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196 Soyrlr Ekici Ti.iti.inlerinin

gurubumuzun hqklorr gosp

Desteklenmesi Hokkrndoki
Konun 1961 yrlrndo Resmi

edilmigtir. Tijtiin ohm miktorrnq

Gozete

de

gore ozolon, go$olon yodo hig

yoyrnlonorok

olmoyon, bir hizmete ve buno

yiJrUrlii$e girmi;tir. Bu yoso,

bo$lr olorok odenen bir iicrete

Ekici TUtUnlerinin son yopro$rno

kodor olrmr gorevinin hongi
komu kurulugu tqrqfrndon

yeni bir srnrr getirmekle doho
oz eme$i gegene dqho fozlo
iicret odenmesi sonucu ortoyo

yoprloco$rnr belirleme yetkisini

grkmoktodrr" Bu durum, Do!u-

de

botr, gece-gijndiJz

Hijktimetlere vermi;tir.
Gegen 38 yrl boyunco (bir yrl
horig) bu gorev Tekel Genel
Mudurlugl;ne verilmig, osli

demeden

golr;orok, klosik

"Devlet

Memuru" kovrqmrnr yrkon biz
TiltUn Eksperlerinin gohgmo gevk

goreve ilove olorok yoprlon bu

ve

golr;moyo korgrlrkto, 196 soyrlr

koldrrmqktqdrr,

iste$ini

ortodqn

yoso ve her yrl yoyrnlonon ilgili Korornome ile
Destekleme olrmlorrno odenen bedelin onceleri %l'i,

ve sonrqsrndq do

1994 yrlrndon itibqren deo/o 2'si "Destekleme Hizmet

doneminde

Ucreti Do$rtrm Yonetmeligi" gergevesinde bu gorevde

MiJdijrlijgilnijn boglr oldugu Bqkqn Soyrn Metin
$AHiN, Kqrornome ile ortoyo grkon problemi
qnlodrklonnr, hoklr oldulumuzu, segim gohgmolorr

fiilen golrgon personele hizmeti nispetinde
do$rtrlmrgtrr.

l.

,|999

Korornomenin yoyrnlonmosrndon once bogloyon

, 56.

devqm eden goriJgmeler
Hiikiimette Tekel Genel

torihinde

nedeni ile ilgilenemediklerini oncok bu olumsuzlu$u

yoyrnlonon '1999 Yrlr Destekleme Korornomesi " ile
bu hizmet iicretinde golrgonlo golrgmoyonr bir tuion ,

ortodon koldrrocqklorrnr ifode etmiglerdi. Aynr soztj

emek- i]cret iligkisine gore dijzenlemeyi hedefleyen
Do$rtrm Yonetmeli$ini yok soyon bir qdrm otrlmr;trr.

Milletvekilleri olon Soyrn Hoson GUtAy ve Soyrn

56.

Hi.iki.imet torofrndon

$oyle ki,

,l999

Nison.

Yrh Destekleme Korornomesinin 8.

gerek gegen donem, gerekse bu donem Monisq
Cihon YAZAR 'do yinelemielerdi. $imdi de dogol
olorok bu sozlerin tutuldu$unu gormek istiyoruz.

Moddesine bu yrl ilk kez bir cijmle eklenerek, tiitiin
olrmlorrnrn buyuk olgiJde ytJkijnij omuzloyon meslek

YONETIM KURULU

rtrrlvnrspnru,nni
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MERHABA
llaziran ayrun ikinci hafasrra girdilimiz qu giinlerde Ege, Karadentz ve Marmara
B$lgelerinde depo problemi gtiziilen ahm noklalannda ambarlama iglemleri
tamamlandr. Depo skrntsr olanyerlerde ise hala devam ediyor. Dolu ve Giineydolu
da ise uzun yrllardan beri ilk kez igletme Miidiirliikleri itibarr ile ahmlan bitirme
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yaalar yaynlansrn veya

yayrnlanmasrn iade edilmeder.
- Yaalardan veya gevirilerden dofacak
sorumluluklar yazr sahiplerine aittir.

Yaynlanan yaalardan kaYnak
gdsterilerek ahntr yaprlabilir.
- Reklam fiyatlan ve gartlan
-
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tarihleri arasrnda bu kadar fark olacalr anlagrlmaktadr. Bu bolgelerde qalqmrp her
meslektagrmrzcabu farktn ne gtbi problemler doluracairru biliyorveyetkililerden
gerekli tedbiilerin almmasnda daha hassas darranmalanru bekliyoruz.
Aprca teselliimiin bittili bolgelerde bile dlemelerin % 50 sinin yaptlamadt$mn
altrm gizmek istiyoruz. Hem ekici maiduril eUmn onlenmesi. hem de Giineydolu
allnlanmnproblemsiz sona ermesi aqrsndanoderrelerin hzlandmlrnastkomrsumrn
onemini lurgulamali zorundayz.
Bitlis iglef;ne Miidiirlii!{inehagh Yblalan ahm ndCasnda ffiia ahmlan suasnda
birdarb olarma man:zkelen meslektalmrz \:usr6 UEL'ere gah;mr arkxln:lanrn
gegmig olsm dileklerimizi sunarken bu tiir olal-lan giddetle hm1or. -vetkililerden
gerekli duyarhhlr gdstererek m[tecavizi hak ettr$ bigimde cezalandrmalannt
bekliyoruz.
Evet! Tablo oldukga karamsar. Tekel aldrlr tiitiinlerin (demelerinde zorlantyor.
Bu bizler de bir uqurumun kenanna itiliyormuguz veya bir sonun baqlangtct
hazrlamyormug_hissi uyandrnyor. Yamlmayr temenni edenz. DileSimiz yeni
Htikiimetin yetkililerinin yanhqhklan dolru teqhis etmeleri ve do[ru qriziimler
iiretmeleri. Bumrn ilk rirnelini de tiitiin iiretiminin planlanmasrru arz-talep dengesini
saptayarak gosterebilirler. Biz

tiitiin eksperleri, her zaman oldulu gibi birikimlerimizi

aktarmaya ve qdziirnler zunm ayahannz.
Bu yrl ambarlama ve tidemede yaganan giigliikler dikkate alnarak 99 mahsulii
tiitiinler iEin cezur bir iiretim planlamasr uygulamasr zorunluluk haline gelruqtir.
Yeni Hiiktimetin popiilist politikalardan uzak gerpkEi bir iirenm planlamasmr bir
an cince hayata geqirmesini beklir-oruz. Tiitiin dikimlerinin tamanrtanmasrn ragmen

haleniireticilerkotaq'gulanrp w'gulanmq'acalr konusundabilgi saiibi de!illerdir.
Bu konudaki karar bir an 6nce rerilerek rlvgulama iireticilere dqTrulmat&r.
Biliyoruz ki gu anda kamuoyunun ve hiikilnetin en dnemli giindem maddesini
30.000 kiginin katilininkendi camrukurtarmak iqrnyapUgr yalvans siireci olugunryor

ihanryoruzkiTiirkiyeCumhuriyetiDevletininbagruszmahkemesi, huloksi$ernimiz
igerisinde kamu vicdantm rahatlatacak en uygun cezay verecektirDernek Yonetim Kurulu iiyesi iig arkadagrmrz, planlanmrg olan Giinel'dopu
gezisini gergeklegtirdi. Geleneksellegenbu gezilerin sorunlannyerinde dinlenmesi
ue *orul destek agrsrndan faydah olduluna inamyoruz. Bu sene Karadeniz
B$lgesine detespitgahqmalan d<inemindebirgezi diigiiniilmiiqtfl. Ancakgthdemin
yolunlufu sebebiyle bu programt gerqekleqtiremedik.
bestekleme Kararnamesi ile ortaya qrkan srmrlamamn ortadan kaldrnlabilmesi
igin Tiitiin Eksperleri Derne$ olarak Daru$aya dava aEarak yaf$ siirecini baglaUru5
bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili geligmeler iiyelerimize siirekli olarak aktanlmaya
gahElacaknr.

Tiitiin Platlormunun I 9 . Bildirisine konu olan ve son yllarda basrnda da oldukqa
genig yer alan Akhisar Sigara Fabrikasrrun, gokuluslu BAI firmasr ile Tekel
tarafindan ortakhk yoluyla faaliyete geEirilmesi konusunda yaprlan yanltglann
tekrarlanmamasr gerekti[ine inaruyoruz'
Tiifiin Platrormunun 20 nolu bildirisi ise 1 9 98 iiriinti Ekici Tiittin Piyasalanndaki
uygulamalarla ilgili. 196 Sayrh yas a gere$, Ekici Tiitiinlerini Destekleme gdrevi
buiunan 56. Hiikiimetinbu gdrwi ne Olqiideyerine getirdifi oldukga tartrqrlacakhr'
sonyrllardaki uygulamalar ile ola$an hale gelenbuvebenzeri piyasalanbundan
sonra dileriz ne biz nede tiitiin iireticilerimiz ya5amak zorunda kalrr'

Sayglanmzla.
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A^TATUNT

GUNDEM
l8.Nisan.1999 tarihinde yaprlan genel segimler sonrasr

Diyor ki;

T-B.M.M. 'de yeni bir siyasi tablo olugtu. Mevcut parlamentodan grkabilecek

en uzun 6mflrlfr g<iztiken ve genel olarak kamuoyunun beklentileri
dosultusunda bir hiiktimet kuruldu. Bu htikiimetin, arahksrz birkag yrl
iltidarda kalarak yrllardrr hasretini gektifimiz istikran yakalayaca[rna
inamyorum.

Bilim ve Teknolojinin smrr tarumadr[r giiniimiizde, toplumlar hep
daha fazlasrmn , hep daha iyisinin peqinden koquyorlar. Geliqmiq iilkelerde

atrlan her yeni adrm, o toplumun hayatrm biraz daha sagllkh ii, yupryu
kavugturan, kolaylaqtrran yada gelecek nesillere daha iyi bir gelecek
brrakmayr amaglayan adrmlar olmakta, artrk kigilerin baqarr'iarr ve
sorumluluk olgiileri, toplumsal katkrlan nispetinde deferlendirilmektedir.
Baqlangrgta bir gurup yada kitlenin hak ve menfaatlerini korumak
iizere dayanrgmayl sa$lamak amacr ile kurulan sendika, vakrf vada
Derneklerin, bugtn temsil ettikleri topluluklann haktaruu arayr<irgiitler
olmaktan grkrp, genel tilke ve toplum grkarlanm savunur olduklurro,
gdriiyoruz. Hiikiimetleri bu amag dosultusunda yOnlendirip onlara
gerektilinde baskr yapan bu kuruluglar ki bunlann adrna genel olarak ..sivil

orgiitleri" diyoruz , gofia zaman dayaruqma igine guerek gtiglerini
foplum
birlegtirmektedirler. Geligmig iilkelerde bu <irgtitlerin safl*nloptu*ituq-as,
iqin iistlendikleri misyon gerefi etkinlikleri oldukga fazladrr. Bazen
ekonomik
yiik getirmesine rasnen antma ve geri ddniigtimsaflayarak sanayilegmenin
topluma grkarttrlr faturayr hafifleterek, gevre ve canh saphfr igin
do$al
hayatr korumayr one grkar[nakta, bazen de sigara tostlerini
eyalitlere gok
yiiklii tazminatlar odemeye mahkum efinektedirler. Baglangrgtasivil
toplum

<irgiitlerinden rahatsrz olan ydnetimlerin zamanli 6u orgtitierin

y<inlendirmelerinden biiyiik dlgiide yararlandftlan gozrenmektedii.
Tiittin Eksperleri Dernefi gatrsr altrnda biz Tiitiin Eksperleri,
Dtinyamn onemli bir ttittin iireticisi olan iilkemizde tiittiniin ekononnik
ve
sosyal bir ririin oldugu inancr ile * Milli riitiin politikaslnln',
oluqturulup
hayata gegirilmesi igin her ttirlii katkryr saflama gabamrzt
siirdiirece$2.
Diinya pazarlarrna hakim sigara TrostGrine i<argr tiittintimiizii
ve
iireticilerimizi koruyabilmek igin daha fazla vakit kaybediknemelidir.
Bunun
iqin de tiitiin konusu ile ilgili tiim kurum ve kuruluglan btinyesinde
toplayan,
ll77 sayft Ttt[n ve Tiitiin Tekeli Kanunu ile Tiiziiliinde her yrl iti

toplanmnsl

t,
fingdr[len *Milli Tiitiin Komitesi,, * krru stire iginde

toplanmahdv. oniversitelerden Sendikalara, Demeklerden Bakanhklara,

ttmn

flreticilerinden Tttiin Tiiccarl
yuau Sigara ureti"neri"e [aaa,
Kmiesi galerinin bir ^
araya gelmesi ile belirlenecek, giinliik
!"litik kaygr )"ada grkfirfidan ertilenmeden uygulanacak bir * Miui tftfin
Politikasf olugnrularak ha'"ata gegirilmelidir. Tfrrk tiltfincrtlfrfifrnrtn
bugfrn iginde bulandu{a daramdan memnan ormayry nmicarah
konasuna duyarh olsnran MiIIi rfrt.n Komitesinii topranmast
ve
tiim Milli ruriin

Tfrtfrncfrlfr!frmfrzfrn dnfrnfrn agilmasr igin gaba'gdstermeye

ga$trryoram.

Saygrlanmla.
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Ydnefim Kurulu Baqkanr

D

yantn bize
sayg

gcistermesini

istiyorsah once

bizimkendi
benligimize ve
milliyetimize
bu saygryr
,hissen, fikr-en,

fiilen btitiln
davranl$ ve

hareketlertmizle
gosterelim;

bilelimki milli
ben-ligini
bulamayan

milletler bagka

milletlerin
avtdr.
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Tiitiin iqlerimizde, tiiccanm, koyliistinil, eksperini bu giinkii dert ve
qikayetlerinden kurtarmak igin tam bir iq ve anlayq birlifi lazrmdrr. Bu da
ancak genig bir anlayrg zihniyeti ve objektif kalabilmek hasleti ile mtimkiin
olabilir.

Sekiz seneden beri tiitiin davamv ijzerinde ufak biiyiik dertleri,
meseleleri ele alan bu dergi, bagta memleket tttiinciiliiliiniin umumi
menfaatleri oldulu halde ahcrrun, ekicinirq hazinenin hak ve faydalanna
ternas eden biil.iik iqleriizennde dilinin ddndiilii, akhrunerdipi kadarl'aynda
bulunmugtur. Brzim bu yavnlanmrztn hususi Saluslarda deiilse de resmi
ilgili rnakarnlar iizerinde ve bir krstm uyamk ekici mahfillerinde (l) akisler
uyandrrdr[r hadiselerle, valiralarla giirmiig ve vazifesini yapan, gahqmalanrun
faydalr sonuElannt gciren her insarun duyacapr hazzrve sevinci duymuqtuk.
Bn giinde vazlfemizi aynt ruh haleti iginde yaparken gunu da agklamak
isteriz ki biz bu gazelede her zaman qunu tekrar ettik:
Bu gazete memleket tiitiinciiliigtiniin gazetesidir. Yalntz umumi
menfaatlerin hakimidir. Devlete de, tiiccara da, kdyliiye de aym zamanda
faydah olmak ister. Safalanmrz herkese agktr. Tiiccar olsun, mi.istahsil
olsun, memur olsun, teknisyen olsun her tiitiincil yurtta$ bu gazetenin
ailesi iqindedir. Diiqiindiiklerini, Ttirk tiitiinciiliiliiniin hatrrrna, faydasrna
inandrklan fikirlerini bize yazmahdtr. Bunlan aynen negretmek borcumuzdur.
$unu da ilave ettik:
Her alanda olduSu gibi tiltiin iqlerimizde de fikir tarhqmalan olmahdrr.
Herkesin bir noktai ve nazan olabilir. Herkesin fikri muhteremdir. Biz biitiin
bu iddaia ve noktai nazarlarr tesir alttnda kalmadan neqredebiliriz.
Fakat bu scizlerimiz pek az tesir uyandrrdr. Tekel Tiitiin Enstitiisiiniin bazr
deferti gef ve elemanlan harig olmak iizere bu dergiye kimse fikir ve yazr
vermek zahmetine girmedi. Bu arada, bittabi tiiccarlanmrz tiitiinctiliikle
alakalanrun yalmz ticari mahiyetiyle iktifa (2) ettiler. iglerinde gok de$erli
fikir ve meslek adamlan oldulu halde bunlar bildiklerinden, tecrtibelerinden,
memlekettiittinciiltisuniin istifade etmesine imkanvermediler. Vermedikten
baqka, bizim, bugun iqin yanm, noksan ve hassaten ticaretimiz igin takyit
edici(3), inhisarcr mahiyetiyle zararfu olan 3437 Sayft kanunun islah edilmesi

ve kciyliiniin muastr iktisadi sistemlere uygun bir tegkilat ve himayeye
kar.ugmast, tiitiin iglerimizde genig kredi imkanlan yaratacak bir miiessese
kurulmasr lehindeki tamamen obj ektif olan yanlanmtza gicenenler, krnlanlar
oldu. Bunlardanbazrkimseler de ifbirarlanm (4), his ve ihtiraslannt gayet
algak kaliteli bazrtezahirleri ile belli etmek istediler. Bu hareketler, teessiif
etmeye bile de$mez. Bizim maksadrmz, tiitiinciiliillimtizii iyiye, giizele,
dogruya gOtiirmek; kdyliisiinii, tiiccartnt, eksperini bugiinkii dert ve
qikayetlerinden kurtarmaktrr. Bu da tiitiin iglerinde ilgililerin tam bir

koordinasyon temin etmeleriyle miimkiin olur. Bu da ancak bizim
gdsterdi$imiz gibi hiisniiniiyet ve anlaytqla kabildir.

ihsan

TtiRK
(1)mahfil:toplanfl yeri
(2)iktifa:yetinme
(3)takyit edici: ktsttlaycr
(4)i$birar: nefret,kzgrnltk
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Krzr
Arxrecilim babam nerede?
Dedim ya krzm iqe gitti diye
Ama hep oyle diyorsun
TuSge'nin babasr niye gitmiyor iqe
Her akqam evlerinde
Parka gotiiriiyor Tugge'f i babasr
Hem benim babam.
Dopum gilriimde de yokru....
Hani bu akqarn gelecekti
Telefonda oyle demiqti
Niye gelmedi hala
Uyumuycam igte, bu akqam

Ulumuycam..
Babam gelmezse uyumuycam

Anne babam nerede?
Batman neresi anne
inegol, Fethiye onlar nerede?
Yaa...bana ne, bana ne
Ben babamr isterim
Qok ozledim annecipirn babamt
Gelince I'rne gidecek mi
Yoksahep kalacak mr bizimle
Uyu artrkkzffL uyu artrkFilizim
Bak vakit geg oldu
Niy'e aghyotsun anne
Sesin titriyor yine
Ne olur annecigim masal anlat

O zaman hemen ulurum
Sende edersin rahat

Hani bir adamvafiru$
Durdu!.u yerde duramaz
Her yerleri dolagrrmrg
Qantasr hep hazr olurmug hani
iqte o masah anlat...
Hani verilmig haklan varrlug
Alrrlarmrq elinden sesi grlnna.zruq
Hatrrladrn mr annecilim
igte o masah anlat..

Arif GOICINAR

riirUNii

Kasrm 1945

M. MTIRAT ARAMIS
Tiitiin Eksperi

TLTTUNEKSPERLERI

DMNEGi

BtLrrNi
Yeryiiziinde belki

de

Tekel sigara

yalmz Tiirkiye'de,

fab

rikalannrn

iizelleqtirilmesi konusu, Tiirk tiittn
iireticilerinin ekonomik ve sosyal

BILDIRISI

rr;anaksrz olumsuz sonuglar do$uracaktrr.
Bu nedenle r.asalar. - ekel Srgara

fabrikalarrnrn ozelle;tirrlmesine olanak

tanlmamlitlr. Ureticr kuruluslarr. iqsi
sendikalan, dernekler re bihm adamlan bu
konudakr kaygrlarrnr ve tepkilerini uzun

(BrLDrRr 19)

siredir muhtelif yollarla dile getirmektedirler.

Bu kaygr ve tepkiler ozet olarak

gu

sanvrax

MARKAIARII\IN
KT]LIANIM
IIAKKII{IN
TEKBIJIX NAT

ginxnri irn
KURACICT

oRTAKLrGlnnvni
YASAIARAVE
YI]KSEK

PL.{\LAN{A
KLRLLL

IGR{RDiA
A}fflRIDIR

BiR$EYDECiLDR.
Bu gergekler goz onunde tutularak
yururluge konuldugu kuqkusuz olan
yasalar, Tekel sigara fabrikalarrnrn
ozellegtirilmesine olanak vermemektedir.
Akhisar Sigara fabrikasr rgin bu -vasal

uluslu girketierle boluqmesi igin hakh

istendiIi gozlenmektedir. Aslrnda
yaprlmak istenen Tekel sigara

Turk tutiinu kendi trlkesinde sigara

vE YENi

ORTAKLTC rN VARACAG r SONUq
OZELLE $ TIRMEDEN BA $KA

T AM

nedenlerden kaynaklanmaktadrr.
1 -Bu labrikalarrn ozellestirilmesi milli
ekonomiye ek bir katkr saplamayacaktrr.
Devletin bu kuruluglardan sa[ladrgr kan gok
sayrlabilecek higbir neden yoktur.
2- Ozelleqtirme sonunda, 7o 85 Amerikan
tutunune kargrn sadece % 15 Turk tutunu
igeren sigaralar ig piyasaya hakim olacak,

TEKEUN SAMSUN

kaderinden solutlanarak her hangi bir
tizellegtirme konusu gibi ele ahnamaz
ve bu fabrikalar iizellegtirilemez.

pazanndan kor'ulacaktrr.
3-Ozelleqtirmenin kagrnrlmaz sonucu
olarak, gok uluslu Euketler, valmz sigara ig
pazartmua hakim olmakla kairnayacak, ekici

olanaksrzlrSrn, 9ok uluslu girket
fabrikaya ortak edilmek suretiyle aErlmak

fabrikalarrnrn ozelleqtirilmesine olanak
tanlmamlg olan kanun koyucunun yani
ulusal iradenin ana tercihine aykrr bir
tasarruftur. Qunku. ortakhk yolunun
izlenmesi varrlacak sonucun 6zelleqtirme
olan esas nitelifini degigtirmeyecektir.

Bu konuda BAT ile yaptlgl 6n

grkariarrna g6re belirlemekte karqr konulmaz
tek gu9 konumuna geleceklerdir.

anlagmada azmltk hissesi ile yetinmeyi
Tekel kendisi onermigken, 233 Sayrh
Kanun Hiikmunde Karamamenin 1 inci
maddesinin 6 numarah fikrasr gere[ince
uluslu ortaprn hissesinin oh 85 e

4-Ozellegtirme yaprhrsa 2000'li yrllann
baqrnda Tirrkiye'nin tutiin iiretiminin bu

kadar grkmasr olanapr varken ve ayru on
anlaqmada Tekel hisseieri izerinde BAI

tutun piyasalarrnr, bu pivasalarda fiyat
duzeylerini ve ihrag fiyatlarrmrzr kendi

9ok

giinkune g6re yarl yarrya azaltrlmasr

nun rughan hakkr oldugu

gerekecektir.

tarafindan peginen kabul ve taahhut

5-Turkiye'de sigara iiretmekte olan gok

uluslu qirketlerin iiretim kapasitelerini
arttrrmalarrna, yerli ve yabancr Eirketlerin
yeni sigara fabrikalarr kurmalarrna higbir
engel yoktur. Bu olanaSa rapmen bu
qirketlerin Tekel Sigara fabrikalarrnr ele
gegirmekte rsrar etmelerinin amacr, Tekel'in
sigara riretiminden gekilmesini ve ig
pryasaya Amerikan sigaralarrnrn hakim

Tekel

edilmiqken, bu ortakhk varacaSr sonug
itibariyle tam ozelleqtirmeden baEka bir
qey degildir.

YPK KARARINDAN

ONCE

MUIABAKAT MEMORANDUMU VE

ON ANLA$MA IMZALANMASI
YASAT ARA VE GENEL KURALLARA

AYKIRIDIR
Bu gergegi herkesten 6nce gormesi

ele

ve de$erlendirmesi gereken Tekel
ydnetimi, aksine bunu yok saymayl

6-Sonugta iizellegtirme biiyiik ekici

yeflemigtir. Bu anlayrgrn sonucu olarak
da, hukuka sayglsl olan bir yonetimin

olmasrm sa$lamak, ekici tutun piyasalannda

ve ihracatta mutlak hakimiyeti
gegLrmektir.

bir

kitlelerinin fiitiin tarrmrm terk etmesine

asla vapmamasr gereken

kavrplarlna
u!ramasrna neden olacak, onlarrn
ekonomik ve sosval vagamlanm tahrip

u imzalayabilmig

edecekfir.

Plan.lama KLrulu 1Y P K) karanna ra[men

ve davanllmaz gelir

Bu gergekler. Tekel

sigara

fabrikalarrnrn iizellestirilmesi konusunun
bir qok iizellegtirmeden hatta Tekel'in

icki

fab

rikalarl ile

iizellegtirilrnesinden

tuzlalarrnrn

farkl bir

anlayrqla

ele ahnmasrnr zorunlu krlmaktadrr.

