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lutun Eksperleri Dernegi 1998 yrlr 50. 0la$an Genel Kurulu 06.12,1998 grlnu saat 10.00'da lzmir Fuar GolGazinosunda yaprlmrgtrr,

Yaprlan yoklamada Genel Kurul gogunlugun oldu$u belirlendiginden toplantrya gegilmistir, Dernek Bagkanr Faruk GULPTNAR'rn

yaptrgt Agrg Konuqmasr ve Saygr Durugundan sonra istiklal Margr okunmugtur. Divan olugmasr icin onerilen adaylar arasrndan

yaptlan oylama sonucunda Orhan OZET Kongre Divan Bagkanlrgrna, Hikmet SAPAN Bagkan Yardrmctlrgrna, Fikret UYSAL ile

Mustafa GUCUR katip uyeliklere segilmiglerdir.

0y tasnif heyeti olarak Recep CAKMAK, Dursun KlLlQ, Fuat $iM$EK gorevlendirilmiglerdir

Divan Bagkanr Orhan OZft gosterilen ilgiye tegekkrir edip yaptrgr aqrlrg konugmasrnda 'sizlere pembe olarak gosterilmek istenen

tablonun aslrnda...
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- Giinderilen yazrlar yayrnlansra
veya yayrnlanmasrn iade
edilmezler.
- Yazrlardan veya qevirilerden
dofacak sorumluluklar yazr
sahiplerine aittir.
- Yayrnlanan yazrlardan kaynak
giisterilereh ahntr yaprlabilir.
- Reklam fiyatlan ve gartlan
anlagmalarla belblenir.
- Dergimiz iki ayda bir grkar.

rUTUN EI(SPERLEHi DERNEGi
Adrna

Sahibi ve Yazr igleri trltiiliira
H"Vakrf MERCIMEK

emailvakifi'.' @hotmail.com
ADRES

1434.Sok.No:9/10 36220
Alsancak izuin

Tel:O 232 4689767 4689766
Faksr 0 232 4635756

www.tutunekspenorg.tr
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HaberlegmeAdleei:
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NGG3EB,f,{gS\BA
Yeni bir yrl, yeni bir ydnetim ve yeniden Merhaba.
6-6 Arahk 1998 tarilrlerinde yaptf,mrz 50. Yrl kutlamalan ve Genel

Kurulumusaverdi*iniz destekbizlerimemnun etrniq've bu etkinlikleria coqkulu
gegmeeini sa$amrgtrr. Faaliyetimize, Tekellde en iiet diizeyde sorumlulu-k
iistlenerek hizmet vermiq Genel Miidiirlerimiz paneUst olarak katrlmrglardrr.
Tiitirn Ekeperleri DerneBinin organize ettiEi bu panel ideyicilerinin fazlahh ile
rin plana grk'trg, tiitiin diinyasrnrn gegit[ kesimlerinden inean]an bir araya
getirmig ve gegmiqten gelece$e tiitiiniin konugul-asura veeile olmugtur, Genel
Miidiirlerimizin bir krsmr birbfui ile ilk kez kargrlagmry obnalanna raffmen
hemen hemen a3-m g6ziim Onerilerinde hem fikil olmuqlar ve paneli izleyenleri
bileilendirnislerd:ir. Kendilerine tesekkiir ederiz.

140 milyon kilodaa fazla olan Ege rekolteei, 15 mibon kilosu iglenme'd$
halde eatrlan 50 milyon kiloluk iglenmemig yaprak tiitiin stoku, yabancr
ahulann %30 daha az siparig verdifi soylentisi, gergeklegmeyecefl bilindi$i
halde afaki fiyat beyanlan ve bunlar yetmezmig gibi ekicinin randrmanrnr bile
agrklamayan, Destekleme Kararnamesini dahi heniiz grkartmemrg bir ydnetim
anlayrgr. Ureticiyibu kadar srJcrntrya sokma,k, huzursuz etmek neden? Neden
diiinAlhisarSigara Fabrikast ve ikiyerli markamrzrnBATadhcokuiuslu sigara
triistihe verilmesi girigirnine deetek verirken, bugiin bunu elegtirip segimlere
kadar devamedece$belli olan giiniiniktidarr siir€since Bakanrmrzbu tiir hiqbir
faaliyete izin vermeyeceklerini beyan ediyorlar. Diin yaptrklatr doEru ise bueun
neden yaptrklanrun arkasrnda duran'ak bunu savunmuyorlar.

Te ebiti tamam I s1a n 1 998 mahsulii tiitiinlere ait deierlendirmeleria
sonucu olan randrmanlar vakit gegililmeden ekjcilerc agrklanmalrdu. Zia segin
vs. nedenlerle beklenenin iizeriade bir fiyat verilebileceli ihtimali 6zel sektdr
ahcrlarrnrn 20 $ubat tarihinde tesbit gahgmalarrmn tamamlanmasrnl
beklemeden baekrn piyasa ihtinalini akla getiriyor. Tabii o en biiyirk tiitiin
ahcrm:z izin verirse. Bakahm lq y;ltiiccarlara ne zaman kag lirahk bagfiyatla
tiitiin a-Idracak, ne zaman a-barl,amayrbaSlatacak! Sciziin hsas! Ege Ekici
Ttitiin piyasasr biran dnce aqlmalt, devlet 6rgirtsiiz ekicinil yanrnda oldu$unu
net bir' gekilde ortaya koymahdrr.

ErlindiSimiz biJgilere grire Sigara Ttustleri, Ihracatgrlar Birliii ve Ziraat
Odalan yeui bir tiittin yasa gahgmasr yapmaktadrrlar. Ttrtiin Eksperlerinin,
Tiitiin Tarrm Satrg Kooperatiflerinin, Sendikalarrn giiriigii ahnmadan
glartilacakbir tiitifur yasasrmn, diizenleme veya kararns6enin, yeni srkrntilar
do$uracaffrru g0rmek igin kahin olmaya gerek yok, Kapah kaprlar arkasnda
kendicftarlalrru gtizetebilmek igin gahpacaklanna, aydrnhkta, genig katrhmh,
gok eeeli gahsmalar tersih etlilmeliilir, 12. Milli Tiltiin Komitesi eonucunda Alt
Komitece hazrrlanan 'Yeni Tiitiin Yaea Taslafr" btiyle bir galrgmadu.
De fetlendirihnelidir.

31.12.1998 tarihinde Tekel Genel Miidiirliiiii tarafindan Balanlar
Kuruluna sunulmak iizere Devlet Bakanhffrna gonderilen "Destek]eme
Kararnamesine" hakerzhk olcluiu agrk olan b'ir frkra eklendiiini giiriiy-oruz.
YiinetmeliktekipuauJa'.a sistemini ortadan kaldrran, dengeleri- hiemet iicreti
mantrffrna tere olarak fiili ahm yapan Ttrttin Ekaperi ale;-hine bozacak bu
hiikmiin, segim ortamrna giren Tilrkiye'de biz Tntiin Eksperlerini olumsuz
etkileyece*i agrktrr. Destekleme YiinetmeliSi srmrlama getiren bu hiiktim
crkartrlarak bir an iince yayrnlanmahdu.

18 Nisan'da yaprlaeak olan Genel ve Mahalli Idareler segimlerinde baa
meslektaglarrmrz gegitli partilerden aday ada!'r olmuglardr.r. Tiitiineiiliik
konusunda uzman kiqilerin Mecliete tiitiinciileri temsil etmesiuin gereii ve
yaran tartrgrlmaz. Gtjniil ieter ki Titukiye'deki siyasi parbiler tiitiin konusunda
ehil kigitrer tarafi:rdan bifuilendirilein. Bil giin kotayr koyop bir sirre sonra
kaldrrmaem, tirtiin depolarl igleme binalan, tiitiin satr$lar1 pereouel atamalag
bililerine qrkarsaSlamak amacryla yaprlmasrn. Alkadaglarrm:zafirsat verili$e
meeleki hayatlanndaki baqarrlan:rr siyaoi hayatlarrnda da ilkeli, diiriist
taradan ile eiirdiireceklerdir. Kendilerine baganlar diliyonrz'

Saygrlanmrzla.
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"Her baga bir duman", belki "dert
orta[r"
Belki de yalnrzhlrn garkmr oldum.
Parmak dudak aralarmda okgantp

Ahqkanhklara yangmrmla doldum

"Oh dediler, "of' dediler, "ah" dediler...

igki aralarr, yemek sonralan
Karasevdaydrm, hovardaca
savruldum.
Bu delice isteli, tiikenmez sanrp

Efkar dolu ttirkiilerle avutuldum.

Bilmem artrk arkamdan ne sdylediler?

Tdvbeler gOrdiim, koparmadrlar baSr;

6mi.ir tablasrnda yaruk unutuldum.
Kiisktinliik ne ki, kendi kendime yanrp

Dumanrmr kaybettim, kiiliirnii buldum.

Dedim ki; kurtul sitemlerden, bitiver...

Giiltekin SAMANOGLU

sicanq.

Boyun parmak kadar

$6hretin diinyalar tutar
igsem kdtti
igmesem kdtii
Sigara sende ne var
Senin y0ztinden
Anam kuar babam krzar

GOn olur
Paket paket igerim
Dumanlannrn karasmda
Rakseder diigiincelerim
O dumanlar ki
Bilirler de sOyleyemezler
Delik degik cilerim

Bir sen varsm
Dudaklanmda
Bir de yar
Senin ne giinahm var
Seni de yakarlar

Dr. Necmettin QANGA

oco|-;u6ot lggg 3

5 ARALIK 1998 tarihinde Demegimizin >0. kunrlq yh e*inlikleri
gergevesinde diizenledi[imiz Panelin konusu " T[rk T[mnDniin DLinti-

Bugiinii-Yanru"; panelistlerimiz ise Ttirk Tiifiinculugiiniin son 30 1rl-rna

icra noktasrrda imza koyan Tekel Genel Mtidtirleri idi. Salonda buluanlann
ilgiyle izledikleri, oldukga doyurucu bir panel oldu.

Panelistler tarafindan Tiirk Ttitiinctilii[tini.in sorunlan masaya

yatrnldr ve gdziim dnerilerinde bulunuldu. Srkrntrlann ya da agmazlann

yeni olmadr[r, yrllardrr Sigara Sanayiinin ve bununla iligkili olarak Tiirk
tiittinciiliisiini.in yabancr sigaraUreticisi Diinya Tr<istlerinin hedefi oldu[u
gdriili.iyor. Ancak o giiniin Genel Mtidiiriiniin ifadesinden anlagtltyor ki,
-G0mriiklerin sa$hkh iglemesi baktmmdan altrn bir ddnem olduEu ttm
toplumca kabul edilen- Rahmetli Giin SAZAK Bey'in Giimriik ve Tekel

Bakant oldufu giinlerde btiytik bir sermayedanmzm Sigara Sekttirtine
girme arzusu yrllar sonra bir gece yansl operasyonu sonucu muhalefete
gol atma ifadeleri ile 1986 yrhnda gtiniin hiiki.imetince gergeklegtirilmig.

Bundan 20 yrl 6nce Sigara Tr<istlerinin iilkeye girmesinin Tiirk
Tiitiinciilti$ine ve Ekonomisine zarar verecefini g<irerek bu iste[i geri
gevirenBakanbelki bugiin aramrzdayok ama ddnemin Genel Mtidiirii o
giinkii kamrhhklan ile bugin dviinebiliyor. Zira geldi$miz nokta kaygdan

hakh grkanr bir noktadrr.

Ttiketici hrzla Amerikan Harmanlt sigaralara y<inelmekte, Devlet

ise bu gidiqi durduracak higbir tedbir almadr[r gibi almaya niyetli de

gdziikmemektedir. Bugiin % 50'nin altma diigen Oriental Harmanh Tiirk
tipi Sigaratiiketim oram, aym hrzla diigmeye devam ederse gok gegmeden

iilkemizde Tiirk Tipi sigaradan bahsedilemeyecek bir noktaya gelinecektir.

Bunun sonucunda da tiretti$imiz ttitiin sadece Amerikan Harmanlt
Sigaralarda kullanrlan bir iiriin olmak zorunda kalacaktrr. Netice olarak
kendi elimide ycinlendirdi$imiz tiiketicimiz belki istedi[i sigarayr igecek

ancak gok daha pahahya satrn almak zorunda kalacalg buna kargrhk ttittin
iireticisi hem gok daha az iiretmek, hem de iiriintini.i gok daha ucuza

satmak zorunda kalacak. Bu bir tahmin de[il, gtiriinen bir gergektir.

Nitekim bu tespitte herkes hem fikir olmaklabirlikte, kimileri bir geyler

yaparak bunu engellemekten yan4 kimileri ise teslimiyetgi bir anlayrgla

akrbet kagrmlmaz diyerek Tekel'e ait Sigara Fabrikalanru $intin gartlanna

uydurmaya gahgmaktansa satrp elden grkartma telagr iginde, ttitiin
sektdriinden Devlet'in elini gekmesini beklemektedir.

Farkh giirtiglerdeki siyasi partilerin ve de[igik amagh birgok sivil
toplum iirgiitiiniin de bizler gibi dtigiindiisiinii biliyoruz. Hatta bizden
farkh diigiindii[tinii sdyleyen herhangi bir sivil toplum drgiitii oldu[unu
hatnlamryorum. Ama bu teslimiyetgi yaklagrm, I 986 yhnda bir gece vakti
muhalefete gol atna ifadeleri ile amlan yasa de$igikli[inin geri diiniilemez
sonuglan olsa gerek.

Yrllardrr sdylediklerimizi gegitli bigimlerde yorumlayarak
delerlendirmeyenler, ytllar sonra ortaya grkacak olumsuz sonuglann
sorumlulupundan kendilerini nasrl kurtaracaklar merak ediyorum.

Sayglanmla.

Faruk GULPINAR
Ydnetim Kurulu Bagkanl
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Kolcular ve Kagakgrlar
Tiitiin $irketi Koruyucularryla Ayrngacilar Temmuzun on dokuanncu

gargamba gtinii sabaha kargr tiitiin kagakgrlarrndan Eyiip'iin
arkadaglarryla beraber sekiz katrr yiikti ti.itiin gegirece$i Edirne Reji
kolcubagrsr ibrahim Efendi tarafindan haber ahnarak gereken yerlere
pusular kurdurulmugtu. Saat yedi buguk sralannda Edirne'nin Yrldrrm
senrtinden tiitiinlerle birlikte gelirken Bahgrvanlar Kdpriisti olarak bilinen
yerde kolcularla kargrla$an Eyiip, tiitiinlerle birlikte tutulmak istenmiq

ancak ateg etrneye baglayrnca ilk kurgun ibrahim Efendinin kastsrna

isabetle, ibrahim Efendi derhal <ilmtig ve bu srada biraderinin sesine

kogan kolcu Ali Efendi de sol baca$rndan bir kurgunla vurularak
yaralanmrytr.

Merhum ibrahim Efendi, Edirne'de Reji idaresinin teqkilinden beri

kolcubagrhk gd,revinde bulunarak kendisini Edime halkrna sevdirmig iyi
huylu, insaniyetli ve vazifesine dtigkiin bir kigi oldu[undan, 6liimiine
gok kimse a$lamrgtrr. Eyiip ve arkadaqlan kagmak istemiglerse de

sabatrleyin evlerinde bastrnlarak hapsedilmiglerdir.

7 Apustos 1895 tarihli ifOaU gazetesinden.

Meclis T[rtanaklanndan (1)

Sarago$lu $tikrii Bey (izmir) - izmir Mebusuyum ve tiittin
giftgisiyim. Mal0mu dliniz Beyefendiler Tiitiin rejisinden halkrmzm
hemen kAffesi2mtigekidir3 ve bu gik6yetin iginde hakh yerleri pek goktur'

Yalnrz bu tiitiin rejisinin kuyudafl a arasmda bir tek kayrt mevcuttur ki,
memlekette tiitiiniin inkigafinas gok yardrm etmigtir. Burada tiitiiniin
arpa, bupday gibi mahsuldh saire gibi olmayrp bir miilk gibi bir nevi

tapu koganh bir mahsul olmasrndadr. Dikildi[i giinden beri tapu koganh

bir mal olmasmdan dolayt, tticcar her dakika transfer dedikleri
muamelenin derece derece yaprlmasr suretiyle kedi bulrnaktadr' Eper

tiitiinden bu kredi ve kayrt kaldrrrlacak olursa ... aldtm, satttm demekle

belki ziina' a birteshilat' olur, fakat ztinarn lakal 7 sarfetti[i sermayenin

yarisrnl temin eden sermayenin de ziirram elinden kagmasma sebep

olur. ...Binaenaleyh rejinin pek gok muzr olan kuyudatr peyderpey ilerde

tayyedilmeks cihetine gidilirken unutulmamahdr ki, bu mahsuliin tapu

koganlr bir mahsul olmasr, bizzatbu mahsultin zftaatiyle igtigal eden

adamlar4 emin vebtiyiikbirkreditemin etmesi suretiyle de bukaydm

birfaydasr vardr.

I ) Tiitiin inhisannrn Hiiktimetge idaresi ile ilgili kanun layihasrnrn

gdrflgtildiipii 25.2.1341 (1925) tarihli oturuma iligkin Meclis Tutana$'

2) Tamamr. 4) Kayrtlan. 6) Kolayhk. 8)Kaldrma
3) $ikdyetgidir. 5) Gelipmesine. 7) Asgari.

Baqm0fettig
Metin Unal Bey'in

argivinden

4 Ocad- $u6at 1999
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(l.SayfrdanDc'em)

tiyle olmadr$il, bizim igin hazdmm
gftnazlar ve gEgl0kler ol&!unu, ama

yiiziimiize gEFp, artadm o giiglEklere

destek veren y6neticiler bulundu[unu,

bunun bilincinde olarak kendi

neselelerimize sahip gtkaca[tmtza

inandrgnl O meselelerin nelo oldufiunu

bildigimizi bize yiinelik haksz saldrrlan

bertaraf edecek istikamette nasrl

faaliyetler yaprlabileceSi konusunda

gerekli sonuglarrn bu kongreden

ahnacapmr umdupunu" stiylemigtir

Ydnetim Kudu tarafindan hazrlanan

giindemiizerinde iiyelerin gttflisleri olup

oknadrprm sorup; giindem hakkrnda

kimsenin 6nerisi olmadrlrnrn
tespitinden sonra misafirlerden s6z

almak isteyenlere srasryla sOz verdi.

Aleattin IIACIMUE ZZLN (Zira^t
Miihendisteri Odasr izmir $ubesi
Bagkant):

Tiitiin Eksperleriyle iyi mtinasebetler

igerisinde olduklartnr, gok uluslu
qirketloin yatrm yaptrklan tilkelerdeki

konsolosluklannda biiyiikelgiliHerinde,

binalarrnda nastl egemenliklerini
siirdtiriiyorlarsa aynt egemenliklerini o

iilkede siirdiirdtiklerini, bu egemenli$e

ilk tepkinin Fransa'dan geldi$ini, bu gok

\luslu qirketlerin iginde Franstz

Eirketlerininde oldu$unu, e[er
Fransa'run giinlii yaprlacak olurs abizim

biremrivaki ilekargkaqtlakalaca@tzu

bunun igin yOneticilerin uyamk olmast

gerektipini belirhi$, kendisine aydrn

denilen kesimlerin gok taraft yafinm

anlagmast konusunu kamu oYunun

gtindemine getirmelerini ve kamuoyu

oluqturmalan gerekti$ini belirhi$h

Mustafa BERK (Iek Gda-i! Sendikasr

Giineyanadolu Teqkilat Seketeri) :

Kitlerin ve Tekel'in bir deformasyon

yagadr[rm, belirmig. Emperyalimin

geligmekte olan iilkelerde bir dayatua

qeklinde ortaya gktr$m Tiirkiye'deki

dzellegtirmenin bu dayatmanrn bir

sonucu oldu[unu, Tekel'in tist
ydnetimini reji memurlart olarak

g6rdii[iinii bundan iiziintii
duydu['unu, Ttitiin Eksperlerinin tiim

sorunlan tek bagrna gdzemeyecepini

iizellegtirmeye kargr top yekun birlikte

kargr gil<rnamrz gerektipini belirtnigtir.

Recep QAKMAK (Kamu Sen Tiirk
Tanm Orman Grda Sendikasr i2mir I
Nolu $ubeTemsilcisi) :

Ozellegtirmenin Peqkeg gekilme

geklinde yaprlmasrn4 milli menfaatlerin

siyasilere ulufe gibi dafrtrlmasma kargr

olduklarmr, KESK'e ba[h Sa[ltk
Emekgileri Sendikasnlnbasmaverdikleri

demeglerde bOlticfl teriir Orgiitiine

destek olduklarm, devletten maaq alan

bir memurunbaqlcn oldugu sendikanm

iiyesi memurlarm sosyal haklarrnr

aramak igin u$agmadrklanm, 30 bin

kiqinin katili aponun italya'ya gitnesiyle

ve Kiirt sorununun uluslararast

giindeme oturmastyla u$agttklarmt,

kimsenin bu vatan hainlerinin peginden

gitmemesi gerektiSini, Vatanm ve

Milletin bdliinmez bttiinliipiinii
diigtinen herkesi Kamu Sen'e tiYe

olmaya gaSrrarak gdriiglerini dile
getirmigtir.

Divan Bagkanr Orhan 6Znf;
"herkesin farkh siyasi gOrtiglerde

olabilecepini bunun meslek butiinlu-

liinU boznamast ve sorunlan gdzrnede

engel olmamasr gerekti[ini" sdylemiqtir.

Faaliyet RaPorunun okunmasr igin

ydnetime sOzvermi$ir.

Y6netim Kurulu'ndan Vakrf
MERCiMEK FaaliYet RaPorunu

okuyarak flyeleri bilgilendirmigtir.
Raporda Y6netim Kunrlunun YaPflF
gal$malr ve gerg€kl€$irilen etkinlftler

anlatrlmtg; Ttrrk Ttrt[nctlfl$Entn
sorunlarrnrn her Platformda dile
getirdiklerini; gereken Onlemlerin

almmamasr halin& U:tiinciiliiShiia:n

ilgililerin Tiirk T0tEnciilii$ne sahip

grkmalart igin gerekli girigimlerde

buluduklarrnt, iiyelerin sorunlarrnn
giderilmesine gahqilftg-r genig bir gekilde

agrklanrnqtr.

Divan Bagkam tarafindan RaPor

iizerinde sdz almak isteyen iiyelere sOz

verilmiq ve srastyla konugmactlar

gunlan sdylemiglerdir.

Erol IRMAK: Sigara Fabrikalannda

gahqan eksperlerin tivey evlat muamelesi

gdrdiiklerini, son bir yrl igersinde maddi

sorunlar nedeniyle Sigara Fabrikasrnda

gahgan arkadaglann Yaprak Tiitiine

gegtiklerini bununbd,yle gimesi halinde

fabrikalarda Tiitiin EksPeri

kalmayaca$rnt belirterek. Maddi

sorunlanmn biran 6nce gciztimlenmesini

istemiqtir.

Unal OCAK : EksPerlerin tiitiiniin
tohumundan dumamna kadar galryt{mt

Tiirkiye'de 3 rrilyon kiginin gegimini

tiittinden sa[ladrklannr, eksperlerin

gdrevlerini yaparken vicdanlannm

sesini dinlediklerini, sigara fabrikasr:rda

gahgan eksperlerin de yaprak tiitr'inde

gahgan eksperlerle aym destekleme

iicretini almasr gerekti$ini s6,ylemigtir'

Oguz BITER : KESK iiyesi olarak bu

vatant Kamu Sen Bagkam Resul AKAY
kadar sevdiklerini belirterek Recep

QAKMAK ve mensubu oldu[u
zihniyetin KESK iiyesi olan 200 kadar

meslektagtmrzt vatan haini olarak

sugladrfmr, camia igindeki bOluciiliik

girigimlerini qiddetlekrnaft$ru belirt€rek

s6zlerinibitirmi$ir.

Ahmet Hamdi CifMU$ : Ydnetimin

yapttklarrna tegekkiir etmig ve

yapamadrklannr sdylemek istedipini

belirterek, ytinetimin Tekel Ydnetimi

tarafindan desteklendi[ini, demeSin

aynmcthk yaptr[mr, derne[in tiim
tiyelerini kucaklamastnt, aynmctltk
yaprlmamastm, Tiittin Platformunda

derneSin gere$i kadar gaba sarf

ocafr- $u6at 1999 5
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etnedi$ni, segimlerin adil ve demolaatik
olmadrf,rnr, dernek gahgmalarmm
medyada gerekti!.i kadar yer almadr$m
ve bunun giin gegtikge azaldrsnr,
y6netimin telaar segildigi takdirde tiim
iiyelere egit olarak davranmasr
gerektigini belirrnigtir.

