
ve ;i;;;,

iutu' Eksperi itittin
eetirilmesidir.Bulfir.rt*i'iriii" uuooriffi'wr*s'E-- tonor*auozelbilgirurriuin";;;"

iqlenmesi

yaprvrhazrrlamak'

-ruiit"ti t*tiin

iiretimini:

f,if*iqifit V"pt' gergekle$irilmesiamacrylaekiciler:.
il;;;iiyt"
ve eiydrnlatrlmast' onlara dopru
ititiitt
riretiminden, tiiketiciye utaqmasma *;t'.;:iu'ti'-"oL 1,t1"v"
hastarrk ve zararlannd::
kadaryaprlanttimgalrgmalardal,er.alrr.tuketimindeolanyerini,fizikselkolayyontemlerindpretilmesi.
itibariyle olmasi g"*r,*rgr -Tuttinlerin
o^'iil*i
hakgl
bazen
olui,
o bazen iiretici
korunmasr ve onlarla mticadele:'

lksperleriyiikl"n

Ti.itiln eksperi, tiittintin

y.netici. ur"rr"vriiilr""u,1r1ttn."rg"e"b'gii; uygulanmasr gereken tedbirler,flfi1"***.Uftdgqer""utrtuit*' Uelirlenmesi ve denetimi'
Bir gok yetki ve ,orun,lulrrklur,
Ui' Vrl boyunca gece giindiiz

bazcn denetleyici, bazen de

Ciftiini"

tistlenir.
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-Tiitiin muayene ve eksPertizi.
-Tiitiiniin deferinin saptanmasl.
Yaprak tiitilnlerin fermantasl''on,
bakrm ve muhafaza tedbirlerinin
belirlenmesi, uygulanmasr ve denetimi.
-Yaprak ttitiinlerin igleme Sartlarmn ve

gekillerinin belirlenmesi, uygulanmast
ve denetimi.

-TUtUn mamulleri harmanlartnrn,
diinya ttitiin tiiketimi zevk ve

tercihlerine gdre

saPtanmasl'

olugturulmast ve fabrikasYonun
gergekleqtirilmesidir'

Bir Tiiti.in EksPeri, tiim bu
gOrevleri yerine getirirken, bUyiik
zorluklarla kargrlaqrr. Bunlardan biride
Tiiti.in Eksperleri'nin gahqrrken daima
gezmesi ve b<iylece ailesinden uzak

kalmasrdrr. Bir eksPer mesleSini
yaptrfr siirece Tiirkiye'de ttim titttin
tiretilen b6lgelei geznr, Inttayurtdqma
grkar, farkh btilgelerde gahgrr. B<iylece

ailesinden, evinden uzak kalrr. Bazen
bu stire oldukga uzun olabilir. Bu du-

rum, eksperlik mesle[ini, di$er
mesleklerden daha zor ktlan bir
tizelli[idir.

Bu gcirevler itibariYle, Ttitiin
Eksperli[i gok ydnlti sorumluluklar
iislenilen ve biiyiik fedakarhklar
isteyen bir meslektir'
Sayrlan ttrm bu gdrevlerin kendine
ait dzellikleri, nitelikleri ve ululmast
gerekli belli kalite de$erleri vardr. Igte

bu sebePlerle Ttittin EksPerli$i
bilimsellik kazanmrqtr. Bu mesleSi icra

edenler tiim bu iglevleri Yerine
getirirlerken teknik bilgilere, bilimsel
verilere dayamrlar.

DiinYa t0tiinciiliifiiinde ki
geliqmeler dikkate ahnarak; Tiirk tipi
tiitiinctlii$in geligmesi, i9 ve dtq

piyasalardaki Pazar Paylnln
arttrrtlmast, rakipleriyle baqabaq

$u ana kadar, TEKEL veYa 6zel
ttittin girketleri biinyesinde qahqan siz

mticadele edebilmesi amacryla Tiirkiye

eksper biiyiiklerim; sizler biiyiik

Cumhuriyeti' nin kurulmasrrun hemen
sonrasmda Ttittin Eksperi yetiqtiren

bir

kurslar agrlmrqtrr. 1975 Yrhnda
akademik anlamda Ttitiin Eksperli[i
Yiiksek Okuluna ddntigtiirtilen bu
kurslarda bilimsel bir epitim verilmeye
baqlanmrg 1986 yrhndan beri de Ttitiin

Teknoloji Miihendisi

unvanr

verilmigtir. $u anda Celal BaYar
Universitesi'ne ba$lt olarak e[itim
veren bu okulda biz ti$rencilere,
yukarda sayrlan tiim Ttitiin EksperliSi

mesleIinin gcirevlerini

Yerine
getirebilecek bilgiler veriknektedir. Bu
okulda verilen, Tiitiin Tanmt, T0tiin

Hastalrklarr ve Zararltlarl, Tiitiin
Ekspertizi, Tiitiin Harmanlama, Tiittin
ManipulasYonu, Tiitiin KimYast,
igletme, iktisat, Genel Muhasebe,
Hukuk. Uretim Ydnetimi vb. bir gok
tinemli dersler bunu desteklemektedir'

Bizler aldrSrmrz ttitiin dalt

dersleriyle, tiitiin yetigtiricili$, baktmt,
iqlenmesi, sigara haline getirilmesi ve
yeni ti.iti.in geqitlerinin oluqturulabilmesi

qaltgmalannr yiiriitebiliriz. Yine
aldr!.tmr4 iktisadi ve ticari bilim
dersleriyle, aynca dqandan aldtfimz
yabanct dil efitimiYle mensubu
olaca$rmrz; TEKEL veya tizel tiitiin
girketlerinde gerekli idari alanlarda, o

qirkete ait ttittin politikalartntn
ytirtittilmesinde ve ydnetimin de
gahgarak baganh

olabiliriz'

Bu yazrmda, buraYa kadar
verdifiim ttim bilgiler rqr$ altrnda, ttim
Ttitiln EksPerlerine, TEKEL ve 6zel
tiittin girket ytineticilerine seslenmek

istiyorum.

rizveriler ile gal4tyorsunuz ve baganlt

qekilde mesleSinizi
yiiriitiiyorsunuz. Bizlet, sizlerin bu
giinlere getirdi[i bu gerefli mesle$i en
az sizler kadar iYi YaPacaSrmtza
inanryoruz ve sizlerin de bize bu
konuda gtivendipinizi biliy oruz.
Siz iizel tiittin girketi sorumlulart
ve yoneticileri; bizlere giivenin' Bizler

aldr}tmrz dtirt yrlhk mUhendislik
bilgileriyle, biinyenizde galtqmaya
hazrn. Sizler ve qirketleriniz adrna,
okulumuzda bulunan hocalanmrzn ve

bu mesle[i Yapan
aSabeylerim

eksPer

izin bizlet e giisterdi!i

e$itimle ve en baqta kendimize olan
giivenimizle Onemli baqarlata \mza

atabilecefimize, ulusal veya
uluslararast alanlarda tiittin

politikalanm y0riitebilece$imize, sahip

olduSumuz bilgiler rqr$r altrnda
mesle$imizi en iYi gekilde icra
edebilecePimize inantyoruz ve
kendimize giiveniyoruz. Sizlerinde
bizlere giivenerek yolumuzu aqmanzt
ve yardtmct olmanrzr diliYoruz.
Bizler birer geng Tiitiin EksPeri
adaylan olarak; Oncelikle

TUrkiye' de Tiitiin EksPerli$i
meslefiinin, tiitiin tireticisi nazarrnda,
bii)'tik bir itibarr oldu$unu biliyor ve
bu itibarr devam ettirece$imize,