Eeyi
vaparak, Yasalara avkrn bir "mutabakat

memorandumu" nu ve "iin anlagmat'
ve bu metinleri Yuksek

bu giine kadar yururlirkte tutabilmiqtir.
1994 yrlmda Tekel ile BAI arasrnda.
Akhisar Sigara fabrikasr ile Samsun ve

Yeni Harman markalarrnrn kullanrm
BAf ile kurulacak ortakhfa

hakkrnrn

devredilecegi konusunda bir
fuIajr-Haziran 1999

J

rtn'{nnrcpnru,nni
nmNECfr

sthxnNi
"mutabakat

memorandumu"

rrnzalanmrgtr. Bu memorandumda Tekel,
-Samsun ve Yeni Harmanmarkalanmn,

kurulacak ortakhk tarafindan Akhisar
sigara fabrikasrnda i.iu:etileceSini,
-Ortakhkta hisselerin gogunlu$unun
BAI ya ait olaca$rm,
-Goruqmelerin gizli tutulaca[rm,

-Konu ile ilgili uzun siueli br igbirlifii
igin bagka kigiler ve firmalarla g6ru9me
yapmayacaSrnr,
-Tekel hisselerinin satrqrnda

BAf nun
riighan hakkr olacagrnr, kabul ve
taahhut etmiqtir.

Memorandumdan iince diler kigi ve
ve bu

firmalara bir duyuruyaprlmamrq
memorandum Tekel Genel

Miidiirlti$i

tarafindan yiinetim kurulunun karan
hatta bilgisi olmadan imzalanmrgtrr.
6zelleqtirmenin bagta gelen

qartlarrndan olan geffaflrk ilkesini
hige saydrfr giiriilen Tekel ydnetimi,
tutumunu iizellikle Akhisar sigara

fabrikasr igin giiniimiize kadar
siirdiirmiigtiir,

Mutabakat memorandumu doprultusunda yaprlan galrgmalarrn sonucu
olarak Nisan 1997 de Tekel'le BAT
arasrnda bir "0n anlagma" yaprlmrgtrr.
31.12.1997 tarihine kadar gegerli olmak

izere imzalanmrg olan 6n anlaqma
03.01. 1998 tarihinde Tekel Yonetim

Kurulu karan ile *YPK

kararr

gergevesinde gahqmalann sii'rdrinilmesi

amacryla stresiz olarak uzatrlmrqtrr."
Yani hala )uriirluktedir.
Ag afrda yapacafrmu agildamalarda
giiriilecektir ki bu 6n anlaqma Tekel

Yiinetim Kurulu kararmda iin

giiriildiifii gibi YPK kararr

gergevesinde degildin
Mutabakat memorandumunda yer
alan esaslara uygun olarak dinenlenen

on

anlaqmanrn baqhca hukumleri

goyledir;

-Tekel ve BAT, Akhisar sigara
fabrikasr igin 280 milyon $ sermayeli bir
ortakhk kuracaklardr.

-Ortaklrkta BAT'nun payr Yo 52,
Tekef in payroh 48 olacaktr.

-Kurulacak fabrikarun yrlhk iiretim
kapasitesi 10 uncu yrlda 25 milypr adede
(25 milyon kg ) ulagacaktr.
-Tekef in Samsun ve Yeni Harman

iki marka BAT nun
segecegi Tekel fabrikasrnda veya
fabrikalannda BAT igin fason olarak

kadar, sdz konusu

ti'r:etilecektir.

-Ortakhgrn ydnetirn kurulu, 5

i

BAT

yu, 3 u Tekel'i temsil edecek 8 iiyeden
oluqacaktr.
-Tekel hisseleri igin BAT nun riighan
hakkr olacaktrr.

Zamamn Devlet Bakanr Eytip
A$IK'rn onerisi iizerine grkarrlan
15.12.1997 taihli YPK karan qoyledir:
"ingaat iqleri tamamlanmak itzere olan
Akhisar Sigara fabrikasrnda Samsun ve
Yeni Harman sigaralan ile Biritish Amen-

can Tobacco ( BAT ) nun uluslararasr
markalarrnrn Uretilip pazarlanmasr
amacryla Tekel ile BAT tarafindan 280
milyon $ sermaye ile kurulacak \€ ydda
25 milyar adet sigara ruetim kapasitesine

sahip olacak ortakhga Tekel Genel
Mtidtirluglintiul Akhisar Sigara fabrikasr
bina ve arazisi ile nakit veya yaprak tirttln
olmak iizere toplam 134.4 milyon $
kargrhgr o/o 48 sermaye payr oranrnda
katrlmasma 233 Sayrh KHK nin 27'inci
maddesine gdre karar verilmiqtir." YPK
karannda kesin olarak belirtildigine g6re,
l-Bu karar, 233 Sayrh "Kamu Iktisadi

Teqebbusleri Hakkrnda Kanun
Hrikmunde Kararname" nin 27 inci
maddesine dayanmaktadrr.
2-Ortakhprn amacr, Tekef in Samsun
ve Yeni Harman sigaralarr ile BAT nun
uluslararasr markalarrmn mriqtereken
iirretilip pazarlanmasrdr.

3-Muqterek iiretim, ingaat iqleri
tamamlanmak iieere olan Akhisar Sigara
fabrikasrnda yaprlacaktr
4-Kararda Tekel'in Samsun ve Yeni
Harman markalanmn miinhasrr kullamm
hakkrmn ortakhga der,redilece[ine dair
her hangi bir hukum, hatta bu yolda
yorumlanmaya miisait bir ifade dahi
yoktur.
5-Kararda Tekel'in

iki markasrmn

miinhasrr kullamm hakkrmn Akhisar
fabrikasrnrn tiretime baqlamasr
beklenilmeden ortakhk anlaqmasrnrn

yUriirluge

girdi[i tarihte

ortakhga

derredilece[ine dair her hangi bir hirkum
de bulunmamaktadrr.

ON ANLA$MA YPK KARARINA
TAM ANLAMIYLA AYKIRIDIR

markalarrnrn Ttirkiye'de ve butun

YPK karan ve Tekel yonetrminin konu

dunyada miinhasnkullamm hakkr 49 1rl

ile ilgili uygulamalarr objektif olarak
irdelendi[rnde, bu uygulamalann KHK
lere ve s0ztlnti ettipimiz YPK karanna
kesinlikle aykln ve bu nedenle kabul
edilemez oldugu gdriilecektir.

igin ortakhpa dewedilecektir.
-Fabrikanrn oretim kapasitesi
hedeflenen miktarr tamamryla
karqrlamaya yeterli diizeye ulagrncaya

S

Maya-Haairan 1999

I-

15.12.1997 tarihli YPK karan,233

saylh KHK nin 27

maddesine

dayanmaktadrr.
Bu madde, baqhprnda belirtilrniq oldugu
gibi yalnrz "iqtiraklerin tegkiline ve
niteliklerine ait hukumleri" igermektedir.
Bu hiikumlere dayanan YPK karannda

da bu nedenle yalntz ortakhk

kurulmasrmn ongOrulmesiyle yetinilmiq,
Samsun ve Yeni Harman markalannrn
mii,nhasu kullanrm hakkrnrn ortakhga
devrine dair her hangi bir hukme yer
verilmemigtk.
Bu nedenle YPK kararrmn Tekef in
Samsun ve Yeni Harman markalarrnm
miinhasr kullanrm hakkrrun dewi igrn

kullanrlmasr kesinlikle s6z konusu
olamat.
I- 15.12.19n hrihli YPK karanyaknz

Tekel'in Samsun ve Yeni Harman
markalanm degil hig aynm yapmadan
hem Tekel'in bu iki markasmr, Hem de

BAT nun uluslararasr markalarrnr
kapsamaktadrr. Amacrn, soz konusu

Tekel ve

Bat

markalarrnrn Akhisar

Fabrikasrnda trretilmesinde

ve

pazarlanmasrnda iqbirlipi saglamak
oldugu YPK kararrnda agrkga ifade
edilrniqtir.

Bu karar; Tekef in iki markasrrun
milnhasrr kullanrm hakkrnrn ortakh$a
devredilece$i, yani soz konusu Tekel
markalarmrn yalmz kurulacak ortakhk
tarafurdan ii,retilebilecegi, Tekel' in bagka
bir fabrikasrnda veya bagka bir ulkede

Tekel tarafindan bile riretilemeyecegi
qeklinde bir kabule ve ona gore bir on
anlaqma yaprlmasrna kesinlikle oianak
vermemektedir.

Bu imkansrzhk olmasaydr bile,
Tekeltin iki markasrntn miinhasrr

kullanrm hakklnrn ortakhla

devredilebilmesi igin en azmdan BAT

nun aynr karar kapsamrnda olan
uluslararasr markalannm miinhasrr
kullanrm hakkrnrn da ortakh[a
devredilmesi gerekirdi. YPK
kararrnda belirtilen amactn gereli
budur, Bu konuda mf,tekabiliyet esas

olmahydr. Halbuki yaprlan tin
anlaqmada biiyle bir hiikiim yoktun, Tek

taraflr olarak yalnrz Tekel'in iki
markasrnrn miinhasrr kullanrm
hakkmrn devri, YPK karanna oldulu
kadar, genel kurallara da, mantlfa da
aykrrrdrr:,

III- YPK Karannda Tekel ile BAT
ortakl* kurrna amacmm, s6z
konusu markalarrn Akhisar Sigara
fabrikasrnda uretilip pazarlanmasr
arasrnda

rtniixnrcpnmrni
nmme*
BtIIxEr.{i
oldupu hukme baplanmrqtr.
Tekel ile BAT arasrnda laprlan on
anlaqmada ise YPK kararrnrn bu hukmtr
dikkate ahnmayarak, Samsun le Yeai
harman markalannrn mfuhasr kullmrm

olmasr gerekir. Bu oran ortakh$rn

yetinmigtir? Bunu kargr taraf degil

efgr

nigin Tekel dnermigtir?
B)Anonim girketin diger ortaklarr

dtrgiirulmez-"

cariltDr ki

Zi3 seyh ICILI(. nin

baqlamadan ctaklryn k'iruldrgu tarihte
ortakhga dera'i rrc bu markalann Tekel'

rd& beqhEna uygun
ofrrd( Tqcflirbrh ( hr meyanda
Tekcl'in ) Y.hE ittink tqkiline vs
bu iltirekin nitelillerine dair

in diper fabrikalannda ortaklft adma

hfikfuIer igerrebedir,

hakkrnrn Akhi561 fabrikasr trretime

fason olarak tnetilmesi ongomlmektedir.

YPK Karan Tekel'e, iki markasrmn

n. e*

Tekel markalanrun

mtnhasrkullmrm

hakkrnrn igtirake devri bu madde

bir konu depildir.

Bu

kendi fabrikalannda ortakhk adrna fason
olarak ii'retilmesi igin anlaqma yapmak

kapsamrnda

yetkisi vermemiqtir.
IV- On anlagmada Akhisar Sigara
fabrikasrnrn planlanan 25 milyar adet

YPK kararr ile Tekel Markalannrn
kullanm hakkrmn der,ri vaprlamaz.

tiretim kapasitesine 10

yrlda
ulagacagrnrn tahmin edildigi ifade

maddeye dayamlarak ytiruLrlu$e konulan

Iliiyle oldufu igin, bu devri miimkiin
hale getirmek amacryla 15.12.1997

karrn 7o 52'si BAT qirketine ait

tarihli YPK kararmdan birkag giin
iince 9.12.1997 de alman bir Bakanlar
Kurulu Kararr ile 86 I 10911 saylr
kat'arnamenin eki "Yaprak Tiitiin ve
Tiitiin Mamullerinin iiretimi, sahqr ve
ithalatr, fon ahnmasr ve bu fonun
lcullamhnasrna dair usul ve esaslar"
m 5 inci maddesinin (a fikrasna);
*Aynca Tekel kendisine ait
markalannr, fabrikalarrm ve difer
varhklarrnr tahsis etmek suretiyle
ortakhklar tesis edebilin
Bu hiikiim yayrmr tarihinde
yiiriirliile girer"
hiikmiiniin eklenmesi zorunda

olacaktrr.

kahnmrEtrr.

BAT Akhisar Fabrikasrnda
iiretilecek Tekel markalarrnrn
kullanrm hakkrnrn karqrhfr olarak

paragrafinda belirtilmiq oldugu gibi,

edilmektedir.

Tekel'in Samsun ve Yeni Harman
markalarmm Tiirkiye' de ve diinyanm

her yerinde miinhasrr kullanrm
hakkrnrn, ortakhk anlaqmasrnrn
yapild{r tarihte ortakhfa devredilecek
olmasr nedeniyle, fabrika iiretime
baqlaytp belirtilen iiretim kapasitesine

ulaqrncaya kadar gegecek siire
igerisinde bu sigaralar Tekel'in difer
fabrikalarmda ortaldrk hesabma fason
olarak iiretilecek biiylece bu
sigaralann satrErndan elde edilecek

anlaEma tarihinde 71 milyon $ iidemeyi

Eklenen bu hukum, ikinci
Resmi Gazetede yayrmlan&gr 25.12.1997
tarihinde, YPK karanndan l0 gti,n sonra

Tekel

grriirluge girmiqtir. Yani YPK karanrun
ahndrgr tarihte, Tekel'e marka tahsisi
suretiyle ortakhk kurma yetkisi veren
huk'rrn 1'trurlukte de[ildi. Bu nedenle,
Tekel'in marka tahsisi suretiyle ortakhk

tarafindan BAT ya iade edilecek

kurmasrna hukuksal

olanak

demektir.
Brnzen, goriiLlmemiq olan boyle bir
uygulamanrn, Yasalara ve YPK kararrna
uygtm, dopru ve hakh oldugunu kabul

bulunmuyordu.
Buna ra$men yasalara ve yetkili

taahhiit etmiqtir:, Bu miktarm iinemli
bir biiliimii. siiz konusu hakkm fabrika
iiretime baglamadan devri nedeniyle,
ashnda Tekel'e ait olmasr gereken

kardan 6denecek, yani

VI- YPK nun ortakhk kurulnasrna

etrnerve olanak voktur-

V- YPKkerarmn

depndg

233 sayh

K.ILK. nnn 27. maddesinin konu ile
ilgili hiikfimleri ESyledir;
ttl numarah fikraTeqebbus (Yani Tekel

)

ortakhSrn biranonim gfukete iqtiraki,

teqebbusun onerisi

veya

ilgfi

tizerine

koordinasyon karan ile yaprlr.
2 numarah

fikra-

Bir anonim qirkete iqtirak igin
bagh ortakh$rn girket
sermayesine katrlma paymn en az%o 75

Teqebbusii,n veya

organlann karanna aykrn olan bir ortakhk
anlaqmasr yaplamaz.

dair 15.12.1997 tarihli kararr 233
Sayrh K.H.K. nin 27. maddesine
dayandrfrna 96re, kurulmasr s6z
konusu olan ortakhk bir anonim
girkettir. Bu anonim girketin 7r 52
hissesi BAT girketine, '/t 48 hissesi
ise Tekel'e eit olecaktrr. BAT qirket
hisselerinin '/o I ini bedelsiz olarak
Tekel qahtanlan fonrme devredeceldir.

6n anlagmanm bu
davet etmeldedir.

hfilofi bu sorulan

A)Tekel azrnhk hissesi ile nigin

de

kimlerdir?
C)Tekel gahqanlan fonunun yasal
statusii nedir?
D)Fon Tekel' de gahgan memur ve
iqgilerin tamamrm mr bir krsmrnr mr
kapsryor?
E)Bir krsmrm kapsryorsa bu personelin sayrlan ne kadardr ? Oranlan nedir?
Kjrnlerden oluguyor?
F)Bir krsmm kapsryorsa bu tercihin
sebepleri nedir?

SONUC:

YPK KARARINA AYKIRI
OLAN 6X anr,e$MANTN
ipreli vr i$r,nvrr,nniN
DURDURULMASI GEREKiR
Samsun ve Yeniharman sigaralarr ile

British American Tobacco qirketinin
uluslararasr markalarrmn Akhisar Sigara

fabrikasrnda miigtereken Uretilip
pazarlanmasr amacryla Tekel ve BAT

arasrnda bir ortakhk kurulmasr
hakkrndaki YPK kararr 15.12.1997

tarihinde yiiriirluge girmigtir. Bu karar
Baqbakanla birlikte on Bakarun ve Devlet
Planlama Tegkilatr MiistEarrrrr imzasuu

taqrmaktadr.
Bu bildiride yaplugrm:,z agrtr<lamalarda
gonilmektedir ki Tekel ydnetimi yasalan

ve hukuksal kurallan yok sayan bir
anlayrqla sdz konusu YPK karanna aykrrr
bir on anlaqmaytimzalayabilmiqtir ve bu

anlaqma hala yururltrktedir.
Bir KiK olan Tekel Yonetiminin buna
yetkisi de hakkr da yoktur. Tekel boyle

bir

anlaqma yapamaz, yaparsa bu

anlaqma hularken gegerli olamaz.

Neresinden balalrrsa bakrlsrn bu 6n

anlaqma yasalara, genel kurallara ve
15.12.1997 tarihli YPK karanna aykrn,
hukuksal dayanagt olmayan keyfi bir
karann urunudur. iptal edilmesi ve
iqlemlerin durdurulmasr gerekir.

Bu nitelikte bir 6n anlaqma
yapabilecek ve boyle bir anlagma YPK

karanna ra$men hala yururliikte
kalabilecekse hukuk ve yasalar nigin
vardrr?

ilgili

gevreler, yeni hukiimetin

gere$ini yerine getireceSini, bu kadar
vahim bir hatamn nigin yaprldrSrnrn ve

bunda nigin lsrar edildifiinin
araqtrrrlaca$rnr umit etmekte ve
beklemektedirler. .3
Mayrs-Haziran

1999
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PIUSALARI
HAKKINDA

yiltardan

ii

ahm yapmaktan ahkonurmustun Gantd*gtt grbi
inLcaa Teker yanetiminin
kendisine saglad$r bu oranagr atm miktaint artrarak
degir,

ve odeme Sartlanru lehin-e kullanmak suretiyle

fyatt,

teseiltim

deEerlendi;i{;i;.

Bu durum, iizerinde
lurutman gereken iki nedinden koynaklanmaktadr;
I- son daft senede Teker,
ekicirerden sahn ardt{t yakrasri zso.ooo ton'iuroro
iSlemeden ahcilar igin gok uygun koSullarla
,i Tyottito arS otr"rto* ,"lo
onlar adma hareket eden yerli firmalara satrnryur
Tekel' in bu suretre ihrag etti{i ve cinemri bor,amn eski yilar
ilriinii oran
tiitilnlerin tamamt ihra,g e.ditdifi tyrlererde sigara tiretiminde
almt tempo ile
(ullyil,ama&* igin ahctrann stokrannda beiremefue ve )ilrt ;;rr;o orugan
bu Tltrk tiitilnil stoklan yeni ttrl)nlerimize rakip olmafuadu
2- Bu ahalar Tekel' in elinde' kalacak olan iggg tnzna
destekleme stoklartnt
d1 son yillarda otdufiu gibi gok uygun koyrt ve
fiyatrarra sattn armak
o lanafimt di redikr er i zaman kut tanibi
Ie cei o t^orrr' ioh*trl, i"rr, takti

igerisindedirler

I

uzun

beri ilk defa bu kadar dtiyik diizeyde katmry ormasrdm
Tbker yanetiminin verdigi
gayn resmi sazht tarimqtrq Teker Tiitun itcsperteri
piyasinm itt
g,rnona"

li

Tekel gibi bir devret kururusunu, dry alrcilua tttttn
temin eden komrsyoncu
derekesine indirmeye, iirke ekonomisini bu yordan
zarara sokm,aya Teker
Ydnetiminin hakh voktur
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r rrnt it t rn tuo i mnnix*s vo n
inrivacr igiu vaen nx rrlnin
ALIMI-ARI
Ulkemizde en b'ilynk tfrtfrr altcrst

olan Tekel'in, pivasanrn agtlmrs
olmasma ra$men, ticcar ahmlarnr
tamamlamadan altmlara baSlamast
Teke I yOneti mi

tuafindor dnlenmigtir

Bu uygulona ebici tiihTn piyasalannda
tam rekabet koSullannrn olugmast ve
ekici tiitiinleinin bu kaqullar igersinde

gergek de$eri ile satilmas olanafimt

ortadan kaldtrmryhr
Tiitiin tireticileri, en buyak alrct olan

Tekel'in ne altct stfattyla ne de
destekleme ile gdrevli kurulug olarak
heniiz katilmadt$4 yalnu tek alrct gibi

tetebbislerinin gerekEesi olarak

iiretimi ile

fullannak istemesini nite lendirmekte
zorluk Fkipruz.
TESN' iN DETWLEME ALIMI.ARI
Devletimizin 38ytl ance, 196 sayilt
vaw ile &stekleme kapsanuna almtg
oldu$u ttrttrn, bu ayncaltfimt
gfrnimizde de slrdiren tarrm
urfrnlerinden biridir. Bu durum,
ulkemizde tfitinun 500.000 ailenin

ekiciler ile ilretim, nakliye ve igleme
konulannda bir ytl veya daha uzun

yani yaHaqk 3 milyonvatandaymam
baSlrca gegim kaynaftnt olugturuyor
olmastntn sonucudur 196 sayh" Ekici

Tiitiinleri Satry

Piyasalarmtn

oruml an dt lt gd rii lme

m i qti r.

Bunara{men kkel ydnetimi, 1998

iirilnil ekici tiitiln piyasalan iginTekele
destekleme gdrevi veren destekleme

rekabet edebilecek kalitede sigara
iretmesi olanakstz hale
getirilmeloedir %I0O Tar* fiitunu ile
,frretilen sigaralanmann Pns Wynt
koruyamamasrnrn bagta gelen nedeni

budur. Diinyantn higbir yerinde
kendisini bayle bir duruma mahkum
eden sigara ireticisi kuruluE
goriilmemiStir.

Bundan sorumlu olan Tekel
yanefiminin bunu, onlenemez bir kader

gibi gdstererek Tekel Sigara

Fabrikalarmtn Azelle6tirilmesi

veya onlann kuruluqlannt de$il, gok

ayhndt Yurdumuzda
tipi tiitiin tiretilmesinin,

tam anlamtyla

Amerikan

Tekel'in gok uluslu Sirketlerle ortaklft

Hilh)met adma Bakan tarafrndan

destekleme fiyatlart ilan edilip
piyasanm agildt$t giln, destekleme
alrmlart yapmakla gdrev lendirilmis

Tekel ydnetiminin Tiltiln Eksperlerine

kullanmaya mecbur edilmekte, sonug
olarak gok uluslu sigara iireticileri ile

Ht;kma gefiri lmi Stir.