Kam IGRAAHMETOGLU : Kiinriye
geldifinde sevgi ve kardeglikten
bahsetmek istedilini ama bazr
arkadaglarrn ortamr gerginlegtirmek
istediklerini, tarrm sekfdrtiniin siyasi
amaglara feda edildi$ini, bunun da bir
tarm politikasrnm olmamasrndan
kaynaklandrsrm, Yeni Ttitiin yasasmrr

degigiklik hazrrhgr konusunda da
miicadelemizi hep beraber verrnemiz
gerektipini sdylemigtir.

Abdurrahman NALCI : Son birkag ylda
kurumdaki ydneticilerin siyasi bedeller
ddemek iizere geldigini yine aym bedeli
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ddemek isteyenler tarafindan
giinderildikleri, meslekte gruplagmalar

oldulunu bunun daha da ileri
gitmemesini, derne$in ttim iiyelerine
aynr uzakhkta olmasr gerektigini
belirtrnigtir.

Hiiseyin KOC : Tekel Sigara
Fabrikalarrnrn ortakhklar kurularak
dzellegtirilmesine kargr olduklarnr,
bunun iilke igin olumsuzluklar
olugturacalmr, kendi iilkelerinde
tiretimleri diigen sigara devlerinin
geligmekte olan fllkelere ycineldiklerini,

Yeni Tiitiin Yasasma ihtryag olduSunu
daha 6nce haztrlanan Yasa Tasansmm
kapah kaprlar ardmda de$iqtirilerek
yasalagtnlmakta oldug'unu belirtmig,
mesle[imizin 6ni,inde biiyiik sorunlar
oldupu halde bizim krsrr gekigmeler
iginde oldu$umuzu, kargr sendikalara

iiye olan arkadaglann birbirlerini rencide

efineden gahgmalarlrr siirdiirmelerini,

meslektaSlanmrzn 6z elgtiri yapmalanru,

Yeni Tiitiin Yasasrnrn yabancr sigara
iireticilerinin istedipi ydnde grkaca$rnr

belirhnigtir.

Orhan 6Znf : Ttuk Tiitiinciilrigtinde
reform niteliginde dnlemlerin siiratle
ytiriirliipe konulmasmrn zorunlu hale
geldigini, Tekel Sigara Fabrikalannn
dzellegtirilmesinin jon derece yanl4
oldu[unu, Tiirk Tiitiinii ve
Tiitiinciiliilii igin gok zararh sonuglar
dopuraca[lrr, Milli TUtiin Komitesi'nin
ddrt yrldr toplanmadrFnt Milli Ttirain
Komitesi'nce haanlarran f6a Tasansr

dikkate alnmadm hazrlry Hiikfuet,e
sevk edilen tasannrn Tiirk
Tiitiinciilt!-iintin hig bir sorununu
gdzneyeceSni aksine yeni sorunlara
neden olaca$m 96z hftde tutarak

l- Y€ni Tinin YasaTasansq

2- Sigra Fahikalrrnrn Ozellegtiriknesi,
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3- 36 ay galqanha nryerlft hakh
verilmesi,

4- 196 Sayrh Destekleme Kmrmu'nda
dil&ate alrnmasr gereken husustar,
5- Ulkemizde Amerikan Tiitiinii
yetiEhihnesi,

G Milli Tiitiin Komitesinin toplanmasr,
7- Tekel'in Sigara ve ttitiin konusunun
ba!'rmsz ve entegre bir kuruluqun haline
getirihnesi,

Konulannda Ydnetim Kurulu'ndan
iiyelerle Y0netim Kurulu drgrndaki
tiyelerden olugacak bir komisyon
tarafindan bir rapor hazrlanmasmr
dnerdi.

Divan Bagkam elegtirilere cevap
vermesi igin Yiinetim Kumfu Baqkanma
stizvenrdgtir.

Ydnetim Kurulu Bagkanr Faruk
GTILPINA& Fabrikada gahgan eksper
arkadaglann ekonomik dunlnlan ile idari
yaprdaki yerlerinin diizeltilmesi igin
defalarca gtirtiqtiiklerini, son olarak
harman komisyonu ve ydnetim
kademelerind e daha fazla y er veritnes i
ile ilgili yaztr bagvuruyaptrklanm, bunun
sadece Genel Kurulda giindeme
gelmemesi gerektilini, yaprlan
gahgmalarda Sigara Fabrikalarrnda
gal4an arkadaglanmn da g6rev almalan
gerektipini belirtmigtir. Sigara
fabrikalannm dzellegtirilrnesine kargr
olduklarrnr ve bunu yaptrklan basrn
a$klarnalm ile, kanldrklan toplanfl, parel,

basur agrklamalan ve dernekbiilteni ile
dile getirdiklerini, hatta bunun igin
sorugturma gegirdiklerini, ydnetimle
diyalog iginde bulunmalarrnrn
kendilerine destek verildiSi bigiminde
alglanmamasr gerektilini, ydnetimde
olduklan siirece Tekel iist ydnetimiyle
diyaloglarrnrn devam edece[ini, bu
diyalogun faydasmm somut gOst€rgesi

okak da I t kbilft kadronun alnrm.asmr

gdstermigtir. K€ndilainin knrmla ve
Devletle kavgadan yma ohatklrma
ahenkli bir gahgma igin uyumlu

arkadaglan segmelerinin ayrrmcrl*
olmadrSm, yaprlan segimlerin adil ve
demokratik olduSunu, basmn son bir
kag yrldan beri davet edildigi halde
televizyon kameralannrn en son bir
plaket t<ireninde hazr bulunduklannl o
tarihten buyanaher tiirlti davete raSnen
gehnediklerini, yazh basnn ilgisinin ise
gegen senelerden az olmadr$lrr, tek
farkm marjinal gazetelerin bizden
uzaklagmrg olduklarmr, kendilerinin
bundan rahatszhk duymadrklannl hig
bir siyasi gevreye mesaj
gdndermediklerini, sadece kendi
kimli[iniz ile Tiitiin Eksperlerinin dogru
g6r0glerini ifade ettiklerini betirtniqtir.

Divan Bagkam giindemin diler
maddesine gegerek, yOnetim

Kurulu'nun aklanmasmdan sonra
Denetim Kurulu Raporunun okunarak
aklanmasmrn akabinde, Dernek
Ydnetimince 1999 yrh igin hazrlanan
tahmini biltg€ Muhasip Uye Sabahattin
BATUR tarafindan Genel Kurula
sunulmugtur. Biitgede Gelirlerin
15.000.000.000TL. Giderlerin
I 5.000.000.000TL. olduSu belirtiknigtir.
1999 yh biitge dnerisi ve 1999 yrh iiye
aidatlarmm 1.250.000TL. ye
yiikseltilmesi oy birlili ile kabul
edilmi$ir.

Divan Bagkam Dilek ve Temenniler
bdliimiinde sdz almak isteyen iiyelere
srasr ile sdz vermigtir.

Mehmet CEYLAN : Tiih'in Eksperleri
Varkfi adma sdz aldrprm belirterek. TUttin
Eksperloi Vakfi haktnda bilgi vermig ve
vakfm gegitli s*urtrlanndan bahsederek

iiye olmayan arkadaglan tiye olmaya
davet ehnig, iiye olanlarm ise aidatlanm
diizenli Odemediklerini belirterek
gOriiglerini dile getirmi$fir.

rrerocrx: rrnnEq.'rifinine.,eni ffi:Hi#il1i:T;T:*-*
bir meslek oldulrmra freficinin arn DEMiRasegitniglerdir. oterini delerlendirdiklerini sOylemig,
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tiitiin ithal edenlerin Atatiirk dtiqmam
olduklanm belfu bnigtir.

Durmug NARIN : yeni grkacak kulmda
Tiitiin Eksperi olarak gegen ismimizin
Tiitiin Teknoloji Mtihendisi olarak
degigtirilmesini ve eski mezunlarrn
haklanmn sakh tutulmasrm isteyerek
sdzlerine son vermigtir.

Divan Bagkam Orhan OZET sOz

alarak daha d,nce maddeler halinde
sralanan Onerilerinin yeni segilecek
ydnetimce Ydnetim Kurulu'ndan ve
Ydnetim Kurulu drqmdan
gOrevlendirilecek meslektaglarumzdan

olugacak bu komisyon tarafindan bir
rapor halinde 20 $"un iginde hazrlamp
en krsa zannandaKongre Karan olarak
Hiikiimet'e, Siyasi Partilere, tiittn
bOlgesinin Milletvekillerine, Biitge plan

Komisyonuna, K.i.K. Komisyonuna,
Tarrm Komisyonuna sunulmasrnr
dnermig ve bu dneri Genel Kurulun oy
birli$ ile kabul ediknigtir.

Giindemin altrncr maddesi olan
ydnetim, denetim ve onur kurullanmn
segimine gegihni$ir.

406 tiyenin kaul&& Genel Kurulda
gdstoilen adaylarlayaprlan segimin gizli
oy agrk tasnifinde 365 oyun kullamldrg
ve342 gegerli oy sonunda;

Ydnetim Kurutu Asil Uyefiklerine
Faruk GULPINA& vatafMERciivlEK
Yrlmaz TEKAY, Kmat Esoy SOAR,
Sabahafiin BAf U& Selguk OZBECEhIE,
NdimKARASULU;

Denetim Kurulu Asil 0yeHklerine
Mustafa BIQE& I{alwr KARAALI,
isnrail FIg&IgESEFU



Delerli Basrn MensuPlan;

Ulkemize I 600'lii yrllarur baglaflnda giren ttitihr,

tarihin her diineminde devletin en btiyiik gelir kayna$1

yiizbinlerce ailenin gegim kayna$, milyonlarca insanm

keyif aldrlr bir tiriin olarak btiyiik bir kitleyi
ilgil€tdirmi$ir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal

Atatiirk'iin Cumhuriyetin kurulugundan sonra yaph[t

ilk iglerden biri olan, iilke kaynaklanm sdmiirerekhalka

biiyiik eziyetler gektiren Reji $irketinin faaliyetlerine

son vererek Ulusal Tekeli kurmak olmuqtur.

lg6gyhndan brryanaytiriirliikte olan I 177 sayh

"Tiitiin ve Tiitiin Tekeli Kanunu" sonyrllardayaprlan

depigikliklerle, Tekelin kayna[rnr teqkil eden sigara

iiretimi ve pazarlamasr ile ayil pa?$n paylagfi$

gokuluslu girketlerle rekabeti ve fiittin ekicilerinin

korunmast amacrm yerine getirirken, gereksiz hale gelen

bazr iglemlerin Tekel tarafindan siirdtiriilmesine sebep

olmaktadr.

Tiitiin tekelini tantmlayan ve bu tekelin

kapsammt belirleyen bazr maddelerin kaldrrrlmasryla

Virginia ve Burley tiittinleri ithal edilerek Blended

sigaralar iiretilip ttiketim hrzlandnlmtq' 1986 yrhnda 65

bii ton olan tiiketim 1 997 yrlurda I 00 bin tona gtkarken,

fiiketimde kullamlan %98 TiirkTiitiinfl oranr 0/050 nin

altrna diigmiigtiir.

Sigaralardaki Tiirk Tiitiinti kullanm oranmrn

diigmesine ralpen, bunu telafi edecek modernizasyon

u" hu-t u*ygrna gidilememesi, krag anzide altematif

iiriinii olmayrp aileziraatr geklinde tiitiin iireten 550 bin

ekici ailesini, +O Uin kamu sektdr, 12 bin 6zel sektdr

galryanmt, bu igleyigten yok olma sflrecinde kaderiyle

babaa brakarak Tiirk Tiitiiniiniin geleceSini karanh$a

terk etmigtir.

Bu karanhkta bir rqrk olarak niteledigtmtzlz'
Milli Tiitiin Komitesinin gtirev verdi$ 14 kuruluqun

geqitli alt komisyonlarca sonuca gitikleri 'Yeni Tiitiin
Yasasr" taslapt, bitmediEim iz bazr sebeplerle rafa

kaldrnlmrg, yerine ne amaglahazrlandr$ belli ohnayan,

tiitiinciiltistin sorunlanm gdzemeyecek ve yeni sorunlar

yaratacak sadece 8 ana maddeden olugan yasa tasansr

T.B.M.M.' ne sunulmugtur.

Buda yetnezmig gibi sigara tritstlerinin, birkaq

kurumu yanlartna alatak, yeni yasa tasanlarr
hazrrladrklartnt duyuyorvz. Bu grkar gevreleri

menfaatleri do$ultusunda yapmak istediklerini tiittin

iireticileri ve sektbr gahganlanmn gdziinden uzalq kapah

kaprlar ardrnda siirdiirmeye devam ettiklerinde
kargrlannda tilke menfaatlerini diigiinen ba$ta TtmJN
EKSPERLERi OenNe6i ve Tiitiin Tarrm Sattg

Kooperatifleri olmak iizere pek gok kurulugu
bulacaklardn

1998 matrsulii Ege hilgesi tiitiinleri rekoltesinirt

345 bin ekicide 145 milyon kilo olarak gergekleqece[i

tahmin edilmektedir. Tekelce tesbit gahqmalan bitirilmig

olduSundan bir an dnce tesbit gahqmalannda belirlenen

tiitiin randrmanlan ekicilere bildirilmelidir. 1 96 sayhyasa

gerefince "devlet adrna yaprlacak ttitiin destekleme

aknlan haltcrndaki karamamenin" halen gftanlmamasl

tiitiin ekicilerinde segim dncesi tereddiitler meydana

getirmigtir. Destekleme altm kararmrn daha dnceki

yrllarda oldu[u gibi bu yrlda da bir an 6nce gftartrlarak

ekicinin rahatlatrlmast, piyasanm tiic-car tesbitlerinin

tamamlanmasmm hemen ardrndan agtlmasr ve Tekel'in

de Tiiccar ile birlikte gecikmeden piyasaya girmesi igin

hazrrhklann derhal baqlatrlmasr gerckmektedir'

Kamuoyuna say grlanmrd a atz edet iz'

TtiriIN EKSPERLBNI ONNXNGi
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DERNEKqirir
Ibrahim Halit ELMAS

Ibkel Bagmfifettigi
ihelmos€hotmail.com

Giiniimiizde, demokratik, laik, sosyal ve hukuk
devleti olan iilkelerde sivil toplumun en tinemli
drgiitlenmelerinden biri olarak algrlanan,,Dernek" in
tarifr;*Kazang paylagma drgrnda belirli ve ortak bir
amacr gergeklegtirmek isteyen kigilerin, bilgi ve
gahgmalannr siirekli bir bigimde birleqtirmek iizere
olugturdukl an t:d,zel kigilige sahip kurulug,' olarak
yapdrnaktadr.

Dernekler, sivil toplumda kamuoyunu harekete
gegirip tiyelerinin yaranna hak elde eftnek veya eldeki
haklannr korumanln aracr olarak da tarifedilebilir.

Her iki tarifte de, derneklerin kazanrmlannrn
iiyelerinin ortak grkarlanna olrna zorunlulu[u gzlerrni$lr.
Derneklerde kollektif gahgma asrl olduluna grire
toplulugun grkarr gtizetilmeden elde edilecek kigisel
kaz,anmlaraasla yer yoktur. Ozellikle kamuda, demek
baqkanlannn veya y0netim kurulunun, elde edilen bir
hak kargrsrnda bunu kendisine mal etne gabalan derhal
srrtr ve kigiyi, kigileri komik diigiiriir, toplugun ters
tepkisine sebep olur.

Mevcut mevzuata rapmen dernek bagkanr veya
dernek ydnetim kurulu tiyelerinin kigisel gabalanyla
(yrinetim kurulunda tartrgrlmadan, dernek iiyeleri
arasmda kamuoyu olugturmadan) kendilerine akgah
kazanrmlar saSlamak veya bu yoldaki gabalan, ait
oldufu toplulufu hige saymak anlamrna gelecegini ve o
toplulugu diser kamuoyunda giiliing duruma
dtigiirece$ini g0z ardr etmemek gerekir.

Giintimtizde drgiitlii toplulupun gticiinii inkar etnek
miimkiin deSildir. Batr standartlarurda kigilerin birden
fazlademege iiye olmasr hususu geligmiglik tilgtifii
olarak deperlendiri lmektedir.

Demekler, varolduklannr megru zeminde bir gekilde
hissettirmek zorundadrrlar. Eldeki yazrh kurala aykrn
hareket eden veya ydnetmelik htiktimlerine ralmen
harekete gegmeyen ytinetici kargrsmda harekets izl<alan
demeklerin, ydneticrye gig verece$i (mevzuata ra$nen
yanlry uygulamalan siireklile$tirec€gi), bir bagka deyiqle
bu yaprdaki demefin varhsmm yoklulu!.undan daha
zararh hale gelebileceli unutulmamahdr.

gaklabanhk veya dalkavukluk Kamudaki
demekgilikte gok gabuk sl:tan unsurlardr. Demekgilil!
zoraki segilerek iqbagrna getirilenlerin yapacagr ig
degildir. Birilerinin hesap peginde kogturdu!.u yer de
olmamahdrrdernekler.

Yolsuzluklarrn gindemden hig diigmediSi, bilakis
trmandrlr bir siireg yaganmaktadr tilkemide. Tekel'de
giiphesiz nasiplenmektedir bu olumsuzluklardan.

Yolsuzluklarla miicadele ne yazrk ki lafta ohnuyor.
$tphesiz cephede <ilmekten daha kolay olan
yolsuzluklmla mticadele, birilerinin emir / komutasrnda
hareket efinekle hi9 olmayacaktrr.

Vatan millet sdzciiklerini igeren yazmrn bile altrna
kendi adrm yazrnayr Donkigot' luk olarak niteleyenlerle
birlikte kat edilecek yol uzun olmayacaktrr.

c
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Derleyen:

Mustafa
sEYDiOdur,r,anr

Hatay YT.islt.Md.yrd.
mseydi@h6tmoil.com

"...Qatdag insan, a[zrndan deSil,
kafasmdan tiiten insandr.,'

Selahattin DUMAN
Gazeteci-yazar

- "...Deneyimlerime g0re sigarayr
brakmanrn ilk Ug giinU ,rezalet,, iik
haftasr'felaket', ilk ayr,fecaat', ondan
sonrasl 'berbat, tr."

YalgmPEKgEN
Gazeteci-yaz:u.

".,. Sigararun nikotinini en gok emen
liile tagrdr. yiizde doksanmr kendine
brakryor, sana ytizde onunu veriyor.
Liile tagrndan pipo kullamnca 50 yrl
yaSayacaEna 60 yrl yagarsn.,'

AIi SELVER
Eskigehirli ltile tagr ustasr

- "...Biliyoruz, kimi sigara igenyazar
dostlar sigaramn zararlartnt yannaya
yanagmryor. Kimileride yabancr girketler
tarafindan yemlendi$i igin suskun...
Nereden mi biliyoruz? Marlboro aleyhine
kiyazryaznca philip Morris girketinden
derhal bir Amerika daveti aldrk da
oradan... Ve kimi yazarlarrn gegenlerde
Kent'in davetlisi olarak ispanya,ya
gittiklerini bizzat kendi kalemlerinden
okuduk."

"#:Ti#
"...Marlboroyu mini sfskli h2la1

dagtryor. Benim sigara tiryakim benim
sigaramr igmiyor. Gidiyor Amerikan
sigrasrm igiyor. OUUrri:OO bine sahvor
ben 90 bine zor safiyorum.,'

Teket' den sorumrr . ru, o.l#0"11ff

"...istanbul akrl hastanelerinde
g0nde altmrg sigara igti[im kesitini
anmsryonm yqamrmm. yapacak bagka
bir qey otnadrgr igin.,,

rezerOztt
Yazar

aa aa

TUTUNCE

. ""'Bizimle gahgrp,bagka bir marka "...Biiyiiklerimiz yanhg yaptr.

1isa11f4ta1an oldulu berirlenirse, propagandarira zt gitme huyumuzu
dnceliklebizbugahganmrzrnkunmsal 

'nceden 
bilip,slgaraya hayrr'

kimligimizi benimseme.riEini dii$niiriiz kampanyasrnr tersine gevirselerdi,
ve ona gtire deserlendirrn e yapanz" mesela 'sigara igelim, birlikte geberelim'

Servisimin COMERT geklinde bir kampanya akrl eiselerdi bu
RIR Tiirkiye Genel Miidiirii i$ bihi$ri.-

"...Ttit{ln saSduyu
iptilasdr."

BtIIentAKARCALI
Milletvekiti

sahibi insanlarrn

MOLIERE
Fransz yazar (t 622_ | 67 3)

"...Franszlal tiit[nden insan kanmdaki
hemoglobin maddesini iireterek grubu
oknayan yapay kan yaparken biz, flitiin
iiriinlerimizi yabancrlma pegkeg gekti!
Samsun sigaramra sathk."

DenizSOM
Gazntsci-yazn

"...Gen9lerimizin, Atatiirk'0 kendilerine
0rnek alrken sigaraslrr dahil
etnemelerini istiyoruz."

iznir-Bomova rt"* ?Hilffi ,fl
"...Cennette puro igemeyeceksem

gitnek istemem.,'

Mark TWAN
Amerikah yazar ( I 935- I 9 I 0)

'...qiinkit, sigara bir keyif de$il, kOtii
bir ahgkanftktr sadece."

MinaURGAN
Elitimci- yazar

"...Ben, hem Salah BiRSEf N ,irade'.

hem Nil GIiN'un ,hipnomeditasyon;

y0ntemlerini denedim. Bagaramadrm.
G0nltirn bu yiizden Mina URGAN'dan
yana. Yannis RITSOS .Ahgkanhklm 

da
degigir.' dese de, bence insan Mina
URCAN gibi ahgkanl{r ile yaglanmah...
Bu ahgkanhk, sigara dahi olsa."

RefikDURBAg
Gazeteci-yazar_gair
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"...Sizi ba$tan glkarmak istemem am4
sigara iizerine gergellen nikotin kadar
keyif alacalmrz bir kitap okumak
isterseniz, Richart KLEiN'den rtitimize
Tomris UYTA.R'm gevirdi$ .Sigarann

Saltanafi ' kitabrm tavsiye edece$im.,,
DolanHIZLAN
Gaznni-yaza

"...Puronun Ozensizce sanftnA grplak
yapratma da, piponun katr, cansrz
formrma da benzemeyen kagg sigraya
hem bir esneklik, hem bir disipiin
kazrndnr,',

BYRON
ihgiliz gair (l 788_l s24)

"...Bizim pegimize dtlgenler Once
Yunanistan'm Tiirkiye'ye soktu$u kagak
2000 sigaralarmr durdursunlar.
Yunanistan'm bu kagakgrlara verdi$i
pasaportun pegine diigs0nler.
Yunanistan'rn bu igten vurdu$u 20
milyon dolan durdursunlar."

M.Cemal KULAKSZO6LU
Qete sanrgr

"... Sigar4 insanof,lunun kendini yok
efiiek igin ve uzun yrltar kullandrgr bir
kimyasal bombadr. Ancalg ne itgingtir
ki, her yrl milyonlarca insamn 0liimiine
yol agan bu bombalann kullanrmr ve
ta$mmasl serbesttir, ruhsat ahnaya
gerekyoktur."

Prof. Dr. yavuzCOSKUN

Gaziantep Uni. Saghk Biliml€ri
Enstitiisti Miidiinl

"...Ekonomi Bakanrmn hayatrnda bir
kezbile Tiirksigarasr igmemig olmasl y,
agada stirekli puroyla dolagmasr bilim_
kurgusal, fantastik bir olay vallahi."

SerdarTURGUT
Gazntrr;i-Yaza
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Yrd-DogDr. SERPiL 6UfN
T. E.Y.O.OEretim tiyesi

soden@hbtmoil.coin

Mjavanica (Trevlo) ) Chit wood
M.arenaria (Neal) ) Chit wood
M.hapla Chitwood

Bunlardan ilk tiir M. incognita,
tiittin yetigtirilen rlrman iklim
b6lgelerinde gok yaygrndrr.
M.javanica tropik ve subtropik
alanlarda daha yaygrndrr.
M.arenaria'nm tiJtidin igin problem
yaratmamaslna ra[men M.
inco gnita'ya dayanrkh gegitlerin
kullanrmr sonucunda M.qrenaria
populasyonunu arttrmaktadr.