Ttirk ttitiiniin uluslararast alanda
tartrgrlmaz bir 6nemi oldu$unu biliyor

ve Ttirk tiitiiniinii layrk oldu$u yere
getirmek iqin her zaman bu u[urda
galryaca$rmza,

sOzvERiYoRUZ.

g

"ONLAR $ERRiNDEN EMN OLDUKLARI iQiN
DOSTLARINI KENDILERINDEN UZ AKTUTTULAR.
TUTTULAR.
DU$MANLARINI KAZANMAK iqTN KEND|LERINE YAKIN
YAKINTUTTUKLARIDU$MANLARIDOSTOLMADI.
ANCAK UZAKTUTTUKLARI DOSTLARI DU$MAN OLDU
FMRKES DU$MAN SAFINDA TOPLANINCA
YIKILMALARI MUKADDER OLDU."
Horasani
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- Devlet Personel

Bagkank$nca hazrrlanarak Bakanlar

Kuruluna sunulan yeni Personel

Kanunu Tasarrsr'nda Ttitiin

Sigara Fabrikastna sahip grkma
miicadelesine destek verilmig,
toplanttntn sadece Tokat'a dePil
Akhisar'a da, Samsun Balhca'Ya da

Eksperinin unvan srralamasrndaki
yeri ve, yeni yaprlanmanrn Tekel

Genel

Miidiirlii$i biinyesindeki

mevcut kadrolara

uyumu

konusundaki endiqelerimiz nedeni
ile Devlet Personel Baqkank$rna

bagvurduk. Bagkanhk, Bakanlar

Kuruluna sunulan tasartnln bir
iime$ini Demek Genel Merke zrmtze

gdndererek, 15 gtn iginde
gdriiqlerimizi bir raPor halinde
sunmamlzl istedi. Konusunda
uzman, kurumda deligik Yer ve
gtirevlerde gahgan 8 meslektagrmtzdan olugan komisYonun
konuhakkrndahanrladrfi ',TEKEL"

in tegkilat yaplsr

hakkrndaki
gdriigiimiiziin omurgasrnr
oluqturacak bu rapor
tamamlanarak, Tekel Genel
Miidtirliipii, Y.T. iglet. ve Tic.
Miiessese Miidiirlti$i ile Devlet
Bakanlan Sn. Hikmet Sami Tiirk ve
Sn. Riigtii Kazrm Yiicelen' e
sunulmugtur.

2- Marmara Universitesi

sahip grkrldr[rnt gdsteren bir platforma

dtiniiqtii$i gdrtilmiigttir.
Aynca Tokat iline bu Panele
katrlmak [zere gelen siYasi Parti
temsilcileri ile milletvekillerine, yeni
tiitiin yasasr ile ilgili endigelerimiz
yazrh olarak sunulmuqtur.
4-Sayrn Eyiip Agrk'rn istifasmdan

sonra Tekel'in baSlandr[r Devlet
Bakam sayrn Riigtii Kazrm Yticelen,
makamlannda ziyaret edilerek yeni
gdrevlerinin hayrrh olmast dileSinde

bulunulmugtur. Ziy arette, Tiittin
Eksperinin Tiirk Tiitiinciiliipii ve
Tekel Kurumu igerisindeki konumu,
giirevleri, stkrntrlan hakkrnda bilgi
verilmig, komisyona sunulan Yeni
tiitiin yasa tasarrsr hakktnda
endigelerimiz ya.ah olarak kendilerine
sunulmuqtur. Sayrn BakarL 5-6 Amhk

1998 tarihinde YaPaca$rmrz,
DerneSimizin 50.Kurulug yrldiintimii
ile Genel Kurul faaliyetimize davet
edilmig olup, programlarrnda gok
dnemli bir de[iqiklik olmaz ise
katrlacaklarr sdzii almm4fi r.
5- Devlet Personel Baqkanhsrna
gidilerek, Personel ve Tegkilat yapnt

Tiirkiyat Aragtrrma ve uygulama
Merkezinin, Enstitii Miidiresi sn.

prof. Emine Giirsoy-Naskali hakkrnda haznladrsrmrz

rapor
ayt
yetkililerinKastm
olup,
Hammefendininorganizasyonunda sunulmuq

istanbul,dadtizenledi$i"Tiirk sonunda Bakanlar Kuruluna

Kiiltiiriinde Tiitiin" konulu

sunulacastnr ifade ettikleri ancak

sempozyuma, Faruk Gtilprnar heniz gahgmalantamamlanmad{t igin
.,Tiiikiye'de Tiitiin Eksperlipi sunulmasr geciken bu taslakta,

mesle$inintarihselgeliqimivetiitiin dnerilerimizin de dikkate ahnmasr
diinyairna yansrmasr" konulu, H. hususunda gaba sarfedilmektedir.
vakrf Mercimek "Gegmigten 6- Miiessese Miidtirlii$iinde
giiniimiize Tiirkiye'de y.iigtiiit.tt ga1qan $ube Miidiirlerinin 6zel
ttitiin miktan ve degiqim sebepleri" Hizmet Tazminatlannda diizenleme
konulu, Mustafa seydiopullarr yaptlmast talepleri ile ilgili olarak

fikralardatiitiin" gegmig yazrgmalar derlenerek Devlet
konulubildirilerlekatrlmrqlardrr. Personel Baqkanh[rna bagvurulmug3-Tokat'ta Tek Grda-ig tur. Bagkanhk baqvuruyu incelemeye
sendikasrmn diizenlemig olusu "3 almtq, ba[h igletmeleri olan gube
T'ye (Tfirkiye-Tokat-Tekel) miidiirlerinin taleplerinin uygun

"Karikatiirlerde ve

Seiip q*' adh salon toplantrsma oldu[u, bu ayrrmt ifade edecek bir
katrlarak Tokat halkrnrn Tokat formiil bulunmasr halinde meselenin
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1998

1999 biltgesinde gdziilecelini
bildirmiglerdir.
7- Ddrt yrl siireli lisans e$itimi

veren Tiitiin EksPerleri Ytiksek
Okulu mezunlanna verilen "Tiittin
Teknoloji Miihendisi" unvanlnln'

Devlet Personel

Bagkanlt$t

bir yiiksek okulun
miihendis mezun veremeYece{i
diigtncesi ile var olan tereddiit,
YOK' ten temin edilen, YdK
Baqkanlar Kurulunun TEYO
mezunlanna "Tiittin Teknoloji
Miihendisi" diplomasr verilmesine
dair 01.03.1991 tarih 91 .9'257
nolu karar metninin Devlet

nezdinde

Personel Bagkanh$rna iletilmesi ile

giderilmiqtir.

8-BilindiPi gibi Yeni Tiittin
Bakanlar

Kanunu Tasartst,

Kurulundan gegerek Tanm Orman

ve Kdyigleri

KomisYonuna

sunulmug idi. Son giinlerde bazt
6zel sektdr temsilcilerinin bu
komisyonu etkileYerek sdz konusu
yasaya gegici bir madde ekleterek

mesleki ehliyetimizi gasP etme
gabasr igerisinde olduklanm tespit

etmig bulunmakayn. Bu konu ile
ilgili olarak, Tiirkiye Biiyiik Millet
Meclisine gidilerek ilgili komisyon

tiyelerinden ulagrlabilenlerle
gdriiqiilmiig, gegici madde
konulmast hususundaki girkin
girigimi krnadr[tmz ve bu talebin
kabul edilemez olduPu dile
getirilerek, biittin komisYon
iiyelerine konu ile ilgili yazrh metin
iletilmigtir. Son derece hassas
olmaya mecbur oldu[umuz bu
konu yakrn ilgiyi gerektirmekte
olup, geligmeler her an takiP
edilmektir.