Yasalar Tekel' e tiltiin iiretimi
yapmak gorevi vermemigtir Tekel' in
ii lkemizde Amerikan tiitiinij ilre tmek
gorevini iistlenmesi ilstelik bu konuda

kurarak gergekleEliri lmek istenme si
kabul edilebilir bir tercih defildir.
Bu yanltsm devamt olarak son
Destekleme kararlart. Tekel' in

ya da onlar
adma hareket eden yerli firmalara
safilacaktr. Geriye kalan tiitiinler
Tekel tarafindan iElenecek, iElenen
tiitiinlerin de bir hsmmt gene ayru drE
alrctlar segerek satm alacaklardtr
Tekel yr)netiminin son ydlardaki

altctlardan arta kalan tiitiinleri

"

olarak uygulamamtsttr

olan Tekel'in, tilccqrla birlikte

uygulamas budur
Bu uygulama ile Tekel, kendi sigara
harman I artnda yer li firmalardan ve drS

yetki li dir.

kararmt 196 sayilt yasaya uygun

Buyetmiyormug gibi, Tekel'in satm
al&fi bu tiltilnlerin Anemli bir hsmt
iSlenmeden drg ahalara

kurmaya veya kurdurtnxaya, iqlerin
yaptvtlman igin gerektiEinde avans
vermeye ve bu suretle, yetiqtirilen
tiitiinleri almaya ve satmaya

uluslu girketleri tercih etmesi ve
destekleme karart ile verilecek
krediden avans adt altmda bu ortakl*
vasttastyla gok uluslu Sirketlerin
yararlandtrtlmas 196 sayth yasaya

y

edilmektedir

anlagmalar yapmaya kurutma

Ftrmt ve hangarlar gibi tesisler

ilreticilerini korumayt amagla&{t

piyasada tiiccann kendi tiltilnleri igin
dnerdi$i hatta dikte etti$i fiyafi kabul
etmek garesizlifii iginde b rahlmryttr
Tekel ydnetimi, Eksperlerinin

altmlara baqlamanna izin vermedifii
igin Tekel kendi fabriknsyon ihtiyaant
Tiiccann segerek aldtklarmdan arta
kalan tiltiinlerle karqilamaya mecbur

veya

ortakl* igin Tiirk tiitiin ilreticileri

aEktm Bugiine kadar bu kabule karEr
g*tldgt ya da amacm baqka tilrlii

ar altmlartnt tamamlamadan

li

firmalar

Desteklenmesine Dair Yasa' run bu
gergePi gdz dnilnde tuttu$u ve tiitiln

birlikte hqreket eden tilccarlarm
kahldt$r monopson nitelikli bir

tilcc

siire

u!,raEan

piyasaya girmesi gerekirdi. Fakat

verdi{i gayri resmi sdzlil talimatla
buna izin verilmemigtir. Piyasanm

aglmrg olmasma ra$men Tekel
piyasaya sokulmamtq ve tiiccar ekici
tiitilnlerini diledi$i Sartlarla ve

fiyatlarla sattn altp, altmlannt

tamaml adtkt an sonra ilgiincii gilnilnde
piyas aya gire b i lmi Stir

Destekleme ile gArevlendirilmiE
olan kurulu{un tilccar altmlartnt
tamamladtktan sonra girdi{i piyasada
destekleme altmt yapildtp,mdan sdz
edilemez. Bu uygulamayt 196 sayilt
yasanm ve o yasqya gare g*anlmrq

bulunan 1998 tiriinti tiltiinlere ait
destekleme karartntn qmacr ve
destekleme mantt$t ile ba$daqfirmak
mlmkin deiildir. Hakamet
kararnamesinin Tekel Yanefimi
tuaftndot iyiye kullanlmadtB aEldn
Tekel'in dnerisi ile son yillann
Destekleme Kararname lerinde "kke I
Memleketimizde Amerikan tipi tiitiin
ilretiminin gelistirilmesi amacryla
tohum ithal etmeye, arulan tilr tittiln

gokuluslu Eirketlerle kuracaft

ortaklt{m ilretece$i Amerikan tipi

tiltilnlerin , destekleme ile gArevli Tekel
taraftndan destekleme hesab ma satm
altnmasmt da r)ngormektedir. Buna

gdre Tekel' in gok uluslu qirketle
kuraca{t ortaklt{m iirete ce li tiitiln leri
I tarafrndan De stekleme hesqbma
ve
satilacaktm Sonugta kar hasil olursd
gok uluslu girket kendi payma diigen
kan yrurt dryma gahirecek, zarar hasil
olursa bu zarar T.C. Hazine MiisteTeke

sattn altnacak, iglenecek

garl$t tarafrndan karSilanac akttr.
Boyle bir uygulamayt, Destekleme
kavramt ve mantt$t ile ba$dashrmak
ve hulatka uygun bir tasarruf olarak
kabul etmek imkanstzdn Destekleme
altmlanntn amau , " Ekici Tiltiinleri
Sattq Piyasalarmm desteklenmesi "
yani Tiirk tiltilnr.iniin ve onu ilreten
v atandas larrmtztn korunmastdtr,
Amerikan tiltilnilniln ve onu ilreten gok
uluslu $rketlerin korunmast de$ildir
I999 Destekleme barannda "Tiltiin

ilreticilerinin

1998

yilmda iirettikleri

Tiirk tipi tilti.inlerin destekleme
hesabma sattn almmast" esas
amactndan ayn olarak "Tiltiln ilretimi,
Mayu-Haziran 1999
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altm ve sattmrntn desteklenmesi
konusunda Tekel Genel Miidiirlitgt)
gdrevlendirilmigtir " Hitkmtlne de yer

HATIRALAR

verilmistir Kararda ag* olarak ifade
e di lmemiE o lmasma ra$men iilkemizde
Amerikan tipi tiltiin iiretimi hakkmdaki

hilkamlerin
on glrti

I

dii$ii

an

s,ilrdilriilme-sinin
I aS

ilm akt adm

Ekici tiitiin p.iyasalarmtn

Tiirkiye ekonomisinde dnemli bir yere sahip ve yaklaqrk
3.200.000 irsammrzr ilgilendirentiitiintin, ihetimindentiiketimine kadar
her safhasmda gorev alan kiqi tiitiin eksperidir.

desteklenmesine dair 196 sayilr yasa
yok saytlarak 1998 ilrtinii tilninler iQin
Ekanlan bu destekleme karanna; 196

Hepinizin bildigi gibi ti.iti.iur eksperleri gok farkh yerlerde ve
farkh ortamlarda gahqmaktadrr. Konuyu hatrlamak, bilmeyenlere
opretmek, hem de maksadrmrzr daha kolay agftlanak igin, eksperlerin

sayilt yasaya ayktrt olarak doseme,

gahgtrlr yerlerden bahsetrnek istiyorum.

mefruSat, binekotosu satm almak, kendi

Eksperler, Ttirkiye'nin tiitiin iireten Ege, Karadeniz, Marmara,
krsmen Akdeniz, Dolu ve Giineydogu Anadolu bdlgesinde gahqrrlar.
Buralarda gahqrrken tiittin iiretiminin, selrinin takibi ve kalite tespiti
igin koylere gidip, ekicilerin evlerini ziyaret ederler. Tekel'in depolannda

depolannm bir krcmmt yok bahaana
elden g*artrken tiitiin deposu inEa
ettirmek gibi destekleme ile ilgisi
olmayan iSleri yapmak igin Tekel'e yetki
ve ren hilkitmler konulrnuStur
Bir taraftan 196 sayfu yasayq tam

anlamtyla ayktn olan bu israf g6ze
almrken, di{er taraftan kendi asli

gorevlerine ek olarak destekleme
islerinde galtstvtlan Tekel personeline

ytllardv 196 saytlt yasa uyarmca
verilmekte olan hizmet iicretleri,
tasarruf neden gosterilerek, Tekel
taraftndan haztrlanmtg olan bu
destekleme kararnamesi ile gok biiyuk
oranda ktsttlanmtEhr.
Bunun do{al sonucu olarak Tekel
Eks pe r lerinin grin lnk g al ryma siire I eri n i
ve tempolannt mevzuata uygun normal

diizeye indirmelerinin, bazt kiEiler
Iaraftndan Eksperler toplulu$unun
hiikilmete kary siyasal nitelikli bir

tepkisi olarak de{erlendirilmek
istendi{i tizitntii i le izlenmi Stir
I lgi li ler taraftn dan b i I i nmekte dir ki,
Tekel Tritan Eksperleri devlet memuru

olmarun bilincinde, ekicinin alm terini
de$erlendirirken her tilrl,il etkiye kapalt

bir meslek anlayryma sahiptirler Bunun

bagta gelen tantgt btiytik ekici
kitlesidir

ttitiinleri fiyatlandrnrlar, igleme atdlyelerinde ttitiinii igler, bakrm
depolannda bakrmrru yapar, sigara fabrikasnda sigara haline gelmesini

takip ederler.
Bu igler srasmda koylii, muhtar, memur, iggi, esnaf, ziraalgr
gibi
ve bu
deliqik statiideki kiqilerle ig iligkisine girer. Kadrn, gocuk,
geng, ihtiyar, hilttirl{i, cahil ve buna benzer ozellikte insanlarla kargrla;rr.
Ttitiin eksperleri bu karqr karqrya gelme ve ig ortamrnda oyle ilging
qeylere gahit olurlar ki, gerqekten anlatrlmaya ve dinlemeye deler
qeylerdir. iqte ben bdyle geyleri dlrenmek, onlan derleyip, toparlayp,

bir krtap haline getirmek istiyorum.
Ttittin eksperlerinin ya$am qartlan, iq ortamlarr ve hatralanm
anlatanyanh bir kaynak yoktur. Yrllardan beri bu iilke insamna hizrnet
eden ve milyonlarla karqr kargrya gelen tiitiin eksperlerinin bagrndan
geEen olaylan anlatan bir kaynagrn bulunmamasr nedeniyle boyle bir
eser yaznak istiyorum.
MeslektaSlanmdan istedigim qudur; kendilerinin, arkadaqlanmn

veya gah$ma ortamrnda meydana gelen komik, trajik, di.iqiindtiriicii,
olretici veya bu gibi olaylan krsaca anlatrp ya ya dokerek, bana
gonderirlerse . pk gltzelyazrh bir eserin ortaya grkacagrm sdyleyebilirim.
Krsa fikralar halinde yazrlmasr diigiiniilen bu olaylarda, yer ve
kiqilerin belirtilmesi olaylan daha anlarnh hale getirmektedir. Ancak
gergekten gok ilgrnq olup arkadaglanmrzn isimve yer belirfrne nedeniyle
yazmak istemedikleri olaylar mevcuttur. Bunlar simgesel isim ve yerlere
ya.zlabilirler.

Meslektaqlanmrn bana yardrmcr olacaklannl umuyorum.
Her eksperin baqrndan mutlaka ilging bir olay gegmigtir.

Olumsuz bir siyasal amacm etkisi s6z
konusu olsa idi bunun kayna$4 Tekel

Hatrralarn gelecefe aktarrlmasr igin hepinizden en az bir yazt

mesleki
anlaytslannda degil; gegmiq yillardan

bekliyorum. Aynca bu konuda onerilerinize
teqekktir ediyorum

farkh bir destekleme kararnamesini yeni

Yazrh hatrralanmzrr faks veya posta ile Naqit YILMAZ'a
verilmek iizere diyerek, isanbul Yaprak Tiitiin igletme Mtidiirii Hikmet
SAPAN'a (0216 371.21 9l faks) gonderilmesini rica ediyorum.

Tiltiin Eksperlerinin

ht;kilmete sunan ve destekleme ile
gorev

lendirilen Tekel'in alrmlara

bqlanasn dnlelen

mlayryta arqabilirdi.
Uziintii ile ifade dmek zorundayu ki

son yillann Tekel yiinetimi,
uygulamalarryla desteklemeyi
amaundan sapfirmts

f Q A"ya-na4iran

1999

ve

yozlashrmtstvg

de

agrlrm. $imdiden ilginize

Saygr re Sevgilerimle Selarnlar.
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Statii ve Siiztegme Rejiminin

Ulkemizde, dwletve difer kamu tiizel

kigilerinin yiikiirnlii olduklan asli ve
siirekli kamu hizmetleri, golunlufu
memur iinvanryla ve statii temeline
dayanarak hizmet veren kamu

KAMUDA
aa

STATU
VE

TEMEL
HAKLAR

gcirevlilerince yerine getirilmektedir.
Bugtin faal ntifusun yaklagrk 7o7'sini
oluqturarak 2,2 milyon kiqiyi bulan kamu

sistemi ve scizlegmesel gahgma iligkisi
sistemi (Giilmez, 3). Statiisel qaftgma

iligkileri sisteminden, ba$rmlr

diizenlemelerde sdz sahibi defildir

tagryanlann gahshranla iliqkilerini kuran

(Tecea 13) Dizenloneler, te@en inme,

kantnsrz ve tek ydnlii yapilmaktadr.

Orgiitsel temsil olmadrlr iqin

nitelifini

ve diizenleyen tek yanh ve nesnel

kurallar biitiiniinii anlayabiliriz.

Siiizlegmesel gahEna iligkisi sistemi ile de,

hiikiimeflerin etkili bigimde uyanlma
olanafr da bulunmamaktadrr. Hasrh

balrmh gahganlardan "iggi" nitelili

ydnetsel evrende her gey kamu
grirevlilerinin drgrnda olmakta, tiim
sorunlara tek yanh kararlarla gdziim
aranrnalcadrr (Giihnez, MII).
Kamu gcirevlilerinin, kendilerini
ilgilendiren en temel konularda
"danrqsal" nitelikte olsa bile.

ve diizenleyen iligkiler btittntinii

taEyanlann "qahstrranla" iliSkisini kuran
kastediyonz. Her iki sistemin temel frrkh

ydnlerinin daha iyi anlagrlabilmesi iEin

konumuzun drgrna

tagmamak

bakrmmdan "statii" kawammdan yola
gftarak, sadece stattisel gahgma iligkisi
sisteminintemel dzelliklerini agrklarnakla

gOriiglerinin aLnmasrmn sriz konusu
olmamasr, tiim bir gakqma yaqamuu

yetinecefz.

gegirmek iizere katrldrklan, yaqamlanmn

hukukukargrsrnda dwletmemurlufunun

qok <inemli bir bdliimiinii adadrklan

rlzerklilini anlaff.

Ashnda her ne kadar statii rejiminde
gahganlann, ycinetimin, hemen hemen
her evresinde kanaat ve diigiincelerinin

ahnmamasr uygulamada gdriilse de,
bunun yasal oldulunu sdylemek gugtiir.
Qiinkii rejimin temel esaslanru ve genel

gergevesini belirleyen 657 sayrh
DMK'nda (Mad,. 226-23 1) "Kamu
personelinin ycinetimi ile ilgili konularda

g0riigiinden yararlanrlmak iizere
Danrgma Kurullarrnrn kurulacafr",
bunlann kurulna ve gahgma esaslan
beltutilfu. Yiiriitmenin" kanunda yerini
bulan bu mekanimalann ktuuhusr ve

gahgtrrrlmasr y6niinde

hurnez@hotrnail.com

ayuabiliriz: Statiisel gahqma iliqkisi

gahganlardan "memur"

olmal(adr.

Aydrn Tekel Y.T.
Iqletme Md.Yrd.

Genel ilkeler qerqevesinde kalmak
koguluyla, gahqma ya da ig iligkileri
sistemlerini gu iki temel kiimeye

grirevlileri kendileriyle ilgili

ydnetim diinyasrnda ancak "edilgen bir
varhk" olarak g0riilmelerine neden

Hiiseyin tfnnfEZ

Analizi

bir

adrmr

Bu kavram, hergeyden Once ig
Yasa koyucu memuru
statiisel bir duruma sokarken izledrpi
amag, onu s6zlegmesel bir durumda
galryanlara karEt bir hukuksal durum

igine yerlegirmektir.

Statii kawamr, ikinci olarak, devlet
memurlu$unun otoriter ve hiyerargik
yciniinti anlattr. Bu anlamryla statti,
scizleqme kawamrmn kaqrtrdr. Statiiyii
olughran kurallarbiittinii kamu erkince
tek yanh olarak iiretilir. Dolayrsryla
diyalog ve katrhmr drglayan statiisel
gahgma iligkisi sistemi , hiyerargi ilkesi

iizerine kurulu, tekyanh ve otoriter
sistemdir.

Ugiincii ve son olarak, statiiyii
olugturan kurallarrn igeri!i ve
benimsenen ilkelerin amacr yOniinden
statiikavmrm, kariyer ilkesine dayah
devlet memurlulu sisteminin temel bir
ozellilini oluqturur.

€

gdriitmedili gibi, galr$anlann ya da
onlann temsilcisi konumundaki
<irgiifleritq bizce bu Onemfi psal heklon
igletilmesi ve kendilerinin geEitli
konularda yOnetime katrlmalannrn
teminini miimkfln krlma yciniinde

gftarak aqrklamaya gahqtrfrmrz statii
sisteminin birinci OzelliSi; devlet
memurlu$unun ortak ig hukuku

talepleri xizkonusr olmamr$r. Sendika
hakkrru almada ve akabinde grcv ve
toplu srizlegme hakkr talebiyle bunu

kurallanndan ayrl, kendine cizgri
kurallarla donatrlarak buna ydnelik
hukuksal bir rejime baplanmalanmn

iglevsel lnlmayayrinelik gabarun qok

bile yasal bir hakkrn iqletilmesinde

benimsenmig olmasrdr. Statii rejiminin
ikinci dzelligini, egitsizlik temeli ijzerine

gcisterilmemesi hayret vericidir.

kurularak, devletin genel yararrn

az

Yukanda statii kawamrndan yola

Maya-Haziran
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nurru,{i
yanirnaz hakemi kabul edilmesi ve
sistemi oluqturan kurallann iiretilmesi

yada deligtirilerek yeniden
diizenlenmesinde memurun gdriig ve

dnerilerine kapah olmas, yer verilmernesi

olugturur. (Giilmez,8) Statiisel gahgma

gerek sosyolojik aqrdan gerek hukuk
sistemimiz aqrsrndan iggi nitelili tagryan
bir grup personeli agrkga "srizleqme
rejimi" fuun gkarmalCa; memur niteliS
..statii
tagyan diSerbir grup personeli
de

iligkisi sisteminin son ve bence bu

rejimi" drqrnda tutmakta ve bdylece her
iki rejimin iyi ydnlerinin (toplu xtzleqme

sistemin ayakta kalmasrm sa[layan en

ve grev hakhileiq grivenligi) gegersiz

dnemli cizellipi, kamu giiciine tarunan

krhndr[r bir KiT personel diizeni

hiyerargik otorite ile memurlara tanman

getirmektedir.
KiT personel rejiminin drirt amact

olughrrma amacrm gtitrnesidir.

vardr:

hak ve giivencelerle

bir denge

G0riildii[ii gibi klasik kamu

I - Maliyet

igindeki personel

ydnetiminin, istihdam konuzunda temel
hareket noktasrm kendi deneylerine
dayanarak evrensel olduklarrnr ileri
stirdiikleri ytinetim ilkelerini tarUflrxlsz

giderleri payrm azaltrnak:
399 sayrh KHK'nin selefi olan 308
sayrh KHK'nin genel gerekgesinde,
fit'lerin bazrlanrun yerine getirdikleri

koymak

hizmetle qahgan personelin memur

olugurmaktadr Bu ilkeler ashnda irsan

olmasun gerekbulunmadr$, tam tersine
bu kuruluglann ayru sektdrde faaliyet

kabullerle ortaya

<i$esini hig griz riniine almayan yada en
aza indiren bigimsel yapr ve stireglerle

ilgilidir. Bu anlayrgla iggdreni, dnce
kendisine verilen igleri yapan eylemsiz
(edilgen ) bir arag olarak g6rme, sonra
da insam sistem iginde bir depigken
olarak delil ama daha cinceden
belirlenmig sabit bir dfe olarak gOrme

gdsteren cizel sektcir kuruluglarr ile
rekabet edebilmek igin serbest bir
personel rejimi uygulamasr zorunlu
gdriildiilu beltutilmi$ir.
2- KiT'lerde gahganlann saylsrru
azaltnak:

Srizleqmeli personel modeli,

yerine getirilmesi; hem nicelik, hemde

nitelik yciniinden yeterli kigilerin
istihdam edilmesine bafhdrr. Kamu
yrinetiminin insan dlesine ..Kamu
grirevlileri " denir. Genellikle, kamu
g<irevlilerine "Kamu personeli
denilmekle

birlikte

t96I-1992

Anayasalannda da "Kamu Hizmeti

grirevlileri" deyimi kamu grirevlisi
anlamndakullaillm$r.
Birinin kamu gdrevlisi olabilmesi igin
kamu kesimindeki bir 0rgiite ( kuruma )

balh olarak gal4masr gerekir. Kamu
(amme) hizmeti gciren herkes kamu

gOrevlisi de[ildir. Ornelin Avukat kamu
hizmeti gciriir. Kamu hizmeti gdren
Avukatrn kamu gdrcvlisi olabilmesi iqin

, bir kamu kurumuna baph olarak
gal4mas gerekir. Serbest qahgan bir
avukat kamu g0revlisi de$ldir.
Devlet memurlan kanunundan cince,
kamu gtirevlileri "memur " ,

olmak iizere iki ana

kiimede

toplamyordu. Bunlardan bagka, kamu
kurumlannda i99i1er, giindelikli teknik
personel , vizlegmeli personel gibi gegitli

adlar altrnda kamu gtirevlileri de
kullanrhyordu .Devlet Memurlarr

e$ilimi vardrr. Oysa bir drgiitte

6zellegtirmeye dayah

igg<lrenleri bir deligken olarak delil de
baqlangrgta var olan bir koqul olarak ele

ekonomisini esas alan kalkrnma

Kanunu bu kanqrk duruma son vererek

modelinin personel politikasr alarundaki
yansmasrdrr.
3-Bir krsrm personele fazla iicret

kamu kesiminde qahganlan. memurlar ,
sdzleqmeliler, geqici gdrwlilerve iggiler
olmak iJ.zerc 4 grupta toplamrgtrr
(Gtziibiiy'uh | 16, l1'7).

alma egilimi, drgiitlerdeki davranqurbazr

cinemli ydnlerini de gOzden saklar
(Ertelan" 85).
66Statii'
ve .6Siizlegme" Rejiminden

"Siizlegmeli Personel" Rejimine Gegig

Diiryadaki ekonomik ve teknolojik

geligmelere kogut olarak kamuda
personel istihdamrnda da daha Once
smrrh sayr ve belli branqlarda gdriilen
sdzleqmeli personel istihdamr giderek
yaygnftk kazanmr$hr. Bu baglamda KiT
personel rejiminin diizenlenmesi ve 233

sayrh KHK'nin bazr maddelerinin
yririirliiktenkaldrnlmasnadair 399 salrh
KHK'de, tegebbiis ve baph ortakhklarda

piyasa

ddemek:

Srlzlegmeli personel modelinin
Devlet memurlan kanununda
iigiincii amacl, bu modelin bazr mevcut ilk ve genel mahiyetteki

personele daha fazla iicret ddemenin
yolu olarak kullamlmasrdrr. Bu yalruz
KiT'ler igin delil fiim kamu kurum ve
kuruluqlannda gahqtrnlan sdzlegmeli
personel agrsrndan gegerli olan bir
amaqr.
4-Uyumlu ve sessiz bir personel
kitlesiyaratmak:
Sdzlegmeli personel "memuriyet
g[ivenceleri"nden ve sendikal haklardan

hiikiimlere

gOre

durum

:

657 sayrh Devlet Memurlarr
Yasasmm 2595 sayrh Yasayla deliqik
4.maddesinin (B) bendinde srizlegmeli
personel gahgtrnlmasryla ilgili genel
mahiyette hiiktimler yer almaktadrr.
Sriz konusu 4 iincii maddenin ( B )
bendinin ilk fikrasr gdyle diizenlenmigtir:
"Kalkrnma plam, Yrlhk program ve ig

yoksundur. Bu yoksunluk personelin

programlarrnda yer alan dnemli
projelerin
hazrrlanmasr,

aragrma ve buldulu dolrulan sciyleme
cesaretini krrmakta ve yeteneklerini

gergeklegtirilmesi, igletilmesi ve iqbirligi
igin gad olan zaruri ve istisnai hallere

olarak

kdrelfinektedir (Serim, 142-L44).
Yazrmran bundan sonraki lasmrnda

399 sayrh KHK, hukukumuzda

statiisel sistemi yagatan bir denge
unsuru olmasr y0niiyle memurlara

miinhasu olmak iizere cizel bir meslek
bilgisine ve ihtisasrna ihtryag gdsteren
gegici iglerde, kurumun rinerisi tizerine
Devlet Personel Bagkanh$ ile Maliye ve
Giimrtik Bakanllrrun griniSleri ahnarak

hizmetlerin memurlar, sdzlegmeli
personel ve igqiler eliyle yiiriitiilecefi;
sdzleqmeli personel ise , "bir hizmet
sdzlegmesi ile gahqan ve iggi statiistinde

olmayan personel"
tarunlanmatCadr.

vizleqme rejiminde hizmet akdi ile gal$an
genig bir kesimi iggi stattisiinden,65T
salrh yasaya tabi statti rejiminde gahgan

biiyiik bir kesimi de memurluktan
grkaran son dtizenlemedir. Bukaramame

f ) Uayu-noziran 1999

tarunan temel hak ve bunlara yiiklenen

bazr temel mtkellefiyetlerden

scjz

Bakanlar Kurulunca gegici olarak

Bilindili iizere, kamu yrinetiminin

bunlarrn igqi sayrlmayacapr, 36.
maddenin teknik hizmetler srnfi

edece$iz.

bagans kamu hizmetlerinin gereSi gibi

scizlegme ile personel Eahghnlabilece$,

riniixnrcspnrurni
nmNsGfr

ninlnNi
kapsamrnda

belirtilen gcirevlerde

s<izle$meli olarak

qalsnlacaklar

igr

rSn

gegici olma $artmln senmavaca$sOzlegmeli personele 6denecek

iicretlerin iist srnlrrnln Bakanlar

Kurulunca tespit

qahgmak hem 6dev, hem haktrr.
Memurlann qahsma hakkr, kendi srmfi
iqinde. kazamlmrq hak derecesiyle
herhangi bir gtirevde gal4abilmesidir.
Memurlar- be[i bir grirevde gahgma

Toplu gikayet yasa{t
Birden fazla Devlet Memurunun

toplu olarak slzveyayazr ile gikayette
bulunmalan yasaktrr. $ayet bir veya a),ru

hadise birden fazla memurun

hakkrne srhip deSildirler. Memurun
gOnecegi hiffii hizma lerini ,hizrnetin

qikayetlerine sebep veya konu olursa
bunlann her biri, ayn ayn ve tek baqna
gikayet haklanm kullanabilirler.

ada$lacag rfzerc sodeqmeti permnelin

(lv{ad76).

teknik hizmetler srnrfi harig. esas
itibariyle-geqici i;lerde gahqtrnlma5l
dngoriilmektedir. Bu hiikiim teknik
hizmetler snrfi &gnda galgtrnlanlann

Do'let Memurlan Kanunq higbir
6g6ru1a 5rnrfi nrn dynda ve smrfirun
igindeki derecesinin altrnda bir

Yazft qikayetler maksadr en iyi ifade
edecek qekilde ve mevzuat hiiktimlerine

edileceSi-

agklanmgr.

Yukarrdaki fikra hiikmiinden

Anayasamn 128. maddesi kargrsrnda

*Kamu grirevlisi"
saylma durumunu

tartl$mah hale getirmekte ise de,
uygulamada srizleqmeli gal4tnlan biittin
personelin geEici iglerden ziyade siirekli

olarak Eal6lnlmakta olmasr "Kamu
gOrevlisi" saylma durumunu tartrgmalr
otmaktan grkarmaktaftr @amar, 755).