Kdk-ur nematodunun ya$am
ddngiisii, topralta gok sayrda bulunan,
oval veya silindirik, renksiz yumurtalar
(83x38 im) ve ilk diinemi yumurta
iginde tamamlanan toplam d6rt
evreden ibarettir. Erkeklerin sayrsr
(1000 - 1600 im) genellikle di.igiikttir
ama mevcut beslenme imkanlanrun
azalmasr gibi gevresel baskrlar bu
sayryr arttrabilir. M.hapla drqrndaki
tiirlerde i.ireme obligat partenogesis
yoluile, M.hapla tiiriinde ise faki.iltatif
partenogesis yolu ile gergeklegir.
Ihman iklimlerde kdk-ur nematodlarr
yilda 5-10 ddl verir. Serin iklimlerde
ktik-ur nematodu daha az zarar verir.
Bunun sebebi, muhtemelen daha krsa
geligme periyodu ile nematodun
aktivitesini, beslenmesini ve themesini
smrlandran diigiik toprak srcakhgrdr.

Ilastahk D6ngiisii ve
Epidemiyolojisi

Her bir yumurtadan uzun
kurtguklar grkar ve bunlar biiytmekte
olan kdkiin salgrsmca cezbedilirler.
Yiyecek arayrE iginde toprak suyunda
krsa masafeler kat edebilir hatta
ytizebilirler. Kurtguk bir kez duyarh
bitki ktiktine temas ederse, igeri niifuz
eder ve oradaki hazrr besin ile yaqam
ddngtisiinii tamamlar. J2 evresindeki
kudguklar stylet'lerinden salgrladrklan
salgryr konukgu bitkinin 3 veya 5
hiicresine enjekte ederler. Bu salgr
(enzimler ve hormonlar) nematodun
beslenece!i btiytik hiicrelerin

Diinya gaprnda yrlda yaklagrk % I 5
tiriin kaybrna neden olan krik-ur
nematodlan belki de ttittinciiliikteki en
<inemli hastahktrr. Kdk-ur nematodlarr
rhman iklimlerde, tizellikle kuwetli
veya hafif kumlu topraklarda ciddi bir
rahatszhktr. Tek baqrna veya diger
patojenlerle birlikte bu hastahk yrkrcr
olmaktadrr.

Kdk-uru ilk olarak 1855'de
M.J.Berkeley tarafindan salatahklarda
tarif edilmiqtir. Bu zararh pratikte tiim
tiitiin yetigtirilen alanlarda
gtiriildiiptinden, yiizyrllardrr bir tiitiin
zararhsr olarak kabul edilmigtir.
USA da, 1980'den beri bu parazitten
kaynaklanan direkt zarar yaklagrk %1
olmugtur. indirekt kayrplar ise gok
daha biiyiiktiir ve diger
organizasyonlann yol agtr$r sekonder
enfeksiyonlara baSlanmrgtrr. Bunlar,
bitkinin geligmesine engel olan yabancr
otlar ile uiiragmada yaprlan masraflar,
bu hastahfa duyarh ama diper
hastahklara direngli olan gegitlerin
yararhhprmn yok olmasl etkisiz giibre
kullarumr, kimyasal uygulamalann
giderleri ve rotasyona baph olarak
istenilen alanlarrn tam olarak
kullanrlamamasrndan dopan
kayrplardrr. Bir gok kiiltiir bitkisi ve
tiirn bitki familyalarr da dahil olmak
izere, ktik-ur nematodu 3000'den
fazla bitki tiirtine zarar verir.

Belirtileri
Nematod ile bulagrk bitkiler

genellikle sararrr ve geligmede geri
kalrrlar. KOk sisteminin zayrflamasr
sonucu oluqan birgok belirti, enfekte
olmuq bitkilerde grizlenebilir. Bagta
azot ve potasyum olmak iizere mi-
neral eksikli[i yada kurakhk etkisi,
yeterli su ve giibre temin edildiginde

NEMATOD'LARIN NEDEN OLDUGU HASTALIK
KOK-UR NEMATODLARI

bile giiriilebilir. Bitkiler gogunlukla
giindilzleri solarlar ama akgamlarr
normale ddnerler. Sa$lfth bir bitkinin
yegil yapraklan ile kargrlaEtrnldrfmda,
hastahkh bitkide yapraklar sanmsr bir
renk alrrlar. Bu gibi bitkilerin solmasmr
genelde bir sararma ve daha yaqL
yapraklarrn necrosisi izler ki bu
yapraklar geligmelerini tamamlamadan
toplanrrlar. Kalite diiqilk ve verim
normalin altrndadu, bu da iireticiye
ciddi kayrplar getirir. Kiik-ur
nematodlannrn istilasr tarla iizerinde
nadiren diizenli bir gekil alr ve belirtiler
bitkinin sararmasl qeklinde ortaya
gftar. Bitkinin gigek agmasr oldukga
gecikmig veya bastrnlmrgtrr. Genellikle
kurak alanlarda bitki 6liir, belirti
gtistermedi[i halde enfekte olmug
bitkiler iirtin vermeyebilirler veya kalite
diigtik olabilir.

HastahIa ismini veren
karakteristik belirti k6k urunun
varhprdr. Bu urlar dtzensiz gekilli,
kiiresel veya silindir geklinde olabilir
ve boyutlarr da ilne bagr
btiyiiklii$iinden, kdkiin birkag misli
kahnh$a kadar de[igebilir. Bu
gigkinlikler ana ktikiin veya krlcal
kriklerin herhangi lir yerinde dalrmk
olarak bulunabilir. Qo!'unlukla geng
kiikgtiklerin iizerinde trpkr tespih
tanelerini andrabilirler. K6,kiin kortikal
dokusu srk srk krilr ve bundan sonra
kdk yiizeyind e g6zle zor giirtinen agrk
kahve renkli kiitleler halinde
yumurtalar agrSa grkar. Kiigtik urlar en
az bir nematod igerirken, daha
biiyiikleri geligmelerinin herhangi bir
aqamasrnda bir gok nematod
igerebilirler. Urlar yavagga yarrlrrsa,
armut geklinde, toplu igne bagrnrn
ddrtte biri biiyiikltipiinde, inci gibi
beyaz digiler gdrtilebilirler.

Hastahk etmeni
Tiittinde kdk-ur nematodlanrun 4

tlirii zarar yapari
M. incognita (Kofoid &White)

Chit wood
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geligimini stimiile eder. Vticuduna
grdanrn girmesiyle J2 geniglemeye
baqlar ve sucuk geklini alu. Nematod,
J3 ve J4 evrelerinintamamlanmasr igin
gereken 34 giin harig dev hiicrelerle
beslenmeye devam eder.

Yetigkin digi, en sonunda pyriform
(400-1300 lm 270-750 im ) olana
kadar beslenmeye ve biiytimeye
devam eder. Diqinin arka tarafi kdkiin
drg krsmmdan ta$ar ve yumurtalar kiik
yiizeyi iizerindeki jelatinimsi bir
matrikse yumurtlanrr. Her bir digi
ortalama 400-500 Wmurta verir ama
bu sayr 2000'e kadar grkabilir.
Do[urganhk nematod saynma ba[hdrr.
Sayr fazla ise yumurta iiretimi
diigiiktiir. Nematod sayrsrnda
mevsimsel dalgalanmalar olabilir. E[er
baglangrgta populasyon dtizeyi yiiksek
ise, bitki mevsim bagrnda agrr gekilde
zarar gdrir. Bu dabitkinin nematodlan
besleme yetene$ini azaltrr. populasyon
sezon ortaslnda zirveye grkar, daha
sonra aniden, mevcut grda kaynalr
gok azaldrgr igin diiger. Baglangrg
papulasyonu diigtik ise, bitkiye
verilebilecek zarar gok azdn.
Nematodun go$almasr maksimum
hrzla yiikselir. Populasyon mevsim
sonunda en i,ist sayrya grkar.

KONTROL : K6k ur
nematodlannln tamamen yok edilmesi
imkansrz olduSundan miicadele,
populasyon seviyesini zarann mini-
mum olacagr bir noktaya indirmek igin
verilir. Bu hastahfrn kontrol altrnda
tutulmasr; mevcut ttirlerinin
tanrmlanmasrnr ve populasyon
seviyesinin tahmin edilmesini
gerektirir. Nematod populasyonunun
yiiksek ve aragtrrrlmasrnrn kolay
oldu$u mevsimin sonunda toplanan
toprak rirnekleri, gelecek seneye
iligkin uygulamalarm nasrl olacagmr
belirler. Ornekler tam dikimden <ince
ahnabilir ancak agrn krg gartlarr ve
hasatlar arasrndaki nadas
ddnemlerinden sonra nematod
populasyonu gok daha diigiiktiir, bu
da az giivenilirtahminlere yol agar. Her
iki hektar bagrna 2.54 cm(inch) gaph
15.20 cm derinli$inde 20 adettoprak
iirneSi ahnmahdrr. drnekler tarla
boyunca zig-zag gizerek almmahdr.

12 ocafr- gu6at leee

Daha sonra 20 rirnek almmah ve tek
bir rimek halinde bir araya konulmah,
miihiirlenip etiketlenmelidir.
dmeklerin tarladan taqmmasr srasmda
direkt giineq rgrfr ve yiiksek srcakhktan
korunmalarr igin 6zen gdsterilmelidir.
drnekler incelenmeye ahmncaya kadar
10-15 C de depolanmahdrr. Ttirlerin
teghisi genellikle olgun diqilerin
mikroskobik incelemesi, farkL
konukgu dizisi testi veya jel
elektroforezis ydntemi ile
gergeklegtirilir. Teghiste, larvalarrn
gegitli morfolojik dlgiimleri de katkr
sa$lar. 1950'li yrllardan iince birgok
yetigtirici tohum yatalrnrn iisttinde
odun yakar veya nematodlarr
rildtirmek igin buhar kullanrrdr. gimdi
ise bagta "Metil bromid" olmak tizere
bazr gok amagh dezenfehanlar tohum
yataSrna uygulanrrlar. Bu iglem
srasmda tohum yata$r plastik drtii ile
kaplarur.

Tiitiinde k6k-ur nematodu
kayrplarrnr azaltan en ekonomik ve
pratik yol go[unlukla iiriin rotasyonu
olmaktadrr. Populasyon seviyesini
dtgiirmede kullamlan genel rotasyon
i.iriinleri tahrllardrr, Rotasyon dizisinin
uzunlufu o srradaki nematod
populasyon seviyesine ve her bir
alternatif iiriiniin beklenen azalma
oranrna ba[hdrr.

Krik-ur nematodlanyla
miicadelenin dnemli bilegenleri kiiltiirel
pratiklerdir. Zimbabwe, de topra$r
erken siirdiiLrten sonra srra iizerine
dikim yapmak temel kontrol tedbiridir.
Kurak mevsimde nadas sonrasl
topraprn iist katmanr hemen hig
nematod igermez. Bu toprak
katmanrndan olugmug srralara dikim
yapmak, geng fidelerin erken geligimi
igin nematodtan arrnmrg bir ortam
sa$lar. Erken dikim, daha nematodlar
aktiflegmeden bitkiye geligme gansr
verece[i igin, kcik-ur nematodlarmm
verece[i zarar minimuma inebilir.

Nematod ile bulagrk tarlalardan
temiz tarlalara taqrnrrken, kullanrlan
aletler baStan baga temizlenmeli veya
dezenfekte edilmelidir. Topragr stirmet
ve diskaro gekmek hasattan sonra
yumurta ve larvalarr giinege ve havaya
maruz brakrr ki bu da bulaqrk ortamrn
gelecek yrla aktarrlmasma engel olur.

"Ortiicii bitkiler" ve,,tuzak bitkiler,de
nematod populasyonunu azaltrr.
Tuzak bitkiler nematodlar igin
konukgu bitkiler olarak hizmet ederler,
fakat nematodun tekrar
golalmasrndan <ince diskaro gekilir ve
bu bitkiler (nematodlarla birlikte)
ortamdan uzaklagtrrrlrrlar.Birgok
yabancr ot kdk-ur nematodlan igin
uygun konukgu bitkilerdir. Dolayrsryla
tiitiin yetigtirilen yerlerde ve ekim
mevsimlerinin arasrnda yabanct otlar
kontrol edilmelidir. Ihman iklimlerde,
M. incognita' run dominant tiir oldulu
yerlerde, ttittin igin krik-ur nematodu
mticadelesinde dayanrkhhk rjnemli bir
konudur. ABD'de M.incognita I ve
3 rklanna dayanrkh olan birgok gegit
vardrr. Ayrr gegitler patates y
Virusu'nun nekrotik cinsine kargr
karel son derece duyarlrdrr. E$er
nekrotik cins daha da yaygmlaqrsa,
M-incognita'ya dayamkh olan geqitler
daha az yarurh olurlar. Higbir ticari
geqit M.arenaira ve Mjavanica,ya
karqr dayanrkh delildir. Nicotiana
reponda, M.javanica,ya kargr
dayanrkhdrr. Ancak bu tiitiin tiirii
N. t a b a cum ile kolayca gap razlanarnaz.
N.reponda'dan N.tabacum'a
dayanrkhhk aktanmr igin pratik bir
metod aranmaktadrr.

1960 yrhna kadar kullarulan temel
fumigantlar dichloropropene-
dichloropropane ve ethylene
dibromide'dir. Bu fumigantlarrn
kullanrmr ABD'de uzun siire 6nce
yasaklanmrqtrr. Diper fumigantlar ise
organik asitlerin karrgrmlan ve Vapam
ya da her ikisinin karrgrmr olan
Vorlex' dir. Bunlar nematodlara olduEu
kadar di[er zararlilara da etkilidir. F"u-
migant olmayan organik fosforlular ve
carbamate'larda k6k-ur nematodu
konholiinde kullamlabilir. Bu bilegikler
dii$iik fitotoksik dzelli$e sahip oldu$u
igin dikimden sonrada kullanrlabilir.
Bunlar toprak yizeyine piisktirtiiliir ve
kimyasal bilegiSin topraga daha iyi
daglmr igin sulandrrlabilir.

Kimyasal iglem hem yararh hem
zararh organizmalan etkiler. Etkili bir
miicadele; nematod populasyonu,
toprak tipi ve hastahlrn gcirtildi.igii
cofrafi bcilgeye uygun metodlarrn
segimi ile miimktindiir. O
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Tiitiin ve Ttitiin Mamulleri
tiyatroda da yerini alr. Tiitiin ve
tiltiinle ilgili menfi r'e mtispet
unsurlar piyeslerin konusu oldu$u
gibi; go[u z man da bir aksesuar
olarak kargrmza grkar.

Geleneksel tiyatromuz
Ortaoyunu ve Karag<iz'de keyif
verici madde olarak esrar ve $arap
on plandadrr. Tiiti.in ikinci planda
kalrr. Karagciz oyunlanndan Bahge
oyrnunda atlara binmig olarak $eyh
Kiigteri meydanrna gelen galcr
Acem zenginlerinin ellerinde nargile
bulunur. Yine Ferhat ile girin
oyununda $irin'nin babasr nargile
iger.t. Ortaoyununda, tiitiine Sipar ya
da Sipsi adr verilir.2 Daha ziyade,
gelebi, tiryaki, kabadayr ve
ktilhanbeyi tiplerinin igti[i ttittin,
oyunlarda konu olarak 6n planda
deSildir.

K<iy tiyatromuzda da ttitiinle ilgili
oyunlara rastlryoruz. Profesdr
Doktor $tikt Elgin Anadolu Koy
Orta oyunlarl isimli gahgmasrnda

Sivas'rn Giiriin ilgesi Ba$hgay
kciytinde "Tiittin Satma", Konya'nm
Ermenek ilgesinin Zanapa kciyiinde
ise "Ttitiincii" o5runu adgrla oynanan
oyunlann varhlrndan bizi haberdar
etmektedir3. Metni derlenmig olan
Tiitiin satma oyununda tiitiin tiiccan
kdyliintin giig bela elde ettili
mamulii yok pahasrna satrn alr ve
kargrhlrnr vermek istemez. Sonunda
kdyliiler tarafindan cezalandrrlr.
Mehi elimizde olmayan Tiitiincii
oyunu da muhtemelen aynr oyunun
bir versiyonudur.

TUTUN VE TIYATRO*
Bu oyuna benzer bir oyun da

Nagit Ozcan toplulugu tarafindan
1927 yl'Jnda oynanan Tiitiin
Tiiccart AEa isimli tuluat
tiyatrosudur. Profesdr Metin And' rn
zikretti$i oyunda, tiiti.in yetiqtiricileri
ile bu tiittinii satrn alan tiitiin
tticcannrn mtinasebetleri komedi
bigiminde ele almr.a

Sermet Muhtar Alus'un verdi$i
bilgil'e gdre ise: Osmanh zemanurda

Anadolu'da dolagan gezginci ti1'atro
guruplan gosterilerini go!'u zaman
kahvehaneden bozma salag
tiyatrolarda yaparlardr. Gosteriyi
izlemeye gelenler, bilhassa Yahudi ve
Hristiyanlar oyunu seyrederken,
nargile tellendirirken, Miisliimanlar
enfiye gekerlermig. Giillti Agop'un
iglettiSi Osmanh Tiyatrosunun
bahgesi de nargile igilen nezih
yerlerden birisiymig.5

Tiittin, nargile, gubuk, enfiye,
sigara tiyatro eserlerimizde bir devri,
bir durumu, ahqkanh$r, kimlik ve
kiqiligi aksettirmek izere
kullamhmgtr.

Yusuf Ziya Ortag'n Binnaz 6
isimli oyununun ikinci perdesi
III.Ahmet devrinin havuzlu
kahvehanelerinden birinde geger.

Yenigeriler iskemlelere oturmu$
kahve ile beraber nargile, gubuk
igerler.

Cevat Fehmi Bagkut'un
piyeslerinde de ttitiin srkga geger.

Harput'ta Bir Amerikah isimli
piyeste, Celile Krzrlgigek Amerikan
hayram, dejenere olmug bir tiptir.
Amerikan hayranhgurr dile getirirken
dStindii[ti gey 15 yagrndan beri
Amerikan sigarasr igmesidir.
Amerikan sigarasr igmenin kigiye
farkh ve iisttin bir statii verdili
dtiqiiniilmektedir. Yine aynr oyunda
Belediye Kdtibi gok sigara igmekten
bryrklan sararmrgtr. Bu durum daha

ziyade srkrntrh memur grirtinttisiidiir.
Yazann Ayarstzlar I isimli eserinde
S aatg il ik yap an Mtxtaza' nrn karde g i
$emsettin Giindo[du bi.iyiik ttitiin
tticcarr, sigara fabrikalarr sahibidir.
Murtaza gok sigara igmekte ama
tiitiin tiiccarr kardegi sigara
igmemektedir. Sigara igme y{iztinden
kardegiyle kaprgan Murtaza,
Amerika'yr terkeder, Istanbul'a gelir
ve fakir bir hayat ya$ar. Sigara
miiptelAhg onu zenginlikten etrniqtir.
SaShpr sdz konusu olunca doktor
sigarayr yasaklamr gt r Murtaza' y a.

Kardegini dinlemeyen Murtaza
doktoru dinlemig, ama25 yrlhk sefil
bir hayata katlanmrytrr. Gdg 9 isimli
piyeste Kaprcr Hiiseyin yirmi senedir
tiiti.in tiryakisidir. Biitiin piyes
siiresince sigara a$zrndan eksik
olmaz. Sigarasrnr kendisi sarar,
sigara igmedili zamarilar elindeki
kehribar tesbihle oynar. Kaprcr
Hiiseyin bu gdriintii ile geleneksel
tiyatromuzdaki kabadayr tiplerine
yakrndrr. Erman Canatan'rn
Batakhane Giizeli isimli
oyunundaki anlatrcr da bu tipin
benzeridir. Daha birinci perdede
kabadayrlann u$adr$r kahvehanede
nargile igilir. Nargile igilen oyunlarda
kahveci'ye sciylenen'oAlakadar ol"
srizii nargile igimine ait bir terim
olmugtur. Kahveci grra[r gelir,
nargilenin ategini kangtrnr.

Giini.imiiz y azarlarndan Turan
Oflazoplu'da IV Murat isimli
eserinde padiqah'rn igki ve ttitiin
yasafmr konu alr. Kendisi yasapa
uymayan Murat, yasalr gi$neyen
halka olmadrk zulmi.i yapar.

Ttittin ve Tiitiin Mami.illeri
tiyatro eserlerinde aksesuar olarak
da kullanrlmrgtrr. Sosyete kadrnlarr
Itiks sigaralan a$zLrkla igerler, dertli
kahramanlann sr[mdr$r nesne sigara
olur. Piyeslerin kahvehane
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sahnelerinde sigara ve nargile
mutlaka yerini afu . Znngjry arirtot*t
yahut ktiltiirltilerin igti$ ise pipodur.
Pipo da statti belirleyen bir simgedir.
Sigara ile ozdeqlegen kahramanlar
vardr. B ilhassa polisiye piyeslerde
sorugturmayt yapan komiserler bu
gekilde gizilrnigtir.

Tiitiiniin ekiminden fabrikay a
yahut tiiccara teslimine kadar gegen
si.ire hem yetiqtiricisi hem gahganlan
agrsndan a$rr bir emeli ve masrafi
gerektirmektedir. Tiittinde gahqan
iggilerin alurteri dokerek topladrklan
iiriini.in kargrlr!rnr yeterince
alamamalarr, emek-sermaye
iligkisinin grkmazlan Dtinva
edebiyatrnda da yerini almrq, Lu
eserler Tiirkge,ye gevrilmiq ve aynl
ilgiyi gdrmiigti.ir. Amerikah vazar
Erskrne Caldwell'in Tiiti)n yola
isimli romanl, ttitiin iggilerinin
trajedisini garplcl bigimde anlatr.
Bizde ise bu konuya 1959 yrhnda
Necati Cumah Tiitiin Zamanf],
1975 yrhnda da Talip Apayd n Tiitiin
Yorgunut2 isimli eserleriyle temas
eder. Ulkemizde roman olarak
okunup tarunan bu iki eserdenNecati
Cumah'runki sinema filmi yaprlmrq,
Erskrne Caldwell'in eseri ise tivatro
haline getirilip oynanmrqtrr. fut
Krland'rn sahneye uyguladrlr Tiitiin
Yolu'nu Tiirkge,ye Filiz Ofluoglu
aktanr. ilk aefa lg62yind,aGtilriz
S tiruri-Eng in C ezzar toplululu
tarafindan Kiigiik Sahne,de oynanan
oyun bi.iyiik ilgi g6riir.'3. Oyun daha
sonralarr 6zel tiyatrolarca da
defalarca oynanlr. piyeste Tiitiin
ekilen topraklarda ya$ayan ve
gahgan insanlann, biittin gayretlerine
ragmen ekonomik grkmazdan
kurtulamamalan, yoksullu[un sebep
oldu[u ahlakszhk, tiim gahganlair
hazin bir boyun elmeye mahkum
ederken yeryer de komik durumlara
diigiiriir. Tiitiin ekimi ve yetiqtirmesi
beraberinde kendi ktiltiiri.inii ve
gelene$ini de olugturur. Bu sektdrde
Cglrfnlann birbirleriyle iligkileri de
11 OcdL- gu6at lgsg

pek saShkh degildir. Kadrnrn ve
erkegin birlikte gahptrgr ttftiin i;i,
yaprldr$r siire iginde pek gok garprk,
karmagrk hatta tehlikeli sonuglara
gotiiriir insanlan. Qahganlar goSu
zaman ekonomik garesizlik yanrnda,
ahlaksz iligkilere de muhatap olurlar.
Ttitiin Yolu'nda bu meseleler
iglenmiqtir.

Ttittinle ilgili bir diler geviri eser
ise Anton Qehov'un Tiitiiniin
Zararlarla isimli krsa oyundur.
Edebiyatrmrzda kadrrun hrrgmh[mr,
vefasrzhsrnr denizle cizdeglegtiren
Necati Cumah'nrn Derya Gi)Iiir5
isimli oyunu ile kadrnr kedi ile
mukayese eden Samipagazade,nin
Kiigiik Seyler'indeki Kedi isimli
hik6yesi gibi Anton eehov,un bu
eseri de kadrn ile tiittin arasmda bir
baE olugturur. Tiirkge'ye
gevrildi$inde yoSun ilgi griren ve an_
tifeminist bir yaklaqrmla kaleme
alman oyunda; evlili[in ve kadrnrn
erke$e en az ti.itiin kadar zararb
oldu[u ironik bir qekilde anlatrlrr.
Piyesin son ctimlesi anlamhdrr.
Kahraman egini kastederek:,,Tiiti.in
gok zararh bir bitkidir. Onu hicbir
gekilde kullanmayrn,,der. Tabi bu
gririige katrlmak miimkiin de[ildir.

Tiittinle ilgili tiyatroda daha gok
malzeme oldu$u muhakkaktr. Konu
gok genig bir aragtrrmayr
gerektirdifiinden ben pimdilik ana
hatlarryla konuya temas ettim. B<jvle
bir sempozyumda Tiyatro-Tiitiin
iligkisinin eksik kalmasrna gcinliim
razr olmadr. Genel hatlanyla da olsa
konuyu huzurunuza getirmek
istedim.