9-Derne$imizin 50. Olapan
Genel Kurulu ile ilgili gal4malarmz

4 ayd:r devam etmekte
olup, tiim meslekta;lartmzm katkt

yaklagrk

ve katthmlart ile 5-6 Arahk
giinlerinin genli[e diiniigece$ini
umuyor,

Sayglar sunuyoruz.O

rtnhvnxspmmi
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WBASINDANSESMELERW
JEKEL OugmAnuGr
TEKEL ile ilgili tarrrgmalar yeniden
Tiirkiye'nin gtindemine geldi.
Bazrlarrna gOre, TEKEL batrk ve iilke
ekonomisine zarar veren bir kurulug...
Bir bagka gdnise gore ise, hem yararh

hem de altrn yumurtlayan tawk...
Bu tartrgmalarrn en diiqi.indtiriicii
yam, TEKEU i igeyaramazgibi
gOsterrneye galryanlarrn ve acele
satrlmasrm isteyenlerin kurumdaki
gdrevliler olm wt... Ztr4 genel mtidiir,
bakanlar ve siyasetgiler TEKEIJ i

Gazete' de lzellegtirme kapsamrna

alurdr[r ve ortak arandrlr agrklanrrca
"karalama"'mn amacr anlaqilmrgtr...
Yararh ve kdrh bir devlet
kurulugunu elden grkarabilmenin ilk
kogulu onu halkm griziinden
diiqiirmekti. Bu ydntem 1980 yrhndan
beri gok usta bigimde kullanrlarak,
devletin dnemli kuruluqlan tizel
sekt0re yok pahasma dewedilmiqlerdi.

Oncelikle belirtmek gerekir ki,

baglatmrglardr.

TEKEL kesinlikle batrk bir kurulug
degildir. Hem de kdrh bir devlet
kurulugudur. Ayrrca iilke ekonomisinin
ve iig buguk milyon tiitiin iiLreticisinin
maddi dayanalrdr.
TEKEL ve TEKEL e balh kuruluglar

Korumaya ve sahip grlcnaya
gahganlar ise TEKEL ile gu anda grkar

el degigtirdifi zaman iig buguk milyon
fiitiin iiLretic is i Amerikan, ingiliz,

iligkisi olmayanlar veya yOnetim
sorumlulufu tagrmayanlardr.
TEKEUe en a$r ve haksz suglama
ne yazftki, kurumun 6 yrldan beri
bagnda bulunan genel miidiirii

Fransz ti.itiin ve sigara qirketlerinin
ktilesi haline gelecek, ardurdan da ag

gOzden diigiirmek igin adeta yarrg

Mehmet AKBAY tarafindan yaprldr.
Genel Miidtir g6yle diyordu:
"Gergekte TEKEL batmg vaziyette.
Arkarnrzr Hazineye dayadrlrmrz igin bu
gdrtilmiiyor. TEKEL in toplam 656
trilyon lira alaca$ma kargrlft, 760
trilyon lira borcu var. Bu dwum 104
trilyon lira agrk anlamrna gelir..."
Genel Miidiiriin bu agftIamasmr bir
gazete de allayrp g0yle

degerlendiriyordu:
"Devi batrdrlar. Tiirkiye'nin en kdrh
kurulugu olan TEKEL, siyasilerin oy
igin yaptrlr baskrlar sonucu
destekleme adr altmda iqe yaramaz

tiitiinleri gOpliiklerde yakarak
trilyonlarca lira zar ar a itildi."
Genel Miidiiriin ve gazetelerin bu
tiir deterlendirmeleri dehgete
diiqiirdii.Zira, bu iddia ve
degerlendirmelerin hepsi gergek
drgrydr. Hatta tam tersiydi. Nitekim,
EyUp Agft bile bu gOriiglere
katrlmadrgrnr uygun bir iislupla
agft lamak zorunda kaldr...
insanlar, Once sorumluluk taqryan
kigi ve yetkililerin TEKEL i haksrzyere
kOflilemelerins !i1 anlam veremiyordu.
Hatt4 inanmak istemiyordu...
Ancak hsa bir siire sonra TEKEL'e
ait ba-a Onemli kurulu5lann Resmi

gelcniq gibi... Kuruluglarda en gok talip
oldulu hisse yiizde25 ile 50
arasrnda... Higbirinde ytizde 5 I bile
diyememig...

Acaba neden?
Ayrrca, kogullar arasmda yabancr
sermaye getireceklerin tercih
edileceklerinin belirtihnesi de ortakhk
igin kimlerin beklendiSini ortaya
koyuyor....
Kuruluglara ait hisselerin satrg
nedeni ise oldukga hazin ve komik.
Yeni gelecek ortakhk bukuruluqlan
modem birer igletme haline getirmek
igin yapacaklarmrg...

TEKEL e ait kuruluglarrn hisselerini
satabilmek igin bir gerekge inandrncr
olamaz. TEKEL isterse iig veya beg
giinliik geliri ile bu beg kurulugu
diinyamn en modern tesisleri haline
getirebilir.

kalacaktr...

Bu arada, tilke ekonomisi biiyiik bir
darbe yiyecek. Her yrl iig veya dOrt

SADULLAHUSTJMI

milyar dolar (birkatilyon lira) yabancr
iilkelere ugup gidecek. Tiirk ttittin
tireticisi ile tiiketicisinin cebinden
gftan bu paralar Amerikan tiittin
iireticilerinin ve sigara sanayicilerinin

14.10.1998

kasalarrra akacak.
Ortaklft adr altrnda hisselerinin

golunlugu dewedilecek olan devlet
kuruluglan, TEKEUin de Tiirkiye'nin
de g0z bebe$i:
I .Tokat sigara fabrikasr.

2.Ambalaj fabrikasr.
3.garap fabrikalan ve bira fabrikasr.
4.Qamalh tuzlasr.
5.Vergisiz satrg matazalan.
Bu kuruluglarr satmak veya
Bakanlar Kurulu karannda agrklandrlr
kogullarla ortakl* haline getirmek iilke
ekonomisine yaprlacak en biiytik
kdfUhiktiir. Hatta, grlgrnlfttr...
Akhisar ve Tokat sigara fabrikalan,
Samsun, YeniHarman,2000 ve 2001
sigara markalan ile satrya gftanlan bu
beg kurulug elden gittikten sonra

TEKEUinnesikalacak?
Resmi Gazete' deki kogullar
incelendigi zaman, TEKEIJe ait
kuruluglarrn satll ve ortaklft yerine,
bagqlandrlr izlenimini aknamak
miimkiin de$il. TEKEL, daha pazarhsa
oturmadan Once teslim bay'afrm

Cumhuriyet

Tiirkiye' de " Ozelle gtirme furyasr"
baqlatrldrktan sonra en sert tart4malar
SEK, Et- Bahk Kurumu ve Yem
Sanayii'nin satrqr srasrnda grktr.
Suglamalarrn ardr arkasr kesilrnedi.
ihaleler birkag kez bozuldu ve yeniden
yapildr,
Bu arada hiikiimetler ve yetkililer
Ozellegtirmenin iilkede rekabet ortaml
olugturaca$rm, bundan iireticilerin ve
tiiketicilerin yararlanacalrm iddia
ettiler.