MEMURLARA SAGLANAN
HAKI,AR

gereklerine gOre v6netim belirler

derecenin gOrevinde qalryhnlanayacalt
ilkesini benimsemiqtir. B<iyle olmakla

durumu yasalarla diizenlenmigtir. Bu
dtizenleme ile memurlara bazr haklar

tanlnmr$tlr. Bu haklar, memurlarrn
gcirevlerini gerefi gibi yerine
getirmelerini sa$lama amacr giider.
Memurlara saflanan haklar arasrnda,

memur hukukunun kendisine aynen

sa$lanrr. Sdzlii gikayetlerde de bu

meslekleri ile ilgili suuftaq genel y6netim
srmfina, ya da genel yOnetim srmfindan

esaslarauyulur.

meslekleri ile ilgili srnfa gegirebilme
ye&isini de urnru$ O4ad.7 l). Bundan
bagka Ydnetim, gcirw ve iinvan egitligi

gikayeti yapanln istemi halinde
yaprldrklarr anda gikayetgi ile qikayeti
kabul eden amir tarafindan birlikte

grizetmeden kazanrhnrg hak ayhk

imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve

derecesi ile memurlan en az bulunduklan

iki tarafa verilir.

ya da ta$radaki kadrolanna naklen
atayabilir. Buna kargrhk bazr kamu
gcirevlilerinin belli bir gdrevde bulunma
haklan vardrr. Bu, aynk bir durumdur;
hiznetinniteli$nden glanaktadr. Bunlar
daha gok Devlet Memurlan Kanunun

drqrnda kalan, Danrqtay iiyeligi,
Sayqtay iiyelifi, iiniversite d$retim

uygulanmasrnr isteme, gdrev
giivenli[inin saSlanmasr, izin hakkl
ayl* hakk miiracaat ve gikayet hakkr

iiyeli$ gibi gdrevlerdir (Crdziibiiyiik, 139-

gibi haklar yer ahr. Devlet Memurlanna
sallanan haklardan bazrlanna agafrda
deglnikniqtr.

IIaklx

3.Miiracaat, $ikayet ve DavaAgma

l.GiivenlikHakkr
Devlet Memurlanmn gdrwlaini belli

taraindan kendilerine uygulanan idari

gtivenlik ortamlnda yerine

eylem ve iglemlerden dolayr qikayet ve

getirmeleri, hem memurlar aqrsrndan,
hem kamu hizmeti ydniinden gereklidir.

dava aqrna haklcna sahiptirler (Mad 2 1).
Mtiracaat ve qikayet slz veya yazr

Memurluk bir meslek olarak tannd$rn
gdre, bu meslepe gircnlerg belli kogullar
aihnda meslek giivenlipinin sallanmasr

ile en yakm amirden baglayarak silsile

do$aldr. Devlet Memurlan Kanunu

Sdzlii olarak yaprlan gikayetler,

Amir de gikayetin tutanapa
geEirilmesini isteyebilir. $ikayetgi
tutanak diizenlemesinden kaErrursa
qikayet yaprlmamrg sayhr.
$ ikay etler de kar ar mer cii
$ikayet hakkrnda karar verme yetkisi

ilk disiplin amirine aittir.
$ikayeti kabul eden ancak kararyetkisi
bulunmayan amirler bunlan silsile yolu
ile ve kendi gtiriiglerini de ilave etmek
qikayet edilenin

suretiyle birinci filffada belirtilen amirlere

140).

Devlet memurlan kurumlanyla ilgili
resmi ve qahsi iglerinden dolayr
mriracaat;amirleri veya kurumlarr

bir

yapdr. Dilekgede tespit edilen eksildikler
ile sug tegkil etmeyen usulstizltiklerin
giderilmesi gikayetr kabul eden amrrlerce

birlikte, yasa, yrinetime, memurlara

kadro derecesine eqit, kurumun merkez

Devlet memurlarrnrn hukuksal

uygun olarak yazian bir dilekge ile

yolu ile gikayet edilen amirler atlanarak

yapth.

3 gtin iginde intikal ettirirler. $ikayet
edene de durum hakkrnda bilgi verirler

Mad.6)
Konu ile ilgrli y0netmelikte blirtilen
usul ve esaslara uygun olarak yaprlan
gikayetler kararvermeye yetkili amirlerce
incelenir ve karara ba$lamr. Kararlar
qikayet sahiplerine ve liizum gciriiliirse
gikayet edilene yazr ile

bildirilir.

Siire
$ikayalerin incelenmesi

ve bir

karara

ba$lanarak gikayet sahiplerine teblif

Miiracaat ve qikayetler incelenir ve
ilgiliye bildirilir. Miiracaat

edilmesi ile ilgilibiitiin iqlemlerin en geq

bunu agrkga belirtmigtir: yasalarda
belirtilen durumlar drgrnda, "devlet

ve qikayetlerle

memurunun memurluSuna son

Baqbakanhkga hazrrlanan bir

tamamlanmasr zorunludur. Adli ve idari

verilemez, ayhk ve ba$ka haklan elinden

ydnetmelikle dtizenlenmigtir. Madde
hiikmfl agrk oldugundan bir agrklama
yapmaya gerekyoktur. Yakuz, bir kiiqiik

tahkikata konu olacak nitelikteki
gikayetler hakkrnda ilgili mevzuat
hiikiimleri rygulaff (Mad. 8).
itiraz

ahnamaz" (Mad.18). Bundan bagka
devlet memurlarun memurlukla

ilgili ttim

kurallann kendilerine uygulanmasrru
isteme halds da

tafinm$ur. Bu

da

memur

giivenliSinin bir pargasrdrr.

2.IlizmetHakla
Memurlar igin devlet hizmetinde

lasa zamanda

ilgili

esas ve

noktaya de$inmekte

usuller

fayda

gikayet dilekgesinin karar merciine

intikal

ettipi tarihi izleyen 30 giin iginde

ki, o da, birden fazla

$ikayette bulunan ve gikayet edilen

sal'daki Devlet memurunun toplu olarak

memurlar yetkili amirlerce verilen

gdriilmektedir

s<iz veya

ya

ile

gikayette

bulunamayacaklan hususudur.

kararlara kargr bir defaya mahsus olmak
tizere karann kendilerine teblifini izleyen
Majn-Hatriran 1gg9

l3

_-

,1

rtriixnrcpmuni
DmNEGi

nurmni
l0 giin iginde bir iist mercie itiraz
edSilirler.
Itirazlann y-aprlmasrnda ve incelenip

-karara ballanmasrnda
hakkrnda bu ycinetrnelikte
ve esaslar gegerlidir.

gikayetler

belirtilen usul

$ ikayet Edenin S orumlulu{u

$ikayet haklanm kullanan Devlet
Memurlanna gikayetlerinden dolalr bir
ceza verilemez. Ancak. gikayel haldanru

bahse konu ycinetrnelikle tespit edilen

usul ve esaslara aykrn

surette

kullananlann veya her ne surette olursa
olsun bu haklanm kullamrken bir suc
iqleyenlerin sorumluluklan sakhdrr.

Miiracaat Hakh

ve

Karar mercii

DevletMemurlan kurumlan ile ileili

resmi ve gahsi iglerinden dola-yr
miiracaat hakkrna sahiptirler.
Miiracaatlar hakkrnda karar verme
yetkisi, kurumlann qahgma usul ve
esaslanm belirleyen Kanun,Tiiziik ve
Ydnetmelikler ile mriracaat konusunu
gcizrimlemeye yetkili krknan rnercilere

aittir. Miiracaatt kabul eden ancak

sorunu grizrimleme ye&isi bulunmayan
amirlerce, bunlar silsile yolu ile birinci
fikrada belirtilen mercilere 3 giin iginde
intikal ettirilir,

Amirlerin

S orumlu

luklurt

Bu Y0netmelikle belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak yaprlmrg bulunan

gikayet ve miiracaatlar hakkrnda
Ycinetrnelikte Ong0rtlen grirevlerini
zatnanrnda ve eksiksiz olarak yerine
getirmeyen amirlere durumun niteliEini
ve alrrhk derecesine gore 657 sa:vrh
Devlet Memurlan Kanununun degiiik
125inci maddesinde sayilan Oisrpiin
cezalnndanbirisi verilir.
Toplu Eylem Ve Hareketlertle

BulunmaYasa{t

Devlet memurlarrnrn kamu
hizmetlerini aksatacak gekilde
memurluktan kasrth olarak birlikte
gekilmeleri veya gcirwlerine gelmemeleri

veya grirevlerine gelip de Devlet
hizmeflerinin ve iqlerinin yava;latlmasr
veya aksatrlmast sonucunu doAuracak

eylem ve hareketlerde buluimalarr
yavktr@amar, 6244).

4.Izinler
4.1 Yilltk izin Hakkt
Dwlet memurlanmn Yrllk izin stiresi,
hizmeti bir yrldan on yria kadar (on vrl
dahil) olanlar igin yirmi gitn. hizmed

tn

yrldan fazla olanlar iqin 30 gtindtir.
f y' uoyu-uaziran 1999

Zorunlu hallerde bu stirelere gidig ve
ddnriq igin en gok ikiger giin eklenebilir.

Yrlhk Izinlerin Kullanryt
Yrllk izinler, amirin uygun bulacalr
zamanlarda, toptan veya ihtiyaca g0re
lasm lasrm kullarulabilr. Bubirini izl&en
iki yrhn izni bir arada verilebilir. Bu
taktirde cinceki yrllara ait kullarulmams
izin haktan diiqer. Ogretmenleryaz tatili
ile dinlerune lati ll ennde izin_l i sar,r lrrlar.
Bunlara- hastalft ve diger rnazerel izinlen

drqrnda, aynca yrlhk izin verilmez.
Hizmetleri srrasutda radyoaktif rqrnlarla
gahqan personele, heryrl ylhk izinlerine
ilaveten biryrlhk saShk izni verilir
Sdzleqrneli personelden hizmeti l0
ula

kadar olanlara ( l0 vrl dahil) vrlda 20 grin
10 yrldan fazla olanlaravrlda 30 grin

iicretli izin verilir.

yrllk

izin verilmesine
kanu kurum ve
kumluqlannda geqen fiili hizmet siireleri
ile askerlik hizmeti gciz riniine almrr. Bu
gekilde hizmet siiresi bir yldan az olanlar
ile krsrni zamarilt istiMam edilenlerden
bir yldan az siireli scizleqrne yaprlanlara
esas hizmetin tespitinde

(ytl iginde ln€lnur statiisiinden

scizleqmeli statliye geqirilenler haric)
yllk izinverilnrez. ydhk iznler. teqebbiis

veya bagh ortakhgrn uvgun bulaca$r
zamanlarda toptan veya ihtivaca gdre

krsm krsrm kullamlabilir. Bir

scizlesme

giin daha aynr usulle mazeret izni
verilebrlir. Bu takdirde ikinci defaverilen
bu izin ylhk izinden diiqiiriiLliir. Bu fikra
hiilcnf rilretmenler iqin uygulanmaz. Bu

izinler srrasrnda cizliik haklanna
dokunulmaz.

- Scizlegmeli personele iste$i iizerine,
kendisinin veya qocu$unun evlenmesi.

annesinin. babasrnrn. eqinin.

gocugunun veya kardeginin dltmii

halinde her olay igin 5 giin iicretli
rnazeret izni verilir. ihtiyat olarak silah
altna ahnanlar terhis oluncaya kadar
iicretli izinli sayhrlar. Belirtilen bu haller
drqmda mazereti sebebiyle scizleqmeli
personele bir scizlegme drinerninde 10

gtin iicretli izin verilebilir. Zaruret
halinde iicret ddenmemek gartryla l0

giin daha mazeret izni verilmesi
miimkindrir (KHK, Mad.22).
Gegici gcirevli scizlegmeli personelin

y.rllft ya da mazeret iznine aynlmasr,
Oncelikle gegici gcirevde bulunduEu
birim amirine yazrh olarak mtiracaat edir.
bu birim dilekge tizerine..ig yonr,inden
izne aynlmasrnda sakrnca yoktur,' qerhi
ile Ozliik haktannrn takip edildigi kadro
merkezine izin durumu hakedig ydmiyle
sorulur, buradan verilecek izne aynlma

onayr ile gegici gcirevli personel izne

qftanlrr. Bununla beraber izin durumu.

dcineminde kullanrlmayan izinlerin

gegici gcirev rnahallince. gegici gcirev

kullaruhnas miimkiin depildir (KHK.

gerekir.

miiteakip srizlegme dcineminde

emrini veren rist birime bildirilmesi

Mad.21).
4.2 Mazeret
a) Kadrn

4.3Hastahk

izni

memura dogumyapmadan

rince 3 hafta ve doBurn yapfgr tarihten
itibaren 6 hafta mtddetle izin r,erilir. Bu
srireden sonra da 6 ay siire ile giinde bir

buguk saat stit izni verilir.
b) Erkek memura, karrsrrun doAum
yapmasr sebebiyle istegi tizerine iig-grin

izinverilir.
c) Memura istegi iizerine.

kendisinin
veya gocu$unun evlenmesi, annesinin.

babasrnrn, eqinin. goculunun leya
kardeginin <iliimii halinde beg grin izin
verilir.
9)

hkandabelirtilen hallerden

izini

Memurlara hastahklan halinde.
verilecek raporlarda gcistenlecek liizum

iizerine, ayhk ve cizliik haklarrna
dokunulmaksrzrn agafrdaki esaslara
gcire

izin verilir.

1-

Onylakadar (onyl dahil)hizmeti

olanlara altr aya kadar.
2 - On yrldan fazla hizmeti olanlara
on iki aya kadar,
3 - Kanser. verem ve akil hastalftlan

gibi uzun siireli bir tedaviye ihtiyaq

gOsteren hastahla yakalananlara on
sekiz aya kadar, izin verilir (Mad. i 05).

Memurlann. hastahklan sebebivle
bagka

merkezlerde atamaya yetkili amirler,
illerde valiler, ilgelerde kaymakamlar ve
J'urt drqrnda, diplomatik rniqyon gefleri
tarafi ndan dairesi amirinin rnuvafakatiyle
bir yrl iqinde loplan vq,a po.gu prigu
olarak, mazeretleri sebebi\4e memurlara
10 giin izinverilebilir. Zaruret halinde
on

yatakh tedavi kurumlannda vataiak
g0rdiikleri. tedavi siireleri hastahk
izinlerine ait siirelerin hesabrnda dikkate

alrnrr. izin siiresinin

sonunda

hastahklann devam ettiii resmi sa$hk
kurumlanrun raporu ile tespit edilenlerin

izinleri bir kattna kadar uzatilrr. Bu

siirelerin sonunda da iyilegmeyen

rtiriiNnxsprm,nni

nmxnfi
ntLrnfi

menurlar hakkmda emeklilik hiiktimlen
uygularur. Bunlardan gerekli sa$hk
qartlanru yeniden kazandrklan resmr
sa[lk kurullannca tespit edileder tdtrar
gOrev almak istedikleri takdirde eski
derece ve niteliklerine uvgun gtirolere
cincelikle atamrlar. G)rn'lerinden dolay
saldrnl'a u!ra1'an memurlar ile g<irn{en

srrasrnda ve gcirerlerinden

dolay bir

rnelzuaunda tespit edilmig stirreler kadar'

hastahk izni verilmesine ltzum
gos'terebilirler. Ancak (c) bendine gore
dizenlenmis hasahk belgelerinin geprli

tarafinda-n. (d) bendine g0re altnan

raporlann geqerli saylabilmesi igin
[lke metzuaxna

raporlardaki siirelerin

iyileginceye kadar izinli sayhrlar. Sthhi
izin stirelerine esas hizmetin hesabmda
87'inci maddede saYilan kurumlarda

onaylanmast zorunludur

emekli kesene$i veya sigorta primi
<idenmek suretiyle gegen siireler ile
askerlikte geqen siire dikkate almr'
4.4Ayhksrzi2in
Devlet memurunun bakmaYa
rnecbur oldu[u ve melnur refakat
etrnedili taktirde hayatr tehlikrye girecek

ve

Soryal \ ardrm lvfiidiirlui'iince veya bu
kurulu5 tarafindan belirlenen bir hekim

kazaya uf,ra1'an ve.va bir
hastah$rna tutulan memurlar

meslek

il sallft

saylabilmesi iqin bunlann

o

uygunlugunun misl'on gefince

Hastahk izninin

Sonunda

iyileEmemeHali

kullanmakta olduklan yrlltk izin
siiresinden fazla olan memurlar hastaift

izinlerinin bitiminde gcirevlerine
baglarlar.

Acil

Vakalar

Acil vakatarda diizenlenen hastaltk

raporlart uyannca hastahk izini
verilebilmesi igin raporda vakamn acil
oldufunun belirtilmig olmasr $arttrr.
Aksi takdirde hastia memur, hastalft
izrti larllaruyor sayrlmakla beraber en krsa
zamanda Devlet Memurlannln Tedavi

ve

Cenaze giderleri
maddelerine g6re
itgili
ydnetrneliginin

Yardtmr

hastahk raporlartnda gtisterilen

muayeneye sevk edilerek hakkmda bu
muayene sonucuna g6re iglem yapiltr.

zorunluluk iizerine kendilerine krsrm,
krsrm veya biitiin olarak aym fikradaki

Raporlart

Hekimler tarafindan diizenlenen

en qok stire kadar hastahk

izini verildili

halde ilk hastah$rn devamt veya baqka

bir hastah$a yakalanma

sebebiyle

Arahklt Olsrak Alman Hastal*

Resmi safhk kurullartnca

diizenlenen veya onaylanan raporlara
gOre verilen hastahk izinleri harig [qiincii
maddenin O) filaasr (hastalk raporlanru

ana, baba, eg ve qocuklart ile
kardeglerinden birinin a$t bft kaza
gegirmesi veya dnemli bir hastaltpa

grirevlerine baglayamayan memurlarrn
miiteakip muayene ve tedavileri resmi
yatakh tedavi kurumlannca yapilr ve

tutulmug olmasr hallerinde, bu hallerin
raporla belgelendirilmesi qartryla, Devlet
memurlann4 istekleri iizerine en pk altr
aya kadar ayhksrz izin verilebilir'

bunlann hastahk raporlan adt geqen
kunrmlann mfhk kurullanncadiizenlenir.

deligik tarihlerde diizenledikleri hastaltk
raporlannda gOsterdikleri zorunluluk

Hastaltk izninin Verilmesi

Askerlik dolayrsryla gdrevlerinden
ayrrlan memurlar, askerlife kabul
tarihinden terhis tarihine kadarki siire
iginde aylrksz izinli sayrlrlar.Muvazzaf
askerlik dolayrsryla askere giderek
ayhksz izinli olmarun cizellik arzeden bir
yanr da gcirev yennin sakh kalmast
halidir. Memur askerden ddndiikten
sonra eski gOrevine 30 giin iqinde

Memurlara merkezde kurumamirintrL
illerdekurum arnirininteklifi iizerine miilki

iizerine kendilerineyl iginde toplam 40
gtin hastahk izni verilen memurlartn o
Jrl igindebu siireyi aqan ilkve miiteakip

Ve

Gegirilece!'i. Yerler

amirin onayr ile hastahk raporlannda

gcisterilen istirahat stireleri kadar
hastalk izni verilebilir.
Memurlar hastahk izinlerini ancak
hastahk raporlannda gOsterilecek ttbbi
zonrnluluk iizerine lela merkezde kunrm
amirinin, illerde miilki amirinl'utt dqtnda

Ttirk

HekimVe Resmi Sa{Itk Kurullart'

Silahh
Kuwetlerinde qahqan sivil memurlar
hastahk izinlerini ancak raporlannda
gcisterilecek trbbi zorunluluk iizerine

Memurlann hastalft raporlan, Devlet
Memurlan tedavi Yardrm ve Cenaze

drgrnda krdemli askeri atagenin onayt

miiracaat etmek kaYdrYla tekrar
baglayabilecektir.

Hastal* RaPorlannr'

Giderleri Y6netmelifi

Verecek

uYannca

kendilerini tedavi eden hekimve Resmi
Sa$rk Kumllannca di?enlenir.
H ast uhk RaP o rlartnda S ilr e
a) Resmi salhk kurullan, 657 saYilt

Kanunun de$gik 105 inci maddesindeki
stlrclerdikkate almarah liizum gordiikleri
siire kadar,
b) Tek hekim 20 giine kadar,
c) Ikinci maddenin ikinci fikrasrnda

belirtilen hallerde sa$hk memuru.
hemgire ve ebeler 7 grine kadar

d) Drg iilkelerde tek hekim veYa
safhkkurullan, o iilkenin raporlarla ilgili

misyon qefinin onayt ile

veya izinvenneye yetkili amirin,

lurt

verecek hekim ve

salhk kurullart

haldandaki rapor) uyannca tek hekimlerin

biitiin hastaltk raporlartnrn geqerli
sayrlabilmesi iqin bunlarrn kurumun
veya il Sa$hk ve SosYal Yardrm
Miidiirliipiiniin belirleyecefi resmi
saflrk kurullartnca onaYlanmast
gereklidir.

Memururc iyileEi{ine Dair Sa{hk

Raporu
65? sayrh kanunun degigik 105 inci
maddesinde belirtilen en uzun siireler
kadar hastahk izni alan memurun gdreve

baqlayabilmesi igin

lurt

iginde resmi

sa$hk kunrllanndan, yurt drqrnda mahalli

ile

usule gcire, iyilegtifine ve o giinkii

Yerde

geqirSilirler.

haliyle gdreve baqlamasrnda salltk
yoniinden bir mahzur bulunmadt$na

Geqici gdrevle bulunduklan yerlerde
hastalanan memurlann ha$ahk izinlerini

(Dmar,252-254).

gdrev yerinden baqka

bir

geqici g0rev mahalli

drqrnda

geqirebilmeleri geqici g6revi veren

bafltdr'
hthk izinde Hastalanma Hali

rnakamm onaYna

Yrlhk izinlerini kuilaruken tnsalanan

memurlar hastahk izinlerini ve
kullanmakta oluklan ylhk izinlerirun
kalan ktsmrnt bulunduklart 1'erde
gegrerek grirer{erine baSlarlar.

Hastahk izinlerinin

siiresi

dair saphk raporu almtq olmasr gerekir
5.

Ilarcrrah

Yurt iginde gegici

olarak

gdrevlendirilecek sozleqmeli personele
giindelik ve vol gideri ddenir. Odenecek

grindelik miktan 6245 sayh harcrah
kanununu uyannca en yiiksek Devlet

Memuru iqin belirlenen giindelifi
gegmemek iizere ilgililerin gcirev ve
iinvanlan dikkate altnarak tegebbiis
veya baph ortakhk yrinetim kurulunca
MaYs-Hazban
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=

rffinvnemrmi
nmnmGi

ntnruvi
tespit edilir (Madde

3l).

defa scizlegmeli statiide ige
.baglayan
_Ilk
personele ikamet mahalli ile

grirev mahalli arasmda kendisi ve
aile
efradrna harcrrah 6denmez.
6. Tedari, Oliim ve Cenaze Gidederi

Srizlegmeli personelin, eqinin ve
bakmakla ytiktimlii oldulu ana baba ve

gocuklannrn resmi ve 6zel sa$hk
kuruluglarrnda ayakta ve yataiak

Diinyadaki ekonomik ve teknolojik
geligmelereparalel olarak kamuda
stirekli

artarak yayglnhk kazandrgr giiniimiizde
kamuda vizlEmeli per.sonel gahshnlmasr

hususlanm diizenleyen scizkonusu

sayrh Kanun

3

99

Hiikmiindeki
Kararnamedeki eksikliklerin siiratle

giderilerek griniin ihtiyaglanna cevap
verecek hale getirilmelidir.

Aynca Kamu{a hakim olan katr

durumundayken srizlegmeli personel

uygulamasr ile buna iq giivencesi
endigesi de eklemlenmigtir.
Ulkemiz ve diinyadaki geligmelerin

kamu personel ydnetimini belli

do!rultularda etkilemesi kagrrulmaz

olacakflr. Gelecekte personel politika ve

uygulamalanmn tek yonlii degil ikili

olarak karqrhkh

gciriiqmelerle
belirleneceli ileri siirtilebilir. Kamu

tedavileri ile dofum. riliim yaidrmr ve
cenaze giderleri hakkrnda 657 Savrh

merkeziyetqi yapr, yetkilerin bir elde
toplanmas, ta$raya veya yerele dengeli

Ancak riliim yardrmrnrn hesabtnda

daSrtrlmaman kamu hizmetlerinin aErr
alsak yiiriitiilmesine neden olmat<taJr.

ydntemlerinin biiyiik deligikliliklere
u$amasr, evrensel normlann etkisinin

sorumlululuna uygun yetkilerle

ayak uydurabilecek esnek yaprda

Kanunun mer'i hiiktimleri uygulamr.
ilgitlerintemel ilcrefleri
Mad.32).
7.

esas

ahmr

(KHK

Diger Sosyal yardrmlar

Sdzlegmeli personel, bedelini
Odemek gartryla teqebbiis veya balh
ortakhgrn lojma4 misafirhane, elitim ve
dinlenme tesisleri, yemekve diler sosyal
imkanlanndan yararlarur.
Iqin gerektirdigr arag, geregve giyim
egyasr tegebbiis veya

balh ortakhsrn

demirbagr olarak verilebitir. Ancak bu
yardrmlar hiqbir surette nakdi 0deme
geklinde yaprlmaz (399 salrh KHK
).
Sonug:

Kamu iktisadi Tegebbiislerinde
Personel rejimini di)zanleyen 22.0 l. I 990

tarih ve 399 sayrh Kanun Htikmiinde
Kararnamenin Madde 5 g ek fikrasrnda
"Sdzleqmeli Personele iligkin olarak
bu

kararnamede htikiim bulunmayan
hallerde Devlet Personel Baqkanhlrrun
gOriigii ahnmak kaydryla 657 sayrh

Devlet Memurlan Kanununun

ilgili

maddeleri rrygularur. "denilmektedir.