(*) Marmara Univers ites i
Tiirkiyat Aragfirmo ve

Uyg ulama Merkezinin 2 l-2 2
EyIiil 1998 torihinde

diizenledi{i uTiirk Kiiltiiriinde
Tffi iin' Kon ulu S emp o zy am

Bildirisidir.
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Giinli.ik hayatrmrzda en gok ne
kullanryoruz dersek eger; ilk iig
geyden biiinin hav4 su kadar olmasa
bile 6nemi tartrgrlmaz olan dil
oldulunda sanlrlm herkes
hemfikirdir. Kullanrlan dil bizim
dilimizdir. Elbisemiz, evimiz,
arabamrz kadar bize ait olan ama
onlar kadar cinem vermedi[imiz bir
unsurdur.

Dil sadece yagayanlann delil
nesillerin birbirine nakil vasrtasr,
gdniillerin, duygularrn terciimanr
olagelmigti r. Bazen ideoloj ilerin
garpr$ma alanr olmug tizmiig, bazen
fikirlerin gimlenme sahasr olmug
sevindinnigtir.

Dil bir milletin en de[erli
hazinelerinden biri olup bir define gibi
gdmiilerek , bir fanus iginde
saklanarak degil yagayarak
yagatrlarak korunmasr gerekli bir
dnemli unsurudur. Zbabizzat drlin
kendisi canhdr ve bir gigek gibi her
geyden etkilenmektedir.

Giinflmtizde ba9 dcindiiriicii bir
hrzla geligen kitle iletigim araglannda
rayting ve diger endigeler ugruna
ehliyetsiz kigilerin de "Dil"den dilin
oneminden habersiz boy
gcistermeleri, argo dile habire
zenginlik kazandrmalarq farkmda
olsak da olmasak da dilimizde
onulmaz yaralar agmakfadrr. Buna
onlarca 6mek verilebilir.

Benim gibi siz de gok
gdrmiiqsiiniizdir yanm kurallannr
hige sayan, ama albeniden 6diin
vermeyerek yazr yazan iiniversite
6$encisi. Bu bizim acrmzdr. "Sanat
Giinegi" Zeki MUREN' in en dnemli
dzelli[iydi Tiirkgeyi hatta harfleri bile
en dogru gekliyle seslendirmesi.
Mesela yine "istanbul Efendilili "
tabirini kullanmaya vesile olan
dawanry sistematipi, dili de iginde
bulundurup imrenilen fakat bugiin
yok olmaya yiiz tuhnug ktiltiirel bir
zenginli[imiz de[il miydi ? Buna
bigimsellik diyerek kaldrrrp bir
kenara atarsak bugiinkii arabesk,
yoz kiiltiirden gikayet ve srzlanma
hakkrmrzr yok etmig ve almrg
oldu!'umuz elitimi inkar etnfu olmaz
mtytr,?

Maalesef ki gok yerde gelir
dagrhmrndaki giderek artan
adaletsizlik nedeniyle bugiin liiks hale
gelen yiiksekd,genim gdrme $ansma
kavugmug kigilerin bile baz kelimeleri
yankg bilip yanhg kullandrklarrnr,
y aziar nda ilkdsretim okullarrnda
6Sretilen imla kurallarrndan
habersizmiggesine hatalar
yaptrklarrnr srk srk g<irmekteyiz.
Hatta bazr kelimeler var ki dolru
kullammr yerine yanhg kullanrmrrun
yerlegmig oldu$unu esefle
96zlemlemekteyiz. Mesela
meslepimizi de yakrndan ilgilendiren

'oPrefabrike" kelimesi rsrarla yanhg

olarak "Prefabrik" geklinde
kullanrlmakta. Qahgtr$rmrz
mekanlarm go$unda "Kameriye "
bulunmakta ama buna rsrarla yine
yanhq olarak o'Kamelya" denmekte.
Bir de giinltik hayatrmrza adryla
beraber yerleqen "Faks" cihaztvar
ki onun daadr sanki alfabemizdeo?'
harfi varmrg gibi "Fax" geklinde
y azilmalda,. Aynca "Te grik -i mesai"
yerine "Tegvik- i mesai" diyenlerin
bunun yerine gahgma ortakhlr
demeleri ne kadar da uygun olurdu.

Dil dylesine sahipsiz brakrlmrq ki
bakrn bu konuda srzlanmak bile -
tanryanlar bilir- konugurken btitiin
gabalanna ra$nen elinde olmadan
harfleri yutan, konugmasrrun siirati
dilinin viisatini (genigligrni) gizleyen
benim gibi birine diigmiig.

Peki dile nasrl sahip grkabilir,
himaye edebiliriz diye bir soru
sorarsak kendimize, manttprmtz
herhalde buna 'oOnu dolru
kullanarak" cevabmr verecektir. Bu
konuda yaprlmasr gerekenlerin biraz
daha okumak ve hassasiyetten
gegtili de tartrgrlmaz bir gergek olsa
gerektir. Evet bu iistiimiize bir
vazifedir. Qiinkii Tiirkge'yi, kelime-
leri dogru ve yerinde kullanmak
sadece redaktdr veya musahhihlerin
uhdesine brakrlmasr gereken bir
g6,rev deSi ldir, olmamahdrr.

Biitiin meslektaglarrma saygilar
sunarken bu konuda go$unuzla
hemdert oldugumu biliyor ve
ydneticilik boyundurugunu
yiiklendigimiz Miidiirliiklerde baqka
meziyetlerde (Bilgisayar
programcrhfr vb.) olduSu gibi bu
konuda da dnderlik yapaca$rmzr
temenni ediyorum.g

DILII{IZ
$evketTEZEL

Matatya iplt. Md. Yrd.
sevkett@hotmail.com
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Yorumlayan ve Qevirenler:
Turgay KAYGIN T.E.Y.O. 3
Musat $ALVAR T.E.Y.O. 1

Geligen, ve de[igen diinyamrz hrzh
bir kiiresellegmenin egiIinde.
Ekonominin temel taglarul olugturan
firmalar bu kiiresellegmede yerlerini hrzla
alrnaktadrlar. Bu firmalar kuruluqlarum
asrl amaglan olan "kdr elde etmek,
topluma hizrnet ve siireklili$ krlmak"
ilkelerini yerine getirmek igin devamh
yeni iiriinler elde etmek zorundalar.
Bnnun sonucu da pazar daki dilimlerini
arthrmaktadrlar. Bizbuna iqletne dilinde
AR-GE gahqmalan diyoruz. Firmalarlr
AR-GE gahgmalarr bir yana geweye
ydnelik pazarlama anlayrqlan da de$igti.
Yukanda saydrlrmz iki ilkeyi beraber
kullanarak biitiin dtinyaya agrhmr
hedefliyorlar. Bu makalede stiziinii
edece$imiz Golden S.A firmasmm
Yunanistan'daki iki mucidin meydana
getirdi$i multi-bio filtreyi dtinya
pazarma srmulmasr olayrdr.

Bundan birkag yrl dnce Bio-filtreli
sigaralar Yunan pazartnda piyasaya
grktr. Yeni bir marka olan bu sigaralar
Sekap'ta iiretildi ve o pazann btiyiik bir
bdliimiinii ele aldr.

Golden S.A. firmasr iirettigi BF @io-
Filter) sigaralann diinya pazarrnda
sat4mr geligtirme gabalarmr hrzh bir
qekilde uygulamaktadr. Bu gahgmalar
butiin billboordlarda, gapkalarda, ugan
balonlarda ve sigara satan biifelerde BF
yerini almrgtrr. $irket moda
organizasyonlannda gdrev almakta ve
yarrg takrmlarr ile su sporlarrnrn
sponsorlu$unu yapmaktadr.

Her BF paketinin arkasrnda Sekap
BF'lerin egsiz kabiliyeti olan, igimlik
sigaranur iginde bulunan bir gok gegit
zararh kangrmr ndtralize etti[ini belirtir.
BF dtinya gaprnda bio-filtrelenmig ilk

RUYAMTZ OLMAKTAI{ qrKTr... !

sigma ve igen kigiye en yiilsek korymayr
sa$lar.

Fakat bu bio-filtre sigaralarrn diper
ahgrlageknig filfelerden farkr ne?

Qok de[il krsa bir siire zarfinda
rahathkla anlagrlacak. Bu multi filtreyi
$ematik olarak dzetlersek
1o -Bag tarafindaASETAT
2o - Ortasmda AKTIVE EDiLMi$
KARBON
3o - Sonunda KARBON ASETAT
buhurur.

Farkh olan orta krsmr. Burada
bulunan Active Carbon hemoglabin ile
dOllenir. Hemoglobin bilindigi gibi demir
ve protoin igeren krmzr kan htcreleri
olup Oksijeni akciSerlerden ahp viicut
hiicrelerine tagrlar.

. Bio-filtreyi geligtiren GOLDEN
FIL|ER S.A ya gdre Active KARBON,
Hemoglobin ile etkilegir ve Zararh
Maddelerin etkisini knar. Buda diler
filtelere eserle igiciye daha il birkoruma
sa$lar.

Teori gu: Sigaranrn katr ve gazdan
olugan btiliimlerinde bioreaktive
kimyasallar bulunur. Bunlar
ohoitler,serbest k6hler, aldehitler, azot-
nitro karrgrmlan benzen ti.irevleri ve
hastahga sebep olabilecek tiim maddeler
GOLDEN SA'nrn iddiasrra gcire normal
bir filtre buttir kimyasallara etki edemez
veya bu maddeleri ndtralize edemez.

Normal bir filteden ige gekilen duman
ve yapsmdaki maddeler ci[erlerdeki
bronglardan, brongguklara oradan da
hemoglobin igeren hiicreler ile etkilegir.
Bu hticrelerde bulunan demir (Fe*r) iyon
reaksiyonlanna sebep olw. Bu da DNA
ve zartnda "Mutoyonlar" meydana
getirir. GOLDEN FiUIER SA,ya gdre
..Bio FILTER BU REAKS ITONLARIN
AYNINI FiLTRENiN iQINDE
GERqEKT-E$TiRiR

Gergek GOLDEN FILTER 96yle
devam ediyor. "Bio-filter swi bir akci$er
gibi dtigiintlebilinir. Zarar veren
reaksiyonlann vtcut iginde degilde

filtrede gergekleqmesi igiciye daha iyi
koruma saSlamaktadr.

Mucit iki Yunanh bilim adamrlggg
yhnda bu fikir altrnda gahqmalara
baglamrglar ve 1994'de bir qeyler elde
etmeye bagladrlar ama bunu bir tiriin
haline ddniigti,irememigler. Bu srada
GOLDEN FiLTER'in araya girmesi ve
kaynak sa$lamasndan sonra iiriiLn daha
iyi geligtirildi ve BIO-FIIjIER son geklini
aldr. BiO-FiLlRE daha giivenli s igarayr
teknoloji ile yaratrnasrm bilmigtir.

LABORATUAR TESTLERIVE
S0NUQLART

U.S.A, Tokyo ve isveg'teki bilim
adamlan bio filtreyi test etti

-U.S.A. bilim adamlan yaptrklan
gahgmalarda bio-fi ltre igerisinde demir
biriktiSini saphyorlar. Bu da filtenin etkili
bir gekilde demirtuttulunu gdzler ciniine
seriyor. igicinin sigarayr igine gekerken
tiittinde ig krsrmda bulunan ve dumamn
igerisinde mevcut olan demir bilegi$i bu
mucit filtre igerisinde O, ile reaksiyona
girmesi dnlenmig oluyor.

-U.S.A.'daki bir gok iiniversitede
yaprlan gahgmalar gdstermigtir ki;
tiryakisi tarafindan igeriye gekildi$i
srada dumarun yaprsmda bulunan ve
hemoglobine zarar veren radikal
elementler bu filtre sayesinde 6n
elemeden gegiriliyor.

-Japon tiniversitelerinde yaprlan
gahgmalarda dumanrn yaprsrnda
bulunan zararh maddeleri %80 oranrnda
ndtralize ettili agftlanmaktadr. Bu da
gdsteriyor ki giintimiizde kullanrlan
filtrelerin yaptrlr gcirevin 9 katrnr
gergeklegtiriyor.

-Isveg bilim adamlan dakesinkes bu
filtrenin zararh maddeleri minimize
ettifini doguluyor.

Buradaki gahgmalar gdsteriyor ki arhk
sigara igmek salIft agrsrndan bir korku
olmaktan g*ryor. Tiryakisi BF filfeli
sigara igtiSinde keyiften ddrt kdge
olacakdesenio...l O
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TURK rUrUru oUruynsfNDAN vE

n;ffiJHl,#:ru;#illli::::-^lj:::::]:^:i:u'.esinikazandt.Trprilllllul DULEYIVIAN Faktiltesini normal dgretim suresinde bitirerek 1990,rr yrttaroan il,*rrri1960'1998 yurdun geqitli bdlgelerinde trp doktorrugu yaptr. En son sosyar sigortararKurumu Hastanesi Baqhekimligi yaparken yakalanorgr akcifler kanserine yenildtiqerek 21 Kasrm 19gg tarihinde Karamrirse|de hayata gdzrerini kapattr.

Eksperlik okulundan tanldt$tm, kimseyi krrmayan, drinya ve kendisi ile bangrk, hastahgrnda bile negesini, umudunuyitirmeyen' durtist' fedakar' sevecen bir yapryasahipti. Ne yazrk ki amansrz hastarrk onu aramrzdan ardr.Allah'tan rahmet' brraktr$railesine ve arkadaglanna bag saglrgr dilerim. Ruhun gad 0lsun.

EKSPER KOKENL| TIP DOKTORLARIM IZDA
BiR YILDIZDAHA S0NoU.

Nedim KARASULU

TLitLln Eksperleri Dernegi ydnetim Kurulu Uves

01.01.1960 yrInda Trabzon'un Arakrr irgesinin Dagbagr kdyrinde dogduilk ve orta ddretimini dogdugu ydrede tamamradr. 1g77 yrrnda universite
srnavrna girerek Tritrin Eksperreri yriksek 0kurunu kazanil..rgB0 yrrrndar
itibaren Teker Gener MridLirrriori brinyesinde Tritrin Eksperi orarak gdrev yaptr
Yurdun gegifli bdrgererinde arrm, bakrm ve iqreme eksperi orarak garrqtr.

GEN0 BiR YUREK SUSTU...
1960 yrlrnda Kars'ta do$du. Manisa'ya yerlegtiler. ilkokulu, 0rtaokulu ve
Liseyi Manisa'da bitirdi. Qegiti Fakrirte deneyimrerinden sonra ugrincrr ve s'n
okulu orarak rritr,n Eksperreri ytiksek okurundan 19g4 yrrrnda mezun ordu.
samsun' Mugra, Mug ve s'n 0n yrr boyunca da Akhisar,da garrgan; evri, bir
krz babasr oran Resur Haman geride onu gok gok seven bir ana, bir eq ve 2.5
yagrnda bir evlat brraktr,

$enol HAYMAN



Tanmsal girdi iireten firm alar...
Satlg magazalanmtzdan

siz.s Yararlanmak ister misiniz?

Qlftglnln temsllclsl Zlraat Odalumz
Titrldye'nln her yedne daplmtE, 2lLsatrg
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Tiitiin Eksperleri Derne[inin 50.
kuruluq yrh kutlamalannda sizleri de
aramrzda gOrmekten dolayr mutluyuz.

Tiitiin Eksperlif,i mesle[i geng
Cumhuriyetimizle yagrt bir meslektir. Reji
dOneminde genel olarak gayri
Miislimlerce yapilan bu meslek, ilk kez
1936 tarihinde "TUtUn Eksperligi
Ehliyetnamesi" ile resmilegmigtir. 1983
yrhndan beri, lisans diizeyinde 4 yrlhk
etitim alan Tiitiin Teknoloji Mtihendisi
unvanh kigilerin yapmakla yetkili klmdgr
bir meslek durumundadr.

Bugiin burada Yeni Tiitiin Yasasr
konugulacaktr. Ancak ben 0zellikle son
giinlerde tiitiin tiiccarlannm, ll77 sayilr
yasamn iptali ile gftanlmasr dtigiiniilen
"Yeni Tiitiin Yasasr Tasarrsl"
galrymalamd4 firmalannda gah$hrdklan
katip, ;ofrr, usta, istifgi vb. elemanlanna
Eksperlik yapabilrne yetkisi alabilmek
amacr ile yrllardu yasayr ihlal ederek
igledikleri sugu T.B.M.M., ne
tagrmalanm ve hig srkrlmadan bunun
megrulagtrrrlmasrnr talep edenleri
giddetle krmyorum. Krmyoruz.

Sayn konuklar;
Toplantrmrzrn konusu "Tilrk

TtitiinUntin DtinU - Bugiinii - Yarml',:
Tiirk TUtUnU dedifimizde ilk akhmrza,
Tekel Kurumu gelmektedir. Yaprlanlar,
yaprlmayanlar ya da yaprlamayanlar.
Bunlara etki eden faktdrler, bunlarr
a$manln yollarr nelerdir? Tiim bu
sorulara cevap arayrp, gOziimler tiretmek
zorunda oldu$umuzu diigiiniiyorum.

ll77 Sayh Tiitiin ve Tiittin Tekeli
Kanununun 38. Maddesinin 1986
Maysn da kaldrnlmasr ile monopol
Ozellipini yitiren Kurumumuzun ve
iilkemizin bundan nasrl etkilendiSi
umanm toplantrmrzda tartrgrlacaktr.

Di$er tarrm tiriinlerine gttre 6zel bir
yere sahip olduSunu diigilndtpiimiiz
tiitiintin dtine kadar GUffUk ve Tekel
Bakgnhgr adr ile ayn Bakanhsr varken,
halende bir Devlet Bakanhgna bagh iken
son giinlerde "Tarrm Bakanhsrna'?
baElanmasrnm diigiiniildiigiinii
20 ocafr- gubat 199e

g6ruyoruz. Tiirk'TiitiincUliifiine zarar
verece[ini diigiindiiltimiiz bu
girigiminde bugiiLn artrlan ve eksileri ile
delerlendirilecegini umuyorum.

Tekel Sigara Fabrikalarrnrn
dzellegtirilmesi kapsamrnda gokuluslu
girketlerle ortakhklar kurulrnasr ile Tekel'
in Ekici Tiitiin Piyasalarrndaki rolii ile
sorumluluklarrnr yerine getirip
getirmedigini de dilerim deferlendiririz.

Biiyiik golunluSu Tekel Genel
MUdiirlUgU biinyesinde istihdam edilen
Tiitiin Eksperlerinin, y0netimde
yeterince temsil edilrnedi[i bir gergekfir.

Bu gtin nostaljik bir giin, 50 nci
yl1rmrzd,a ekmek yedigimiz, ocak
bildilimiz kurum olan Tekel, Tiitiin
Eksperi igin bir ig yeri defil, duygusal
olarak ta bagh oldugumuz bir de[erdir.
Kurumun d[nden bugiine
sorumlulu[unu iistlenen ve kurumla
ilgili olarak bizimle aynr duygu ve
diigUnceleri paylagtrfrna inandrlrm
birbirinden degerli Genel Miidiirlerim
sizlere bir kez daha hog geldiniz,
ayapntzasaSlft diyor,

Hepinizi saygr ile selamhyorum.

RECAiDIBLAN

TEKEL' in ve tiitiin ekicilerinin
GUmfiik ve Tekel Bakanhlr bir ihtisas
bakanftg idi. Bu Bakanhlq kurulu$undan
la$vmakadar TEKEL ve tiitiin ekicileri
ile biitiinlegmig bir konumda ve
uygulamada idi.

Ekici vatandaglar TEKEL teknik
elemanlanrun fidelikten baglayan tarrm
gezileri, ondan sonra tetkik gezileri
yaptrklarrnr ve tUtiinUn
de[erlendirilrnesinde en Onemli safirayr
tegkil eden tesbit gezilerini titizlikle
yapbklanm izlemektedirler.

Fiyatla ilgili en Onemli topluluk
giiphesiz iireticilerdir. Onlarr bu
politikaya ikna etmek, istikrarh ttitiin
politikalarmrn, kendilerinin
geleceklerinin ve memleketin menfaatine
oldufiuna inandrrmrgrzdrr. Oyle
zannediyorum ki tutiin ekicileri
TEKEL'in kendilerinin en sadrk dostu
oldugunu artrk kesinlikle anlamrglardr

Muhterem Dinleyicilerim,
Atattirk dtineminde ve idaresinde

kurulmug olan GUmriik ve Tekel
Bakanh[r, Tiirk Tiitiiniine ve TEKEL e

verilen dnemin sonucu olarak ihdas
edilnigtir. Bu yanhg uygulamadan sonra
ahnan ve tevali eden hatah kararlar
teghisimizinkamtrdr.

Sigara haklanda Tiirkiye'de alman
hi9 bir karar Tiirk tiitiiniinden
soyutlanamaz

Bu yanhq kararlar gtiyle Ozetlenebilir;
l. Yabancr sigararun smrsz bir

gekilde ithali,
2. Qok uluslu girketlerin Tiirkiye'de

yabancr markalarda sigara iiretimine
mi.isaade edilmesi,

3. Nihayet bu sigaralara diledikleri
fiyatr uygulama hakkmrn kendilerine
tanmmasr.

$imdi ilgililer ellerini vicdanlanna
koysunlar, cevap versinler, bu
kararlardan hangisi Tiirk Tiitiiniiniin
aleyhine degildir?

TEKEL' den sorumlu bir Devlet
Bakam bakanhsrnn haftasnda TEKEL
i biittinii ile hatta bir siire sonra hrzrm
alamayarak gOpiine kadar
dzellegtirecegini ifade edebilmi$rir.

TEKEL devamh kaynak ihtiyacrnda
olan bu memleketinhazinesine, fonlanna
para akrtan bir kurulugtur. igsizlik
srkrnflsr gekilen bu memlekette muvakkat
ve daimi iqgilere biiyiik Olgiide istihdam
yaratan bir kurulugtur. Bu kurulugun
gOpiine kadar Ozellegtirilmesi yerine
gtipiine dahi dokunulmamasr lazrm
geldigi kanaatindeyim. Bu ifadelerimde
genellikle dzellegtirme kargrtr oldulum
anlagrlmamahdr. Ozelleqtirme zlmacma
uygun olarak yaprlmahdr. Yani rantabl
galrymayan, Devlete yiik olan kuruluglar
dzellegtirilmelidir. Devlete oluk gibi par6
akrtan kurulu$lar deSil! Efendim biz rakip
firmalarla rekabet edemezmigiz.
Fabrikalanmrzr yenilemek igin gok paraya
ihtiyag varmrg, bunlar sa$lanamryormug !

Peki soruyoruz, daha gegen sene
agrlan Balhca fabrikasr nasrl yaprldr?
Ayrrca "Rekabet edemeyiz" yargtsr
TEKEL iggisini, ustasml, teknisyenini,
mtihendisini inkar etmek manasurr da
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tagr. Onlar sigara imalatrnm bttth mo
dern tekni$ini gyet iyi bihekte, azimls
gahgmaktadrlm. Tevess0l olunan htah
giripimlerin izahmr yaparken TEKEL
gahganlanna ayrrlacak %l hisseden
bahsederek igi g0tilrmey€
galrymaktadrlar. Bu uygulamalann
g0ttlreceEi T[rk sistra pazandr. Benim
bahsettiSim hatah uygulamalarda ve
projelerde gahpan btlrokratlara bir
diyecetim yoktm. Be,nim eleptirilerim ve
uyanlanm onlan, nasil birbaskr altrnda
tuttuklarma emin oldu$um
siyase4ilercdir.

Muhterem dinleyicilerim :

Bu t0tlln bu memlekette Allah'rn ve
tabiatrn bir lfftftdur. Amerika'nrn sigara
firmalan, Avusturya monopoltl Japon
monopoltl Fransu monopol0, Alrnm
sigara tlreticileri , Kore monopolll
devamh mllpterimiz oh:rugtur. T0rk
Tlltlhrll hakknda kararvereoek olanlrrn
bu t0tlln0 evvela tanrmalarr, sonra
sevmeleri ondan sonrada korumalarr
If,zmftr.

Ttlrk Tfltllntl nedir? Akhisar
Gawrkdy ttltttntl nedir? Canik Evkaf
Maden t0ttlnil nedir? $emdinli
Ytlksekova Bitlis ttttllntl nedir? Bu
mengelerin her bfi kendisine mahsus
0zellikler tagr. Hepsinin harmanlarda
vazgegilmezyeri vrdr.

Yeni Hamran sigarasrnr yrllarca
Yugoslavya diktatdrtl Tito igtitinden
Cumhurbagkanr Celal Bayar Gllrnrtlk ve
Tekel Bakanrna devamh olarak Tito'ya
bu sigaradan g0nderilmesi talimatmr
vermiq ve ydlarca g0nderilmigtir.