Ancak zaman iginde 0zelle gtirme
yanhlannrn iddialanm giiriitecek
geliqmeler yagandr. S0ylenenlerin
aksine, rekabet ortaml, tamamen
ortadan kalktr. Ureticiler b0yUk maddi

kayplara ugadr. Buna kargrlft
holdingler ve ticari kuruluqlar, yiizlerce
frilyon lirakazandr.
Htiktimetlerin ve devlet
kuruluglanmn baqrndaki yetkililerin, bu
geligmelerden ders almasr gerekirken
birden bire TEKEL in pargalanarak
satrgr, ikinci kez giindeme geldi. Hem
Kasm-Aralrk 1998
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de gergek drgr bilgilerle..,

5rr""ti gin qri* v-rmda

da

belirtti$imiz gibi TEKEL Genel Miidiirii
Mehmet Akbay, bagmda bulundulu
kurumun "bafik" bir durumda
oldupunu ve srtrrr devlete daya&St
igin ayakta kalabildilini s0yledi.
Bu agrklamalann amacr belliydi.
TEKEL ve ba$h kuruluglmm biitgeye
ytikmiig gibi gOsterilerek, halkm safiqa
destegi sallanacakfi.
Ashnda TEKEL siirekli kdr eden bir
kamu kuruluguydu. Her yl trilyonlarca
lira kazamyordu. Kag kez vergi
qampiyonu oldu. 1997 kan 19 trilyon
liraya, yilhk cirosu da 430 trilyon liraya
ulagb. Devlet biitgesine ise katksr 300
filyon liraya yaklagtr. Ustelik, I 998
yrhnda bu rakamlann ikiye katlanmasl
bekleniyor...

B0yle batft kuruluqlar dostlar
baqma!...

TEKEL Genel Mtidtirii Mehmet
Akbay'm agftlamasr aynen gOyleydi:
"TEKEIJintoplam 656 tilyon lira
alacagrna kargilrk, 760 trilyon lira borcu
var. Bu durum 104 trilyon lira agft
anlamura gelir..."
E[er, TEKEL gergekten zmar eden

bir kurulug olsaydr bile, bunu sOylemesi gereken ensonkigi TEKEUin
genel miidiirii olmahydr. Zha, saiga
sunulan bir kuruluqun kendi patronu
tarafindan k6t0lenmesi, bugtine kadar
g0rUlmtig gey de$ildi... qiinkU, hemen
deferini kaydederdi.
TEKEL Genel Miidiirii'niin bu
agrklamasr, gergekleri saptrmaktan
bagka

bir

qey de Eildtr.

iglevlerinden kaynaklanan kdr ve zanr
hesaplan ile ilgilidir. Di$eri ise tiitiine
yaprlan devlet destefinin hesaplarrdr.
iki hesabm birbiri ile ilgisi yoktur.
Destekleme gOrevi devletin iqidir.
Parasr da devletten kargilanr...

TEKEIJ in yaptr[r ig sadece aracrlfttan
ibarettir... TEKEL, Once kendi
kasasmdan iireticilere olan destekleme
bedellerini Oder, sonra Hazine'den
tahsil eder.
1998 ythmn ilk alh aynda TEKEL in
Ilazine'ye, ekicilere firma ve bankalara
borcrmun 756 trilyon lira, Hazine'den
alacagnn ise 621 trilyon lira oldu$u

Kon,-/bml*

TEKEIj in kendi iglevlerinden kaynaklanm4 degildir. Hazine desteklemeden
dopan borcunu zamamnda veremedi$i
igin TEKEL vergi ve fonlanm
zamanmda kapatamamgr. TEKEL tam
139 trilyon liragecikrne zammrm
0demek zorunda kalmrgtr.
E$er, Hazine destekleme bedellerini
zamanmda Odeyebiknig olsaydl

TEKEL'in

bOyle

bir borcu

olmayacakh.

TEKEL'e ait 5 kurulugunhisse
senetlerinin safig karan resmi gazetede
yayrmlanr yayunlanmaz, tiretici
kesimde krilca kryamet koptu. Orhan
6 z-et' tn b aqkanh[rm ytiriittiigii
Tiirkiye Tiitiin Platformu hemen bir
bildiri yaymlayarak TEKEL in kurulugunun ikinci kez saflga gtkanlmasmr
kmadt ve genel miidiiriin gergekleri

saptr&iru ileri siirdii...
TEKGIDA-i$ Genel Bagkam Orhan
Balta da TEKEL'in parga parga yabancilara satrlmak istendi$ini silrerek "En
kOtii yrlmda 46 trilyon lira kdr eden
TEKEL, yabancrlara pegkeg gekilmek
isteniyor. Ama, kesinlikle buna firsat
vermeyece$iz" dedi.

1998

"Kagak i.iriinlerde Tekel'in payr belli.
Sigara ve iqki kagakgrhfr, sadece

Tiirkiye'nin deSil, ABD'den Qin'e
kadar her iilkenin sorunu. Alkollii
igkilerde bedelinin yanslrr, sigarada
iigte ikisini vergi olarak ahyorsaruz
kagakgrhk girigimi olur" dedi.
Akbay, yabancr sigara yasaSr olan
dOnemde TtiLrkiye'nin "soyuldu[unu'"
savunarak, ooSigara satq bedelinin
iigte ikisi vergiye gidiyor. 1950I 960'lardan itibaren siirekli kagak
sokulan yabancr sigaradan vergi
alnmryordu" dedi. Fiilen satrlan kagali
sigarayr legalize ederek

vergilendirmenin dogu bir politika
oldugunu savunan Akbay, g0yle dedi
"Yrlda l0bin ton I0 milyon kilo
demek. Bir paket sigara 375 bin TL oldu. Yaklagrk 1,5 dolar saysak, herkiloda 50 paket olduluna gOre, 500 milyor

paket ediyor. Bunun kargrhfr 750
milyon dolardr. Ugte ikisi vergi olduf,rigin Hazine 500 milyon dolarhk
vergiden vazgegiyordu. Kagakgrhk
devam etse bu miktar belki ikiye, d6rde

katlanacaktl

Htirriyet
05.01.199E
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Cumhuriyet
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MantsaZiaat Odasr Bagkant Nuri
Sorman, Ege B0lgesindeki ttihin

tireticilerinin, bu yrl gok kaliteli ttitiin
iirettiklerini sOyledi. Gegmig yillarda

Zra, TEKEU in

iki ayrr bilangosu vardi'. Birisi kendi

30

Ancalq 135 trilyon lira fark,

TEKEL Genel Miidiirii Mehmet
Akbay, sigara kagakgrh$rmn dtiLnyamn
sorunu oldu[unu belirterek,
Tiirkiye'den kagakgrh[r yaprlan ttitiin
ve sigara miktanrun sadece 2 milyon
dolar de$erinde olduSunu sdyledi.
Akbay, bu miktann bir ylda 300
milyon dolarhk ihracatyapan bir
kurulug igin gok kiigiik bir rakam
oldu[unu savundu.
Akbay, Hituriyet'e yaptrlr agrklamada, ktigtik miktardaki bir kagakgrhk
olayr igin Tekel'i karalamanm'oadil ve
ahlaki" olmadt[rm sOyledi. Akbay,
Tekel ihracat yapmasa da Ttirkiye'ye

y6nelik kagakgrhk olacagrm savunarak,

sorun olan rekolte fazlahgrmn bu yrl
sOz konusu olmadrlmr belirten
Sorman, " kota uygulamasr ve dikim
zamanmdaki yagrylar nedeniyle rekolte
diigiik amakalite gok iyi" dedi. Kota
uygulamasrna ara verilmesiyle tiitiin

rekoltesinde artrq oldupunu hatrlatan
Sorman, "Ttitiiniin pazarlamasnda
sorunlarla karqrlaqilmca, kota sistemi
yeniden uygulamaya konuldu. Ureticilerin tiitiin dikim alanlan snrlandnldr.