Scizleqmeli personel istihdamr

Bunun iginde her mevkinin

donatilmas hizmetlerin seri ve sa$lfth
ytiriitiilmesi aqrndan uygun olacaktr.
Memur ve iqqilerin sahip oldulu

yasal giivencelerin 6zellegtirme

faaliyetlerini engelleyecefini diigiinen

Htikiimetler, KiT'lerin cizel kesime
devrinde sorun grkarmayacak iq
giivencesi olmalan yeni bir gahganlar
srnrfi olarak sdzlegmeli personel
uygulamasru baglatnuqhr. gimdilik iicret
yriniiyle cizendirilen scizlegmeli penonel

statiisiine memur ve igqi kesiminden

hizmetlerine giriqte sosyal tercihlerin

a$rlft

artmas ve personel rejimlerinin deligime

olugmasr beklenmelidir.

Kaynakga:

.

Damar, Emrullah, Agrklamah_

Igtihath Devlet Memurlan Kanunu Ve
Siizlegmeli Personel Mer"zuatr. yetkin.

Ankara

Diigiince Akrmlan", Amme idaresi
Dergisi, Cilt 18, Sayr 4, Arahk 19g5.

G0ziibiiyiik, geref, ytinetim

Hukuku, SYayurlan, Ankar4

KIIIi

(29.01.90

biirokrasisinde
insangtcii planlamasrna dayanan bir
istihdam politikasr ile sagtrttr i9

Ankar4

tammlanru ve

iE

de$erlendirmelerini esas

alan yeterli, adil ve dengeli bir iicret
uygulamasrrun gergeklegtirilememesi,

ayhklarrn reel satrnalma giiglerinin
korunamamasr ve kamu gdrevlilerinin

refah diizeyinin zamanla
yiikseltilememesi baqhca sorunlar

nti

grti

1989.

Ertekfu\ Yiioel.'ycinetimKuramrnda

gegigler devam etmektedir.

Tiirk kamu

kazanmasr, geleneksel srnav

22.0

1. 1990

19g9.

Tlarih Ve 399 sat rh.

I?ilihli Mrikerrer s.2Ut t7. R-G.)
Gtilme4 Mesut. Diinyada Memurl ar

ve Sendikat

Haklar, TODAiE yavrm.

1996.

Serim, Biilent.

,.Sdzlegmeli

Personelin Hukuki Stattisii", Amme
idaresi Dergisi, Cllt2I, Sayr l, Mart
r9ti8.
Tecer, Meral. "Kamu Gcirevlilerinin

Ekonomik Haklan", Amme idaresi
Dergisi, Cilt26,Say 3, Eyliil 1993 g

KA,LrNryUcu

rnx

1948 yr'nda Mersin'e balrr Anamur ilgesinde
dofan Rtigtii Kazrm
YUCELEN universite tahsrhni istanbul universitesi
itisat rai.,irtesrnde
tamamlayrp serbest garrgmaktayken l 7. Donem
milletvekili olarak Mecrise
girmigtir. 18, 19, 20 ve 2r. dcinemlerde de milletvekili
segilerek daha
onceki htikrimetlerde Devlet Bakanhgl ile sanayi
ve Ticeret Bakanrrfir da
yapan sayrn Bakanimrza, 55. htikirmet ddneminde
krsa bir donem feker
Genel Miidtirliilii de baflanmrgtr.
5

7. Hrikiimetinde Teker Gener

9q*urivetinin
vay gleunelen cienel Mtidi.irltisiintin
^ly:g-:

Miidiirrrilii ve

balh bulundu!.u Devlet Bakanliprna

atanan Rtigti.i Kazrm yticelen'e hayrrrr orsun
der;

iri.k rtittin.tirtig"Li"
a$r meselelerle kargr kTll'? oldugu fu donemde TiitiiLnciiltiitiniin

sorunlanru, hittinden gegimini sallayan'btitrin
kesimlerin bekrenilenni
karqrlamaya yonelik gabalannda baganlar
dileriz.
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adasr, toprak yaptst"

Sartlar|" bifti ffisA

iklim

ve hayvan tiirleri

ba6mrndan tamemryla Anadolu'ya
benzendcodir Jeolojik ara$urmalara
Itr. zamenrte fiaafoftr'ya bagh bir
toprak palCasrydl. Fakat m. Teman
gOre

ortalanna do$u meydana gden @<me,

bu zamanln

KIBRIS

sonlarrnda tekrar

yiilselilEsi, t\{ Tananda meydam gden

getirtilmiqtir. PadiSatun emriyle 1572
meslek

ythnda Adada hangi

Adasnrn Anadolu'dan (iskenderun

gakganlarrna ihtiyag varsa tespit

kdrfezinden) tamamen aynlarak bir ada
haline geldiii stiylenmektedir.

ettirilerek (Ayakkabrcr, terzi, ipek
boyacrsr, imalatgr, semerci, marangoz.

Yontmave Orta Taq devirlerinde

hallag, tiiccar, tellak, nalbant, dtilger,

Krbns'ta insan hayatt izlerine

topra$ igleyecek qiftgi, binalan tamir

raSlanmamstr Krbns'ta ilk inmn hayal

edebilecek yapl ustasr, halkrn

Cilah tag Devrinde (Yeni Tag Dewi)
ilerlemig olarak gririiliir. Bu devirde

gereksinimi olan el zanaatlan alarunda)
Ktbns'm kalkrnmasrna ve geligmesine
katktda bulunacak insanlar bir krsmr,

gtiniillti, bir krsmr ise zorunlu gclge
zorlanmrglardrr. G6ge zorlanan bu

medeniyetlerilL kiiltiirve ticarcti4 qeqitli

insanlar Aksaray, Beygehir, Seydigehir,
Develihisar, Urgiip, Koqhisar, Ni[de,
Bor, Ilgrn, isakh ve Akgehir gibi Orta

dil ve dinlerin etkisi altmda kalmrgtrr.

Anadolu'nun il ve ilgelerinden

Zanan zaman bdlgede siyasi ve askeri
iistiinliik kavgalanmn yer aldt$, iig

Aile getirtilerek Adada muhtelif yerlere

tarih boyunca gtiq dengeleriyle

krtamn medeniyetinin kesigtili bir
kavqak noktasr olarak Asya, Amrpa ve

Mrsr (Afrika) uygarl*lanrun bulunup
kaynaStrg bir Ulke olmasrna ralmen

1689

yerlegtirilmigtfu.

Tiirk egemenligi zamarunda (I 57 |
1878) Krbrrs'ta Tiirklerin niifusu
Rurntardan gok idi. ingilider ve Rumlar

-

dOneminde yaprlan baskrlar sonucunda
gcige zorlanmrglarfur. Halen

Krbns'ta tek bir ulusal toplum veya bir

Ttirkler

"Krbns Milletf' oluqmasrna imkan

Anavatan Tiirkiye'de 400.000

ymatmarnr$tr'

mucahittinturk@hotmail. com

-

ikinci bir qdkme sonunda Krbns

ilerlemiq bir halde bulunmug olmasr, bu
uygarh$ yaqalan halktn Krbns adasma
dqardan geldi$ni ortaya koymaktadr.
CoSafi konumu nedeniyle K$ns,

Miicahittin TURK
Tiitiin Eksperi

:

Krbns Adasmm stratejik Onemi
g0z <intinde bulundunrlarak Osmanh
Padigahlanndan II. Selim zamamnda
sadrazam Lala Mustafa Paga tarafindan
1570 1571 Ydlannda 80.000 qehit
verilerek fethedilmigtir. l5'7 2 Yrhnda
ntifus sayrmr yapilarak Krbns'm niifirsu
saptanrru$tr. Savag d<ineminde Adayr
terk edenlerin yerine, Adaya Tiirk gdgti
baqlattlmrqtrr. Krbns'ta yagayan halkrn
fuinda 4.000 askerle beraber aileleri de

ingiltere'de 70.000, Avustralya'da ise
Kft ns' h Tiirk yaEamaktadr.

Nitekin, Milattan tinrcekiyllardan
itibaren giiniimtize kadar uzqnan tarih

40. 000

siireci iqinde, Mtstrhlar, Hititler,

KIBRN'TA Ti]'fi]NCT]tt]K
Tiitiin, Krbns adasrnm Karpas

Finikeliler, Asurlar, Persler, iyonyahlar,

Pitolemeler, Romahlar, Bizanslar,
Liiziryanlar, Venedikliler, Tiirkler ve en
son olarak ingilider, Krbnun uann veya
hsa st[eli sahipleri olmuglarft r.

Krbrrs Adast konumu itibariyle

Do[u Akdeniz'den gegen ticaret
yolanrun giri$indeyer almasl HindistanMrsrr- Avnrpa Ticaret yolunun @o$u
Akdeniz ve Ortadofu) kontrol etmesi
dneminiarthrmaktadr.

Tiirkiye agrsrndan

Krbrrs,

iskenderun kOrfezine ve dolayrsryla
Anadolu'nun Giiney sahillerine hakim
olmas Rus ve Yunan tehdidi karqsrnda
stratejik Onemini attrmaktadtr.

bOlgesinde (Karpas Yarrmadasrnda)
yetigtirilmektedir. Yetigtirilen tiitiin ori-

bir tip olup umumiyetle "San
Yaprak Tiitiin" diye bilinmektedir.
1975'li yllara kadar ingiliz ve Rum

ental

ddnemlerinde Begparmak da$lanmn
uzantw olan Zafer bumuna 10 Km. kala

daflann kuzeyinde

Dipkarpas,

Giineyinde ise Kaleburnu kdylerinin
bulundugu genig ovada Mrginia iiretimi
yapdmqur. Adada tiitiin mahsuliiniin

hemen

hemen tiimti

sigara

harmanlannda kullamlmak iizere ihrag
enmiStir. Geqmig yrllarda yetigtirilen
Virgini4 purulok gibi ttitiin ge$itlerinin
Malrs-Haziran
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Adamn muhtelif verlerinde yaprlan

olmugtur.

gristerilerde, egitim ve rifiitlerde

denemeleri olurnlu netice vermigir.

1931'de d4 ttitiin piyasalannda
gdriilen durgunluktan dolayr, Krbns'ta
tiittin ekiminde birdenbire gok dnemli
azalma oldu ise de, tttiin sanayinin
gegitli dallannda gcirtilen cinemli ilgiden
dolayr, tiitiin piyasalannda gok gabuk
yeni canhhklar gristerdi. Krbns'h tiitiin
iireticileri buna suretle avak uvdurarak

bulunmaktadr. istasyon ayru zamanda
deneme ve tohum iiretimi yapmaktadrr.

I 922

ulnda tiittin ekimi

gegmig

yllara

nazaran gok daha genig araziyi
kaplamaya baglamrg ise de, yetigtirilen
tiitiimin kalitesi, drgardan ithal edilen
tiituniin kalitesine nazaran pek diigiik

kahyordu, oysa 1923 Jrhnda Krbns'ta
yetiqen tiittn ingiltere ve Armrpa tiitiin

Krbns Adasmm Akdeniz Ulkelerine olan uzahhfr

Krbns (Larnaka) -

israil

(Limasol) - Mrsrr
- Yunanistan
Krbns ( BaO

:

piyasalarrnda

artrk

260

Mil:
Mil

Bu
tesislerin gegmigte 22'si bitangazla,
22' side odunla rsrtrlmtqlardtr. Oldukqa
eskimiq, demode, atrl vaziyettedirler.
44 kurutma kamaras bulunmaktayft.

340 Km.

= 780 Km.

Aynca Karpas tiitiin kooperatifinin
elinde kullaruhnakta olan 1'aklaqtk

sattlmaya

ihtiyacr kargrlayabilecek potansiyeli

"Latakia"
baqlanmrqtr. 1924
yetigtirmek
igin
cinsi tiitiinti Krbns'ta
giriqilmig olan qegitli deneyler sonucu
ortaya grkan bagandan, 1926-1927
yrllannda "Latakia" cinsi tiitiin ekimi
adamn qegitli yerlerinde daha genig

deferlendirmeye koyuldular. Krbns'ta

ylmda

llarekatrun verdifi imkanlarla yeniden

ginia tiitiinlerinin kurutulmast igin
Dipkarpas k<iytinde herbiri 32m2 olan

158Mil =205Km.
600

miiteakip Rum kampma dtiniigttiriilen
deneme ve gosteri merkezinin Bartg
faaliyete gegirilmesine gahgrlmaktadr.
Bdlgede geqmigte iiretimi yapilan Mr-

- Mersin (Silifke) 40 Mil = 52 Km.
Krbrrs (Girne )
Krbns (ZaferBurnu) -Suriye (Lazklye) 70Mil = 90Km.
101 Mil = 130 Km.
Krbns (Larnaka) - Liibnan

Krbrrs

Mristahsillere yetigirecekleri geqitler
hususunda bilgi ve tavsiyelerde
bulunmuqlardrr. 1963 hadiselerine

ise,

alanlardayetigtirilmeyebagland. Ve 1928
yrhnda hem "Latakia" cinsi tiitiin hem
de San Yaprak tiitiin ekimine aynlan
arazi miktannda cinemli art4 gOriildii.

Hele "Latakia" cinsi tiitiin ziraati iqin
Krbns iklimi qok uygun bulunmuEur. Bu
nedenle 1929'da tiitiin ekilen arazi
miktarrnda daha da artrg oldu Tanm

yeti$en tiitiiniin go$u ihrag ediliyor, pek
azrda Ada' dakullanilmaya a1,nlryordu.

1933 yilrnda Mrginia tiitiinlerinin

yeti;tirilmesi ve bakrmr igin rizel
tegebbiis ilk deneyleri baqarryla
sonuglandtnlmtqtr. 1935 vtlmda San

Yaprak Tiitiintiniin ihracatr igin
Hiiktimetin izni gerektili resmen karara
ba$landr. Ote yandan Karpas'rn isli

tfltiintiniin ekiminde ve ticaretinde
gittikge bir azalma gcize qarpryordu.

Tiitiin yetiqtirme ve

toplama

konulannda bilingsiz tiitiin iireticilerine

NUFUS DURUMU
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7 metre olan 52 adet isleme karnarast
bulunmaktadr. Tiitiinler bu kamaralarda
3 ay siireyle maki cinsi "Ziimriit ve

$inya" bitkilerinin yakrlmastyla
islendirildikten sonra cizel tasnif ve
manipiilasyona tabi tutularak
deierlendirilmektedir. Kullantlan
bitkilerden Ztimnit, tLitiine yap6kanlft
saglamakta, $inya'da koku ve qegni
vermektedir. islenmig bu tlitiinler pipo

tttiinii iiretiminde kullanrlmaktadu.
Kooperatif ydneticilerinin ifadelerine
gdre pipo ttitiinii iiretiminde kullamlan
isli tiittiniin diinyaylhk gereksinimi 450
- 500 Ton dolaylarrndadrr. Bu giin iqin

:

YILLAR 1888 1891 1901 1911 l92r 1931 1966
RUM t3',7.63t 158.585 182;739 214.480 2',76.572 275.572 448.857
TURKLER 45.458 47.926 51.309 46.128 51.339 64.242 104.350
Dll..f,P.I-F,P.I:+3.084 2.',7'.15 2.975 3.0s6 4.489 7.412 24.408
TOPLAM 186.173 209.286 23',7.023 263.664 332.400
Dairesinin tiihin elitmenlerinden olu$an

dzel ekibi sayesinde de, yetigtirilen
tiitiiniin kalitesinde dnemli bir geligme
kaydedilmeye baglanmqtr. Haua piyasa

de Hiikiimet efitmenleri aracrhfr ile
gereken yardrmr ve elitimi saflamayr
ihmaletmiyordu.
Krbns'ta tiitiinciiliillin getirildili ilk

yetiqtirilen tiitUntn kalitesinin daha da

giinlerden itibaren bu endiistriye ilgi
g0sterilmi$ ve 1929 senesinden beri

iyil eqtirilebileceli kanaatine vanlmrgtr.

litiinciiliik

bir
ara$tlrma sonucu Klbrls'ta tiitiin

dSretmenleri bulundumlmu$tur. 1949

koqullarr elverigli oldulu taktirde,

1930 yrhnda yaprlan ciddi

tanmrrun gok parlak geleceli oldulu ileri

siiriiliince, Diinyayr sarmtq olan
ekonomik bunahma ralmen yetiqtirilen
tiitiiniin kalitesinde <inemli bir diizelme

f$
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yaprlan bdlgelerde <izel

tiitiin

senesinde ttitiin bdlgelerinin
merkezinde tiitiin deneme ve gcisteri
istasyonlan kurulmuqtur. Bu istasyon
kuruldulu gtinden beri devamh olarak
tiitiin miistahsillerine mesleklerine ait

34',7.226 577.615

3 0 - 40 Ton tiitiin igleyerek
pazarlayabildiklerine ifade etmiglerdir

bu tesislerde

Bunun yantnda yeni Erenkoy'de
2.90'7 m2 alanda inqa edilmig 4,5 katlt
3

.196

tr si tiittin manipiilasyonu,

6.614

m' si yaprak Tiitiinbalommave 945 rtf
si yardrmcr tesislere aynlan toplam
10.755 m2 alana sahipbirtesis mevcuthr.
Bu tesislerin 1966 yrhnda 300 iggiye i9
safladr$ s<iylenmektedir. 20 Temmuz
I 974 ylnda Krbns Erkarturasmdan sorna

Rumlann bdlgeyi terk etmesiyle bu
tesisler (Karpas Tiitiin Kooperatifi )

rifrinnrcspnrurni
DERNEGi

BiLrrNi
rli kigilerin eline geqmi grir.

Trlrk TUtun Endustn Limired girketi

Karpas bdlgesi genelde
Tiirkiye'den giden gcigmenlerin

aracilrerr la sozle;me r-aprlabilecegi.
ister.en ekr;iler tuturlerini Karpas

yaqadr$r bir bdlgedir. Bu insanlar

Tiirin Kooperauine

igerisinde az sa1'rda da oisa
Ti.irkiye'de tiitiin ekimini ) apmr$

sdvlenmi;tir. Bu lrl Karpas Tiiflin
Kooperatrfi r'oneticilen. run:nleri

bqiik

ASustos - Er'liil avlannda kalite ve
randrmarn bakrlmaksran 1.0(j0 00fJ

bel

i

olanlar var olmakla birlikte,

goiunlulu tiitrin tanmrna yabancr
ailelerdir. ilk yrllarda (20 temmuz

Liradan satrn almrqtrr. Tekelin
dewq,e girmesiyle tiitiin fr1 atlanrun

yapmalarr, ancaktek ahcr olanbir

yiikseldigi, paralannrn pegin

kooperatife (K.T.K) tiitiinlerini

ddendi$i tiitiin ekicileri tarafindan

satmalanm, bu kooperatifin aldrpr

dikkatle izlenmektedir.

tiitiinleri igleyip ihrag ettikten ve

Yerli Eeqide grire boyutunun
biilijkliigli, iqqiliginin (dizim, krrrm,

ekicilerin paralanm cidemesi igin
gegen bu siire bazen 6 ay,bazen de

daha geg olmugtur. Bu durum
ekicileri tiitiinden so!'uttulu gibi
ekicinin Kooperatif hakkrndaki
giivenini

kaldumrgtrr. Kafalarda
Tekel de bdyle mi yapar diiqiincesi
mevcuttur. Bdlgede bugiine kadar
de

tiitrinler 'oisli Tiitiin" olarak
de[erlendirilmesi nedemy'e kalite

ve randtman esasrna dikkat
edilrnunigtir.
Ancak bOlgede iiretimi yaprlan

Yayladafr menqei tiitiinlerin gapa
yaprlrnas, dip lcrm4 zirai miicadele

el

el

krrma, kurutma esnasrnda
gereken iqlemlerin yaprlmasr,

tiitiinlerin teknigine

KtBRtS S/RLERT

sanlabr-lecekleri

l9'74'Ien sonra) tritiin ekimi

bir bdliimii rskarta diigttikten sonra

,t

KIBRIS TATAWU
Tuttinle donanmrs Karpas ovast
Ibpltr Ktbrrsla Tilrk sigarast
Barty, Harmaru bir kez iEseniz
Dersiniz ne gtizel TUrk sigarast
Herkesitt elinde "Craven A", Rothmans
|'anryor davizler oluyor duman
Iqilse ne olur Tiirk ttitiinleri
Bu toplum kalhnt iqte o zaman

Milnteha TA4LA
LeJke 3. Temmuz 1980

kurutma vs) kolay olmasr nedeniyle
1999 iiretim sezonunda Yayladagr

ttitrinii tercih edilmektedir. 1999

SiGARAM

ylmda dikimyapmak igin Tekele 250,
kooperatife 40 kigi Yayladalr tohumu
ekimi yapmak igin miiracaat etmiqtir.
40 kigilik bir gurup ise yerli qeqit

iiretmek istemektedir.

Karpas b6lgesinde tiitiin
iiretiminin geligtirilmesiyle ilgili
yaptrgrm gahqmalar neticesinde
iireticilerden edindi$im izlenimler
griyle sralanabilir:
a)Tiitrin iiretimiyle ufragmak

Sigaramt aradtm bu yorgun hatim ile,
Nasil ahbap olmuEum, bu sinsi zalim ile,
Cebimde gezdirdim, tantrtm her dosta,
Burun sokar her ige, ben gtrastm o usta.
D

uda$m dan diiyn rn em, d uma n t

g1zrimdedir
Kolonyaya l",i)zum ne?, kokusu yiiziimdedir.
Sigaraya miiiptela, btittin benim gibilea
"Seviyoruz" diyorlar,fakat ona diS biIerler

isteyen ekiciler, arkalannda giivence

aramaktadrr. Bu giivenceyi de

Tiirkiye Cumhuriyetinden ve

Hem dtigmantz hem dostuz, geginip

gidiyoruz,

uygun

dolayrsryla Tekel Kurumundan

denklenmesi anlatrlmr gtrr.
Brilgede gegmigte 450-500 Ton
olan tiitiin tiretimi 9-10 Tona kadar

beklemektedrler.
b) Bu baSlamda bolgede konuyla

diigmriqtiir.

yaprmn kuruliluslru (Idari biiro v s. )

Biifin diinya biliyoa tiryakinin sevdigi

ve bu sistemin iginde rirelicivle

Bu tiitiindilr alemde, yafenaveya iyi,
Bufidaym tarlesmt, aldt bu meymenetsiz,
Meydan okur diinyaya, senetli ve senetsiz.

I

998 yrhnda riretilen

tiitiin 25 Ton civanndadr. Bunun
I Tonu Karpas Tiitiin Kooperatifi
tarafindan Alustos - Eyliil 1998
2

ilgili teknik r-e sistematik bir

alt

diyalog kuracak Tiitiin Eksperlerinin
bulunmasrru istemekledirler.

aylannda toplanrruqtr. Geriyekalan

c) Ureticilerin, gcinderilen

4 Ton tiitiimin, Tekel tarafindan

uzmanlann srirekli depigrnesinden

yhnda

olumsuz etkilendikleri, salhkh

gerekli ilgi gdsterilmesi halinde 250

diyalog kurmak igin gegici gcirevle
dahi olsa. en azbiriiretrm ahm ddnemi

alrtru beklenihnektedir. 1 999

tona kadar grkaca$r tahmin

siiresince, gcirev yerlerinde

edilmektedir. Brilgede hedeflenen
l. 000.000 kilograma dniimiizdeki
yillarda ulagrlabilinir. Buyrl ttitiin
ekim miisaadesi olan kriyler tek tek
gezilerek tiittin iiretimi konusunda

genel seqimler yeni kurulan

tritrincriliik

Hijkiimetin Tanm ve Orman Bakanhlr

yapmalanrun menfaafl erine olacagr
aynca higbir endiistriyel iiriiniin bu

getirmeyeceii

ile diyalog kurulmah ve Karpas
bdlgesinde uygulamaya gegen
"Tritiincriliilii Geliqtirme Projesi"

anlatlrrugr. Tttiinleri Tekel kurumu
tarafindan almaca$r hatta Krbns

hakkmda koordineli qah gma yapmak
iqin temaslara gegilmelidir.

bilgi verilerek,
oranda

gelir

Bazen krzrp atarz. bilmeden seviyoruz
Var oldu{u miiddetge, "olmasa da bir" deriz
EPer bir gzin eksilsek, izmaritleri yeriz.

kalmalanru istemektedir.
d) 6 Arahk 1998 tarihinde Kuzey
Krbns Tiirk cumhuriyetinde yaprlan

Ovalqr Karpas' m, girdi hukmil alhna,
San yapraklarryla, gerdan hrar ALTIN'a
Neredesin sen BENSOM'um 7, neredesin
sen A ROTHA,IAI,{S ?
Varsm HARIv{AN beklesin, sanki o degil

duman...

Avrupalt fiitline, vurgunuz neden bayle...
Duman de{il mi ki hep, Allah igin sen soyle
Ingiliz v-irginiax, srntryor dilnya ya

Konya' dan Avrupa'ya yine doner Konya'ya

Hasan $A$MAZ
20.06. 1980

LeJkoSe

3
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Tanmsal glrtli Ur€ten flrmalar...
SatlS ma0azalanmlzdan
sizle yararlanmak ister misiniz?

QlftVlntn EmsIIdsI Zrnil Malanmz
Tfirldye'nln her yedne daFtlmry,, 2lO satrg
/a'nmeal glrdlledn hyr@M yapmal<tadr.
Slz de; safit maftazalannrla daha gok

$

tanmsal

gldl sa&gr snlflaSnn.

Zlnat Odalanmz
her zaman

hln&nlzdedlr.