Bir taklitgi finna Ttlrk Tilttln0ntl
Rodezya' da yetigirme hevesine kaprhnrg

ve temin ettigi tohumlarla bu ipe
giripmigtir. Bunun Ege bblgesinde
duyulmasr llzerine yagh birttlttln ekicisi
"Merak elmeyin arkadaglar onlar
tohumunu g0tlhtrlerarna bu memleketin
havasm gdtllremezlet'' demig ve tabi ki
bu tilr giriqimler sonugsuz kalmrgtr.

Btly{lk Atatllrk'lln nefis diye
vasdandr&$ bu flltllntl btltthr ilgililerin
onun direktifleri istikametinde
degerlendirmeleri lazrmdrr. Bu
def,erlendirmeleri torunle ilgili
eksperlerin, teknisyenlerin ve
b0rokratlann en iyi qekilde yapmalcta
olduklarmdan ve yapacaklanndan hiC
gtlphem yoktur.

Umarrm ki bundan sonraki
d0nemlerde, T{ltunle ilgilendirilen
politikacilar da bu idrak ve anlayq
iCersinde ohrda dabu konuda aldrklan
ve alnay tasarlad*lan haah karmlara
son verirler, Tffi Ttlttlnth0n gelecesi
ancak bu kogulla g0vence altrna
aknabilir.

ATfi,LACAhIDIR

Degerli Tlltlln Elsperleri Dostlar ve
TekelMensuplan,

Bilditiniz gibi ben 1974 yrhnda
Tekel'de bir idarecilik Oyk0stlne
bagladm. Tekefde gOreve bagla&Sun
zaman Tekeli tanrmryordum. T0ttlntl
96yle b0yle tanryordum, Izmir'de
yeti$mi$tim. Tekel'e geldi$im zaman
meslek hayatrnr oraya vakfetmig
kimselerin Tekel'in kurumsal kimliginde
bana sOyledikleri gey guydu.

*Tekel her ne kadar birgok alanda
monopol etkisini yaplyorsa igkide,
birada, garapta ve tuzda tekelse de
bunun omurgasl, esasl tlltllndllr."

Ttlrkiye tarihiyle ve geldif,i nokta ile
bir tlltlln lllkesidir. Neden mi tutfln
tllkesidir. Tllt{ln tanm baglangrq olarak
gok Snem arz ediyor. Ama onun kadar
Onemli olan knrm tllttln sanayiidir. Yani
siz sigarayr kaliteli yapacaksrnrz
ttlketicide istedi$ yerde istediSi kalitede
ve fi yatta manull erini bulacaktn

Uzun yllm baskr altura alman ttlt0n
ve tlltUn tarrml kendi igersindeki
kahplarrnr krrma konusunda
zorlanryordu. Nitekim yatlrmlarda
oldukgasmrhydr. gimdi bdyle uzadrkga

vzayan siyasilerin kaynak tahsis.
etmedikleri, bir t0rlu sonuca
gidemedi[imiz bir yatmm tablosu vardr.
Tekeldeki arkadaglmman 0dtlk haklan
yenidar elde edildi. Meslektrylannrzdan
Orhan Beyin y0nlendiricili$iyle bu
meslek dahnrn bir Ytlksek Okul olmasr
gerektigi konusundaki gabalanmrzr
birlegtirdik ve sonug aldrk.

$imdi Turkiye bir ttt{ln lllkesi
dediSiniz zaman olay orda bitmiyor.
T[t0n Arrnmdan gegimini sa$ayan, 550
bin civannda giftgi ailesi ve Ege'den,
Trakya'dan, Karadeniz'den g*arak
Dotu ve G0neydo[u'ya tagrmaya
bagladrgn zaman orda gok Snemli smyal
bir boyutla kargrlagryorsunuz. Altematif
tanm alanlan yok, gllvence yok, konfor

yok. Orda gahgan Tekel mensubu
arkadaglanmn harikulade performansr
ve inanrlmaz zortiklm var. llaptitehlike
var. llk yaprlacak peyin Tekel'in
kurumsal kimli[inde gilg
kazandnabilmek igin bol 0lgttde gepitli
alanlarda eksigini hisseuigimiz yatrun
projelerini olugturmaktr. Bakrm ve
iglemeler o programm bir pargasr olamk
gtlndemegeldi.

Yrne bildiSiniz gibi Mahepe'nin
modernizasyonu Adana Sigara
Fabrikasmm bitiriknesi Malatya Sigara
Fabrikasrnrn bitirilmesi ve Sigara
Fabrikalarrmn programlanrnasl vardr.
Tabi amag neydi baglangga s0yledilim
gibi t{lketicifi mutlu edecek bir kalitede
ve miktarda sigarayr T0rkiye'nin her
yerinde saabilmek. Yine bu yrllardabu
sektOre olan tavassut goktu. Sabancmm
birkag defa benim koluma girip'?gam
brakrn gu sigarayr yapahm" dedigini
sdyleyebilirim size. Tabi kendisine
verdimiz ymrt "Biz bu tm1n0 gok kaliteli
bir gekilde yapabiliriz. Bftaz zaman
taruymbize."

Aradan 25 yrla yakrn bir zaman gegti.
Ama bugtln btlttln d0nya toplam
kaliteyi konuguyor. Nedir toplam kalite?
Veri bilgileriyle ilgili herkesin birbirinin
mtlgterisi olmasrdr.

Dflnyada tlltlln vs ttltlln sanayii
higte bOyle serbestpiyasa ekonomisiyle
olugmuyor. Yani kryasrya rekabetin
yagandrSr bir oram hemen hemen hig
bir yerde yok. Ama "Tflrkiye'de
monopol var. Biz bundan vazgegelim.
Serbest ekonominin gerektirdigi bir
daf,m*Ift igerisine girelim" demek
gergekgi degil. QUnktt Ttrkiye'de fltt0n
olayr kesinlikle g0z ardr edilemeyecek
kadar 6nemli. Tanmsal ihracahmran
0nemli bir tlr{lnll oldusu; btlyllk bir
istihdam yararrlgl igin Onemli.Bu
istihdamur 0tesinde de tilketiciyi mutlu
edecek olan bir 0retim yaptrsr igin
0nemli.

Tekel bh vergi toplrona milessesesidir.
Hazinenin de srkrqtrgr anlarda bap
vurdugu kurumlardan bir tanesidir.

Ttltllntln Dllntl Bugthrll Yanru baphSr
alttnda olaya bakryorsak, Benim
Tekel'de g$rev yaphgm 70'li yrllarda
1177 sayrh Ttlt0n v€ TUtiln Tekeli
Kanununun deggiklik aranlanyla dolu
zamanm iktidanna dagtfigmrz R4porun
baqhfr pdyleydi
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"Tekel'in@rmaslz6ho-'
"ESer b6yle gideneniz tekel rrmasu

bir gekilde 6l0me te{t €dilir." tezinin
raporuydu. Aradan gegen yrllar
igerisindeki ugaglannr o gfinlerde
ihaleleri yqpilan bir krmrmn projeleri
biten tesislerimizden sadece Balhca'nm
tlretime gegmig olmasr bence bir
et1ft]fair. Ama ne gare ki bu ffiere
gelindi.

. _ _Ibkel'in 0zelleptirilmesinin gok
ciddi diklot istedilini, hatta gok eiddi
sakrncalar igerdilini sdylemek
mllmkflndfr. Bu agldan Tekelnin
gelece[ine dtrn0k uIraplarda
kararcilarm gok dikkafli bir gekilde
bilgilendirilmesi daha da Onemlisi
bilinglendirilmeei gerekin Bu g6rsv de
sizlere, yani Tekel yOnitimine
dflgllyor. Bu silregte herkere g0rev
dflgllyor. Yani bir kurum bir btmndnr.
$ahpan herkuiyle bir b[t[nd0r. Karar
sllreglerinde rol almak yer almak
herkesin hakhdrr.

- Bir diger taraftan da b0yle
olugturdulunuz krsmen 0zgltr olan bir
0rg0tvasftasryla da siyasi irade tzerinde
baskr kurarak gepitli platformlarda
sesinizi duyurarak T{lrk
Tlftnnc0ttt${ln0n problernlerini ahannak
zorundasmrz. Aksi takdirde sizlere
ihtiyag kalrnayacag gibi derneginize de
ihtiyagkalmayacaktr.

Ozellikle Amerikan sigara trdstleri
kendi damak zevklerini g0re tilm
d0nyaya yeni pazarlar Uularat aine
ediyorlar. Bu gergepe kargl nasrl
direnecel*siniz? Allahya.dnrcmu olsun.

Tfirkiye kendi i9 pazanndabu tavizle
karpr kargrya oldufunda drg pazanndaki
yaprak t{ttfln alrndaki satrp gfic0nfl de
peyder pey bitirmeye dogu gidiyoruz.
Ipte gok direnirseniz sizin aranlzda
elebagr olanlan Tekel'de ttst noktalara
getirmezler. Ama mllmktn oldugu kadar
sesinizi duyumrak gabasmda olmanrz
gerekir.

Bu, fit0n Eksperi olarak sizlerin ve
beraber gah$ttglnlz insanlann.
ureticilerin tek tek her birinize kargi
duydugu sevginin geregdir. Onlann, bu
insanlann gftmrl korumak igin direnmek
zotundnrnu.

ORHANOZET

gelmig olan iglemlerjn Tekel tarafindan
sttrdlhtlmesine neden olmaktadr. DiE€r
talaf!an d0nya tUtUncUlttftlni'e,
t€knolojide ve uluslararasr ticarrtte gok
dnemli geligmeler yapanmaktadrr.
Ytlr{lrl[kteki yasalarla bu gelgmelere
ayak uydurulamayaca$mrn, aniagrlmrg

-ve fgni bir flltiln yawnun y0r[rlUge
konulmu; ohnasr gerekirdi.

- Bl SerCeklerin yrllrdr tartrgrlmasm4
Milli Ttt{ln Komitesi toplantrlannda
kabul edihn!, yedinci begyrlhkkatkrnma
planmda yer almq olmasrna ra$rnen
zorunlu hale gelrniq yasa degigiklikleri
bu gfne kadar yaprlmaru$tr. Ttlt[nle
ilgili bir gok konuya tasanda y€r
verilmemigtir. Bu konulann
kararnamelere ve y6netmeliklere
brrakllmr; olmasl, tfltiln konusunun
siyasal yatillm aracl olarak
kullanrlmasrnur tercih edildiffi ve grkar
gevrelerinin etkisine agrk bir ortam
yaratacak olmasrnm dnemsenmedifini
gdstennelsedir.

- Buglln gelinen noktada; 0retim
planlamasr, tlltUn satrg merkezleri ve
destekleme alilnlan gibi baphca konulara
ait yetki ve sorumluluklann srmrlannrn
ve snhibinin higbir tereddilde yer
brrakmayacak gekilde yu.uau
belirlenmesi ve

sayrnizleyiciler; ##i|| 
tlretim planlamasr ve kota

Bize gdre T0rk Tuilncurusu bir -2- 
Tutttn sat$ merkezlerinin kurur-ol0m-kahm 

_kavgagrna glmig masr veyonefimi,
bulurunaktadr. T0flhr konusunun potitik 3- Artrmah satrs islemleri-yatnmmalzanesiolarakkullanrlmasma 4_GerektiSino"iruJ"n"r.aunhnnm
ryy. $1 bralnnayacak, her filrlu grkar yaprlrnasl

1{1t1{nmaryln,kigisertercihreregore gli glr"urr.io niterikreri, kapsamr vedegptirilemez birMilli rntun poritiias, uiruirleri ilrl;;'id;;i'g# uo*a,tespit edilmesi' Tllrk T[tunc{llusung tutularakuirtarnutcuru"tuiriiveritrnesi
sglqetg grkaracak yolu agacak t fonn gerekir. Bu nedenle sekiz ana madd€denniteligindeki onremrerin bu Mili orupun uuyetersiza-saiiJicrril,orri
Politikayauygunoraraksapbnmaslve ve rz. Miili Tutun Komitesi admas|lrat]e uygulamaya konulmasr ihmar komiteyi olurur* Lum""niirtuptarrn
edilemezbirzonrnrurukharinegerrnixir katrrrmryra rraz"raomrp oiui" rorunKugkusuz bu dnremrerin ba$da t;i yasasr" tasarnl T.B.M.M.. ne sevkbir tlttlln yasasrmn yudlrluge i,oo*i,*i edilnrefidir.
gehnektedh.

l
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ESATGUSHAN

Tekel b0nyesinin iginden gele,n bir insan
degilim, siyasi bhtercihle gOrwe geldim.

Brezilya gibi bir kahve ulkesi olan
Itlkede kahvenin dzelligi vardn T0rkive
gibi t0filn fllkesi olan 0lkede ie
Tlltttnlh,Tekel,in 6zelli$ vardlr. Her ne
kadar insan sa$hsrna zararh ise de
gokuluslu sigara gruplannrn ylllardan
beri bilyUk bir h[cumu kargrsrndadr.
Tthkpazan dabundan frzlasryla nasibini
almrptr. Ancak TUrk Tut0nnn0
koruyabilrnek igin siyasi iradenin ae
Tekel Qahganlannrn da bir karar birlig,
dayanrgma igerisinde olmalan gerekirl 

"

T0rkiye dilnya pazannda tiltiln
agrsrndan belli bir yeri olan 0lke.

I.k:|.* ed*vyapar Teket yOn*imiyte,
dzellikle de siz Tur[n Eksperteri,
Jlrrfi.Tr emegni degerlendirmek ve olnsanlann hukukunu korumak
zorundasrruz. T0rk pazarmr yabancr
tasalluta kargr korumanm zarureti
birazda buradan doguyor. Z-aterryazara
yavag yava$ hakim oluyorlar fazla bir
peykalmadr pazarur bitrnesine. O zaman
da T0filn Eksperine tilzum kalmayacakhr,
Hayatrnlzr nasrl idame ettireceginizi
bilemiyorum ama Tilrkiye'ae Tutun
llreticisinin de hayatrnr idame
ettirmesinde de problemJer olacaktr.
Z/ Ocafr- gu6at ISSS

I.YENITOTI}NYASASI

^ 1969 ydrnda yUrttrlflge gren tl77
Saylh T[tiln ve TUrUn Tefefi-yasasrnrn,
ttlttln tekelini tanlnlayan ve bu tekelin
I€psamrnl belirleyen 3g. Maddesi I9g6
yhnda yilr0rl0kten kaldmlarak Turktte;
de tilflln tekeline son verilmigtir. "gu

yasa, gltnltmllzde gogu gereksiz halb

U.TEKEL Si GARA NABRIKAI,ARI
MqiNoa,LESriRiLED{Ez

Bia

, -Genel anlamryla 6zellegtirme
rawammrtartgmyoruz.

_ . -Tekel'in Alkol ve Alkollil lgki
Fabrikalan ile Tuz lgletrnelerinin vevergrstz Satrg MaSazalarrnrn
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Ozellegtirilmesini de tartrgmryoruz
-Tiirkiye'de sigara tiretmekte olan

gok uluslu girketlerin iiretimi
siirdiirmelerine ve onlarrn veya
baqkalarrrun yeni fabrikalar kurmalarna
dakargr deSiliz.

- Biz yalnz Tekel Sigara Fabrikalanmn
her ne suretle olursa olsun 0zelleqtiril-
mesine kargryrz.

l. Tekel sigara fabrikalarrnrn
rizellegtirilmesi gok olumsuz ekonomik
ve sosyal sonuglar do$uracaktr.

A. Tiirk ttitiinii kendi iilkesinde
sigara pazanndan kowlacak ve e\ az
tiiketilen tiitiiLn durumuna di.igecektir.

B. Qok uluslu girketler ekici tiitiin
piyasalarrnda ve ihracatta kogullan ve
fiyatlarr kendi grkarlarrna gdre
belirleyecek tek giig konumuna
gelecektir.

C. Turk tiitiinu iiretiminin biiyuk
Olgiide krsrtlanmasr zorunlu hale
gelecektir.

D. Ozellegtirme biiyiik ekici kitlele-
rinin dayanrlmaz gelir kayrplarrna
ulramasrra neden olacaktr.

2. Ozelleqtirmenin Tiirk ttitiinciilii-
fi.ine ve tilke ekonomisine saflayaca$r
bir yarar yoktur.

Bu Ozellegtirmeden doSacak en Onemli
fark, Ozellegtirilecek fabrikalarda
iiretilecek sigaralarrn satrqrndan
sa[lanacak kdrrn tamamrnrn yurtta
kalmasr yerine, hisseleri oranrndaki
bttliimiiniin gok uluslu ortak tarafindan
yurt drgrna transfer edilmesinden ibaret
olacaktr.

3. Yasalar, tekel sigara fabrikalarmm
dzellegtirilmesine olanak vermemektedir

A- 4046 sayh yasamn 1 . maddesinin
son fikrasrna gdre, ancak bu konuda
grkanlacak 6zel bir yasa ile miimkiin
olabilir.

B- Tekel' in Ozellegtirme Yiiksek
Kurulu karan ile 0zellegtirihnesi mtimki.in
de[ildir.

C- Tekel, imtiyaz sOzlegmesinin ve
gartlarrnrn Danrgtay denetiminden
gegmesi garttrr.

D- Tekel' in kuraca[r higbir igtirakte
yabancr orta$m payr % S0yigegemez.

Bu nedenlerle Tekel Sigara Fab-
rikalanmn or&aklft tesisi swetiyle de olsa
Ozellegtirilmesi, bazr Tekel markalanmn
kullamm haklarrmn dewi yasal olarak
imkansrzdr.

4. Tekel bu yatmmlarr gergekleqtirmek

rgin gok uluslu sigara girketlerine muhtag
de[ildir

A- Tekel' in bu yatrrrmlarr
gergeklegtirmesi miirnkiindiir.

B- Hiikiimet isterse, Kardemir
Orneginde oldugu gibi, tiitiin
iireticilerini sigara fabrikalanna ortak

III - AKHISAR SiGARA
FABRiKAST iqiN YAPTLAN 6N
ANLA$MA ytinUnlUcn
KONT]LMAMALIDIR

1- Qogunluk hissesi gok uluslu ortafia
brakrlamaz.

2- Samsrur ve yeniharman sigaralarnm
iiretim miktarrnr ve bu sigaralarda
kullanrlacak Tiirk tiittin oranlnl
koruyacak hig bir hrihim yoktur.

3- Samsun ve yeni harman markalarnrn
kullanrm hakkrnrn fabrika iiretime
baglamadan devri yanhgtrr.

4- Ortakh$rn yonetiminde tekef in
haklarrnrrkapsamr agft
degildir.

IV- BE$ TEKEL KURULU$U
HAKKINDAKI OZELLE$TIRME
TESEBBUSI}Nt'N DI]RDT]RI]LMASI
KARARI

15.EylUl. 1998 tarihli resmi gazete rle;
I -Tokat Sigara Fabrikasr
2-Ambalaj Fabrikasr
3-$arap Fabrikalan ve Bira Fabrikasr
4-Qamali Tuzlasr
5-Vergisiz Satrg Mafiazalarrrm, ortak-

lk yoluyla dzelleqtirilecegi ilan edilrnigtir.
T.B.M.M. Kamu iktisadi Tegebbiisleri
Komisyonunca, Tokat Sigara
Fabrikasmm Ozellegtirme iglemleri
durdurulmugtur.

6mnnir,nn
6Nnni: r
Ekici Tiitiinleri Satrg Bedellerinden

kesilmig olan primler sigara
fabrikalarl yatrrlmmda kullanrlarak
ekiciler ortak edilmelidir.

6NnRi:z
Ttirkiye'de sigara iiretip yurt iginde

pazarlay acak gokuluslu girketler,
halkrmzm sa$rfl igin devlete 6deme
yapmakla yiikiimlii olmahdrr.

Sayn izleyiciler,
1177 Sayh Tiitiin ve T0tiin Tekeli

Yasasrnrn yerine yiirtirliile konulmak
i.izere, Hiikiimet tarafindan haztrlanart
"T[ttin ve Tiitiin Mamulleri yasa

Tasarrsr" iizerinde gahgmalar yaprlrken
Ttitiin ihracatgrlan Birli$i tarafindan 6zel
sektdrde yaprak tiiti.in ahm, bakrm ve
igleme iglerinde gahgan personelden 36
ay Tiitiin Eksperi olarak gahgtrklarnr
resmi belgelerle belgeleyenlerin haklan
sakhdr hiikmiiniin yasada yer almasr
Onerilmiqti.

Diinya tiitiinciiliiliindeki geligmeler
ve tiitflncUltgiimiiziin karqr kargrya
bulundugu btiyiik sorunlar ortada iken
Tiiti.in Eksperli[i yetkilerini ve unvanrnr
kullanacak personelin formasyonunda
fedakarlft yapmak Tiirk Tiitiinciilii[tine
ihanet olur.

Siirekli geligim halinde olan Tiitfn
Eksperligi mesle!i, Cumhuriyetin
kurulugundan hemen sonra
benimsenmiq bilimsel elitim disiplinin
iirtintidiir.

Tiit0n Eksperligi Ytksek Okulu
mezunu 700 Teknoloji Mtihendisi Tiiti.in
Eksperi ve devlet kesiminde ve dzel
kesimde mesleklerini icra etmektedir.
TEYO'da 120 ogrenci O[renimini
stiLrdiirmektedir.

Ulkemizde er veya geg artrmah satrg
merkezleri kurulacak ve ekici tiitiinleri,
bu merkezlerin tarafsz diplomah Eksper
heyetlerinin de!erlendirmesi esas
al urarak fiyatlandrrlacaktr.

Bu alandaki sorumlululun Ttitiin
Eksperli[i Yi.iksek Okulu mezunu
Teknoloji Miihendisi Tiitiin
Eksperlerine ait olacalr tabidir. Belli
formasyon gerektiren bu sorumlulufun,
paylagrlmasrnr istemek, asla kabul
edilemez.

.B0yle bir diizenlemenin tasarrda yer
almasmr Tiihin Eksperlili mesleSinin
uzun yrllar dnce kazanrlmrg yasal
haklarrna saldrrr sayarn. Tiitiin
Eksperleri btiyle bir gdrtgiin kesin ve
net olarak kargrsrndadrr. Tiitiin
Eksperleri, higbir meslek gurubunun
haklarmr elinden almamrgtrr. Kendi
haklarrna sahip grkacak bilince ve giice
de sahiptirler.

MUSTAFA ciiqlu
Saym Genel Miidiirler iginde en krsa

g0revi ben yaptrm ama son derece
hareketli, son derece Tekel'in iizerine
baskrlarrn arttr$r bir dtinemde gOreve
geldim.

Tarrmsal iiretimde tarrmsal iiriinlerde
ocaft- gu6at leee 23
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belli Orellikla nc yai ekmminin diSer
alanlanndaki yaklagrmrmrzr burada
sllrdllremiyoruz. Burada buakrnrz
yqpsmh bralqnz etsinl,er diyemr.yonrz
Bu ththlerle ilgili serbest pfasakurallan
iglemiyor. En geligmig ilkelere
bakryorsrmuz korkung s0bvansiyonlar,
arnsal ahda 9ok Ozel ulusalpotititalm
ve b0y[k fonlann tahsisi var. BugUn

fvrupa TopluluSu biltgesinin vanian
fazlasr FEOGA denilen arunsal fonlara
StfiV.or. .Avnrpa Toplulugu ,o g"tio
milzakereleri taflmsal alanda geginnigtir,

Balfln bizimleotarrnUzaterel€re, ftnm
konularl anlagma kapsamr drgrnda
tutulmug, sadece sanayi ttrUnlerinde
gUmr0k birligi enregrasyonu yaprlmrgtlr.

Ben inanlyorum ki kurumsal
gllc{lmllz, bilincimiz, bitgimia gabamrz,
yasal orram istedigimiz gibi ohnasa da
tam olmasa da belli do$ru geyleri
yapmamlzl engelleyemeyecektir
engellememelidir. Tekel tflm bumseleleri
agabilecek kurumsal kimtige kurumsal
gllce sahiptir. Kendi gCIcUnU harekete
gegirebilme meselesi vardr.

ilgili. sanayi kurulugu sanayi sekt0ril
otarat( s€ara s:rnayi igin yaptrgnuzda gu
0zellikleri gfircegz.

. Ozellikle bulundugumuz sekt0rle
rlgilide bir takrm propagandalar var.
utgaranln zararlan konusunda
yasaklamalar var engellemeler vm. Once
stratejik hedefimiz ne olmaldr. Bunu
netlegtirmek dummundayu.