$iddetli bahar yalmurlan tiitiiLn
fidelerini tahrip etti. Bazr yerlerde fi de
bulunamadr$r igin tiitiin dikilemedi.
Ege tiittin rekoltesi, ortalama iiretimin
yaklagft ytizde 20 altrnda oldu" dedi.
Yeni Asrr
15.10.1998
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u[ragtrSrna iqaret ediyor. Yetkililer,

Devlet Bakam EyEP A;ft'm,
Alaattin Qakrcr ile telefon
konugmasrnrn ortaya gilmasryla istifa
etnesinin ardrndan, TEKEL e bakan
atanamadr. TEKEL in Pargaqarqa
yabancr sermayeli girketlere dewi
kapsamrnda ihaleye agrlan Tekel 2000
sigarast igin ekim ayt sonuna kadar

verilecek teklifl erin nasil
de[erlendirilece$i de netlik kazanmadr
Akhisar sigara fabrikasmm ortaklt$t
ile Samsun ve Yeni Harman sigara
markalaruln 49 yrlhtma kiralanmasmln
ardmdan gOzler, bu aY sonunda isim
hakkr devir ihalesi yaprlacak Tekel
2000 ve Tokat sigaralanna gewildi.
TEKEL' in yeniden YaPrlanmast
kapsamrnda yaprlan 0zellegtirmelerin
kurumu'!ok edeceSini" belirten
Kamu iglefinecili$ini Geligtirme
Merkezi KIGEM), Ztr aal O dalarr

Birligi, Tiirkiye Mimar ve Mtihendis
Odalan BirliPi (TMMOB), Tutiin
Tanm ve Satrg Kooperatifleri, Tiitiin
Eksperleri Derne$i yetkilileri tiitiinciiluliin yok edilmeye gahqtld{mt
bildirdi. Et ve Bahk Kurumu'nun Yok
editmesiyle hayvancrltPa; Siit
Endiistrisi Kurumu' nu satmakla

siitgiilii$e darbe vurulduSunu

konuya iliqkin olarak giiyle konuquyor.
"Yilhk tiitiin iiretimi 3 50 bin ton.
Bunun 100 bin tonu igeride
Tiirkiye' deki fabrikalarda tiiketiliyor.
Bir o kadan da drgan ihrag ediliyor.

Fazlattitiinii TEKEL ahyor. BAT ile
yaprlan anlagmadan sonra bu firma
Samsun markasrm tildiiriirken, kendi
markalan Kent, Pall Mall, Lucky Sfike
markalarm 6ne grkarnsa TiiLrk tiitiiLnti
daha az kullamlacaktr. Ttirkiye'nin
ihtiyacr yerli tiitiin iqleYen

fabrikalardr. Tiitiiniin yetigti$i
toprakta bagka bir geY Yetigmez.
TiitiiniiLn alternatifi yok. E[er yerli
tiitiin iireticileri desteklenmezse,
ekicilerin yapaca$r bagka i9 de yok."
Bakanbulunamadl
Ey0p Agrk'rn Qakrcr olayryla iligkisi

ortaya grktrktan sonra istifa eunesinin
ardmdan heniia Yeni bakan
belirlenemedi. $u anda TEKEL,
Bagbakanhk'a ba$h olarak gahgtyor.

Morris'in kafast karrytt
Samsun sigarasmlr BAT'a sat$
ydntemini hukuka aYkn bularak
mahkemeye giden Philip Morris, Tekel

2000 sigarasr ihalesine iligkin dosyarun
kendilerine de gOnderildigini bildirdi.
Dosyadaki bilgilerin yetersiz oldu[unu
belirten Philip Monis yetkilileri, uluslar
arasr bir firmaya teklifle gidilmesinin
hata oldu[unu s0Yledi.

ailmsatanyetkililer, TEKEL fabrika ve

Cumhuriyet

markalarmrn satrgr ile kunrmrm Pazar
payrrun daralaca$m belirfii. Yed<ililer,
bu nedenle ortaya grkacak atrl kapasite
ile bazr fabrikalann kaPanmasma
gidilece[ine ve bir gok gahgamn da
igine son verilece[ine dikkat gekti'
TEKEL inPazarPayl ve cirosunun

duqmesinin yaprak fiitiinde uygulanan
destekleme politikalanm da de$igtireceSine iqaret eden yetkililer, "TEKEL,
etmesinin yamsra Ttirkiye' de 2,5

kr

milym tEtr-rn k6yliistinU ilgilendiren
'
U-'q poliitrsa1a v az$qilmez

pals"rbekrr$L

TEKEL in en

bagrhffSmsn'un
ardmdrHlnif Tlm
ihal€niirfi-5nrmrr
geliyrrilEHrn
sefffik--F;s"
hfrtrlrti€1f-p
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Tokat sigara fabrikast'mn
Ozelleqtirilmesinin 4046 sayh kanuna
gOre yasal olmadrlmr belirten Hanefi
Qelik, " 1 5 Eyliil' de grkan karardan
sonra, Samsun'deki Balhca ve
istanbul' daki Maltepe Sigara
Fabrikalarrnrn da Ozelleqtirilecelini

iifrendim. Konuyu gOr0qmek iizere

14

Ekim tarihinde Samsun milletvekillerine
ga$rda bulundum. Ancak toplantrmza
higbir miletvekilimiz igtirak ennedi.
Bunun iizerine biz de Ozellegtirme
idaresi'nden Ozellegtirmelerin gerekgesini agrklayan bir rapor hazrlamasurr
istedik. Hazrlanan raporda, sigara
fabrikalannda teknoloj ik yenilemeye
ihtiyag duyuldu$u ve devletin mali
olarak bu yenilemeyi gergeklegtiremedi[i gerekge olarak gdsterildi. Bizbu
gerekge kargrsurda, teknoloj isi
gergekten eski olan Bitlis, Malatya ve
iznir' deki fabrikalann Ozellegtirilmesi
gerektigini bildirdik" diye konugtu.
Bu tiir 0zelleptirmelerin Tiirk
tarrmmt da do$udan ilgilendirdigini
kaydeden Hanefi Qelik, fabrikalann
yabancr iilkelerde fabrikast olan
girigimcilere verihnesi ile Ttirk
tiitiinciisiine biiyiik darbe vuraca$ma
dikkati gekti. Qelik, "Bu uygulama ile,
yerli tiifrin kullamm orant diigece[inden,tiitiin giftgisi olumsuz Y0nde
etkilenecektir. Gegtifimiz yrl gergeklegen 300 bin ton tiitiin altmnrn, bu ytl
60 bin tona diigmesi sdz konusd' dedi.
Tokat sigara fabrikast'nrt
Ozelle gtirme karanmn iPtal
edilmesinden sonra htikiimetin
Samsun ve istanbul'daki sigara
fabrikalanrun dzellegtirilmesini askya
aldrf,rm belirten Qelik, 'oYasal olmayan

*

gam5un m il lewekillerine gagnda

bulundum, ancak toplantrmrzda higbir
millewekili igtimk etnedi'
BUyUk Birlik Partisi @BP) Totat

Millewekili

ve

KiT Komisyonu Uyesi

Hanefi Qelik, Tekel'e ait Tokat sigara
fabrikast'nur Ozellegtirilmesi halinde
Samsun Balhca ve istanbul Maltepe
Sigara Fabrikalarrmn da dzelleqtirme
kapsamrra allracaprnt sOyledi' Qelik
*E[er Tokat Sigara Fabrikast'nm
dzelleEtirilmesi durdurulmasaydr srada
Ehrtalar vardt" dedi.

rfF

bir uygulamayt Tokat'ta durdurduk'
Ancak gelecek tarihlerde bu uygulama
tekrar gtiLndeme gelebilir. Bu nedenle,
Ozelleqtirme konusunda hassasiyet
devam efinelidir" diye konugtu. Hanefi
Qelik, BBP olmak OzelleqtirmeYe
tiimden kmgr olmadklanm ancak,
Ozellegtirme yaprlrken yerli girigimciye
Oncelik tamnmasr ve teknolojisi geri
kalmrg fabrikalardan baglanmast

gerekti$ini savundu.
Selma SAKAKasrm 1998 Hatk
Gazetesi (Mahalli)
Kast'm'Arahk 1998
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BASINDAN SE$MELER
Sigara ve di[er tiitiin iir'tinlerinin
kullanrmrrm azalmasura y0nelik

giriqimler biitiin dtnyada oldulu gibi
Ttirkiye'de de a$rhflrr giderek
artrryor. Topluma agrk yerlerin biiyiik
bir bdliimiinde artrk sigara igilmesi
miimkiin de[il. Bu konuda bir yere dek
oluqan toplumsal biling de en aandan
pasif igicililin dnlenmesi adrna Onemli
mesafeler kaydetmiq durumda. Dahasr
kamu ve Ozel kuruluglar biinyesinde
sigara igilmemesi artrk biiti.iniiyle
benimsenmig bir yaklaqm.
Ne varki iiLlkemizkaynakh olmasa
da Batr kaynakh veriler, sigara
ahgkanhsrmn azaltrlmasrna yOnelik
kamp anyalarrn baglangrgtak i hrz v e
giiglerini yitirdiklerini ortaya koyuyor.