Oiftci ve KOy DUnyasr Dergisi'nde UrUnlerin
tanftarak Uretlciye ulagln.
Tfirldye Ztuail Odalan Bldt$

Adres
Tef
fax

: izmlr cad. No

z

A

Kat z 4-5-g o64tlo lftzrtay

:O (rl2)4252313-417
: 0 (312) 4rT 30 68

tZ74-75

/ ANKARA

rtTilvnennr.mi
DmiDGi
Bnrxmri
son zamanlarda kafamr devam'kurcalayan
bir konu var. Gariba hem
tam bir eski zaman insamym. Bu konuyu
ordum orasr kendi kendm
diigiiniirken, degerli bir dostumda u,
auru-u kendi diiqtincesi olaran
soyleyince' "evet" dedim kendi kendime
ve kesin kararrmr verdun.
Demek'ki sadece kendimce de$il, beni
yat rnoan tamyan bir dostuma 6r.c
geldi$ine gcire kanaatim kesinieqti.
Evet ben .,Eski

Zama" i^;;;:
.nemli bir tespit bu sevingliyim. Wasrt revirrmem,
.kendini
kolay $ey mi insam
tammasr.
yunus:
Ne demig Agrk

ESKi
ZANIAN
II{SAI{I

Ilim ilim bilrnektir.
ilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen.

Bu nice okumaktr.

oh, gimdi artrk eskiden kendi kendime
cevabmr veremedi$im bir
EoL
sonrnun da cevabr
Hem de gok kolay; ,,Ben eski zamanirr*ryr,n_
fazrl
Yrlarca sordum kendime, niyeien televizyona,
u'gisavara,
t.oo*
aletlere rsmamadrm.diye. Mesela yollarda
"t.tn.t *
giA..t.n ,:trun ,.yr.t

gtizel oluyordu, gehirlgr, k<iyler gciniyorduk.
Daglarur morruguna oe.ae.*
mavili$ne, rrmakrann k*.nmna, ormanrann
yegilligne ve oui-rrrlnginligro

dahyorduk, yolun uzakhErnr unutuyorduk.
MJmreketrmiri tamyorduk.
Yoldanda olsa ..ben gu qehirleri gordiim,,
diyebiliyorduk.
$imdi oyle mi ? Otoyol diye biigey icat oldu; Gor babam
asfalt karaltrsr.
96r babam beyazyorgizgisi. Nerede o eski geziler, yorculukrar
bile eski tat yok.
aparrmanlaqma

e?f*

of,*

ffi#;

Uaqtarrui,
ufrqupran ev
gcirmek igin terk ediln1q, ninelerin,
oeoeterin otoraud:iJrirs' erki
mahallesine gitmek gerekiyor.
$ehiilerden deseniz hig bahsedilmryorum
bile.

Peki bunlar gokmu <inemli ? onemli
tabi. Hele mesleliniz TUT{.rN
EKSPERLiGI ise oneminin haddi
daha fazla. Nasrr ,i""..ri olmasrn,
tiittin eksperinin belki kendievinden bile
dahafazravakn g.qirarii yerrerdir
yollar ve koyler. Bu arada hakikaten
merakrmr geken bir konu daha var.
Acaba selryahlar ve yazarrar piri iistat
Evliya qeteui gioGiv*r.",
ttittinleriyle de ilgileniyor muydu ? Eser
ilgileniyorduysa o lanalnbizrmde

pirimiz saylabilir.

Siileyman SARICA
Tiitiin Eksperi
ssarica@hotrnail.com

Birde qu tiirktiler var srzlatan gcinriimii.
Nedense negelileri degilde
dertleri gekiyor beni. Acrsr var, apfitiar,uzun
havasr, f.r"A, U"rf"g,,hoyratr.
gazeli, divam. Alrem ozarun avannda

gdnliim

boz)<trlara, dallara.

"gupiialyor?ogururu,

Aslmda garkrra' da severdim oncereri, yani
gengrikte. Acaba yine
seviyorum da gonliimdeki sakh, yoksa
unuttum mu ? Bir arabu soruyu

diiqtinecegim' Kendim cevabrru buramazsam,
dostrara ,o*.r* n. fupuyDenir ya hani "dostlar sa$ olsun,'Eskiler
6yle sdylemiq, do!ruymuq,
dogrudur tabi! Eskiler hig bog xiyrer mi?
onrar hep dogru ve anlarnrr sdyrer.
Ama anlarnazsak biz anlamayrz.
Velhasrl pek uyamadrm bu gaga. Sanki
eskiler gekiyor beni ve hiiziiLn
kaphyor igimi. carum cryle yaqamak
ve <ilmek istiyor ki yuorslun erbi:

.

Bir garip dlmrig diyeler
Ug gtin sonra duyalar
So$'uk suyla yuyalar

))

Aayu-naziran

$oyle garip bencileyin.. O
1999

TT]TT]NEI(SPERLMI

DMi\WGi

Bth-f,rNi
gdrtilecek olan bir dzelliliyle,haz aracr
olma yriniiyle, giire sokulur:
*Mesut
sanmak iqin kendimi

Ne k6!rt isterim, ne kalem;

$AIRN
ALTINCI
PARMAGI:
SIGAIT{

Ikmen hemen biitiin qallarda qizilen
gair portrelerinde yer alan bir aynntr
varfrr: SfiGARA. Ashndabu, belki de

bir ayrrntr de$il asrl <ifedir

gair

portresinde. Srirnaktrr, arkadaqtrr,
dosttur, yardrmcrdrr qaire sigara.
Romantik ing)liz gairlerinin aSon

Tiirkiisii" ba$hkh giirinde

ekseninde gok ilgi gekici bir imge kurar:

onlar igin bir kazangtrr giinkii)

yerden;

bilinmektedir.

Demli bir gay m1

sonraki ddneminde giirde sigara
sigarayr konu alan giirleryazrruqlar,

"Bu kollanmr siz tagryrn, arabalara
koyun.

Ayaklanru g0ziin tutup, tutup kaldrnn
ortra bir kahve mi gimdi
Ya da uzunbirtren mivagonlan

sigaralardan..."

(\arltk $iirleri Antolojisi: 1933-19'73 :
KnkYil, s.205)

kimi
ikinci Yeni alamrrun ikinci derecedekr
*Yirmi
adlanndan
Ergjn

kalve, gazde,

Yuvarlak Sigara." baghkh giiri hem

gokyiizii, kol saati ile birlikte gairin
yagadrlrmn kamtlanndan biri olarak
gdriilen sigara onun *$ubat Sabahr"
giirinde giinliik ya$amln ola[an bir

bilinqalu akqma yapu$ gdndermelerle
hem de ilk sigaramn insan hayatrndaki
<inemine de[inmesiyle dikkati geker.
Burada, giirin finalinde, sigara iqmenin
bir biiyiime gdstergesi olarak sunuldulu
da gdrtilmekte, bdylece sigara bir giiq
sembolii olarak giindeme gelmektedir:

pargasr olarak giire girer:

$UBATSABAHI

iKiNci YENi\iE sicARA
Gtinge'nin

olan

vinvriyweruar

Uyandm ki kar yairyor...
Daha sigarambitmeden,
Birdenbire,

sicARA

Karanhk gdzlerinde bu kdtti bahk
Ne kadar giizelsi4 teyzen gildralr
Ben o denize goktan&r gidiyorum
Uyarup her gece uykudan ve bir Era

Kendiligimde4
Derdimelveda
Yatalg sigaravesaire;

Diigtiimyollara.

yaklp
Kazagmdakitaylann

Karolmugump$yoru4

Arbk

Kimsefarlanda de$I,

Kardr sonuburtizg6nn

Daplara, ovalara, phirlere.
Yata$mda kardan bir adant
Yan buakhlrm sigarryl tamamlar.

Kml tarlanm yanmda bulugtuk

(Biittin $iirleri,

srrya

inme vakitleridir

Deniz kimbilir nerelerdedir

Ekinleri dintedik.
s.

89)

Orhan Veli Kamk'rn "Misafir"

baqhkh qiirinde sigara srktntryr
dagunanmbir aracr olarak gdriiliir:

"Din fena $lcldur! al$ama kadar,
iki paket cigara bana mrsn demedi,
Nedm olntasrn,

Yaz yazacak ol&rn, samadl..."
(Blitiin $ituleri s. 122)

yahlan bir sigarayla da
anlahlabihr Sii.r

Onun, Dalga.' Situinin ilkb0lflmiin&
sigar4 daha sonra Ozellikle Sabahauin

EdipCAI{SEVffi.

Kudret'in giirlerinde qo!'unlukla

Kanmtzdtrqimdi

Birdelinin gtizleridir da$ardauqan qgek
Giiz giineqi, ytiztimiizti yakan
Biitiin deli teyzeler 6lii horozlar
Alfabemde kuru bir yapraktrr
Gece, trenlere brldrrcrn yalryor

Kardr

sonu bu riizgdnn

Yannkt$ gti[eri aqamk
$ryka gryece$z sofuk karanlklarda
$imdi biiyiidiim giinkii sigara igiyorum
@ezirci, ikinciYeni Olay" s. 345)
Mays-Haziran

Er---.

sigara

zaman da sigara onlann giirlerinin
yardmo temlerini olugturmuEw.
Cahit Srtkr Tarancr'mn "Hep
Yaqadguna Dait'' giirinde

yeni

giirleriyle giindemde olan $ahin Candrr,

Varhk'ta grkan "Yorgun Adamrn

Sairkr nimbald, \fulaine ve Bardelaire
iiqliisiiniin, bagta afyon olmak iZere,
glanetli
zevk diigkiinliikleri sebebiyle
gairler" srfatuu kazand*lan (bu srfat

konusu deligik gekillerde iglenmigtir.
$airler kimi zaman do[rudan dogruya

Marmara iiniversitesi
Fen Edebiyat Fakiiltesi
Tiirk DiIi ve Edebiyatr Biiliimii
6[retim tiyesi

KarEmda duranresmin."
@iitiin $iirleri, s. 165)
1960'larda dergilerde yayrmladr$r

gekmeden qiir y-azma&klan, Fransrz

Tiirk edebiyatrmn Cumhuriyetten

DT.BAIilASILII]RK

ParmaklanmdaqgarafiL
Dalar giderim mavisinden iqeri

lggg 23

TufUNHNTRI.Ri
mRrurii
ufrrmtd
Alau atc,mrn rigbrryflk temsilcisinden

biri oran cenar

riCgenidir bu gizdilim
sfireJrva'-";ct-sr*; N.rd;
- fli,n{r
Ok;;i;ilrllrrJn bu nerde

AtumDenize' flirindesigarau"fiJun,

bang ve sevgr sembolti gri.iin_"=iin] r.r.u4*
niri ,rn"rr
dedir. Sigararu", t"rrfO".iii
foftfonila nirin"

vaptlan

bir

"eu.,i

sdndermevle

ftH*:;":,ffi1.t:'il3;;:lfri

Kazarrlr:

,fllrysii"deyeralmasrdahabnanlan

ffiili'L1"ilT.'#..'
bu

r."decetirsigara

crGARAyr AT1IM

nmda

dutdasrndasrn

"
Coriiapuuun*
biiriinmiiq adam

Ne

Nerde

gimdi bir grivercinin
,,eueunu

SEVi$eK

tic acrsr-u-;-ii;;;i.;J'
fif;;" konusuluyor
iorii ..ilr;;;*
6i.oirr" adamrn

affiffi ig ya
Sri.irg*uril;;ffir*
atan

UZDRINDEN

Baskalan da var masada

Eriheranomuzunda

ueuillpq,.yaroyor
Tept<kiirlersigaruau;..,

istiyortiiftiirsiin.

oklid'in iiggenreri bu n

rd",, _3fff;ffiffJ**,
vui"n y*aao ve uzakrarda

b.'igtiyoruz

^.^_Tl_.:,.rr"$1,*,??,111;l,lll
..b"ru*i-ioi" !l+.razbusuksarhos
Gttkyiiziintinome'hurmavilifinde $,
_ermeyiniz; Aiv.r,'
HerteJ Ui, geyler

Uzunsasrririmemelik"d,"dr"-- o--v"r'lpi*aJiroltr?l5dq*
BirAkdenizgehriqkabilirirt"d" eakejr"r#, ;;ffi
linbir grzi
it"rrk d.d;*;?il
yiti*i-io"

ffJffiff:ffJ*"* $Hffi#.TfnH
vantacak

sdytiiyor

Amayatnzikimizin$izciikreri
sarmas<rohs

uzerirtenseviemeqkadftrr

ii,',*aq.,",*;",,,,L

$imdi sen tam gafrndasrn yanrna .'?erdeli,,
giirinde sigarav mutluluiun
Sivn ropuklarnasil orrasma
u"r6l,,- ^,1*lrll_l_fl11.
oegertenairir: G0^iit'ntistti,
o"*4. o",rr* tum erinden tuhrlacak
b.ueraiz harrrann.
ffi$ilt"t**

fi:','fj:tffixffil*ffiffi,."

pb;retindevetisr<inbiieriiffi--"*
Daha cibiir elinde de

hiirliik

f,to,nrir.t.r..

farlanrnsanlariqinak$amlanledar

Toz duman

iginde

il,;;'*

ry,";#il:iiffitfrdfi,r,,,:,
..Riizg6r.da
nizgdni verdilr
"r,r"o

oryorOutaArn,

tutftrluk
;;-ff*
*:ftr$H*
,vrte'
'ut*'

rahatsrzrrfrna""

mniilp"u,.

qimidinlenmeyi ister. ..Aflrkannca,da

,.

kansrna g6yre seslenir:

;?;,TffififrT;'ffiffii'u,uru,".,_
r agall boyleydik sigarayinetemeliiekolaratkargrmza
;ffi-1,'",itil,1:'ft:i"? diisunelim
iil'::?t1'"':H;'*'nkesivorsun
senren
Bir butut gesivorsa onu

'Jj,itr#tffi#:?**r# ihl*ten

g.tiriirdiik

Bjr minarenin keyfine diyecek yoksa ;rtfr. ".
Jfaratgt[iinrir:

iT"or,-

boyuna yoksu'uk

onu

Nezamanhiirltigrinbanqrn
aSlcna

ediyorsa

sevginin

P1':'q"e*esakdenize
durdu_

Sabahakadaryandr

(Swdasdzleri's'

17)

cemalsiireyva"'sigarayBtt'La-;
giiri"nde:

pr'rrrrr koeumrann:

:_ffITffi
"*our#*""*"o
Hm,
ffi,r*
matffi""mi:*:W

ffiffipmm.*

;:ffigTf,ffT'ffi;fri+*tr;

eilko:h*drdil;ffiffi
e*.igr',*"vGdffi

sectiklerilernalann giireyansrtdmasrnda
$air sezgisine geniq yer vennisrerdir.

i*'serdvrkod.;;;

Giizgtinleriydibirgarlcolarak

;gsti.genuinnciiqimdisigaraigmek

.

$rmdivseiememekbilincii$m;
$Tg:*ryff'ffii':*tl?
(Sevda So*T s,247)
u,.1.n ve
fri
gaSngrm agrm bu
diyerek sigararuu rcilirken
_zengin

T*go,uyardabugairlerdenbiridir.

onun sigara izleli gewesinde

dcinen,

ro;n**mmr:mim

kada; i Luemrao Cera Srr"J,rA
da aus;ncenin
oldugu

btrakrldrktan sonra
merkezinded**fo*-1u_T_t;1...

-

'*:ffiffiffi,#:fttr!-TiJfr1:

hr*nr$ nua,nnnig nin percr
- ioiqrn
crcenamnvsoNUMUDUNA
"i""oruu"r.iro."""i*Yirerinden
t"r"rigarayrinsaniliskilerinde, (...)

:i nn*ifn;,gffi;.nn

;ffiH'si[,::"'J41#f;,i:l;1i"qtryd-tr"ffi
brihimiinde gergernistiicti yakragrmra

sigaravr vagam iiggeninin
otuflur:

fu

aaya-uaziran

leee

b;

irr*o'r.urr1rr")"

ko$;i;; iffirry,

;;d?

ffi:,o;ffive

ffi H.Tffi,,r:f
.ng.t

kesin umuduyum bir

andasararmrsa,rp

sonsuzbircamekanda

..ru.i., iil ,"*- baSrangrssrz bir qigek
isebirbirineyaklagunnaktad'' urt"*."oi
tftt*ti.irnbirgringiizel tritrin
uiruirini

riniinnr<pnru,nni
ormwGt
ntnrm{i
s<iyle

kim var bunu benden rlaha iyi

bilecek
giin senindir
kim var senden daha dopru tiitecek
ben gelirim seni ahnm bibr[k alanlara
ey kahn duman

*enlzftmki
n'i pmek iyi iSi giirin takendisidir
yerek ust[ne iqilen sigara da giirdir
ve san ttrtiin gibisi yoktur tiitiinler
ignde"

(UfkunD6mda, s.I44)

Edip Cansever, en tanrnmrg
giirlerinden olan "Qafrrlmayan

biz olmasak Emlarablrnlara kim sdvec€k

"Yaktrnrz bir sigara daha, kaprya

Yakup'ta
"Once bir kenarda durdum, hig kimse
benigagrmadr
Sonra bir yer bulup oturdum.
Iladi bir sigara iqeyim dedim
Olmaz, dedi miibagir krhkh kurbaSarun

ben seni almm sakin evime koyanrn
sakin sonra gideriz
gdzlerim mavi, senin dumamn mavi,

yOneldiniz

btui."

(Id<vin: Toplu $iirler l, s. 144)

glltJr:rlz

seninle ben o kavruk biqim bir de o

diri

bir ayncahk veya

Sigiara igmek

gOlen

de$l I'a5amn sladan bir gciriintiisii,
alelade bir pargasr gibidir Edip

9i9ek
(...)

eyeski carnekin eydiri Elqek

yiirelimiz bir

okil<a

CanseYer' in giirterinde.

giqek

sulun da denizin de mavi ve aluglann
biliyorsun bir gtn grikyiizii depigecek
iqte siirahiyi lcrdrlar suyumuz kesik hadi

Bralap

masaya

kahvenizi

Kilidi qevirdiniz,
Birkur;un!"

aqhruz kapryr usulca

(foplu $iirler I: Yergekimli Karanfil, 227)

dizeleriyle, sigaramn bir iqe qekilme,

toplumdan soyutlanma vasrtasl

dizeleriyle

olduSunu ima eder. Aqafrdaki dizeleri
de aym ballamda okumak miimkiindlir:

"Efsaneidik.

"Yrkanqrklm

(Ioplu $iirlerl: Yergekimli Karanfit 153)

bakahm
ey camekdn seninle biziz ancak bunlar

Yemekyememiz

Her yaru gdzden gegirdim bir

Uyladan ryanmamz, bir yerden bir yere

yenileyecek
hadi bakahm ry durgungigek
hangi slak mendil bunlar $yleyecek
tatil bitti giizel hasr gpkamrbirbrgakla

gitrnerniz
SigarA gazpte, dahabir siirii geyler satrn

A6a$indim
B[].iik salonuna girdim

de!igtim

ge$menin

suyumuzu kestiler iqte ama masamda o

Efsaneidi.

diri 9i9ek
tatil bifti $apkam deliqtim bir brqakla

@plu $iirlerl: Yergekimli Karanfil322)
dizelerinde sradan geylerle, tiliimle

o brgak bir giizelcrgaragibi iqleyecek

birlikte anilarak

(Biiluk Saat, s. 285)
Yeni akrmrnrn dnemli

alfiwfrz
Armasna bakmamrz su iqtilimiz bir

-daha kimseler

yoktuBir sig:lra iqtfurL biraz oyalandrm."
(Ioplu $iirler tr: $airin Seyir Defteri, 3a9)
Bilingal! ve gergektistii yaklagrmr
Edip Cansever'in giirlerinde de zaman
zarran kargrmrza qrkar. Onun "Saate
Bakrnak" qiiri, bu aqrdanve sigara izleliru

neredeyse efsanelegen

kullanmasr agrsrndan en ilginq

sigar4

qiirlerindenbiridir:

"Aynalardan aynalara krnlan sigara

$airlerinden olan Edip Cansever giirinde

ate$leri

alkolle sigarayr genellikle bir arada
kullanrr. Onun giirlerinde sigaramn

Vealkol." dizelerinde

sigaralanm
Odemesi qok giig sigaralara

(Ioplu $iirler I: Yergekirnli Karanfil s 16 1)
"Biz ki iqte kendimizi ancaktoplanz

ilk

dumanyla bir birarun d6kiliiqii bift irine

kanqr. "Neden olmasrn, yeni yakrlanbir
sigarayla da anlatrlabilir giir" (Toplu
$iirlerl: YergektunliKaxarfif

s. 391)

diyen

gairqiirle sigarayr birlegtirir. Stireyya

Berfe'nin giir qahqmalan arasrnda yer
alan gu

iki dizeyi

de ayru paralelde
okumak gerekir: "Qay, sigara, kdirt,

(...)
defa merhaba dedi bir bahkqr

Son kadetrlerimizi ancak igeriz.
Sigara paketlerimizi ceplerimize koyaru
Kapilardanancak g:/.relru,.

Qrparaktan elindeki su1u <ilgiin bidere
Sigarasr dudafrnda: merhaba !"

Masalarda sorularrmrz ancak kahr,
slantlanmz."

(Ioplu $iirler I: Yerpkirnli Karanfil, s 380)
Edip Cansever'in giirlerinde sigara
kimizaman,

(Ioplu $iirler I: Yergekimli Karanfil, s 2 16)

(...)

dizelerinde alkolle birlikte goriintiiye

"Bir yolculukta kargrhkh

kalem: / Kug siitii elcsik" (UftrrnDrSnd4

gner.

adamlar

s. 25 1)

Aym imge, ismail Uyam$u'nun
"Qay Bahgesinde" baghkh qiirinde de

ibmait Uyarollu'nun, bir dostu iqin
yazdr$r "Ozlem" baghkh giirinde de

karymzagkacaktr:

sigarayla alkol kol kolaf iiriir:

(tqlu

"Evin

:kimizamanda
*Yer
gristerdirq oturmadr

cAYBAHCESINDE
Onceyak bir sigara
SonaEkarkalemini
Herkes giiliiqtir, konugurken masalarda
Sen qekil

yalnzh$ra

$iirinle swiq
(Ategin iginden: Toplu $iirler, s. 186)
&demir ince'nin "Bir YtireSrn Enlem
ve Boylamr" qiirinde qiirle sigaramn farkh

bir qekilde birlegtirildili g<iriiliir:

de seni

dzledi

Koltugun, htaplan& terliklerin
Brrakugrn gibi duruyor rnasan

Dolaptarakm
Brakugn gibi duruyortablada sigatan"
(Ate$in iginden: Toplu $iirler, s. 252)
Sigaray, bagka pek qok geyle birlikte
giinliikyagarmnbir pargah olarak gdrme
imgesi Siireyya Berfe'nin "Yagamayr
Bilmerven" giirinde qdyle sunulur:
"Birkag reytinbir dilim ekrnek bir sigara.

konugan

Parmak uglanndaki sigaralar gibi
$a5hn'
$ifulerl: Yergekimli Karanfil,

4I

l)

Bir sigara yak[rn ona da verdim
Aldr
Sigarasrrubenyaktrm

Ktsa bir giiliimseme yiiriidii
dudaklanndan
Benim dudaklanma da geqti"

(Toplu $iirler II: $airin SeyirDefteri,
ary+r)

dizelerinde oldupu

gibi

Mays-Haziran

E.

bir

"Kciqedeki tiitiincU silaha gevirdi

ikinci

I

Iniyorsun yokugtan tnzla.
Oniinde giizel bir istanbul manzarasr."

s

bir

lggg 25

T[mfN Er$pERLERi

onnmGi
nOr,runi

-vaktnlaqmantn a1a91{r.
Canse'er'in narratif <ifeler

Edip sardunyasrQaprazbireun
Sardnnyasr Qaprazbir gun rqrll
- $rF '
crgaraiq
ogaraiq
teketbirasrmntaor
Tekel
birasrrun tadr
dil
qiirlerindeki kigilercen
yll
yn&dar
dtdarbpanmadizili
otan Ruhi u"i' J" C,t"rr"L,
trrpaztrna dizili inanmazsrn,,
rnanmazsrn,,
_-'vgurvru@ruuutriunau'
birine tiJ
Qil<nrrah, t*";
filan ,r,
mr ug,arnah.
uframah.
sigarasrzduramaz
(...)
su"urvl;J;;
SanaMecburum,
cg"o
@en
it
,.
+,
s.4,
-ag7r*-igirerrirgroiydi
"hrrszlama konuguluyor geceya'sr
"hrrsrzlama
flrigu*aur,
Bir sigara dahau
gece yarlsl
kayp
rayp crgaralan"
crgaralann Lo.tutuianrljtt*
korkak aydrnftfrnd:
Nedenkimsebugrinekadar
Neden kimse bugiine kadar
lmlm-b.l1sicarayaktrm."
(Toplu $iirler II:
cesetlere
oturulmu$
oturulmug
$airin fuirDefteri, 49); Kendini agrklamadr
'*o.giin sigara igtim
konuguluyor"
akgama kadar
Gizli bir t uriin Lru*[s1 govdemi
^r--: -, . (Ben sana Mecburum" s. r45
;Yj:1,ry+ttarsigaramrvesaauerbirazsarardt- neden"diglerininarasmdayaprakcrgarasr
(Toplu$iirlertr:gairinSevi
^ s'
- -' YE..r -'v'r ^
rJ€lt€fl,
kadehiyanm
)UaOll
-fra$Uutilnaynntrlar."
- - ''
(Top_lu giirler tr: gairin
( .)
Seyir Defteri, ,.
sigara aracr,rfry,a
$iirr-,.,nyaya
buakneair:

**ffifl

*"':u'ul'

rm*ffi#ff.;'fffi."

aril;;-;; r jgr ,bvaz Barra,r*ttg,i;::*
Itmatll,#fr**.f*i'* ffi"fr-gkarrru$ raft
eok yer veren

sabahrn

ffi;#,lHl
ilitr$.H5gfii,
S*n'ro1 #-#J*l*T*:"
" ;€,irt".ina.
'{gt. ulr trittinden grkarirm
bu qa*ryi

.

dogup batan

'Uzunbircumarresryr hatrrtyorur4

iki

1*l,t-

bir rakr uurun l"11J

",r.r*-

ate$,',.ff,ffiff:#;:*'

biiyiik seriiventere ciir:irtin titreoigi

d,,E,l, ,"n, *u*Si1.r,:ffiffiffirrl
saat ilTiiTit'q:ryffff,fu
ffiTl+,xil*#il,,ffixH
;#;;:,*u
bir k'frda bir iki :H*r":llffjt,l?,X11lilt'l*
ordurunu drisrinmek
"dip

dtzeyazryorum|'

lll)
da

yanhgolmaz. oyreh,"seqil#;;
tarunmrgvesevilnigqiirlerind#,t:J:1
ot" o1* bile buna
uvgundur:
"ugiincti gahsrn giiri,,ndeki
," ottt"t
ri.izgarlan dinliyorum
p.t cogu**un ezberindedrr,'u
ir.r.ir."bircrgarayakardrn **gai

dudaklannrn arasrnda bir sigarayla

parmaklanmr;;;il;;n

chesterfieldcrgaral*r"o,is.u-*got

$il$tl",tuEas0kerdimeskiden
Bacakbacak
ristihe

riateti-omao;t-*-"

ffiffi*ffi:r;tr"

ao birhitiingibiyakryorgenzimi

(roplu $iirlerII:
$airin seyirDeteri,
$airin giir-kigilerinden olan seniha

ttpkr Ruhi Bey gibi giir boyuncu

atardrm

,?,;::1,1"

sigara var<]ar<

(Toplu$iirlerrl:$airinsryirD

"seniha

ktpktrmrzr

.olurmul
koltu!-una."
\urL{.rg,urla.