_ Burada bu sektOrdeki ulusal frydayr
sizin stlrdthflebilirbir gekilde malcimize
etnenizgerekir.

vardr. Balkan tilkelerindeki flretim
dtlpmektedir. Kalite problemleri
ya$arunaktadr. Rakiplerimize gdre daha
avantajh noktada oldugumuzu tesbit
etmemiz lazrm. Tekel gibi gflglil ve
geleneklerine sahip birkurumun bu alan-
daki mevcudiyeti bir avantajdr. Brmlan
hep dnemti avantajlar olarakgOrfiyorun.

Peki dezavanajlanmu nedir.
gimdi bence tiltiln konusundaki en

0nemli dezavanajrmrz bu koo*un 
^tisahibi olan giftgilerimizin Turkif ,deki

|*ly.4n"t nedeniyle dagrnrkhgr ve
drglltsflzl0$0d[r.

. ikincisi deavantajgibi gdrulen bir
nusus dnemli bir husus bulundugumuz
sekrorde ahcr monopolfl yada olilopoli
otrnasr. yani ihrag ettigimiz mmnferin
0nemli bir bOltmiln{l iki yada {lg beg
kurulug ahyor ve Uuntartrem tenai
TtTr.d"Ii anfagma $arrtanyla ve sokg0gl0akalanndaki sanayi kuruluplanyla
9ok korkung ,,plAR"larryli 

yani
buradaki bulunduklarr tlkelerieki
gabalanyla basn gabalarryta kenJi
mantrklannr kendi lobilerini dne
grka'abiliyorlar.

-bp[k karkr, destek yapaca{mr
biliyorurn

Bu duygu ve dilgilncelerle hepinizi
saygl ve sevgilerle selamhyorum.

MEIIMETAKBAY

Eksperler Derneginin j0. yrhnr
kulluforum. Ve bOyle bir toplantrda
sizlere hiap eune finatr yaruttrklan igin
EksperlerDeme$ Ba$kanma ve yd,netim
Kurulu Uyelerine tegekkllrlerimi
sunuyorum.

Benden dnceki konupmacr Genel
M0dtlrlerimizin bir gok gdrttqlerine
ytlrekten katrhyonnn Tth* filtUncUIUgU
bir sorun igerisindedir ve buna bir 9*ipyolu bulmamn lanm. Turkiye l9S{i

lnllinOeti Trlrkiye degit. Dunya,da
degil. 1980 0ncesi rakamlanna
baktrgnuzda Tilrk Sigara p azundaT}
rylgo yotuk bir sigara var. En yilksefe
gilarg ddnemlerde T0mityon kilo olrnrl.
Buna kargrhk t0filn ilnag eden Orel sekt#
mensuplan yllda ortalama g0-90 milyon
.kiP ry*n ihrag ediyorlar. nemek ki
o.rmci tespitimizin gu ohnasr gerekiyor.
Turk 

.Turunu igerde turl Sigara
Sanayiindeki kullammdan 

"iyral 
ari

alebe balh birilrilndilr.

lkincisi, ulmn giftgisinin gelir
d[zeyini ve $arrlamt isrikrarh bir gekitde
en iyi.dflzeyde rutrnak 

"o*nauyri.lfiracatla gok irtibath bir sektOr olarak
ihracat olarak- sagladrgrmrz fryd;t;
ull(eye kazandlracak dOvizi ,n Urt
dfzeyde tutacak birpolitika tayin 

"unetmecburiyetindeyiz.

. TelelolarakTth*Ttt0ncill{tg0olarak
istikbaldeki tablo nedir.

lir defd gok 0zel bir ilriln{trn0z var
l3nt bu sektOru dunya uzerinde butik
br urthune sahibiz. lhracat bakmdan
11]rip olduSumuz bu rfnn0n krymetini
bihneliyiz

_ ikincisi bizim bu tr0nrlmilz yani EgeTlltilnu ihracat bakrmrnJin
rakiplerimizde gerileme vmdr zaynama
24 oro|- ga6at leee

Bir diSer Ozellik dezavantaj olarak
sdylflyonnn. Az Onceki sdyleait teriml"
de baf,lantrh siyaser. Bu konudaki
sipsiluin yaklagum tesinltfe ma vaaefi
kayglar igindeki yakla,glnlardr.

En dnemli handikaplanmrz brurlardr.
$imdi gOzttrn nedir gdzilrn buradangrkryor. Bu handikaplarrmrzi

dazavantajlanmlzl yada- burdaki
el$ilerimizi asgpriye indircr* qutd*,
lvartajlanmz da geligtirecek gabalardr.
90dhn burada gimdi 0retirn.te rlgili yapry
deligtiremey n dezav antaj of urufr. emu
alcr piyasalannrn ozelligine tartifrt
siyasilerin krsa vadeli 

"tf.ife.in. 
iargi

nqr 
9]u*urabitiriz. Bilgili, bilingli, uarnyadeti Org0tlfl gabalar olugturabitiriz.

Bizimyapabilecesimiz Uu. gunu d;
yapacak gflce TUrkiye, Tilrk insaru sa]rip
olmahdr.

Ben 
.inanryorum ki dogruyaktaSrmlarla biz tUtUnUmUzU

Amerikanm Virginia ve Burley,ilt0"i;
fiyatmda ve onlann ortalmrra fiyatlarnun
biraz daha [zerinde nrkbiliriz. ffi U.uzun vadeli, planh, bilingli yakta;un Lu

i::yg By da yaprlamayacak 6ir eeyclegldir. Ben bu heyetin, eksperlerin,iu
rge en yakm sektdr olarak en yakm
kategori olarak bu bilingle bu konulaJ

, ! 1983'ten sonra, 6nce T0rkiye,ye
srgaranln ithaline izin verildi.
Arkasrndan bir yasayla T0rkiye,de
yaoanctlann da sigara fabrikasr
kurmalanna izin veriirli. furk Sijara
Pazan 70 milyon kiloluk ttitun
xunanm-mdan, I 992 yrlurda I 0 I milyon
ta toya gftryor. Bu pazarda Tekel,in jayr
73 milyon kilo. XioO fu,* futununO.n
thetilen sigralann mihar iribanylu p"za,
pay 49milyonkilo. I0l mityon tciioaa,

]g,qtV.or 
t<ito. Def,er otarak h;,.rg*;

gox dana aga!:dayu.

. ^Hepiniz 
biliyorsunuzki yerli sigarayr

I 99 P liraya satryorsun yuU*", iig#u
400 bin lira. Bu I'e 3, I,e 4,e varaibir
pay demektir. T[rk Tfifllnllnden mamul
si,C.aralaln pa zar paytdaralmaya devam
:aryor. En iyi ihtimalle 45 milyon kiloda
kalacafu. Tthk TUt0nilnUn fazar payr
gu anda 7o2 I'den ibaret . l<alny"lg btoran Amerikan harmanh tilt0nler
led-iEimiz sigaralarda. nu sigarahrAa
Philip Morris bu sene 26 miry;, tilt;
gdryg. Reynolds muhtemef* ZS-S *if -yon kiloylakapatacak. Brmlannt elr*
32-33 milyon kilo amsmda bir mkarn
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Tekel'in Amerikan harmanh sigaralar
pazar pay,r 30 milyon kilo civarrnda
gergeklegecek. Amerikan harmanlr
sigaralar Pazar paymda rakiplerimiz
Tekel'igegmiq durumda.

Ortada bir sorun var.

Bugiin rsrarla savunulmaya gahgrlan

yapr de$igtirilmesin, Ozellegtirilmesin,
yabancrlara verilmesin, dedigimiz
yapnm Tekel'i ve Tiirk Tiitiinciiliisiinii
getirdigi nokta bu.

Yapilanlann usulsiiz oldulunu iddia
etmek miimkiin degil. Benim gahsen

kafi ldgun-kaulmadrgrm noktalar var.
Bu soruna gOziim bulmak lazrm. En

ideal gOziim yabancrlarla ortakhk.
Bunlara %51 hissesini vermek
olmayabilir. Tekelin toptancr bayii
arkadaglar "Tekel'in Fabrikalannr biz
satrn alahm" dediler. Bu projenin bedeli
280 milyon dolardrr. "Bu fabrikanm
ingilizlere deSil de size satrlmasr igin
teklifi nizi hiiktimete gOtiireyim" dedim.
Muhtemel biitge hedefimiz I katrilyonun
iizerinde olacaktrr. Demek ki bizim
ciromuz ile deSerlendirildipinde yatrrn
oran ancak o/o2-3 arasrndaki bir rakama
tekabiil ediyor. Bdyle bir yatnm rakamr

bu sahadaki bir igletrnenin olalan bakrm
ve onanm giderleri igin dahi yeterli
de!ildir.

Sigara sanayinde bir gergek var
aldr[rmrz makinalar 15 yrlda eskiyor.
Tokat Sigara Fabrikasmm kuruluq tarihi
1985.2000 yhndabitiyor bu fabrika. Bu
fabrikayr yapmak igin 300 milyon dolar
lazm. Balhcayr tamamlamak igin asgari

50 milyon dolarlazmr. Oraya 150 milyon
dolar d4 satmda bir yatrrm yaprldr.

Tekel'in 0zellegtirilmesi konusuna
gelince; halka arz edilebilir, gahganlara
arzedilebilir.

Haznlanan ll77 sayir yasanln
degigtirihnesiyle ilgili bir taslak gu anda

birhtikiimettasansrdn I 177 sayrh ttittin
ve tiitiin tekeli kamrnu, 196 sayrh kanun
ve ll96 sayrlt kanun giincelligini
kayb€tni$ir. Yedinci Beq Yilhk Kalkmma
Plam hedefleri arasmda sayrlan altematif
yasa Milli Tiitiin Komitesinde tegkil
edilen bir alt komisyon marifetiyle
hazrrlandr. Tasarrya Tekel Genel
MtdiirlUgU adma verilen imzalara ben
gatrsen katrlmadrm.

$u anda hiikiimet tasansr haline
gelmig olan kanuna gOre bundan bdyle

tiitiin eksperliIini sadece Tiitiin
Eksperleri Yiiksek Okulunu bitiren
arkadaqlarrm v y apacaklardr. Bunun
anlamr gudur. Tekel degil bundan bdyle
Ttirkiye'den t[tUn almak isteyen
ahcrlarur eksperlerini aynr anda bu ahm
noktalannda bulundurmalan ve herkesin
g0zU Oniinde agft artlrma suretiyle
tiitiiniin satilmasr demektir.

Ttirk Ttitiinciiliisiine biiyle bir
Ozellegtirmenin verebilece li zar arlar
gerekgesinde Tokat Sigara Fabrikamzla
ilgili olarak KiT Komisyonumuz bu
6zellegtirme ile ilgili ilanrn iptalini
hiikiimetten temenni etmek kararrna
vannl$ durumda.

Akhisar Fabrikasryla ilgili olarak
vanlan anlagma bu anlaqmarun hukuka
aykn iddiasryla sendikamz yiirutueyi
durdurma ve bu iglemin iptali amacryla
iki noktada idare mahkemesine
bagvurmugtur. Ankara 3. idare
Mahkemesi y0riitmeyi durdurma
talebini reddetnigtir.

Qoluk gocu$unuzla salhkh ve mutlu
giinlerde Tekel'i daha uzun ve saghkh
kilacagrmz giinlerde mutlulukla ya$aym.

Hepinize saygl ve selamlar. O
ocafr- gu6at leee 25
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05.I ?:1998 Tarihinde yaprlan
TURK TUTUNUNUN NTIITU- NUGUNU. YARINI

Konulu panelden, Segme Sorular
soRu leli neri;: Mevcut
yaprlanma igerisinde, Ttirk Tiitiintiniin
gelecegini ilgilendiren kararlann
alrnmasr agamasrnda biz Ttitiin
Eksperlerinin katrhmr miimkiin
olmamaktadrr. Bu nasrl aqrlabilir.
cEvAP (ATILLA CANDIR): Teker
teker yaprlan mticadelenin bize
getirece$i sonuglar gok srmrhdrr. Onu
a.$manln yolu, bir dtigiince etrafinda
6zlti, doSru bilgilere dayah olarak
iletigim araglanm etkin bir gekilde
kullanmaya gahgmaktrr.

- Tiitiin Eksperleri tabi ki gu anda
gok giiglti bir kurulug, bir sivilioplum
drgiitii olmak durumundadrr.
Amerikan trcistlerinin Tiirkiye,ye
ycinelik arzulan, her devirde iligkiie
bulundu$u siyasilerce gtindeme
getirdili bir konu olmugtur. gu anda
Marlboro,yu Tiirkiye'de yapan
ortakhgrn Ttirk ortaSr Sabancr, bir iki
defa benim koluma girdi belki daha
tazla;' "Apan brakrn gu sigarayr biz
yapahm da do!"ru diiriist sigara igsin
halkrmz" demek gibi bir ifad. t*tUoar.
Tabi o zaman kendisine sd,ylenen
guydu; "Hayft, bir kamu kurulugu
olarak sizin sdyledi$iniz kadar garesiz
degiliz." eiinkii Ttirkiye'de 9ol Aunu
kaliteli bir tiitiin iireticisi, ttittn
planlamasrrun yaprlmasr ve ona dayalr
olarak da Tiirk igicisinin her zarnan
tercih edebilece[i bir sigarayr sunmak
olanaklarrnr bulacaprz, bulmal ryrz,
bulmak zorundayn. ESer bu glrk
do$u gahgrrsa, bunun mekanizmalan
iqletilebilir.

soRU (MUSTAFA SEYDiOGUL_
LARI) : Rahmetli Giin SAZAK,Tn
Gilmriik ve Tekel Bakanlr[rnr
devralrrken Tiirkiye'de olugirrrg
sigara kagakgrh$r mafyusrn,n gok

,ul::lu tiitiin ve sigara firmalarryla
baflantrsr ve l2 Eyliil Oncesi Tercir
odaklannrn olayla ilgisi hakkrnda
bilginiz varsa deserlendirir misiniz.
cEvAP (ESAT Cuqrury: reso
cincesinde o ddnemde kagakgrhga
kargr gok krsa siirede gok yogun iir
mticadele baglatrldr. Bizden sonraki
drinemde Bakanhk yapan zat saylr
zat, yargilandr ve yolsuzluk ytiztinden
hiikiim giydi.

Tiirk Ttittinciiliigii lehindeki
mticadeleyi stirdiirmeniz konusunda
size ancak dua edebilirim. Bu konuda
direnmenizi tavsiye edebilirim. Siyasi
iradeyi etkileyecek olan unsur sizsiniz.
Gerekirse iireticileri bu konuda
seferber etmesi gereken, onlarrn
emeklerinin kargrhgrnr alabilmesi igin
mticadele etmelerini organize etmesi
gerekende sizlersiniz.

Hepinize baganlar diliyorum.

SORU (NiyAzi ADALr): Tiirkiye
yer klireden ve batrdan izole edilemiz.
Edilmeden yabancr Uriinlerin
tasallutundan nasrl kurtarrlacak.
Yrlgrnhk bize yakrgmaz. Ama gergekgi
de olmahyrz. Ve soruya yanrt igin
beyinlerimizihrpalamalryri.
cEvAP (ORITAN 6znr1: Tiirkiye
bundan tig sene 6nce Giimrtik
Birligine girdi. Giimriik BirliEine
girmeden, Avrupa BirliSi Ortaltrt
Konseyine bagvurarak sigaranrn ve
kryrlmrg tiittintin hassas tiriinler
listesine alnmasr miimkrindii.

- ,'N. yapmahyn." Diye soran
arkadagrm Sayrn Niyazi Bey burada
olsaydr ben kendisin e,,Siz ne y aptnrzbu konuda Niyazi Bey;' 

-diye

soracaktrm.

. Biz, Avrupa Birlipinden, batrdan
izole olahm. Tek bagrmrza ayrr bir gey
olalrm diye bir gey sdylemiy oruz.

^. ..-.A.u.b" Ttirkiye,nin Avrupa
Birligine girmesi, sigara fabrikalanmn
gok uluslu girketlere satrlmasr $arhna
mr bafhdrr?

Biz, Ti.irkiye'de tiittin iireticisini
sefalete mahkum edecek neticeler
dogacaSr igin bunun kargrsrndayrz.

f ulyl.gtgralesmekle, avrupa eiiigi
ile birlik halinde otmakla triiUir ifg;i
yoktur. Avrupa'da monopoller var,
MEHMET AKBAY: Trirkiye dahil
Avrupa'daki higbir iilkede monopol
yoktur.
ORIIAN 6Znf: Monopol yok ama
sigara fabrikalarr kendinde olan

Rahmetli Giin Bey, bana dedi ki
"Bu girketler, Amerika,daki en biiytk
girketlerden bir tanesi, iotsrkrgtrnyorl ar bizi,, kurulu sigara
fabrikalarmn ortak olarak firetitde
tutahm, sizin standardrnrzr arttrrairm.
Once tetkikte bulunahm,, falan gibi
teklifler getiriyorlar. Bu konuda
Tiirkiye'deki gok dnemli kigiler
baskrda bulunuyorlar. Bunlan nasrl
aSaca$tz. Ne yapacaprz,, dedi.

_ Ben kendisine ,,yapilacakiqin 
Tiirk

Tiitiinciiltifiine ne 6lgride zarar
verecefini, burada direnmek
gerektiSini,' anlattrm.*ytzde yiz
hakhsrn. Hi9 tereddiit yok.,, Dedi.

9Uy* orradaki olay guydu arkadaglar.
Qok net bir olaydr. Siz Ttirk
Tiittintinden gegimini saglayan 3
milyon kiqinin grkannr mr tercih
edeceksiniz. yoksa Sayrn Sakrp
SABANCI,nTn grkarrnr mr tercih
edeceksiniz.

Benim kanaatime g6re, bu iginde
bulundugumuz durum, biitiin
olumsuzluklanna kargm yine de bu
sdylemig oldugum mekanizmalarr
gahgtrracak bir rirgiitlenme ile gaba ile
karar mercilerine anlatrlabilir.
Ozellegtirme kapsamr igerisinde ortaya
grkacak olan sorunlar, Tekel'in <iltimii
delil, 

_bagka kogullarda, bagka
yapilarda yagamlru devam ettirmesi
sonucunu verebilir.
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Bu bir siyasi tercihti.
Haysiyetliyseniz 3 milyon kiginin
grkannr tercih edersiniz. Haysiyetsiz
iseniz Sayrn Sakrp SABANiI,nrn
grkannr tercih edersiniz.

Rahmetli Giin SAZAK Bey kendisi
6zel sektdrden gelmig olmasrna
11$men, Devletin grkarrnr, Tiirk
Milletinin grkannr her geyin iistiinde
gdren bir insandr.
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kuruluglar var. italya'da sigara
fabrikalarr kimin. Onlan. Bizde boyle
sdyliiyoruz. Monopolti kaldudrlar,
sizde kaldrrdmz, kaldmn. Ama sigara
fabrikalarrnr gok uluslu girketlere
devretmek, Avrupa Birlifinin, Diinya
ile biitiinlegmenin, globallegmenin
zorunlu krldrSr tek yol de[ildir.

soRU grusnvin gANAP): Tekel
ile 6zel girketlerin tiitiine bakrg farkr
var mrdrr. Fark nasrldrr. Tekelin bakrq
agrsr ekiciden ahnrp, aractlara
satrlmasr, ihrag edilmesi, sigara
fabrikalannda kullanrlmasrdrr. 6zel
girketlerde ise tiitiinii ekiciden nasrl
ucuza altrz bakrgr mr vardr.
CEVAP (MUSTAFA Cugl$:
Tekelin tiitiin konusunda iki gapkasr

var. Biri, yaprak tiitiin konusunu
Tiirkiye'de ydnlendiren, ydneten,
yiiriiten bir kurum olma kimlili. Biri
de sigara sanayicisi kimli$idir.

Tekel yaprak tiittin konusunun
tanmsal ydniiyle uzun vadede saShkh
yiiriimesinin gartlannr sa[lamak
zorundadrr. Tiirkiye'de tiitiin
safiglannda e[er biz tiittiniin ihracat
fiyatrm dopru saptayabilirsek, bunu
kendi agrmrzdan daha da elverigli hale
getirebiliriz.

Bugiin, alternatif tiriinlerde
dtigiiniildii$iinde tiitiinde
siibvansiyonun, miidahale ve hedef
fiyatlann gok hayati rol taqrdr!,rm kabul
etmiyorum. Dolayrsryla Ttirkiye'deki
diper sanayiciler gibi, Tekel Sigara
Sanayii de rekabetgi bir fiyat diizeni
iginde kendi gelirlerini saflayacaktrr.
Ttrkiye'deki kuruluqlan da, sigara
sanayicileri de Tiirkiye'de bir sanayii
tiretimi yapryorlar, Tiirk Tiiti.iniinii de

kullamyorlar, kendi tiittinlerini de ithal
ediyorlar. Birde bunlar gok uluslu
girketlerin Tiirk Tiiti.inii satrn alan
buradaki uzanilstdular. Bu nedenle
yaprak tiitiin fiyatlarrnr gcizeten
politikalanm daha iin plana grkanyorlar.

soRU (FARUK Cor,rrXln;:
Biiyiik bir holdingde ydneticisiniz.
Sizin gdziiniizle Tekel'in holding
organizasyon yaplsl iginde
de$erlendirilmesi nedir. Bunun yaprhp
yaprlamayacaprm, yaprlabilirse nasrl

bir organizasyon dnerirsiniz.
cEvAP (MUSTATA GUQLTD: sen
olayr bigim meselesi olarak gdrmemek
istiyorum. Daha gok nitelik meselesi
olarak, bir igerik meselesi olarak
giirmek istiyorum.

Asrl igin igeriSi, yani kimyasr
6nemli. Nasrl bir tempoda gahqacagrz.

Nasrl bir anlayrgla yaklagacagrz.
Yatrnmlara nasrl bakacaprz. E[er tekel
rekabetgi gartlarda sigara sanayiini
yaprlandrracaksa, ki 6yle olmahdrr.
Tekel nostaljik bir qekilde Akhisar'r
veya orayl burayt canlandrrmaya
takrhp kalmamahdrr.

Akhisar, Balhca, Qi$li vs. bunlara
uzun siire takrhp kalmrgrz. Philip
Morris'i, Reynolds'u gidip gdrdiik,
adamlar 150 bintonlu( 200 bintonluk
tek bir fabrikada o giinkti ihtiyacrn ve
ihracatm bir bdliimiinti kargrhyorlar.
Yani artrk biz tilgek ekonomisini de,

rekabetgi qartlarr da diigiinmeliyiz.
Sigara fabrikalanmn yaygurhgm de$I.

Ben, "Tekel yatrrrmlardan
korkmamahdtr."diyorum. 2-3 mily ar
dolar cirolu bir kurulug 100 milyon
dolarhk bir yatrrrmdan korkmaz. Bu
kadar gtiglii bir kurulug 60 milyon
dolarhk, 100 milyon dolarhk yatnmrn
kayna[rm gu yada bu qekilde bulur.
Ozel sekttir bakrgr ile bu yaprlrrdr.

Markalanmrzrn de[erini bilelim.
Bugiin artrk sanayide sabit sennaye
yatrnmlan gok anlamh defildir. Aslolan
o iiriindiir. O markadrr. Markalanmz
deferlidir. Birikimin sonucudur.
Bunun igin ilgi gdrmektedir. Onlarrn
i.izerine odaklanahm. Geligtirelim.
iyilegtirelim. Yeni markalar grkarahm.

Tekrar saygrlar sunuyonrm.

MEHMET AKBAY: Sigara
Fabrikasrnda gahgan bir eksper
arkadaqrm, destekleme sorunu ile ilgili
bir sorunu dile getirdi. Bu destekleme

hizmet iicretinin 6denmesine,
Bagbakanlft Yiilaek Denetleme Kurulu
ve Hazine kargrdrr. Ancak gunu ifade
edeyim, daha genel bir tilgiiye
baSlanmasr mecburiyeti oldu[unu
hissediyorum.

Sorularm biiyiik go[unlulu son
olarak 18 kigilik kadro ile agaca$rmrz

slnav ve bu srnava katrlacak eksper

arkadaglarla ve bunlarm Tekel'de ige

baglatrlmasryla ilgili. Bunun srnav
komisyonu teqkil edildi. Srnavlar
yaktnda yaprlacak. Bundan sonra
okuldan mezun olacak arkadaqlanmz
igin kadro taleplerimiz olacakhr. Higbir
arkadaqrmzr drqanda brrakma gibi bir
diigiincemiz siiz konusu olamaz.