Bu konudaki son aragtrmalardan biri
ABD Kaliforniya' da YaPrldr ve
gegtipimiz haftalarda Amerikan Try

Birlifi Dergisi'nde (JAMA)
yaynlandr. Ara;trma 1983 -

1997

yrllarr arsrndaki tiitiin endiistisine ait
satry verilerini temel ahyor; sigarayt
dnlemeye yOnelik kampanya tarihleri
dikkate almarak, kampanYa Oncesi
1989 - 1993 verileri, kampanya sonrasl
199 6 ddnemi verileriYle
kargrlaqtrrhyor. Buna gOre 0nceki
1994

-

ddnemde kiqi bagrna aYda9,1 Paket
olan sigara tiiketimi, kamPanYa
srasrnda ABD'deki tiiln eyaletlerden
daha keskin bir dligtgle 1993'te ayda
6,5 pakete iniyor. Ne var ki kampanya

Keyif aldrklanna inandklan bu

etkili oldulu vqgulanryor.
Sigara ve diter tltin 0riinlerinin

ahgkanhklanmn, igmeyenlere zarar
vermeyecek bigimde bile
siiLrdi.iriilmesinin engellenmeye

UlkemizdekitiketimOzellftlerineve
halen y0rflt0lmekte olan

olmayacaktu. Birincisi Tiirkiye'de
sigara ahgkanhprmn baglama yagt gok

biride[ilmidir?
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topluma yeterince etkin ula$mlyor.
Basur kuruluqlan konuya hak etti$
6nemi vermiyorlar, medyadan
yansryanlar ise bir kampanya
gergevesinde diigtniildiiliinde fazlaca
formal ve yayrn kugaklan hedef gruba
ulagmak agnmdan uygun dePil.
Sigara ahqkanh[rm azaltmanm bir
yolu olarak vergiler ve dolayrsryla
fiyatlann arttrnlmasr yaklagrmr bugtine
dek pek gok iilkede denenmiq, ancak

Kafirt fabrikalarurr elden grkarmaya
hazulanan hiikiimet, qimdi de Tokat Sigara Fabrikast'nt satmaya haztrlanty or.
SEKA' nm iznit Fabrikast' nm
kapatrlma karmurrn ardrndan TEKEU e
ait Tokat Sigara Fabrikast'mn da
kapatrlmasr giiLndeme geldi. Tekel'e ait
fabrikalar Ozellegtirme drgrnda oldu$u

tek bagrna yararh oldu$u
g0sterilememigtir. Sigara kdr marjt gok
ytiksek olan tiriinler arasmda yer
alrnaktadr, Oyle ki safi 9 fiYattmn
yaklagrk yansrm kAr olugturmaktadu.
Bu durumda iiLretici firmalar yeniden

Fabrikamn 6ze1 sektiire dewediknesinin ardrnda sigara trtistlerinin
parmagmm oldugu dile getiriliyor.
Yabanct sigara girketlerinin Tokat
Sigara Fabrikast'm kiralama yoluyla
alacaklan belirtilerken, fabrikay aldktan sonra verimsiz olduSu gerekgesiyle kapatacaklarr dile getiriliyor. Sigara
Tr0stlerinin astl amacmm Tekel 2000
sigarasmm tiretildi[i bu fabrikayt

g6re kigi bagrnaayda6 paket sigara

Aragtrmacrlar kamPanYantn geg
dOnemdeki bu baganszlt$url programa
verilen maddi deste$in azalm4
olmasmtn yam sra tiifrin endiistisi
kuruluglarrnn reklam ve promosyona
verdikleri 6nemi ve finansal PaYr
artrmalanna ba$hyorlar 6te yandan

tiiketimi arrran baghca faktdrlerden

dUgiiktiir ve sosyo-ekonomik
Ozelliklerle ters iliqkilidir. Bunda
kiilttirel iizelliklerin yanr sra sigararun
kolay ulaqabilir ve pahah olmayan bir
ttiketim maddesi olmasnm da Onemli
rolii vardr. Dolayrsryla sorun aslmda
g0riindU$inden daha a$udr. ikincisi
Ttirkiye' de yiiriitiilen kampanyalar

kampanyalar diizenlenmesi
durumunda Fiyat-talep arasmdaki ters
iliqki geklinde ekonomik kuralm

bugiin kiqi bagna ayda ortalama 10,5
paket sigara tiiketiliyor ve niifusun
yaklagtk beqte biri sigara kullanryor.

bir

tepki yaratmaktadr. Sigara kargttt
kampanyalar zorlayrcr de$il, ikna edici
olmak zorundadr. Stres zaten sigara

s

tiiketiliyor. 1996 sonrasrnda ise artrk
higbir azalma saptanamryor, ABD' de

gahqrlmast baskrya kargr do$an

kampanyalann sonuglanna yOnelik
aynntrh veriler bulunmuyor. Ne var ki
gtizlemlerden yola gftarak bazt basit
saptamalarda bulunmak da yanhg

diiaenlemeye giderek k6r marj lmmt
rahatlftla diigiirebilmekte ve fiyatlart
artan vergilere ralmen bir yerde sabit
tutabilnektedfu ler. Dahast etkin

onrast dOnemd e bu htzh azalma
egilimi bir duraklama d0nemine giriyor.
Kaliforniya eyaletinde I 996 verilerine

M

endtstrinin politikacrlar aracilr$ryla da

gegerlili$ini yitirebilece[i de ortaya
konmugtur. KaliforniYa' da sigara
fiyatlan yrllar igerisinde reel anlamda
diigilg g0stermekte, ancak
kampanyalar nedeniyle talepte arfl 9
yaganmamaktadr.
Tabii bir de sigara ahgkanh$mt
azalanay a y lnelik kampanyalann bir
baskt unsuru halini almasmn Oniine
gegmek gereklidir. Sathk iizerine
etkileri olumsuz da olsa sigara
kullammr bireylerin kendi segimleridir.

igin Ozellegtirilmezken, Tokat Sigara
Fabrikasr'nn kiralama yoluyla 6zel
sektore dewedilmesi Planlanryor'

kapatarak, bu sigaranm Pazar Paylnr
ele gegirmek oldu$u ifade ediliyor.
Tekel'in Tokat Fabrikast'nm kiralama yoluyla 0zellegtirilme ihalesinde bu
fabrikamn kapatrlaca$r iddia edilirken,
Tokat Fabrikasmrn kaPatilmasmm
ardrndan Samsun Balhca Fabrikasr'mn
da kapatrlacapr ifade ediliyor. Tokat ve
Samsun'da biitiin siyasi partiler ve
sivil toplum Orgtitleri ile y0re halkt
Tokat ve Samsun Fabrikalannm
kapahlmasrna kargr eYlem Y apmay a

hazrlamyor.