&en,n\;
^

fl.itiibirkadrn

'*"&:#,"#iH;,, ,*_,0r,
-Xlf*m:r:*
birbirleri;.; ur;;
"*",
ir*t i'"t
Qegitli nedenlerle

yakrnlagmalarda sigara

ffiik;;;#r:::aecerutrmgelerle
'e'ifli
'+ffiffi:Hru;:jftinsfsslsr-:e-r:r

bir bahge sonunageldikbirliktebasladrr.Tl*
iifledikbirer birerrsrktenn, sel
";,H:*,#;; birerrgrklanru

ffi t'ni$:dilI

ifl?

ff:'!, i',!ffi't:ffiTffi
"AhqrhmgBirvaktin
Tarumlanmasf'nda
da sigara

Paris'teki'tiryakikripei"kahvesinde

gerirdi

Birelindesigaras

belirgin izleklerden biri

dikkatseker:

olarak

varriN
TANh&AMASI

irCInnau rin

"diin gece kayboldir urnt

","

ur.#rrt'*t

"--ili;;;;::::::: .ttirltt

bir crgara yakt ,n t.l.fon

.,buan$bifsie;e:flffi:T*rq

s'

sevgililer, egler ve rigu* uJurlaJ.
onun siirrerinde. gair bazen sigarayr

adrylasokarpiire:

*ayakristiibirerbafraigtiler
ayiil(usru orer balia igtiler

i'ffi',H ti.%'lti1'i,fu ,,".,

.

diigme o krzn

@e16 QiEegi, s. 2a);

.,orizhpl_Lr^.
"gdzbebeklerini
camlara vermiq
bu tergrafi bekriyordu

4r); *'"'ffi;eden

arkasma
yemyegilkolubacalr
Sabahlacillearasr
crgarayapr$mrgdudalrna
koltufuma, apamda dcirdrincii gecedir uykusuz,,
^Ya^slarmtqrm
slgaram
(BenSanaMech'n,m o.{^
oiuvupbitirmisimsoktangazetemi
Birahgrlmrgvakit-herriingeliyor-

gara ugara

(<L^ri

^^-:_
"hadi sen
de gel

yaruma

ismeden

ekilerek"
@eldQigegi,s.25):

viyolo;i;ti;;u

mavibeyazbirrujaksrndudaklanndan

o^trt.tTitrYTlffi;#fl, ;ffi;ffi#ffi1[#$ffi'#f

(...)

Sahinedemeu
Nasrloluvor
)$

c€ara

t09); rl*e, s. 36) dizeteri o*rrotJriffiT
saai
cunr"u"r,j. o*_
,..

Da,rp gidivorum driErin,ivorum
da,
on

.

grineslerden; ug,rttuog*u-n dumamnda,:'rl9;i::
losu]<uatr$angoartinir*turti'"'
suyrlanlanmnigineserpitdigi;;

Yhj*9:
(roplu$iirler[
ffinSryirDefteri,

Bir sigara vakrvorum,

tr,1lroHffiffiTffiffii1

Aayu-naziran

1999

,.dirginlik anlannda sigara brsrlrnak ,,sabinabuaoarrr.$1r1""?fHd#l

+:'$i#Trku

rutmuyor isin

yoksa

.;*;ilffi'*ristemiyoruri

rtirtNnrspnnr,nni
DmNEGi

riLrnNi
otomobil farlanna ya[mur yaprlordu
crgaram rslanmq sokaklar nedense dar
bn defa aksi gibi nlzurna ilkbahar"

(BdyleBir Serrnek s- 14)
$airin Paris'te tarudr$ kadrnlann
neredeyse tamamr sigara iqmektedir-

$airin, Fransrz kadrnlann sigaral-la
birlikte amqrrun nedeni. onlann 6zgur.
cesur ve kendileri olabilen kadrnlar

oldufunu ima etmek istemesidir
karumca: "Biraz Paris" giirinde
"qgarasuu fren lambalanndan1'akan"
(Yasak Seviqmek. s. 15) bir kadn giire
girer Paris'in gece gdriinttileri arasrnda.
Normal zamanlarda sigara igmeYen

sevgilinin, hayatrn acr deneyimlerini
yagadrktan sonra sigarayabaqlamasr
da bu paralelde ele almabilir:
"bir gay iger misinyoksakahve mi
kibritim yok, demek crgaraya baSladrn
ellerin de tiriyorbir qeyin mi var
bdyle bir krz delildin sen eskiden
sana ne yaptrlar sana ne yaptrlar"

@6yleBir Sevmek, s. 13)

birkag5 arao olarak stiz konuzuedilir:
"Svlar ince igerlerde yara
\rurur
ldzel de ge-v*lere tiziittttisii, acrsr
Elden kalar bir qatal.
Ya da diisiincelerde erirboy'na sigara."
(BurunEserleri 2. $iirler2, s. 110)
Sigaxa- Fshtkta hembirkeyif arao hem
de ralmzbka s$mlan bir dost gibidir:
*Omriim r-akla5mr5 sonunA

Qocuklar oFar
Ben da;-anmrg bastonuna
Sigaranu tiittifiiriim'
en giizel

rinYaxi $ein

Behget Necatigil de "Tiryaki"

giirlerindenbiri

khnsesizlit! solgunluk izlelileriyle birlikte

yiirtr:
biiytik gehirlerin birinde

Geziniyor kalaballk duraklarda
Ya yurdun uzak bir Yerinde
Kahve, otel k0$esinde
Nereye gitse bu akgam vakti
Ellerini ceplerine sokuYor

rinvaxi

(Biitiin Eserleri 2, $iirler 2, s. 114)
Bu imge, yani sigararun ve tiitiin

drucim
Ahmet Arifiniki ayn giirinde yer alan
"Bir kadeh, bir cigara. dahp gidene. /
Seni, anlatabilsem seni..."
's.
ModernTiirk $iiri, 433) ve

"Diinya Kokusu' qiirinde sigarabir haz
aracr ve pek gok gairin YaklaPmrrun
aksine &sadonuklafr;r simgesi olarak

bir

(Biittin Eserleri, $iirler,

yine hayata ba[hhfrn

A$nn:;;dasigan

nemliparalar
ve beyninde

Biryanarbir stiner

kiikiirtve

iginize gekmeyince
Siz kanser de$ilsiniz.
(Biitiin Eserleri. $iirler:

TnazoL"

Birodabiryatak
Bir dolap kitaplarla dolu
s.

20)

birliktelipi BehCet Necatigil' in Situlerinde

dekarymzagkar:

B€$te"

s.

48);

sigara, parlasa

Yalruzurqyangn, yansam
Kim anlar,seving mi, korku mu
Kavmhnuq ytiziimdeki anlam. "
(BiitiinEserleri $iirler: 1972-199, s. 183).
$airin "Kaqrnalat'' baqhkh qiirinde sigara

bir

"Neler gitti elimden beklenmedik

Attila ilhan'da ve Necatigil'de
gdrdiiliimiiz giir-yalmzhk birlikteli[i
Ozdemir ihce'nin "sabahleyin Saat

(BiiliinEserleri 2, $iirler 2,

42).

geker:

(Delta ToPlu $iirler 2,

sigaralann,
Ilk yudumunda bira."

s.

aracl
durumundadrr; dldiikten sonra geride
brrakrlanlar arastnda sigara da dikkati

tiitiintodan

gekimleri gibi

"Gdziimii soka[a gevirmigim bir kere

"Bidnin Oliimti" giirinde de sigara

ve cebinde

Sigara-alkol. sigara-Yalntzltk

kullanlr:

Sigara iqmeyi kahvede oturmayl

igtebunlar

258)

ev Oteden."

sernnigim"

gtintinkalntrlan

197 2-1 9, s.

iki

(Biltiin Eserleri, $iirler: I97 2-1 9, s. 81)

Qqekleri" adh qiirinde de gdrtiliir:
"guniin serPintisi

Siz onabenzersiniz!

Alamda

O kadrq

arada arulmasr Ozdemir ince'nin "Buz

Karanhksokakta
Opttintizdii nastlsa
DudaktiryakiliPi
Amsryrllarca.

"

Heleqahguken.
Ya gece yansr. gcigsii parqalarurdt

dikkati geker. Sabahattin Kudret'in

Arasrndan kayyor usulca
E!ilip alryorum, kimse olmuYor

pargalanmn diper bazr kiiEiik qeylerle

ilk

giirinde sigara, qahqmalarda bir destekqi

Terk etmedi sevdan beni"
dizelerinde sigara ile sevgiliyi Ozleme
duygusu arasmda baflantr kuruldulu

Solgunbir giit oluyor dokununca."

"Bir gtiriimliik.

Behqet Necatigil'in, "Eski Sokak"

"Tttiirsiiz, uykusuz kaldtm

gairlerindendir. "Tiryak" baqhkh qiirinde
bunun izlerini derin bir gekilde gormek
mtimkiindtir.

Bir kOEe bagmda
Lambas gevqekfener
Bir yanar bir sdner

etnektedir.
(Yafmur Tagr, Toplu $iirler 4,s. 103)

Bir Giil

Sigaralar, k6gtlar

NECATiciL:

dizelerinde de aynt izlek devam

OluYor
sigara
Dokununca"da
Yalntzhk,
*Ya

219)

"Hadiben qok sigara - - oksiiriikler

(Sevgilerde, s. 55)

olan "solgun

s.

gibidir:

0tede

Necatigil'in

(Delta, Toplu $iirler 2,

Ozdemirince'nin
"Uykusuz geceler
paket paket sigara"

$iirin&

de

kar+mza gkar. Burada

gair, sigara dumanrYla konugarak

Perdeler sigara siirahide su'
(Btitiin Eserleri, $iirler,

Drgt"da sigara yine bir yaqama bafhltk
ve haz aractdtr:

yalmzh$m unutmayr ister, fakat sigara

"Bakrn qimdi

dumaru dilsizdir:

Okuluyok

"sigara dumaru iifliiyorum

el

fenerinin

qrprna;

s. 7 I ).

Sabahattin Kudret Aksal'tn en
tamnmrg ve sevilmiq qiiri olan "Okul

,su

savacaftm geylerin

G0kyiiziinde rastgele bir bulut parqasr
iqin

uffiianryor san flzgileri tavana,

K0rtikdriine tutkunl ulun
A$acrn birine duruP dururken abaYt

boglukla,

yaknamn

kar yapmrS bir 9i9ek oluYor irihYm
sonra da!,rltyor kendi kendine
duman"

dilsiz

Sigaraiqrnekten

Kibrit

qakmaktan alacafrmz keyfin
Mqvts-Hazban tgCs
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rtnurucwmuni

miwd
nrnru$
Okuluyok"

koyulmasr iqin yazlmrg gibidir:

@iitiin Eserleri, giirler,

s.

93)

Sigaranrn benzeri imgelerle
kullamhgrna qairin "Sahiden" giirini de

bir

bagka cirnek olmak iizere

gOsterebiliriz:

'tsenim
gok sigara igtifim dolrudur

giinde iiq Bafra paketi
igte buyiizden saranyor diglerim

igte bu yiizden giinlerden en gok

"Yaqamak gtizel gey sahiden

pa.zarlan seviyorum"

Sabahleyin wimizin kaprsrndan

(Iekvin: Toplu giirlerl, s. 160)

Sokagaadrmatmak

Bir bagka yerde Ozdemir ince ,
hayatrn zorluklanna dululan isyarun

ittkahveyi
ilk sigaray igrnelC'
(BiitiinEserleri, giirler, s. 103).
"Sabaha Kadar" giirinde ise sigara
$lqntldan kurtulna aracr durumundadrr:
"Penceremi geceye agryorum

Igimibirden

Birshntrdralryor
Bir sigarayakryonrm"

(Biitiin Eserleri, $iirler,

s.

103)

Sabahattin Kudret'in adrnda doSudan
doi-ruya sigarayr temel alan bir giirinde

sigaradan grkanldrfrm ifade eder:
"atar sigarasru adam ezer y azgr glbi
atar sigaraum adam, gilnkii
bir yerlerde beyaz mtgeler agmaktadrr',

(fekvin: Toplu$iirler 1, s. 148)
Sigaraffifornlugu o fuecede ilerltir
ki Ozbir in'nin, t* $ir*if.dnin
agnnden p dizderi sttl€di$
$rEltu
lnregim kan agryor
... sigara...
Sigaram nerede benim?..."

mitolojik dgelerle bir arada ele

de sigara

SiGARA
Bir martry& yaEyordu winde deniderin
Besiniydi yemigleri lodos agaglanmn

Sessizliklerle

(Tekvin: Toplu giirler t, s.203)

Aym giirin biraz ilerisinde, yagamm
gittikge eksilmesinden duyulan iiaiintti

almrru$n:

bir tiirkii

sriylemeyi

deniyordu
Bir kulag kirigteydi sesinde giineglerin
Bir eliyle srvazlryordu srhm dliimsiizliik
koyunlanmn
ilk mediiza aydrnhlr gtiniimiize vuran

Yorgun ve ding durmadan igiyordu
sigara

@iitiinEserleri, $iirler, s. 176)
Giiniimiizde giir yazmayr ve
yayrmlamay halen siirdiiren Ozdemir
ince, sigara tiryakisi olan ve sigaray

imge olarak genig qekilde kullanan
qairlerdendir.

"saklamrdr mutlu kOgeler igin o kadar
sigara yorgunlu$u"

(Iekvin: Toplu giirler

1, s. 36),

"su igryoruz gd!1in altrnda
sigaramrz olursa gdliin altnda"
Cfelcrin: Toplu giirler 1, s. 44)
gibi dizelerde sigara igmekten duyulan
zevk dile getirilir. Ozellikle "Uzun llava'

qiiri sanki salt bu diigtincenin ortaya

gtiyle dile

"diri

getirilir:

da$ sulanru iqmeden

tiitiln ve

garabr

bilmeden

mutsuzluk ve acryla giizellegmeden
mutsuzluk ve acryla qirkinlegmeden..."
(Tekvin: Toplu $iirler l, s. 208)

Giiniimtiz qairlerinden Ahmet
Ada'mn, do!rudan dogruya sigarayr
temel alan giirinde, 'laksanabir sigara"
s<iziintin s* srkyinelendili gtiriiliir. Bu

s<iz, hem sdyleyen hem de sriylenen
agrsrndan hayata ba$lanmanrn bir
ifadesidir:

YAI(SANA BiR SiGARA
Malta kahvesinde akqam oldu
Istanbul kokhr gay, simit, mor menekge
Yaksana bir sigara, agksrzl* rildtiriir
adarru

Yaz nedir ki yoksa, yarah bir agkbelki
Salmarak yiirtiyen dfkeli bir karanfil
Sevda belki yegeren saksrdaki

Sokaklar giil yasr, gocuklar a$lamakh
Bir yafmur yapsa daprlr elbet bu srknfl
iqgi kahvesinde rtizg6rsrz akgam oldu
Yatsanabir sigar4 $sizlik dldiirtir adamr

BfiWk

Qocuklar Eigekler vapur saafleri

Apn kandili giizelim kardeqim
Ekmelin bui-usu suyun ciykiisii
Agka benziyordu agka benziyordu
igsiz umarsrzbirine akgm oldu

Aqklarbitti atlar denize indi
Denizki aqrldk ay saatleriydi

Paylagmak

'_:--

bahkgrlarrn

di2elirdiinya
Yalnz agkla, paylaqrhnca giizel olan
(AgkHerYerde, s. 32'

soNUc

Ahnlar I'erya d0nemler aEsrndal
;iirde sigara konrsna bahl&grnd^:
iurrl Yeni girlainin dgardja Siiderine
daba gok yerverdikleri gdriilmektedir
Bunun baqhca nedenlerinden biri. trddneme balh gairlerin diinya zevklerisefllenceyi, haz verici nesneleri daha ecil
kullanmrg olmalan veya en azrndas
giirlerinde bdyle bir diinya gizmeleridr

Bohem ya$ayt$ln vazgegilm::
d$elerinden olan alkol ve sigari
genellikle bir aradadrr ikinci Yergairlerinde. Ozellikle Cemal Strela

rt

Edip Cansever'in giirlerinde bunu:
<irnekleri bolca yer almaktadrr. Behg
Necatigil, Sabahattin Kudret Aksai
Srireyya Berfe gibi bazr gairlerde &
sigaranrn Onemli bir izlek olarat
kullaml&frdikkati qeker. Giinitnil$airlerinden bilhassa Ozdemir ince'mr

giirlerinde de sigaranrn belirgir
temalardan biri oldugu gdriiliir.

Sigara, gairin altrncr parma$r gibl
kalemi kavramalayamyanparmaklardar

biri gibi adeta!

(*)Marmara Universitesi,
Tiirkiyat Aragtrma ve
Uygulama Merkezini n 2l-22
Eyliil 1998 tarihinde
diizenledifi o'Tiirk Kiiltiiriinde
Tiitiin" Konulu Uluslararasr
Sempozyum Bildirisidir, O

rlgtlardatrpklhalatlilgibi

kiigflk yantlgllann orgUlerinden olugur.
Molts-Hazbat 1999

igin

mutsuzlulunu
Yaksana bir sigara, diizelirse agkla

rtnilrnxspnm,nni
nmurGi
ntrrrnNi

BIRKITAP

TF.D.

Y*m

ymak Fe$ni

T.E.D. 'Ya[ma' da dzellegtirme
konusuna a!rrhk vermigsiniz.
Ozellegtirme Tiirk ekonomisine ne

S IISI]Mi

getirir ne gcitiiriir

adh kitabrmzr neden
drydunuz ?

?

1980 ylmdan bu yana siiren tiitiinde

YAGMA

S. USUMi

Yurgun ve Ozellegtirme furyasr beni
rahatsrz etmiqtir. Ozellikle ttitiin
trreticilerinin bulundulu bdlgeler

Yabancr marka sigaralann Ttirkiye'de

genellikle kuraktrr. Geliri

koqullarda piyasalanmrz da satrgrna izin

imal edilmesine ve kendi istedikleri

sadece

triffinden ibarettir. Eper korunmazsa

verilmesi Tiirk ekonomisine biiyiik bir

pffiakazqnamnz ve zamanla gftgnomik
bunalma sErfiklenir. Nitekim 1980
yrlndan sonra ig baSma gelen askeri

darbe wrmuqtur.

ve sivil htikiimetler tiiccar

Tiirk sigara pazanmn
yarrsrndan fazlasr yabancr sigara
qirketlerinin eline geqmigtir.gu anda

ve

sanayiciden yana politikal ar izledr$i
igin tiitiin iireticileri fakirlegmigtir.
Aynca, son yrllarda TEKEUin ve ona

slluutNlusuMl

balh sigara

fabrikalarrnrn
dzellegtirilmesi igin baglatrlan
gahgmalar iireticilerin ve onlarrn
durumunu yakrndan izleyenlerin
korkulu riiyasr haline gelmigir. Tiitiin
iireticilerinin Tiittin Eksperleri
Derne$'nin,Tiittin Kooperatiflerinin
ve TEK GIDA - ig'in bu konudaki
gririiglerini, kendi diigtincelerimle
birlegtirerek Tiirk ve Diinya

'-:j##---

kalmrgtrr. Tiitiin ahm fiyatlanmbile arnk

yabancr

tiitiin qirketleri

tespit

T.E.D. Bu konuda

drnek

verebilirmisiniz
S. USUMi
Gegmig yrllarda Tiirkiye Amerika'ya

yrl 500 ila 600 milyon dolarhk
yaprak tiittin ihraq ediyordu. Bunun
kargrhlrnda bir tek dolarhk bile ahm
yapmryordu. $imdi ise, ihraq etti$imiz
kadar sigara ve tiitiin ithal ediyoruz.
Gegmiqte Amerika Tiirkiye'nin tiitiin
pazany dr, $imdi Tiirkiye Amerika'nm
tiitiinpazan haline geldi. E!er, TEKEL
her

?

S. USUMi

Oldukgabtyiik ilgi gttrdti. Birinci baskr

bitmek iizere. Saruyorum birkag ay
iginde ikinci bash yapmak zorunda

SADULLAH
USUMi

ihracatgrsr ve tiiccarr devre drgr

etmektedir. Tiirk devleti ve TEKEL bile
giderek etkisiz hale gelmigtir.

kamuoyuna duyurmak istedim.

T.E.D. Kitap ilgi gdrdii mii

tiin'in piyasal afirliz tamamen yabancr
girketlerin kontroliine girmigtir. Tiirk

Ozellegtirilir ve sigara fabrikalarr da
yabancr firmalara sattlrsa ihracat ve
ithalat ibresi tamamen Tiirkiye'nin
aleyhine geliqecektir. Belki de her yrl

kalacaStz. Ayrrca, lurt drgrndan da
talep var. Bazr kuruluqlar 'Yafma'yr
ingilizce ve Fransrzca'ya gevirmek
istiyorlar. Teklifl eri inceliyoruz.

katrilyonlarca lftamtz Amerika,
Ingiltere ve Fransa'ya akacaktrr.C

\

o

I

Tartmyazarbir Tiirkiye'de belki de en zor iglerden birisi. yrllann ihmaline
ugramrg, sorunlan qri gibi biiyiiyen tanm sektoriine ne hiikiimetler ne de medya
gereken ilgiyi gdstermezken Cumhuriyet Gazetesi yazan Sadullah USuMi,

Bir Yorum

h

alerrla giv rflk, bir bilge kigi olarak yrllardr toplumu aydrnlatmaya qahgryor.
Safrllah ge"v, yrltardat beri bu amensrz mtcadelesini gelecek kugaklara da

te$rmak igin tEt[n konusnndaki yazrlanm *YaEma
- Tfitfin ve Sigara
Pzrrfurmunr \furgun-'adryla kitaplasurdl. Her z^man kendimize rirnek

ALIEKBER
YILDIRIM

DiJNv{

al&Fma

gok

Fy

dgrendigimiz Sadullah Bey'in kitabr, tiitiin ve sigara

sanayindeti pliSmeler korusndaki gerpekleri direnmek isteyenler igin bir
haber niteligindedtu
Elinize sap* Sadullah Bey

O
Mayrs-Halban
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ruruvucynmmi

muli
BUrxE{i

GELECEK

AKSiYON
1- 28 '04 1999 tarihinde Tekel
Genel

ANILARIMIN YANSIMASI
Hep bir agag gOlgesi altrnda yagadrlrm

Amlanmrdii5liiyorumd4
Kaybedilmiq zaferlere sevindigmin
Yeni yeni farkrrur varryonrm.
Parga parga harcadrlrm zamam
Kaq kez erittim nefesimle kimbilir?
Uziiliil'oruq ama ya5ayamadrklanma
deCrl,
Ya;arken farkrna varamadrklanma
Pigman rruyrm bikniyonmr
Kuladrlrmda fisrldayan riizgar kadar
Gergekgi de!il hisseftiklerim
Zamana korkusuzca bag kaldrrmak
Diiqlerimle savaqmak gibi; anhyorum.

Zamawz y aganbir yalmur gimdi
grizyaglanm.