Ancak, gerek beraber gahqtrfrmrz
eksper arkadaglarrmrzrn, gerekse
okumakta olan aday eksper
arkadaqlanmran bu meslegin gelece[i
ile ilgili olarak endigeli olmalan igin ben
bir sebep gdrmiiyorum. Tiirkiye'nin
gok iinemli bir iiriinii olan ttitiin bu
topraklarda varolmaya devam
edecektir. Dolayrsryla bir Destekleme
Miiessesesi her zaman varolacak,
iireticinin desteklenmesi devam
edecektir. Eksper arkadaglarrn ister
Tekel adr altmda olsun, ister bagka bir
destekleme miiessesesi adr altrnda
olsun, bu alanda gahgmaya devam
edecekleri kugkusuzdur. Kaldr ki qu

anda hiikiimetge benimsenmiq olan
tasan gergeklegirse, bu agrk artrmalr
satrm piyasalarmda gok daha fazla
arkadagrmzrn, bugi.inktiniin en az iki
katr arkadaqrmrzrn lzelsektdrde gahg-
ma imkam bulacafrm hesaphyoruz.

Tekelin gelece[i ile ilgili bir takrm
endigelere kaprhp, bununla ba$lantrh
olarak "meslegimizi ve igimizi de
kaybediyor muyuz" endigesini
gergekgi bulmuyorum. Dolayrsryla
bizim topraklanmzda yetigen tiitiinler
Milli de$erimiz! onu savunzrc a$rz, onda
bir endige yok. Ama daha btiyi.ik
yapraklrsr da bizim ttifiiniimiiz olmak
zorunda.

400 sene 6nce 300 sene 6nce
Tekel yoktu. 2000 yrhndan sonra o
veya bu gekilde dzellegtirilerek
bugiinkii yapr devam ettirilmeyebilir.
Ama Tiirkiye'de daima tiitiinciiliik
olacak, Tiittin Eksperleri olacak, ama
Tekel adr altrnda mr gahgacaklar. Ne
olursa olsun Tiirk Tiiflinci.iliifti higbir
zarnan baqr bog brrakrlamaz.

Tiirk Tiitiinciilt!iintin
savunulmasr konusunda, kagakgrh[rn
dnlenmesinden, vergi diizenine
Tekel'in yaprlanmasmdan iizellegtir-
meye kadar bir dizi tedbir iizerinde
galrymak zorundayn.
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$u anda vergi sisteminin
yaprsrndaki bozukluktan dolayr
Amerikan Harrnanh sigaralar, Tiirk
Tiitiiniinden mamul sigaralardan
daha dtigiik oranda vergilendiriliyor.
Eper bu topraklarda iiretilen tiitiinti
gergekten savunmak istiyorsak,
Tiirk Ttitiiniinden mamul
sigaralardan bugiin oldufu g ibiyoT 3
delil, herhalde enfazla%o58 veya
Yo55 vergi ahnmasr lazrm.Birpazar
bdyle korunur.

SORU (KEMAL PERIe: yabancr
mengeli tiitiin ve sigara ithalinin
Tiirkiye'ye yiikledi[i parasal boyut
yerli sigaraya etkisi Yo kagnr. 6zel
sektdrde tiittin iglerinde 36 ay
gahganlara eksperlik yaptrrma
sorunu var. Siz ne diyorsunuz.
cEvAP (MEHMET AKBAY):
1998 yrhnda 105 bin tona ulagan ig
pazar sigarapayrmn yaklagrk 57-5g
bin tonu Amerikan harmanlr
sigaralardan olugmaktadrr. Bunun
igin dtinyanrn gegitli ycirelerinden
Ti.irkiye, yaklagrk 50 bin ton iri krtah
tiittin ithal etmektedir. Bunun
yzulsml Tekel, yansmr rakiplerimiz
ithal etmekte ve bunun igin ddenen
para 350 milyon dolann tizerindedir.

$u anda 250-300 bin ton
civannda dolagan Tiirk tipi ttitiiniin
rekoltesi yanrnda, Tiirkiye'nin
bugiin igin 50 bin ton olan iri
yaprakh tiitiin ihtiyacma kargrhk,
flue-cured ve burley tipi ttitiin
iiretimi 1997 yrhnda sadece 5 bin
ton olarak gergeklegmigtir. Bunun
krsa siirede l5 bin tona grkanlmasr
ve bunun datamamlnln Tiirk Sigara
Sanayiinde kullanrlmasr imkanr
tesbit edilmigtir. Bu nedenle Tekel
ve Reynold firmasr birlikte
REYTEK isimli bir firma kurarak,
Tekel olarak bu firma aracrhsryla
Tiirkiye'nin iri yapraklr tiittin
ihtiyacrna dair soruna bu yollakatkr
sunmaya gaba sarf ediyoruz.

6zel sektdrde36 ay gal4anlarrn
eksperlik yetkisi kullanmasr yolunda
baglangrgtaki tasarrda yer alan
hiikiim Hiikiimet tasansrnda yoktur.

!^oRU (lvrEHMEr lil adan;:
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Maltepe ve Samsun gibi tamamen
Tiirk Ttitiintinden yaprlmrg sigaralarr
aym ad ile iiretmeye veya satmaya
merakh olan sigara tireticileri neden
kendi adlanna iirettikleri tamamen
Tiirk Tiitiiniinden olugmug sigara
yapma yoluna gitmemiglerdir.
CEVAP (MEHMET AKBAy): Bir
sigaranrn bir pazarda yer bulmasr
onun tiiketiciler tarafindan uzun
yillar boyunca tarunmrg olmasrna ve
pazafiaki imajla gok yakrndan bagh
bir olaydrr. Reynolds Firmasr bir kag
yrl 6,nce Ege adr altrnda tiimi.iyle
Tiirk Tiitiiniinden mamul bir
sigarayr Tiirk Pazarlna sunmu$
ancak bu sigara pazarda kullanrlan
ileri teknoloji ve pazarlama
htinerlerine ra[men bir bagan
gdsterememigtir.

Bundan kasrt e$er Samsun ve
Yeni Harman markalarrnrn Reynolds
Firmasrna, Akhisar Fabrikasryla
devri ve tahsisi ise, bu sigaralar gu
anda yaklaqrk 100-110 bin TL. lik
fryatlarla satrlmaktadrr. Bu yrl ekici
tiittin piyasalannda bizim iireticiye
ddedi[imiz ortalama tiitiin bedeli 4
dolar 4 centdir. Agapr yukarr Ttirk
Tiitiiniinden mamul sigaralanmrzrn
fabrika grkrg fiyatr 4 dolara egittir.
Yani tiitiin fiyatrna satabiliyoruz
ancak sigaralarrmrzl

soRU (ERGUL YAZTCT):
6zellegtirme yaprlmadr!rnr
dtigiiniirsek, Tekel'in dniimiizdeki
beginci yth sigaraPazar payr ve ti.itiin
ihrag miktarr ne olabilir. Tiirkiye,de
tiretilen ve zararrna satrlan tiittin
ttirlerinin iiretim miktarlan ne olur.
cEvAP ( MEHMET AKBAY):
Bizim elimizde bununla ilgili bir
projeksiyon var. Maalesef sonuglarr
gok olumlu defiil. Tiirk Tiitiiniinden
mamul sigaralann pazar payrndaki
kiigtilme devam ediyor. Takriben 10
yrl sonunda bu rakamrn miktar
itibanyle %o30' lann da altma inecegini
tahmin ediyoruz.

Katrldrklan igin bagta eski Genel
Miidiirlerimize ve biittin siz
arkadaglarrma, meslektaglarrma
gahsrm ve Tekel camiasr adrna
tegekkiirlerimi arz ediyorum. e

ZiRAAT
vruHrNoisr,nRi

ODASINDAN DUYURU

Odamrz Genel Merkezince 1 999
yrh tiye olma ve 6rgi.it belgeleri
iicretleri yeniden dtizenlenmigtir.

Buna g& e Zir aat Mtihendisleri
Odasr odentileri 600.000 TL.lay
olarak belirlenmiqtir. Aynca ddenti
borcu olan i.iyelerimizin borplanm yh
iginde cidemeleri, aksi halde Ziraat
Miihendisleri Odasr Ttiziilii madde
57 b/; "Yrlhk odenti borglanm yrh
iginde <idemeyenlerin yrlhk ddenti
borglan, iginde bulunulan yrhn cidenti
miktanna g<ire hesaplarur" uyannca
ddemek zorunda kalacaklardrr.

DOGUDAN BIR I$IK
6vrUsU...

Bir Qinli baltasrru kaybetmiqti.
Onu komgusunun oglunun galdl$ru
saruyordu. Bunda da yamlmadr$lna
inamyordu. Qiinkii onun yiininigil,
bir balta hrrsrzrnrn yi.iriiytigiine
benziyordu. Ytizt bir balta hrszrrun
yiizti gibiydi. Konuqmasr da bir batta
hrstzmn konusmasmdan farkszdr.
Onurl bir baltalursrzna benzemeyen
higbir yaru yoktu. Fakat bir gtin
adam, baltasrm bahgesinin uzak bir
kcigesindeki bir hendegin iginde
buldu. Ertesi gtin komqusunun o$luna
baktr. Yririiyiigti, hig de bir balta
hrsznrnyiiriiyttqti gibi degildi. ytizti
de bir balta hrrsrzrnrn ytztine
benzemiyordu. Konuqmasmrn ise, bir
balta hrnzum konuqmasryla en ufak
bir benzerli[i bile yoktu. Onun bir
balta hrsrzrna benzeyen higbir yaru
yokhr.

LiaDse
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Qeviri: BurhanNALBANi
DiyarbakrrY.T.igleme

FabrikasrMd.Yrd.

DEDEKTOR

Ttitiin tav oranr bizler igin kalite
demektir. Qok fazla tav giiri.imeye
sebep olmakta , az tav ise tat ve
dokuyu etkileyerek miigteri
qikayetlerine sebep olmaktadrr.

israil' de Malcam Ltd. tiittiniin
dziindeki nem miktannr dlgmek igin
mikro dalga teknolojisinden
yararlandr. Bu teknik ikisi
kesinlegmig, ikisi de heniiz
kesinlegmemig toplam 4 patente
sahipir.

Ti.itiin balya halinde veya tiretim
hattrndan gegerken , Malkam' In
MMA 4020 analizririi, hem hzk hem
de anmda do!ru dlgiim yapabiliyor.

Analizdr yiiksek frekansh mikro
dalgalarr, balya igine gdndermekte
ve bu mikro dalgalar, tiitiin balyasr
iginde ya absorbe edilmekte, yahut
degiqmektedir. Mikro dalga
diizeyindeki de[igiklik bilgi iglem
iinitesince de[erlendirilerek tav oranr
tespit edihnektedir.

$irket yetkilisi hrzh, zamarunda,

dolru tav almanm iiriin kontroli.inii
kolaylagtrraca$mr, ve bu da i.irtin
kalitesini yiikseltip maliyeti
diigtirecelini sdylemiqtir.

$u anda kullanrlan sistemde;
6rnek ahnr. Labaratuarda tartrlr.
Buharlagma yaptrmak igin rsrtrlrr. Bu
tsttma esnasrnda ttitiiniin
biinyesindeki su buharlagr. Sonugta
tiitiin tekrar tartrlrr ve a[rrhk farkr,
tiitiintin tav oranml gristermig olur.

Bu sistem zaman aldr$r gibi
suyun buharlagmasr esnasrnda
birtakrm kimvasallann da ucmasma

lAgANClBASS{DAN YASANClBAS1NDAN YAgANCIBAS1NDAN

sic.q.RA iqnnn
CEZASI

ingiltere'de sigara sanayine
sargl malzemeleri sa!layan
fabrikada, sigara igme yasa[rna
uymayan denetgi iginden oldu.

Karar; denetgi kendi arabasryla
fabrikadan grkarken video
kayrtlanndaki bir anhk parlamarun
tespit edilmesiyle ahndr.

11 yrldrr qirket adrna gahgan 54
yagmdaki John Dixon, o anda sigara
igmedi[ini, igse bile kendi arabasryla
oldu[unu, ancak videodaki
parlamanm sebebiyle ilgili kanrtrnrn
olmadr$rnr sciyledi. Buna ra!'men
fabrika sahasrnrn iginde sigara
igti[ine karar verildi.

Endiistri mahkemesine
baqvurmaktan bagka garesi
kalmayan Dixon, kendisine yaprlan
bu haksrzhgrn (?) kaldrrrlmasrnr
istiyor.

TA$KENT FABRIKASI

sebep olacaSrndan do$ru
olmayabilir. Oysa yeni sistemde
mikro dalga teknolojisi, sadece su
molekiillerini rilgmekte, dolaysryla bu
hata, en aza inmektedir. Goriildiilii
gibi rsrtmah sistem pahah, zor ve
giini.in gartlarrna denk
diigmemektedir.

Ayrrca mikro dalga teknolojisi
balyayla, iiriinle fazla temas
gerektirmedili igin iiretimde bir
karrqrkh$a sebep olmamaktadrr.

Cihaz bir iki giinde kurutulduktan
ve bilgisayar ba[lantrsr yaprldrktan
sonra, tav oranmm yanrnda, diler
bilgileri de (Kilo, rsr, kalite, nem
grafikleri...) vermesi igin diizenleme
yaprlabilece[i belirtilmektedir.

Tobacco Reporter
Eyliil1998

KAPATILIYOR.

Ydresel ihtiyaglarr kargrlamak
iizere kurulmug olan BAT ( British
American Tobacco) baqkanhlrnda
bir gurubun sahip oldugu bir fabrika
kapatrhyor.

Ozbekistan'rn bagkenti
Taqkent'teki fabrika yerlegim
yerlerine yakrnhgr ve ekolojik
dengeyi bozdu[u ayrrca;
modernlegtirme igin gerekli yatnmm
yaprlamamasr Sonucu, lokal otorite
tarafindan kapatr hyor.

Fabrika' nnYo 70' ine sahip bir
BAT yetkilisi modernlegtirme igin 60
milyon dolar gerektiSini bu yiizden
fabrikanrn ofis, garaj yahut anbarlara
ddnmesinin kagrnrlmaz olduSunu
sriyledi.

Tobacco
intemational

Ekim 1998

Tobacco Reporter
Kasm 1998

A.B.D. TUTI]N
PTYASALARI

ABD'de uygulanacak kota
miktarr ve fiyatr agrklandr. Flue-curet
tiitiinii igin kota 807.6 milyon pound,
fiyat destefi ise pound baqrna 162.8
cent civarmda gergeklegti.

1998 burleytiitiinii kotasr ise
637.8 milyon pound ve pound
bagrnal 77.8 cent' lik destek fiyatryla
belirlendi.

Tobacco Reporter
Arahk 1998
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TUttin Eksperleri Dernepi 50,inci
yrlmr kutluyor. Tiltilntin iiretiminden
tiiketiciye arzrna kadar gegen her
agamada kaliteyi belirleyen ve gerekli
dnlemleri sunan tiittin eksperleri aym
zamanda ekici ile ahcr arasrndaki
anla6mazlklarda hakemlik gOrevi de
yapmaktadr.

Cumhuriyetle yaSrt olan tiitiin
eksperliSi meslelinin Ttirkiye'deki tek
Orgtitii olan, Tiittin Eksperleri Derne[i
yanm asrdan bu yana sektOre hiznet
y.tw9r. Tiitiin Eksperleri Derne$i
Y0netim Kurulu Bagkam Faruk
Giilprnar, 50 yrlhk siiregte tiittin
eksperlilinin gok buyUk geligim
gOsterdigini belirterek gdriiglerini
DUNYA'yaagrkladr:

"Tttlin eksperligi meslegi geng
cumhuriyetimizle yagrt bir meslektir.
Reji d0neminde genel olarak gayri
Miisliimlerce yaprlan bu meslek, ilk kez
I 934 tarihinde 2506 sayrh,,Ekiciden
Ttittin Alma Kanunu" geregi 1936
ylnda yilrilrlUle konulan Tiitiin
Eksperleri Nizamnamesi" kapsamrnda
verilen "Tiitiin Ekperligi
Ehliyeftramesi" ile resmilegtirilmigtir. O
gtinden bu gtine egitim programrnda
degigiklikler yaganan T{tfinEksperligi
mesleli son olarak l9g3 yrhnda lisans
diizeyinde 4 yrll* e[itim alan Tiitiin
Teknoloji Miihendisi unvanh kiqilerin
yapmakla yetkili krhndrsr bir meslek
durumundadr. I 975- l9g5 yrllan
arasmda Tekel Genel MUdiirlilgilniin
burs verdigi ve ig garantisi otan tiiUin
eksperligi meslegi bugiln istihdam
sonmu yagamaktadr.

Tiitiin eksperlerinin tiitiiniin
iiretiminden titketiciye kadar olan
zincirde kaliteyi belirleyen ve ekici ile
aftcr arasrnda g*an sorunlar kargrsrnda
"hakemlik" gdrevi yaptrlma dikftat
geken Giilpnar, tiittin eksperlerinin
g0rev ve yetkilerini g6yle anlatfi:

"Tiittin eksperi, bityilk Olg0de ticari
deger ta$lyan tiltilnlin kalite tavini
giirevini yaparken, ekiciye kargr da
emegin takdirinin sorumlusudur. BuJA Ocafr- gu6at 1999

Drblan "Titk Tiitiinctlflgiintin Diin[,
Bugiinii ve Yarml" konusunu
tart4acaklar.

Diinya
05.12.1998

Cumhuriyet
25.11.1998

Ege tiitiiniiniin belirlenen ko tadffi &
milyon kilogram fazla grkrnasr
bekleniyor.

_ TUTUN ahm sezonu yaklagrken
Ege Bdlgesi'nde ttitiin tespit
gahgmalan devam ediyor. Ege
B0lgesi'nde rekoltenin kotayr yaklag*
8 milyon kilogram agmasr beklenivor.

MSNDATVSE7MELER
nedenle eksper-ekici iligkilerinin,
kargrhkh inang ve giivene dayanmasl
gerekir. Halen yiiriirliikt e olan ll77
sayrh Tiitiin ve Tiitiin Tekeli Kanunu
ve Tiititur ve Tiitiin Tekeli Tifzifiiine
g0re ttitiin eksperlerinin gOrev ve
yetkileri q0yle belirlenmigtir:
Tiitiinlerin de$erlerinin saptanmasr,
Yaprak tiitiinlerin fermantasyonu,
bakun ve muhafaza tedbirlerinin tayini,
uygulamamn denetimi. Tiitiin
mamulleri harmanlanmn tertibi ile
tfitiin mamulleri fabrikasyonunun
uygulanmasrn rn teknik denetimi.
TOJiin ile ilgili islah, iiretim ve teknoloji
gahgmalan. Kaliteli tiitiin tiretimi
saglamak amacryla ekicilerin
aydmlatrlmasr. Tiitiinlerin anza,
hastalft ve zararhlardan korunma ve
miicadele tedbirlerinin tayini,
uygulanmasrmn denetimi".

50 yrhn sorumlulufu
Tiittin eksperlerinin; iireticivi

aydrnlatnasq kaliteli tiitiin iir"ii.i u.
brrnun sanayide kullamhnasl aSanna_
smda kaliteyi denetleme mekanizmasr
agtsndan gok Onemli bir gdrevi yerine
getirdiklerini anlatan Faruk Giilprnar,
"Tiititn Eksperleri Demepi olarak 50
ylhk orrwlu gegmigimizin bize verdiSi
sorumluluk bilinci ile gelecekte de
Tiirk tttiinctililgiiniin hakenigi yeri
almasr igin hertiirlil gabayr
g6sterece$iz" diye konugtu.

Ilk kez genet miidiirler bir arada
Tiitiin Eksperleri DerneSi'nin 50 yrh

nedeniyle buSiin Fuar GOl
Gazinosunda yaprlacak etkinlikler
gergevesinde Tekel'de gOrev almrg 6
eski genel miidiir ile halen bu gOrevi
stirdiiren Mehmet Akbay Tiirk
Tiitiinc0l0giiniin Dilnii, Bugttnii ve
Yanm'mtart4acaklar.

Tiitiin Eksperleri Demeli yOnetim
Kurulu Bagkam Faruk Giilprnar'm
verdigi bilgilere g6re ilk olarak nitiin
konulu foto$af sergisi, ardmdan
'6Rejiden inhisarlara, inhisarlardan
Tekel'e Tfirk Sigaralan Sergisi'
agdacak. Saat I 3.00'te Fuar GOl
Gazinosunda yaprlacak panelde ise
Tekel Genel Miidiirii MehmetAkbay
ile Tekel eski Genel Mtidiirleri Mustafa
GU9IU, Stireyya yiicel 6zden, Orhan
Ozet, Esat Giighan, Atilla Candr, Recai

Tekel Genel Miidiirliisii galryanlarl
genel miidiirliigttn Ankara'ya
ta$rnmasl istemini diin dilzenledikleri
kitlesel bir gOsteriyle protesto ettiler.
Unkapam'ndaki Tekel Genel
MUdiirliigii dniinde diin toplanan
yaklagrk elli kigilik kamu gahqam,
"Ankara'ya gitrneyiz" slog ant alttlar.
KESK'e bagh Tirun Grda-Sen Istanbul
$ubesi iiyeleri adrna agftlama yapan
bEkan Giilhan yrldmr4 Tekel Genel
MiidtirliiSii'ntin Ankara,ya ta$mmasl
halinde, istanbul'daki memur ve
iggilerin magdw olacaklanm belirtti.
Bagkan Yrldutrr, Tekel'i4 yiiksek
Planlama Kurulu'nun I 994 yrlurda
aldrgr karar gereli Ankara,ya
tagmacatlrr anrmsatarak bu karann
yeniden gOzden gegirilmesini istedi.
Yildmm, 1 36 yrldr istanbul,da halka
hizmet veren Tekel Genel
Miidiirliisti'nde gahgan 760 personelin
tagmmasrla birlikte yerlepik
diizenlerinin bozulmasma ve aile
yagamlarurur pargalanmasma neden
olunmamasr gerektifine diktat gekti.
Qahganlar, eylemlerini yasal'plaiformda
siirdiireceklerini ifade ederek sessizce
daBrldrlar.
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BASTilDAN SEQMELER
TUfiin Eksperleri Deme$i'ne baSh
eksperlerin yaphf,n gahgmalara gdre
Ege B0lgesi'nde bu sezon igin kotamn
I 32 milyon kilogram olarak tespit
edilmesine ralpen, iiretimin yaklaqft
140 milyon kilogram olmasr bekleniyor.

54 milyon kilogramhk tiitiin iiretim
kontenjanma sahip olan ve devamlr
ihtiyagtan fazla tiitiiLn iiretilen DoSu ve
Giineydofu Anadolu Bdlgeleri'nde ise
iiretimin 74 milyon kilogram olmasr
tahmin ediliyor. Karadeniz ve Marmara
Btilgeleri'nde ise kontenj arun
doldurulamayacagr tahmin edilirken,
Tiirkiye genelinde belirlenen kotaya
g0re 7-8 milyon kilogramhk bir artrgla
242 mily onl<rlogram olmasr tahmin
ediliyor.

Tttiin Eksperleri Demegi Y0netim
Kurulu B agkam Faruk GULPINA&
Ege Bdlgesi'nde tespit gahqmalanmn
30 Aralft I 998'e kadar bitecegini
belirterek "Karadeniz' de tespit
gahgmalan bu hafta iginde bagladr.
Gtineydopu ve Marmara'da ise
yrlbagrndan sonra baglayacak. Uretici
gok ciddi beklenti iginde. Gegen yrl 900
bin lira olan fiyatnenaz L5 veya I.6
milyon lira olmasm bekliyorlar. Segim
atmosferi de iireticilerin beklentilerini
arthnyor" dedi.

Faruk GULPINAR dzellikle
GiineydoSu Anadolu tiihinlerinde
belirlenen kotadan sapmaya da dikkat
gekerek, g0yle konugtu: "Olaya gok
popiilist yaklagrldr. Politikacrlar
tireticiye kimseyi maf,dur etrn eyecegrz
deyince iireticide kota yolanug gibi
dawandr. Bu fazla tiitiiniin hangi
gartlardan alm&g belli depil.
Ttirkiye' de iiretilen sigaralarda harman
igin gereken do[u tiihinii miktan 30
milyon kilogram. Diyarbakr'da yeni
agtlan tashing fabrikasr ile bir 30
milyon daha iglenebiliyor. Ama her
agrdan 15 milyonayakm fazfavar.
Vasrflr tiitiin oknadrf,r igin ihracat gansr

dayok. Genellikle yakmamak igin
ihracat yaprhyor. Uretim planlamasr
yaprlmazsa tintiimiizdeki yllarda
birikecek stoklan azaltmak igin yine
tiitiin yakma yoluna gidilebilir."

Milliyet
28.12.1998

TEKEL in gokuluslu girketlere

satrlmasmdan elde edilecek gelirle
kurumun di[er yatrnrnlarmrr
gergeklegtirilecegi aldafinacasryla

dzellegtirme uygulamalanna krhf
hazrlandr$r dne siir0ldti. Yaturmlar igin
gerekli kaynaklarur gokuluslu sigara
girketlerine muhtag olmadan da
yaratrlabileceli savunularak,
iireticilerin drgiitlii giictintin TEKEL e

ortak edilmesi ve kurumun
tagurmazlanndan sadece bir ktsmrmn
sahlmasryla sorunun rahathkla
gtiziirnlenece$i vurgulandr.