Yeni$afak
15.10.1998
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BASTNDAN SE9MELHR
Tekelfun SorumJu
R,ilStt)

kylct hrh@u

Kaztm Ytlcelen Tb*a Sigoa

Fabrikail ile 20M vv 2001
ma r ka I a rt n n Oze I legtirme
i S I e ml e ri n i n dw&truldu$unu
r

aEHadl TEKEL ydnetim Kurulu da

bu yonde karar aldt.

Sigara

-igki

Hotding

Tekel'den Sorumlu Devlet Bagkanr
Riigtti Kazrm Yiicelen, TEKEL' in parga
parga dzellegtirilecelini belirtti. Bakan
Yiicelen, TEKEL' i tig holdinge ayrra_
caklannr belirterek, gunlarr stiyledi.
"TEKEL'de sigara igin ayn bir hold_
ing, igki igin ayrr bir holdingin

kurulmasrnr diigiiniiyoruz. Tuzlalar igin
de a,yn bir holding kurulacak.
Topyekun d,zellegtirdi$niz zaman kimi
zarar ediyor, kimisi k6r ediyor, o zaman
saEhkh bir dzellegtirme olmuyor.
Ome$in iarap zatar ederken, rakr k6r
ediyor, bunlarr biitiin olarak
dzellegtirmeye kalk;trlrmzda birbirini
siibvanse ediyorlar. Oysa ayn ayrr
satmak lazrm. Tiitiin ekimine de
kangmamayr, Tanm Bakanh[rna

dewetmeyi d0giiniiyoruz.',
Bakan, Yiicelen dzellegtirmeden
yana oldu$unu ancak alt yaprsmr

aranrken, diler iiniteler igin de satrq
iglemi Ongtiriiliiyordu. Bakan yiicelen,
bu ilanrn askrya ahndrlrnr s6yledi.
BAT mahkemelik;
Kazrm Yiicelen,Akhisar Sigara
Fabrikasr ile Samsun ve yeni Harman
Sigaralannrn isim hakkrnr ingiliz
a devredilmesi
ile ilgili agrklanan davanrnda sonunu
beklediklerini bildirdi.

Amerikan Karmasr BAI'

TEKEL Genel Miidiirii Mehmet

AKBAY'

da "KiT komisyonunun
dzellegtirme iglemlerinin durdurulmasryla ilgili yanhtebligaivar. Bunu da
dikkate alarak TOKAI' la ilgili iqlemleri
durdurduk. $imdi hiikiimetin karannr
bekliyoruz" diye konugtu.
Ote yandan dzellegtirme iglemlerinin
durdurulmasrnda Tek Grda-ig
Sendikasmm Tokat' ta yaptr$r miting
ile gegitli kampanyalann da etkili
olduSu belirtiliyor.

hazrrladrktan sonra dzellegtirmeye
gitmenin daha do$u olacaprnr belirtti.
TEKEL' e bafh Tokat Sigara
Fabrikasr'nm satrga grkanlmasr ile
TEKEL 2000 ve 2001 markalanrun isim
hakkrmn dewine iligkin dzellegtirme
iglemleri durduruldu. TEKEL y6,netim

Kurulu,24 Ekim 1998 Cumartesi giinti
yapfig toplantrda Meclis KiT
Komisyonu' nun da raporunu dikkate
alarak bu iqlemlerin durdurulmasr
kardnn aldr. Ozellegtirmeye iligkin I 5
Eytll I 998 tarihli Resmi Gazete, deki

ilan da es&rya ahndr.

Tetclfu Squmlu Devlet Baqkanr
Rii$hl Krm Yfrrt-t. alt yapr

olgi!
ifin Tokat
SigaraFdrb"niLUrl
markalarL ArltHr4
$ra
BiraFabrikah,Q-T&r
Vergisiz Saug ttffiL{f
Ozellegtirme igldi
durduruldulunu r+r
l!
Y0celen, "Gerekbqltff+

lrlsmlr fizellegtirmeye psikoloj ik
olerak haanlanmadr. Ayrrca topyekiin
ddlegtirme yerine parga parga satmak
dnha uygun. Gerekli alt yapr
gahgmalan da olugmadrlrndan bu
ydnde bir karar aldrk,'dedi.
ilan askrya ahndr;
l5 Eyliil 1998 tarihli Resmi Gazete'de
yer alan ilanda Tokat Fabrikasrna
ynzde 25 ile yi.izde 50 arasrnda ortak

galqmalr

A$rK SATMAYA QOK rmvESLiYDi

Bir dnceki Tekel'den sorumlu devlet
Bakanr Eyiip AgIK, Tekeli
Ozellegtirmeye btyiik bir hrzla
baglamrgtr. Eyrip AgIK 6,nce Akhisar
Sigara fabrikasrnrn Zo 52 .sini Samsun
ve Yeni Harman Sigaralarrnrn da isim
hakkrnl ihgiliz-Amerikan Firmasr

BAT'a dewini dngd,ren anlagmayt
imzalamrgtr. EyUp AgIK daha sonra
Tokat SigaraFabrikasr ile Tekel 2000'i
vergisiz safi g m aSazalarmd,zellegtirmeyi amaghyordu.
Tek Grda iq Sendikasr, Akhisar
Sigara Fabrikasl'ntn BAI'a satrylnt
Ong0ren Yiiksek Planlama Kurulu

Karanmn iptali istemiyle Ankara 3.
Idare Mahkemesinde dava agfi.
Sendika Tekel'in mal varh[rnrn 6zel

ve

kuruluqlara ortakhfrna imkan veren
Bakanlar Kurulu Karannrn iptali igin de
Darugtay'a dava agmrgtr.

Eytip Agrk,rn eakrcr olayryla

iligkisi ortaya grktrktan sonra istifa
etmesinin iizerine bunca zaman
gegmesine kargrlft, sorumlu olduSu
Tekel'e bakan atanmadr.

Diyeceksiniz ki, qimdi Tekel'e
bakan atamanrn zarrranr mr,
memleket sava;a gidiyor. iyi ama
memleketin dzellegtirme takvimi
yiiriiyor. Tekel 2000 igin ihale agrldr.
Ekim aymm sonuna kadar teklifleri
almak igin firmalara baqvurular oldu.
500 bin dolar vererek, Birinci
Meclis'in restorasyonunu
Sabancr'yla birlikte iistlenen philip

Morris'in isvigre'deki ydnetim
kadrosunda yer alan Turhan Talu.
bu nedenle yaprlan tcirene katrlmai<
tizere Tiirkiye,ye gelmigti. Ona da
bu ihaleye girip, girmeyeceklerini
Hatrrlanacagr gibi philip
_sordum.
Morris, Samsun sigarasmm BAT'a
(British American Tabacco) satrg
ydnlemini hukuka aykn bulup,
mahkemeye gitmiqti. etinkti bu
dzellegtirme igin Meclis'ten karar

almm4tr. Firma .,Samsun, Stratejik

KiT'ler arasmda anrlan Tekel,in
varhSr. Bu nedenle satrgr igin Meclis
iradesi gerekiyor,' savrnr 6ne

siiriiyordu.
Talu, Tekel 2000 igin kendilerine
de ihale dosyasmrn gdnderildigini

sciyliiyor. Dosyadaki bilgilerin

kendilerini tatmin etmeLcten uzak
oldu$unu belirten Talu'ya,,neden,
nigin, nasrl" diye sorular
ydneltti[imde ise olaym ciddiyetini',

ortaya koyuyor: ,,Elde yazrlmrg bir
ihale dosyasr olur mu?

Olmaz. Olsa olsa, kime
gidece[ine karar verilmig bir ihale
bdyle uluslar arasr bir firmaya teklif
diye gdnderilir.

Milliyet

Sabah

28.10.1998

10.10.1998

AdIIaOZSEVER
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B|ZDEN HABERLER
Figen - Necmi KILIQ AHMET CAN
Gtiler - FuaTBIYIKLIOGLU qAGDA$
Leman - Mticahittin TURK MELiSA
Nurcan - ZekeriYa AYBET MEHMET
Fistn - ibrahim ERIEM SENA GiJL

02.07.1998
25.09.1998
21.10.1998
25.10.1998
13.11.1998

Tiirkan - Ercan ADIYAMAN
Emine - Dursun KILIQ
Halide - MazharOZCAN
$eyda - GokselEMRE
Sevda - Yalgrn GUZEL
Atifet - ismail Hakkr ESER

20.09.1998
18.10.1998
25.10.1998
29.10.1998
30.10.1998
07.11.1998

FatmaKORKMAZ - ReqatBAYCAN

28.08.1998

Evlenen arkadaglara omiir boyu mutluluklar diler;
Yeni do[an yavrulart mrzada sa[hklt, mutlu, uzun omtirler dileriz.

iri sonu - iKi cEvAP

1- iki kardeg, aynt ytl, aynt tarihte, aynt ana babadan dtinyaya
gelmig olduklarr halde ikiz deSiller. Bu olabilir mi?

2- Bir bilim adamr <iprencisine 9u soruyu sormugtu:
Ze5tinya$nrn kaynama noktasr, kalayrn erime noklasmdan

yulsettii. Oyleyse kalaydan yaprlmrg bir tava iqerisinde'
zeytinya$rnd a krzartma yapmanm nastl miimkiin oldu[unu
agkla.

nin ONcnri q6zUnnlnn
1- 0.66 yumurta'

39. Sayrmrzdaki dd0llti bulmacamzt 96zen
arkadaqlanmz arasmdan gektiSimiz kura
sonucu aga[rda isimleri yazrh iki okurumuz

Prof.Dr. Bozkurt GUVUNq'in
"TURK rinnliGi" adh kitabrnr
kazanmry lardrr. KitaP kazanan

arkadaglarrmrzr tebrik ederiz.

Mustafa BIQER
Mustafa SEYDIOGULLARI

2-Kangflnnca kraqrlar

TEBRIK
Tiirkiye Futbol Federasyonu Deplasmanh Bayanlar
t. t iginde mticadele eden ONURSPOR Futbol
KultibiintinBagkanh$na segilen meslektayrmz Oktay
BIQAKQI-OGLU'nu tebrik eder; ONURSPOR
Bayan Futbol Kuliibiine baqanlar dileriz'

Miiessese

Miidiirliigti Stok Daptttm

$ube Mtidiirli.i$iine atanan meslektaqtmrz
Semih TARIM' r tebrik eder, yeni gdrevinde

ba;anlar dileriz.

rinthrnrspnru,nni
unnNnGi
strr,Tsxi
eki. 7) Bir tiir meyveli pasta - Milli bir
futbolcumuz 8)Karadeniz kryrsrnda bir

10

11

t2

t3 14 15

Ukrayna kenti - Kemiklerin igini
dolduran ya$r madde - Birtiir hastaftk,
epilepsi 9)Kiloamperin krsa yazrhgr Eski bir medeniyet - A[a - Erkek l0)

Bir yaplm eki -

Athabaska

knlderililerinin kabilesi- Yegilrmak' m
denize ddkiildtigii yerde kurulu olup
bugtn kahntrlan bulunmayan arkaik

kent. 1l)Parrldayan manasrna bir
erkek ismi - Bir ttir degerli taq - Bir
harfin okunugu. l2) Krskaglarr
birbirinden farkh biiytikltikte olan bir
yengeg cinsi- Miizikte bir parganrn
canh gahnaca$rnr belirtir terim.
13)Manisa'mn bir ilgesi olup kaliteli
ve ytiksek tiretimi ile dikkat geken ahm

noktasr - Su - Sergen. l4) Krsa zaman
- Kangrk renkli - Organik kimyada bir

l0

gegit heksoz. 15) Atattirk hakkrnda

gekilecek filmde Atat{irk'ii

11

canlandrmasr teklif edilen ispanyol
asrlh aktdr - Bir kullamcrya fonlsiyonel
olarak daha biiytik bir ttitiin igine
yerlegtirmek tizere verilen her tiirlii
biligim altsistemi- Duman lekesi.

t2
l3

l4
l5
SOLDAI{ 5A6A

:I

) Duman fazma gegmeyen kokuya sahip ttittinlere denir-

iklim - Dar agzh, genig su kabr 3)Bitkilerde
dirilik - Bir mastar eki 4) Paylama - M.S. 3.ve 7 .y.y.lar arat Mezopotamya'da
hiikiim siirmtig bir devlet. - Srnr, ug,nokta .5) Itrrh bir bitki - Ddkme, akrtma
- En ktigiik toplum birimi .6)Haya - Dar bir althk sportif giyecek- Birmanya'da
eski bir bagkent - Sarmaktan emir. 7)iridyumun sembolii -Uzakhk igareti Regine, gamsakzr. 8) Krsa zaman - Hastahk bilimi - Etyopya'dabir soyluluk
unvanl 9)Gergek-Rusya'da bir nehir. l0)Bir spor dah - Temel ihtiyaglarrn
Su 2) Stcak ya da sofiuk sayrlmayan

tiimiintin temini igin gerekli olan para - Kuzey Atlantik Antlaqmasr Orgi.itii'ntin

ksaltmast. ll)Nihayet,birgeyinensonrasmda yer alan - Qap 12)
Awupa'dahiikiim siirmtig bir Tiirkboyu- Divan giirinde sevgilinin gok gtizel
oldu$unu anlatmak igin kullanrlan bir ifade - Direng birimi. 13) Cila yapmakta
kullamlan hayvansal regine - Yeryiizti. l4)Dilgisinde bir kelimenin genellikle
sdylenmeyen son tinstiziinii sonraki kelimenin ilk tinliisiiyle birlegtirerek
sdyleme. - Defigken direng olarak kullamlan aygrt 15) Bir erkek ismi - CaCO.
ve kilden olugan ince taneli gok yumugak tortul kayag. Biiro.

YUKARIDAN A$AdIYA: l)Tiitiin gubu[unun, piponun ya da sigaramn
ucuna gegirilen bir tiir a[rzhk-Eski Ttirklerde hekime verilen ad. 2) Bitkisel bir
boyar madde - Kaykla denize gepegewe bahk ag dcigeme. 3) Si.innet ameliyesi
- Bektagi ve Alevi' lerde dinsel tciren. 4)Agevi - Yiiksek bir yerden g <i rii I e n
genel ve genig manzara. 5) Hekimlikte akciSerlerin dinlenmesinde duyulan

patolojik ses - Bir erkek ismi -islamiyet rincesi Arap'larda taprlan tig biiytik
puttan biri. 6) Karar ve yiiriitme konulannda sahip olunan nitelik - Bir mastar
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'Madh

eseri verilecektir.
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Cogku'ylo kutlodrr$lmrz CUMHURiYET'i,rnizin yernrigbegin,ei ylhndo
t0m iilkede infio'le neden, olqn ho,lyon hiilctimetinin boluculer.e, kucok

qgon fufum,unu,, insonlrk odrno, inson hqklqrr qdrnq:,, hukuk
od'rno,,
meslektqglonnrrz Adem, BURAN ve $iikri.i UZUN gibi binlerce geh,it
ve, gehit' aileler:i

sdrnq krsocosr;

r0nx anirrgrl nowa

NEFRETTE

KtNtroRuz.
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