Ozellegtirme girigimlerinin yaqama

gegiriknesiyle ekici ti.itiin piyasalarr ve
ihracattaki ko gullarrn gokuluslu
girketler tarafindan saptanaca$rnr

sdyleyen Ttitiin Platformu Bagkanr

Orhan 6zet, "Yatrrmlar bahane

edilerek dzellegtirmenin iinii agrlrnak
istenmektedir. Gergeklegmesi halinde
Tiirk tiitiiniiniin ig ve drq piyasalardaki

fiyatrmn tek belirleyicisi yabancr
girketler olacak. Oysa gokuluslu
girketlerin ortakl{r oknadan da

fabrikalar modemize edilerek tiretime
baglayabilir" dedi.

Akhisar Sigara Fabrikasrmn gahgr

hale getirilmesi, di[erlerinin de

modemizesi igin TEKEUin harcama
yapmasmm devletin <incelikli iqleri
arasmda olmadrpr gtiriiqlerinin
gergekleri saptrdr[rra dikkat geken

Orhan Ozet, Samsun ve Yeniharman

markalarrmn kullanrn hakkrnrn fabrika
iiretime baglamadan dewedilmesinin
kabul edilemez oldu!'unu kaydetti.
Ozet, konuya iligkin q6yle konu$tu:

"TEKEL:in diler yatmnlamr 6ne

stirerek iizellegtirmeyi megru lalmaya
galqryorlar. Kurum, yurdun gegitli

ydrelerinde sayrsmr ve bugiinkii
rayigle toplam deSerini kendisinin de

biknedi[i saysrz ta$mma^n sahibidir.

Bunlann birgo$u kullamknamaktadr

ve yok pahasrra elden glkanlrnaktadr.
Tekel'in bunlardan sadece bir-kagrm
paraya gevirerek sa$layacaSr gelirle
sdz konusu yatrrnlan rahathkla
gergeklegtirilebilir. Htikiimet isterse,

Kardemir drneginde oldulu gibi, tiitiin
iireticilerini sigara fabrikalarura ortak
edebilir. Ureticilere ortaklft paylarll,
belli bir siire iginde ( rimegin beq yrl)
satacaklarr tiitiin bedellerinin bir
krsmryla ve taksitle ddemeleri
olana[m sunabilir. Sonug olarak,
Tekel'in gokuluslu girketlerle degil,
ttittin tireticileriyle kuracrlr ortakhk
tarafindan sorun gdziilmtig olur."

TEKEL in dzelleqtirihnesi
girigimlerinde aym nitelikteki kurumlan
igin ayrr yrintemler izlendiSine de

dikkat geken 6zet, "tizelleqtirmelere
konu olan kurumlann bazrlan igin
Resmi Gazete'yle ilan edilirken, bir
krsmr igin herhangi bir resmi agrklama
yaprlmryor" diye konugtu. Ozet,
gunlan s<iyledi:

I 5 Eyltil 1998 tarihli Resmi
Gazete'yle, Tokat Sigara Fabrikasl
Ambalaj Fabrikasl $arap Fabrikalan ve
BiraFabrikasr, Qamalfi Tuzlasr ve
Vergisiz S atrg Magazalarl run ortakhk
yoluyla dzellegtirilecegi ilan ediknigtir.
Ozellikle Tokat' a yaprlan yo!'un
itirazlarla bu iglemler gimdilik
ertelenmigtir. Sdz konusu kurumlar
resmi duyurular yaprlnken, diger
taraftan Akhisar Sigara Fabrikasl'run
iizellegtirilrnesi, Samsun-Yeni
Harman'ur iiretim hakkrmn bu orta[a
dewi igin higbir ilan yaprlmamqtr.

Qokuluslu girketlerle akdedilen ve
igeri[i hakkmda herhangi bir resmi
agftlama yapilmamry olan dnanlagma

stirdiirtiknektedir. Aynr amaca ydnelik,
aynt nitelikteki uygulamalar igin neden
bu kadar farkh ydntemler kullamldr[mr
anlamak mtimkiin de[ildir.

CeIaIYILMAZ
Cumhuriyet
09.12.1998
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Damgtay 10. Dairesi Tek Grda is
Sendikasr'mn Tekel-British American
Tobacco @AT) ortakhgrna kargr agrlan
davada ytirtitmeyi durdurma isiemini
reddetti. Tek Grda i9 Genel Bagkanr
Orhan Balta, yirutmeyi durdurmamn
reddinin ortakhglr hentz faaliyete
ge gmemesinden dolayr ahndrSmr
stiyledi. Sendikamn Bakanlarkurulu
ve Yiiksek planlama Kurulu
Kararlanmn iptali igin agtrSr davalar ise
devam ediyor.

Tek Grda-ig Sendikasr tarafindan
British American Tobacco firmasr ile
Tekel Genel Mtidiirliigii arasrnda
kurulacak ortakhga, Tekel,in yltzde 4g
oramnda igtirak etmesine yiiriitmeyi
durdurma talebi Damgtay I 0. Dairisi
tarafurdan reddedildi. Tek Grda_ig
Sendikasr'nn bu igtirakrn kurulrnasr
igin g0revlendirme yapan Bakanlar
Kurulu ve Yiiksek planlama Kurulu
kararlannrn ipali igin agtrgr davalar ise
devam ediyor. Danrgtay 10. Daire
kararurr degerlendiren Tek Grda_is
sendikasr Genel BaSkam Orhan galta.
heniiz ortakhk arasmda bir uygulama
baglamamasr nedeniyle bu karann
almdrgrm s6yledi. Balta, agtrklan
d3yarun devam enigini kaydederek,
"Bizim asrl istemimiz ypK ve Bakanlar
Kurulu kararlanmn iptalidir. Bu davalar
devam ediyor. yiiriitmeyi durdurmaya
ret karan, ara karar gibi bir gey oldui,
Diye konuqtu.

I Arahk l9gTtarihinde 55. hiikiimet
233 sayrh Kanun Hiikmiinde
Kararname'nin 27. maddesi ile Afthisar
Sigara Fabrikasr'nda Samsun ve yeni
Harman sigaralan ile British American
Tobacco'nun (BAT) uluslararasr
markalann iiretilip pazarlanmasr
amacryla ortaklkkurulrnasma karar
vermigti. Ayrca KHK'da Tekel ile BAT
tarafindan 280 milyon dolar sermaye
ile kurulacak veyrlda25 milyar adet
sigara iiretim kapasitesine sahip
olacak ortakhla, Tekel Genel

32 ocaQ- gu6at 1e99

BAS|TYDAV flE7MELER
Miidtirliigii'niin Akhisar Fabrikasr
bina ve arazisiile nakit veya yaprak
tiitiin olmak iizere 134.4 milyon dolar
kargrh$r yiizde 48 sermaye orarunda
kahlmasm da kararla$firm$u.

Tek Grda-iq Sendikasr bu ortakhEa
kargr gftarak, hisselerin yiizde 52'nil
BAT'a ait olacaf,r Ong0riilen igtirakin
kurulmasurrn yasal olarak miimkiin
olmadrgurr kaydederek Damgtay I 0.
Daire'ye dav a agfi . Tekel,in hisse
senedi sahgr gibi miilkiyet dewedecek
bigimde Ozellegtirilmesi igin yasa
gft anlmasmrn gereklililine dikJ<at
geken Sendika yetkilileri, igletrne hakkr
dewinin de yasal olarakmtimkiin
olmadrgrnr kaydettiler

Sigara girketleri, Amerika'nrn 12
ey aletne 20 6 milyar dolar(yakla$ft 6 I
katrilyon lira) 0demeyi kabul ettiler.
Slgaranrn insan saghgrn a verdisi zarart
sakladrklan ve onbinlerce kiqinin
akciger kanseri olup milyonlarca dolar
tedavi masrafl arura harcamasma neden
olduklan igin dava agrlan sigara
girketleri, parayr tideyip davayr
sonuglandndrlar. philip Monis, R.J.
Reynolds, Brown and Williamson ve
Lorilard adlr 9 irketler 2025 yrlura kadar
bu parayr aralannda Florida, Missisipi,
Teksas ve Minnesota'nm da
bulunduSu 12 eyalete Odeyecekler.
Eyalet savcrlan ise bu paranm heniiz
ilk adun oldupunu belirterek bundan
sonraki adrmm Grda ve ilag Dairesi,ne
aynen ilaglarda olduSu gibi sigara
sektOriinde de izin ve kontrol yetkisi
vermek istediklerini vurguhar. nagan
Bill Clinton dakaran sevingle karqiladr
ve bu anlagmayla birlikte bilbordLrda
sigara reklamlarurur kalkacalrm ve
sigara kargrtr kampanya iginbi, fon
kurulacagul belirtti. Bundan sonraki
g6revin Kongre'ye diiqtiisiinfl
vurgulayan Clinton, Ulusal Tiitiin
Yasasr'nm bir an Once yiirtirliife
sokulmasr gerektigini s0yledi.

. ABD'de gegen hafta g eyalet ile
sigara iireten firmalar arasurda vanlan
206 milyar dolarlk anlaqmaya 3g eyalet
daha katrldr.

Sigara iireticisi firmalar, eyalet
savcrlanmn, kamu sa$h$r harcamalan
nedeniyle birdaha dava agmamalarr
kargrlrgrnda, ey aletler e 2025 vrlma
kadar 206 milyar dolar ddemeyi kabul
etnigti. Ancak firmalar, diSer

' l

Tekel'in, igtirak yoluyla
0zellegtirilmesine onay saglayan yasa
tasansl, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu'nda kabul edildi.

ANAP Denizli Milletvekili Haluk
Miifttiler bagkanhgrnda toplanan
komisyon, ispirto ve ispirtolu igkiler
Inhisan Hakkrndaki yasa'da degiqikl ik
yaprlmasrna iligkin tasanyr g0rtigtii

Devlet Bakam Riigtii Kazrm
Yticelen, yiiriirliiLl,iteki mevzuata gOre,
Tekel'in YPK karanyla bagl, o.tutt,k 

-

veya igtiraklere katrlabildi[ini belirtti.
Yiicelen, tasanyla, do$udan yatrrmcr
gelmeyen kurulugun igtirak yoluyla
dzelleqtirilmesinin amaglandr$rm
bildirdi.

Komisyonda deligtirilerek kabul
edilen tasanya gOre, Tekel Genel
Miidiirlflgil, bagh ortakhklar veva
igtirakler kurabilecek, kurulmug
ortakhklara katrlabilecek.

Diinya
r9.1r.r998

Diinya
12.11.1998



rtn&vnxspmuni
DmMGi
BtnxENi

eyaletlerin de nnlaqma kapsamrna
ahnmasru istemi;ti. Bu arada,
Florida,Minnesot4 Missisippi ve
Teksas eyaletleri girketlerle ayn bir
anla;ma imza lamrglardr.

Anlaqma ile 0zellikle gengler
arasmda sigara tiiketiminin azaltilmasr
igin gegitli programlar uygulanmasr
dngdriiliiyor. Buna gdre, stadyumlar,
karayollan ve spor tesisleri gibi
yerlerde sigara ve tiitiin reklamlarr yer
almayacak. Genglere ve gocuklara gok
gekici gelen gizgi filrn kahramanlan
s igara reklamlarlrda kullamlmayacak.
Televizyonlarda ve filmlerde sigara
reklamr yaprlmayacak.

Amerikan tiitiin sanayii, kendisine
kargr maliyeti giderek yi.ikselen davalar
agilmamasr kargrhlrnda bu kogullan
kabul etrnigti. Ancak eyaletler ile
yaprlan anlaqma, saSh$r sigaradan
olumsuz etkilenen kigilerin ve ailelerin
firmalara kargr dava agmasrm
engellemiyor.

Eyalet bagsavcilarl sigara baglantrh
hastahklann getirdiSi mali yiikii
kargrlamak igin girketlere dava
agryorlardr. Bagkan Bill Clinton' m
memnuniyetle karqrladr$r anlagmayr
Philip Monis, RJR, Nabisco, Brown
and Williamson ve Lorilard gibi dev
sigara iireticileri imzalamrg bulunuyor.
Ote yandan, anlagma ile ABD'de
sigara fiyatlarura 35-50 sent zam
yaprlmasr beklenlyor.

Hiirriyet
22.r1.1998

Tekel' in ortak iiretim amacryla
diinyaca tinlii sigara firmasr R.J.
Reynolds Tobacco BV. ile kurdulu
Reyek Tiittin Sanayi Ticaret A.g.'nin
sermayesi ytizde 165 oramnda artmldr.

Reytek A.$.'nin ola$aniistii genel
kurulunda alnan kararla I trilyon 575.4
milyar lira olan sernaye, 4 fiilyon 181.4
milyar liraya yiikseltildi. Thrnamr
bedelli 2 tilyon 606 milyar lirahk

BASrtrDAt SEQMELER

sennaye artnmr ortaklann avans
olarak yapmrg olduklan ddemelerden
kargrlandr. Sermaye artrrmr sonucunda
qirket sermayesinde ortaklann hisse
oranlannda deligiklik olrnadr.

$irkette R.J. Reynolds BV.'nin
yiizde 5 1, Tekel'in ytizde 48 hissesi
bulunuyor. Geriye kalan hisseler, Tekel

Qalqanlan Valdr ile Ahmet Tekeli. Jack
Koach, Denis Mylonas, Paul Bourassa
arasmda dalrhyor.

FINANSALFORTJM

15.12.1998

Tekel Genel Miidiirii Mehmet
Akbay, Tekel'in genel idare merkezinin
istanbul' dan Ankara'ya Naklinin
elegtirilmesi iizerine qu agftlamayr
yapfi: "B0ylesine biiyiik bir kurulugun
iglerinin istanbul'dan yiirtitiilmeye
gal4rlmasr gegitli gi.igliikler yaratrnakta
ve gereksiz ek masraflara yol
agmaktadr. Zaten YPK da, Tekel' in
kanuni merkezini Ankara olarak
de$igtirmigtir. Genel Miidtirliik binasr
ingaatm ilk b 0liimti tamamlanmak
iiaeredir. Anilan YPK kararlnur ahndrsr
tarihte- I 994- ikametgahrmur ve ailemin
istanbul'da bulundulunu belirtmek
isterim. Bulundulum gdrevin
iineminin bilincindeyim ve halen yeni
bir ig arayrgr iginde delilim".

YalgmBAYER
Hiirriyet

18.11.1998

Iznir TUtiin Eksperi Derneli
Baqkanr Faruk Giilprnar, tiitiiniin
kilosuna en az 1.5 milyon lira istedi.

iznir TUtiin Eksperleri Dernegi
Baqkam Faruk Giilprnar geqen yrl
verilen 900bin lirahk bag fiyatrn
iireticiye tatmin etmedigini, iireticinin
gegen yl I milyon baraj koydugunu,
barajrn bu yrl ise 1.5 milyon liraya
gftt$rm sOyledi. GUlpnar, 12. Milli

Tiitiin Komitesi' nin g6rev verdi[il4
kuruluqun gegitli alt komisyonlarca
sonuca gittiklerini belirterek,,,yeni
Tiitiin Yasas r taslafr, bilmediS imiz b azr
sebeplerle rafa kaldrilmry, yerine ne
aniagla hazrlandr[r belli olmayan,
tiitiinciiliifiin, tiitiinciiliiliin
sorunlarrnr gOzemeyecek ve yeni
sorunlar yaratacak sadece 8 ana
maddeden olugan yasa tasansr
TBMM'ne sunulmugtur" dedi.

Sigara trdstlerinin, birkag kurumu
yanlarrna alarak, yeni yasa tasarrlarr
hazrladrklarru duyduklanm da belirten
Giilpurar qunlan sOyledi :

"Bu grkar geweleri menfaatleri
dofrultusunda yapmak istediklerini
tiittin iireticileri ve sektOr
gal4anlarmrn gOziinden uzak, kapalr
kaprlar ardmdan siiLrdiirmeye devam
ettiklerinde kargrlannda iilke
menfaatini dUgiiLren baqta Tiittin
Eksperleri DemeSi ve Ttitiin Tarrm
Safig Kooperatifleri olmak iizere pek
gok kurulugu bulacaklardr. "

Ote yandan htiktimetin 1998
Urunti Ege Ekici Tiitiin Piyasasr,m
agmasrnl bekleyen Manisah tiitiin
iireticilerinin, tiitiin kilosu igin 2
milyon lira fiyat istedikleri bildirildi.
Tekel yetkilileri, gegen yrl bagfiyatrn
900 bin lira oldu[unu hatrlatarak,
"Ureticiler2 milyon lira istiyor, ancak I
milyon 400 bin lira verilecefiine
inanryor" dediler.

Tekel' in yaptrgr tespit verilerini
kullanmayan ve kendine gtire bir
de$erlendirme yapan tiiccarm, tespit
gahgmalarrrr $ubat somrna kadar
tamamlayacagru belirten yetkililer,
"Bu arada, bir krsrm tiicc ar, paraya
sft4an tiiflin iireticisinden. belirli bir
fiyatla ttiflin satrn almaya bagladr.
Yasal olmasa bile, spektilasyon amagh
olarak paralarrnr tiiyiine gevirerek stok
yapanlarda oluyor. Uretici sftrntr
iginde, traktOriinfl, evini, tarlasmr
ipotek efinigtir, zordakalmrg. Bu
nedenle eline birkag kurug gegmesi
kargrhgrnda, tiitiinU bu kogullarda
satmaktan gekinmiyor."

Yeni Aslr
17.0t. 1999
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rurtixnxspmuni
nmmGi
BtnxENi

Fatma
Ozlerr

Adnan ONnoGeN
Halim$IVECAN

21.01.1999
24.0r.1999

iri sonuiri cnvlp
1 ) Sizi Isran Sivrisine!,rn Diqi mi Erkek mi oldu!.unu nasrl
anlasmz?
2)iki kaprsrnda birer gardiyamn bulundulu bir hiicrede
mahkumsunrz.Gardiyanlann biri do!ru diperi ise hep yalan
sriyler. Amakimin ne xiyledipini bilmiyorsrntz. Ottime giaen
kgrdan deEilde dzgiirliige giden kaprdan grkabilmek igin,
tek soru sorma hakkrmz var. Ne derdiniz?

nindNcnri qozUnar,rn
1) Ugtizdiirler (veya ddrdtiz, beqiz.)
2) Yiyeceklerlozanrken, kaynayanyag delil de yeme[in
igindeki sudur. Kalayrn erime noktasr tabi ki suyunkinden
yiiksektir.

fsfzDEN HAnERTcR

Ay$e
6zcan
ultii
Tuba

$efiye
Fatma
Nurhan
Aylegul

6zkan SEZGIN
Mustafa OZ
Aykut $AHN
Cihat YILDIRIM
Metin ONER
Yalgrn DEMiR
Ramazan UYANIK
Unal QAVDAR

YT]NUS EMRE
BEYZA NUR
A.ALPTUG
GOKAY
OGUZ
BATUHAN
YLINUS EMRE
NAZIFE $EYMA

16.04.1998
20.09.1998
03.1 0.1998
28. I 0.1998
07.12.1998
04.0r.1999
05.01.1999
09.01.1999

cEqMi$ OLSUN
Bandrma Bageksperli$ gcirevini yiiriiten

a[abeyimiz Zekai KULOGLU'na acil
gifalar diliyor; gegmig olsun diyoruz.

40.Saymrzdaki ddiillti bulmacayr 96zm
arkadaglanmz arasrndan gektigimiz kura

sonucu aga$da isimleri yaah tig okurumuz
oGuzATAy'ur

'M'isimlifonururu
kazannuglardr.

Kitap kazanan arkadaqlanmra tebrik
edeiz.

HriseyiniyiSARAQ
SezaiKARIAL

MUStAfA SEYDIOGULLARI

I 8 Nisan'da yaprlacak o
gOrevlerinden istifa ederek gegitli partilerden Belediye
Bagkanhfrna ve Milletvekili Aday Adayhprna bagwran
arkadaglanmrza) girdikleri bu zorlu yangtan baganyla
grkmalanm temenni eder; gcisterdikleri bu medeni cesaretten
dolayrtebrik ederiz.

Faruk GULPINAR (MHp) Millewekili AdayAdayr
AhmetMARANKi (Fp) MiltervekiliAdayAdayr
Erol IRMAK (DYp) Milletvekili Aday Adayr
EngnQALtr( (Fp) EyNEsif nelediyeBaqkanAd.
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a$ag - Qabuk kuruyan nem tutmayan -

Bir srfatkkrsr. 5) Sima - Mikroskop camt-

Baryrrmun simgesi - ihatgl 6)Parazit-
Dokumacrhkta atkr iplerini gozgii ipleri
arasrnda gegirmede kullamlan masurah

alet - Tersi su 7) Yiiz Ortiisii, ya$mak -

Arfina CoEalma-Biruzrrumuz 8) Tiirkiye

K0mtir igletnelerinin krsaltnast - Su -
Diiz ve ensiz krhg - Tersi yavm verecek

hale gehnig olan 9) Bir hayret nidasr -
Krsr - BirJapon elekfronikfirmasl
10)Giiregte bir oyun - Bir kiginin
gegindirmekle ytikiimlu oldupu kimseler-

Ba$, sebep. 11) Miizikte duraklama
iqareti - Yanyana aym uzakhsr muhafaza

ederek ederek uzayrp giden gizgilerin hali

12) Ata binen kadrn - Pamu$un olgun
meyvesi 13) Bitlis ve Muq yiiresinde

krrmdan Once ya$an gi$ nedeniyle
yaprakta olugan mat lekelere verilen ad.

Hareket halindeki geminin hzrm tesbit
efrnek igin denize salman alet 14) Ekin
bigildikten sonra tarlada kalan sap ve

saman - Bir tiir tiitiin mamulii -
iskambilde bir ka[rt. 15) Radyumun
sembolii - Pratik, fiili -Yafta

Bulmacamzm doEru
gdztimtin0 bulan iig

okurumuza
ORHANPAMUK'un

"Benim Adrm Krrmrzl"
adh eseri verilecektir.

15l413t21110
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13
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SOLDANSAGA

l)TUflinde so$uk yastrklara denir- Siirekli gelir, 2) Sayr sayma boncuklarrnrn dizili

oldusu esitim aracr- Yaprak ayasr 3) Ramazan ayr dolayrsryla sunulan kaside -

Zehr 4) Krsa zaman - Lityumun simgesi - Tersi bir bayan ismi. 5)Cila yapmaya

yarayan hayvani regine - Giineydo$u'da act pul bibere denir. 6) ig, hulasa - l08l-
1093 yrllarr arasrnda iznir'de beylik kurup aym zamanda ilk TUrk donanmasmr

olu$turarak Ege ve Adalar'da htiktim siiren Tiirk beyi - Bir harfrn okunuqu 7)Bir
pekigtirme 6n eki - ortasr delik eski bir metal para. 8) Ahlak, ahlak bilgisi - Tavan ve

duvarlarda yaprlan kabartrna algl siisleme. 9) Halkah leke, vahqi ateg veya mavi ktif
hastahkh bolgelerde kurutrnaneticesi koyu renkli benekler oluqmast geklinde beliren

kurutma hatasr - Bir tiir biiyift nakil aract. 10) Sazana benzeyen bir tath su baltpt -

Uye. I l) Gemilerin bag ve krg bodoslamalalndabulunan su seviyesi igareti- igaret

- Tabii baku hidrath karbonat, bakn tagr. 12) Nam - Tuzlanarak kurutuhnuq et- Bir
harfin okunugu - ilavesi 13) Qoziimleyici, tahlil edici. 14) Kurutma esnasmda

yaprak sathrnur herhangi bir yerinde gi$ veya ya$nur damlalan nedeniyle k o y u

renkli ve elastiki olmayan bdlgelerin olugmast geklinde beliren kurutma hatast -

Elemekten emir. 15) Ttti.inlerin dizide veya baskrda srk kalmalan, havalanmamalan

sonucu yaprakta klorofilin gizikler veya lekeler halinde gOrtihnesi geklinde ortaya

qrkan kurutma hatast - K6pek.

YUKARIDANA$AGTYA

1 ) Yafmur altrnda veya ya$nurdan sonra krtlan yapraklann orta damar gewesinde

de ya$nur suyunun toplanmasr neticesi esnek olmayan kahverengi lekeler benekler

olugmast qeklinde beliren kuruUna hatast - 6zel tedavi usiilii. 2) Kerestesi siyah ve

sert bir a$ag - Papapana benzer bir tropikal hayvan - Tersi izlanda'nn plaka iqareti

3) Boyun e$ne - Harap - Birden esen rizgar sesi. 4) Kayrp cinsinden kerestelik bir
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