Gegkaldrbiliyorum,
Isyankarhlrmrn Oteki yiizii.
$imdi ne kadar yaSarsa yalsrn

Eritmiyorzamal
Awqlanmdaduran,

Miidiirti sayrn Mehmet AKBA'

a) Gegici gdrevle gahqrrken misafirhane
dzelligi olmayan yerlere
konaklama iicreti odenmemesi,
bu tip yerlerin misafirhane

statrisiinden grkartrlmasr,

b) 68 Tiitiin Teknoloji Miihendisi kadrola'nrn
bir an ewel
grkartrlabilmesi igin
personel euqk*t€,
ile
Hazine
Genel
?:1"

Mridiirltigri'

n-n"

ug,ktJ, ata-a onayr konusunda
talepte bulunulmasr,
c) Eksper harcrra'lanndaki kayrplan
gidereb'mek amacryla konunun
incelenerek bir karara baglanmlr.
konulan anlatrlamk srrcntrran graeritmesr
1'6nifurde adrnrlar atlmasr
istemn$tir.

bu konularda Mriessese Mtidrirliigiince
gatgma yaprlmasr olTuly
vermiq,
soylemig, bu g.rtigmede dile getirilen
iestekreme Kararnamesindekr
mevcut olumsuzluk konusundaki probremin
Tekel Genel

3*:"Y:T: 1g.ot

r6rii-;;;;;;ril;;ff"g_

y<inetiminden degil, BaEbakan'k
Denetgilerinirr

2-

MUSTAEAGOLGE

TEYOM

ctrNtiNctnvcnsi
Krzllktan karanhla yolculuk.
Oylebirzamankibuan
Geqmigteki arular mr yoksa gelecekteki

beklentilermi?
Onda bile geliSlaliyrm.

Drigiiniiyorum bir azdanbugtin dtin,
Yann isebu giin olacak.
Yannlar gelecek dniime.
Hani derlerya gtizel yannlar;
Ama bugrinden farkr olmayacak
Ilk cince aydrnlatacak kiittiliikleri
Sonra zamanla yenik drigecek.
Krzacak gtin iginde olanlara.
Kzacak lazlla$acak.
Umut ettiklerini bulamayrnca
Kapatrp gdzlerini,
Karan hla bolacak iimifl eri,
Ve o zaman gelecektekibeklentiler

Kangacak geqmige

SANVOLKANTOYRAN
TEYOItr

Mudtirlfi

raporla.rnJl

kaynaklandr[rm ifade etniq, kendilerinin
deLu konuda qok gaba sarf

etm.elerine ragmen Kararnamenin
etmiglerdir.

Amlanmrnyansunasuu.

JQ

ziyaret edilerek;

bu gekilde qrf.i,g;r-ifude

.05.1999 tarihinde

yiiksek okuru <ilrencileri
]titiin Eksperleri
z. spor $enrigi dtizenrenmii. bu trrmuvada
b'inci olan futbor
l.asnda
ve masa tenisi gampiyonl*.u .iOfitt.,
verilmiqtir.
17

St"u
1
lrl.tutuneksper,org.tr

adresindeki veb sitemin.rn girig safasr

TYkive'de yetiqen Ttirk ttiriinrerinin fotograflirr
13
llgntenmiS ve yeni sayfalar eklenmigfir.
4- Y6netim Kurulumuz tara_findan, Muyts
B<ilgelerind.r.i

9*:l*9:
"sorunlarrn *fI
yerinde incelenmesin,
gergekle gtirilrniqtir.

ur'*

i"ria."

ayr sonunda Dolu ve
noktalarmr kapsayan

u-uql;un;';;; ;;:;1;

5-

"01.04.1999 giinlti ve 23653 sayr' Resmi Gazete,de
yaymlanan 99112563 karar sayrrr Bakanrar
Kururu Kararr ile
uygulamaya konuran r999 yrtr Destekleme
Kararrnrn g.
maddesinin son pa-rlgrafi oian .,yaprlacak
iideme, 6deme
tarihlerinde hak sahiprerinin net aytik
ticreilerinin iki katr
tutarrnr agamaz.r'tiimcesinin hukuka aykrrl
nedeniyle duruqmalr inceleme sonucunda bulunmasr
iptali igin,,
Demegimiz Awkatr tarafindan 27 .0 5
.l 999 tarihinde'Damgtay, Ja

davaagrlmrgrr.

0- Ulkemiz de son altr ayrn giindemini
segim ve Hriktimet kururmasgahgmala'mn oluqturmasl, ortaya grkan
olumsuzruklar konusunda

muhatap bulmamzr zorlaqtrrmrgrr. Bu
stire zarfinda Demekyonetimi

olarak diigtincelerimizi basrn aqrklamar
a, yaparakdemegrer vererek
ru,,rnul bisiminde akt annaya

l*Pg:1:l

ayr ile birlikte yeni Htihimetinkurulmasr
galfrk,I{aziranlyty:,*ilgilitere
sonucunda

birebir iligki ve gabal arrmrzarttrnlarak
stirdi.iriilecektir.

YONE.TiM KT]RITI
Aoyo-Uaziran 1999

rtrrthtnrcpnmrni
nmlwci
niLrrNi

nrry e{mE
sEg'@R
RECON TAT
Pestil tiitiin itnltn Et vefiyor
hem de mdiydi cfitfr riiyor.
Scseim - hdardrit intemational' da
ara5trma miidiirii olan Dr Nicolas
Baskevitch'in, Tabexpo 98 fuannda
yapm$ oldulu konuqmarun konusu;
reconstite tiittiniin diinii, bu gtinii ve
gelecefi hakknday&.
Tiitiin sanayinin yan iiriinlerini,
atrlmak yerine tekrar kullanrma vererek

maliyeti diiqiirmelg reconstite tiitiiniin
kullamlmastrun ilk sebebiydi. Daha
sonra devam eden galtgmalar recon
tiitiinle birlikte damar kullanmanm
kaliteyi yiikselttiSini ortaya Qftardl.

Sagem ii I I e r' i n k n lg a n h Q a

meydan vermeyen kurtrtma hattr

Tiftrtn igleme

Krnlganhk, yeqil yaprak tarlada kururken,

Fab.Md.Yrd.
American

-

bitki dokusundaki suyun, ytrksek

Blend tipi sigaralarda

kullamlan kaprt rulo recon ttittin;
Burley, flue-cured ve oryantal tiitiin
kanqrmma % 40 -80 arastnda bir
oranda damar katrlarak elde edilir. Bu
damar orant kullantm yerine ve
miktannagdre defigir.
Recon tiittin dzellikle American
Blend tipi sigaralann lightve ultra light
tipiiiretimlerinde Onemli bir role sahip.

-

Bilindifi gibi filtre havalandrrmast,
tiitiin katran orailm azaltmak iqin
uygularurdr. Ancak bu uYgulama

srcakhkta
buharlaqmasr sonucunda olugur. Buharlaqan
zudaki gdzunmuq qeker, yaprak ytzeyine ygilu
ve butrarla5ma dwam ettikge artrklann birikmesi

devam eder ve sonuqta yaprak dokusunun
krnlganhgrna sebep olan tabakay oluqturur.
Yiiksek srcakhktaki kurutma silolan da aym
etkiye sahiptir. Geleneksel kurutrna silolanndaki

srcakhk, neredeyse tiitUnU
yaklaqtrr;bu ise

yakmaya

degil, esneklile de
olumsuz etkide bulunur. Bu ttitil'n, sigara imali
srasrrdaki mekanik baskrya daha az direngli olur.
sadece tada

Aynca hava basurca esasma dayanan sistemlerde
daha fazla l"oz oluqmasrna sebep olur.
Sagemiiller bu olumsuzluklan bertaraf etmek

Boylece iiretim daha kiigiik alardara

filtre havalandrnlmasrn gerekftryulur

ihtiyag g0steriyor. sigara kaftdt

ve i.ifleme saytsr azalu. Bdylece hem

iizerindeki delinmeler azalttltyor ve

tadr giizellegtirerek hem de katran
oraruru diiStirmek igin atlan admlann

igin, buharlayna rsrsrm diiyik tutanbir kurutma
metodu geligtirdi. Onun yeni bulugu yaprak
igleme ve kurutma hattr teknolojisinde, kuguk
bir dewimi temsil ediyor ve uluslararasr bir
patentle korunuyor. Duqirk srcakltkta tiitiinden
suyu geknek igirg amator filozof eski bir mekantk
teoriye baqvurdu. Bu teori, mekanik enerji ile
rsr enajisi arasrdaki iliEktydi.
Umuma agrk yerlerdeki kurutma makinelerini

yan etkilerini minimum diizeYe

duqunun diyor Sagemtiller. "Bazrlart
parmaklanruzr yakarken, di[erleri elinizi oda
scakhgrnda kurutur. Bu igin srm ise uygun bir

sa$lanan standardizasyon ve igim

dtisiirerek iki ydnlii amaca himtet eder.
Baskevitch'e gOre recon tiittin aynt
zarnanda Qinve oriental tip si garalar
gibi, diger lightve ultra light sigaralann
iiretiminde de dnemli bir role sahip.

tadrnayaptr$ olumlu etki olmu$ur.

Bu tip sigaralar; yava$ Yanan ve

dolum kapasitesi olumlu e&ileruyordu.
Ancak Baskevitch'e g<ire biiltin bu

olumlu gdstergeler, recon tiitiiniin
faydalanru agrklamakta yeteniz kalryor.

Baskevitch'e gcire American Blent tipi
sigaralardaki en tinemli katkrsl kalite

Konugmasmda aynca recon ttitiintin

iiretim ve difer kullarum alanlanndan
da sOz etti. $u anda iki tip recon tiitiin
var: Slurry (lekeli- bulamaq halinde
iglenmiq) ve Paper made (ka$tt rulo

geklinde iqlenmig) Slurry (recon)

tipinde; tiitiintin ham maddesine
(bulamac ), birleqmeyi saflamak

sigararun kalitesini bozar ve tadmr

defigirirdi. Baskevitch' e gOre, recon
tiitiine asrl bag lurulan yer buras ;
giinkii recon tiihin sayesinde dahaaz

ytiksek katranh tiitiin harmarilanndan
iiretilir. Bu tip harmanlara recon tiittitt
katarak; yavaq yarucrlk hzlt yanmaya

gevrilir ve bdylece katran oranr
diiqiiriiliir. Btiylece katran tabamna
erigilir ki, her nefeste katran oramm
alru kalrrnsr siirdifiilerd! tdle taff n

hzda
iiflerseniz, suyu buharlagtrmak igin daha az

fanda, har.ra akrmmdadr. Eger havayr dopgu
srcakhga ihtiyacmrz ohr.

"

Sistemin gahgma qekli: Tiittrn once buhar

tirneline girip, onceki krnlganhk giderilerek

sonraki iqlemlere hazrrlatrltr. Buharlama
igleminden sonra, ttittm titregimli kurutucuya
girer. Kuruhrcu igine 140 - 200 derece arasmda
bir srcakhka hava irflenir, olu.qturulan srcakltk

farklanna dayah basrng farkhhklanndan hava
girdabr olugturulur. Bu hava girdabr sayesinde
tfrttintin kunmasr gok krsa bir si.uede son buiur.
- 200 santigrat derece olmasrra

tutkallar. 1'aprgfinq maddeler

drrygufan konrnm4-a de\-am eder.
Dr. Baskeritch'in konu$mas, recon

kaqrr, tiittln

ilave edilir. Basketitch'in tahminine
gOre: Slur4 tip uretim iEln duryafln
bir gok yerinde ftbrftalar kuruImasm

nnmiin drrya qryndaki kullanmntn

Bunun sebebi, bastng farkhltklartndan

lavgrnla5masrnr n kagrmlmadt[mt
g6steri]'or. Gegmiqte recon tiittiniin

oluqturulmuq, hrzh hava akrmryla kurutmarun

kaqm, h tip recon rrriintu paar p4r
% 30 civannda le k[{dlmese dnam

amacl. sigara iiretim maliYetini

arnacry-la:

/
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ediyor.

drgrrmet aqsndan ekonomikti. Oysa

bu gln American

-

blend tiPi

siganlann temel tat ursuru olmuqtur.

Ka[rt geklinde igleme ise. gr andeki
240 megatonluk iiretimiyle, recon
tiitflniin gelece[ini olugturma,va ad4.
Bu iglemde tttiin- sanayi yaniirfnle-

kamuql baskrlanyla

rinin dziinti Erkartmak igin zu kullarulu.

olan sigara iireticileri. recon ttitiine

Elde edilen konsantre tiitiin eriyi[ine,
ilave maddeler eklenerek sigara sana-

yndeki

Eok

ydnlii kullantmt saf,larur.

Ve gelecekte katran oranlnln
d[$[nrlmesi 1'olundaki hiikiimet ve
karPlaqacak

daha fazla sanlmak zorunda
kalacaklarftr.
Tobecco Reporter Araltk 1998

Qevre rssr 1 40

rsrsr 55 dereceden fazla yiikselmez.

gergeklegtirilrnesidir.
Krsa tutulan kurutrna zamarn, tuti.lniln final nemi

bir yeknesakhk sa[lar. Serin hava
akrmryla kurutma sonucunda qekerin

oranrnda

karamellegmesine engel olunur, elastikiyet artar

ve renk degigimi olumlu diiaeydedir. Bunun
sonucunda tiitiin, sigara makinelerindeki
mekanik basrnca direngli olacak ve dolum
kapasitesini mttracaktr. Diper bir avaniaj r ise,
her hangi bir zorunluluk karqrsrnda sistemin
kapatrlmasrun, ttrtiln srcakhgnrr diiqii,k olmast
sebebiyle yangrn riski taqrmamasrdr.
Totlacco RePorter
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bulundu. Bu qerqevede Efes pilsen
Tekel birasrrun ortak tiretimi, Kavakh
Dere ortak garap iiretimi <jnerisinde

'{--;

Tekel'in yerli ve yabancr qirketlerle

ortaktk gah$malannda en rinemli
projesi olan, British Amecan Tobacco

@AI) ileansrndaki

sibi

300 milyon

dolarhk yatrnm anlagmasrm engellemek

ifln

agrlan dava tiimiiyle reddedildi.
Tekel Genel Miidiirti Mehmet AKBAY

"Mahkeme, bilindili gibi sendikamn
yrinitmeyi durdurma talebini
reddetmigi. gimdi ise davayr
kriktinden reddetti. Bizim idare olarak
yapt{rman doSu oldufu, idare
mahkemesi karanyla da teyit edildi"
dedi. Akbay, BAT ile ortakhlrnfiiliyata
gegmesinin taraflann tutumuna ba$h

oldulunu

da

bulunurken, Limak ve eolakoglu gibi
firmalarda Tekel'e ortakllk iqin geldi.
Ayru gekilde Ingiliz IDy Kanada'h
Seyram, Fransz perno Rircaft
kendi alanlannda sd,z sahibi girleflere
de Tiirkiye'de Tekel ile ortak alkollii
igki iiretrnek istediklerini bildirdi.
Tiirkiye'de tiretim yapan ptuhp Morris

RlRqynolds drgrnda Akhisar Sigara
Fabrikasr ifln ortakhk karan grkan BAT
ile birlikte Impenal'de bu alanda

yalruna soyunurken tznir eamatU
tuzlasrm igletrnek iqinde dlinyarun tuz
kimya dwi Hollandaft Akzo Nobel
ile niyet mektubu imzalandr.
ve

YEN|YUTIL

vurgulayarak, o.Konu

03.05.1999

giindemde olmayrnca, bunu
kendiliginden giindeme alma yetkimiz
yok. Yeni ddnemde bu konu
netleqecek" aqrklanmasrnda bulundu.

ii

EyiipA$IKimzalamr$h
Ddnemin Devlet Bagkaru Eyiip

Agk'm

anlaSmaya imza koydulu

projeye gdre, Tekel'ir1 girketteki
viizde
48 hissesine kargrlft. halen ingaatr
devam eden Akhisar Sigara Fabrikas,

Diinkii Hiirriyet' in ekonomi
sayfasnda birinci haber ..Maliye'den
Tekel'e haciz" idi. Alnan bileilere
Tekel'in l ggTyhndanberi
ddenmemiq vergi borqlan 1.2 katrihon
gOre,

nakit ve yaprak tiittin toplamrndan
olugan I 34.4 milyon dolarkonulmasr
kararlagtrnlmrgtl. BAT ise ytizde 52
hisseyle 145.6 milyon dolar nakitpara
vermeyi garanti etmigti. 1997' de
yapllan anlaSmarun maddelerine g<ire,

liraya ulaEm4. Bu durum Maliyenin
llruna tak dedirtmiq. IMaliye Bakankgr
Gelirler Genel Miidtirliigii, Tekel
idaresine karqr haciz iqlemi baglatmasr
iqin Istanbul Defterdarhlrna talimat

Akhisar'daki fabrikada 300 milyon
dolarhk bir yatrnm gergeklegtirilecek.
Yapilan iqlerin ypK ve Bakanlar

isterseniz bu kara mizah olal,r
degelim. Degelim de bu haberin
gerisinde ve derininde ne korkung

vermiq.

bir

sonuglandrnlabilecepine dikkat geken
Tekel Genel Mridtirii Akbay, ., yeni
hiikiimetin kurulmasmdan itibaren bu
konuda o hiikiimetin politikalan

do[rultusunda bir geyler yaprlacak

antayahm,

veya yapilmayacak. Konu askrda.

-

iptal

sonuslandrnlmrs

fl l1y*,ryOrylmris,
oegil,
askrda. Muallakta,,
konugtu.

diye

Segim nedeni ile beklemeye
girEn

<izel sektiirle ortakhk

projesi

gergevesinde bu giine
kadar Tekel,e 30
yerli ve yabancr kurutuq
bagrmruda

u"yu-uoziran

lqrn lr$"d,rr. Birinci i glwi,

"sigara ve igki imal ve ithal
eden bir

sanayi ve ticaret qirketi" olarak

Diferteri bektiyor
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galqmaktadrr. ikinci iglevi
ise..devlet
aena-dolayh vergi toplamak,,

tr.

rexelrn $leffneci bir girket olarak
garl$ma$run sebebi,
ashnda ikinci

rgevrrun a!-rlfth oluqudur.
Tekel,in
"Tekel" li!i, yani igkive sigara

kalkmrgtrr. Gegmige Tekel'e itonop,
olma imtiazr verilmesinin sebebi
"devlete muntazam gelir saflamasr'

iqindir. Diinyamn hemen hemen tii:
devletlerinin Eok <inemli gelir kayna;
var&r. Bulardan birincisi ..igki ve
sigara" dan, ikincisi ise,, petrol

iiriinlerinden' dolayh vergi almakhr.
Tiikiye'de de bu b<iyledir. Demek ki.

*Tekef

' bir bakrma Maliye Bakanhlr
Gelirler Genel Miidiirliiltiniin bir alr
veya yan Orgtittidiir. gimdi nasrl
oluyor da Maliye Bakanhgr, Tekel'e

yani kendi kendine haciz yollamak

g:

bir duruma diigiiyor ? Sebebi gu :
bilindigi iizerebudan bir siire cince
"devlet iiriinterine zam yapmayarali
enfl asyonu diigiirme" projesi
yiiriirl[fri konmu$tur. Bu proje lrikr
de bir yerde Tekel'e ykrlmrqtr. igki r :
sigaraya, son haftaya gelinceye kad"*r
yaklagrk I 0 aydrr zam yaprlmadr. Bu
stire zarfinda Tekel, zaranna mal
satmaya mahkum edildi. Oda avaka
ka I ma

n

r

n gar€sinin

..topladrlr

vergileri"

yatrmarrukta buldu $irnri:
rnla$rldr rm, tafi bu noktada uzatrnak
istemiyorum. ingallah kendi kendine
haciz yollayan devlet sadece bizde
yoktur. Cereyan eden bu saqmafiklar_r
gerisinde sakat diigiince ..devlet

iiriinlerinin fiyatt anna zamyaptnayarc
enflasyonu diigiiLr"me" tegebbiistidiir
Ashnda bu tiir diiqiince sadece yanl.

"siyaset" anlayrEmn yattrlrm
anlayahm. IIazrr segimlerden yeni
glcn4 ve yeni bir hiikiimet kurulmasr
ghgmalanna balanmamA iken qu
acayip olayrn ne anlama geldigrni

KuruluKaran ile kabul gdrmesi halinde

iiretiminde inhisar (monopol) salub
olmasr, iltisadi agrdan tamamen
gereksizdir. Nitekim bu rjzelliEi

delil, aynr zantanda pk z:lrafl:t'rtr.
Nitekinr, kamu agrklan arttrkgavergilr:
yiiklenilmig, vergilere ytiklenildikqe t,r;
talep daralmrg" , bu ytizden ekonomi
krize girmiq kriz drq borq kaprlanru
kapatrnrg ve iq borg faizlerini

parlatm gu, patlayan faizler
Vunmdei
reel sektorde kdz daha da

dennlegmrgri Br

i;Ju,*.i,n

enflasyon dtigiirme kandlrmaca
sr
Tekel'in
gelirlerine
haciz
.Maliye'f
royma kertesine gelmisdr.

soN SoZ: YANU$nv e,ru,{sl
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TEKEL

f*Cqgwrugiborcuna
$f:2gtcikrreff;

I

qryntenrnsndan kaynaklaruyor. Bu

rada Tekel'in

Kargrtf n-iltrCfryr
Tekd m lfflc lft lfus R*enhEr
-

ile

1dlrfu

firr

Ergi borglan

kargnbrnakklemegdrwi
reren 196 sapft Yasa nedeniyle

ort4a gkryor. En sol

1995 yhnda
681 milyar 373 milyon lirahk tiitiin

g6rev zaran

alacaklanna ise her hangi bir faiz
uygulanmryot'' dedi. Bu gekilde
rakamlar arasmda fark olugu!'una
dikkat geken Akbay, "Bu kuruluqun
neden olmadrgr baqkalanmn yol
aqtr$ bir slantlnln afrla$[rdr$bir

maliytik" diyekonugtu.
.DEwETALACAGTNA

yakar Tekel; 1996 ve 1997 yllannda
$AHN,
kotah iiretime geqildili iEin tiitiin
Sorunun temelinde Tekel'inde
yalcnarru$[. 1998 ylmda kotalann
diper KiT'ler gibi doru diiriist
kal&nlmasyla sigara iiretimde fazla biitgelenmemesinin yatfl fmr anlatan
kullanilmayan 82 bin ton Giinrydolu Akbay, qciyle devam etti: " Tekel,
tiitiiniinii destekleme ahmlan
dolrudiiriistbiitgelensin o zaman
kapsamrnda satm alan Tekel, geqen
ddiiyor mq ddemiyor mu, hato mr
yldabir miktar tiitiin yakmak
var, borcu muvar ortaya gftar. Hem
zorunda kaldr. Tekel, 170 trilyon lira
biitgelemeyeceksiniz hern de
vererek al&pr 300 bin ton tiitiiniin, 50 alacalrruza gahirq verece$nize karga
trilyon liralft krsmr da gu anda
olacaksmz. B<iyle qey olmaz. Krrk
kavgau yaganan destekleme akmlan yrlhk sorunu bu Tekel'in. Bize
kapsamrnda yaprldr. Tekel, I 998'e de verilen destekleme gorevi I 96 saylr
elinde 350 bin ton civannda stokla
kanuna dayamyor. Hiikiimet bizi
gdrel'lendiriyor. Bunun finasmanr
SrrmiSti Tiirkiye'nin I 998'deki i9

tiiketimi

binton olarak
gergekleqti. Geriye kalan, 80 bin
ise 220

tonun 30 *40 bin tonu
Diyarbaku'daki tiitijn damarlanrun

Tekel tarafindan saglanacak, gcirev
zaranHazine tarafindan ka4ilanacak.
Ama ne oyrl bakryorsunuz, ne

izleyenyrl, nede daha sonraki
aynldr$ fabrikada (treshing)
yllarda bir gdrev zaran cideneli tin
deferlendirildi. Ancak yine de gegen gOriilmtyor. On g6riilmedigi igin de
yl 50 bin tonluk bir brtliim kullanm bdyle durmadan qigen, fuzulen gigen

dq kal&. 1999ph ekici tiitiin
piyasas iqin alman bir kararl4
iiretimde yiizde 10'luk bir ksrtlamaya
grdildi
Tekel Genel Miidiirii Mehmet
Akbay, cidenmeyen 1.2 katrilyon
lirahkvergi borcu iqin Gelirler Genel
Mridiirliilii'niin Once haciz girigimi,
sonra ise odeme takvimi cinerirse,

*llazjre'&n grira'zaran
alacalr I
kdrihua raklagan Tekel. tabii ki

bir Hazine

-

Tekel, alacak- borg

iliqkisi ortaya qrkryor."
Akbay, " 1999'da Tekel ne <ideme
yapryor tiitiin igin. Diyelim 200
trilyon odeyecek 50 trilyon idare

igin

trilyonu da ben Tekel'e
verece$m diyerek biitgeye
koyarsrmz veya izleyen yrl, biiyiiyen
faizlerle birlikte 200 - 250 trilyon
liray biitqeye koyarsrruz" diye
150

konuqtu.

vergi boromu Odemerecek" geklinde
MALIYECILMKOPURUYOR
tepki gOserdi.
Bu arada Gelirler Genel Miidiirlflgiin
Tekel'inrtrgibor$nnn
den
bir yetkili, Tekel' in sadece vergi
gtindeme getirilnsini qrnsrqon
borElan
degil8 ylhk elitimekatkr
yaratrna ve r€klama
girign[er

ffi

olarak niteleyen Al0ar: "Ii:td'h I 2
katrilyon vergi borcuna karyht I
katrilyona yaklaqan gOra'
alacafr bulunuyor. Arada ]Iazire
lehine gdriiniin 200 trilyon lirahk
efitirq sallft ve genglik fonunun

arr

p4rm

I{a[t

da

fi emedilini belirtti.

1-akilisi' Tekel, tahsil ettili

hal&{itinkrrL

parrmda

Frrrllu. Biz Tekel'e borcu igin
ffi 6.klp *rimi tue4oruz" dedi.

v=nivriryL
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Tiitiin ihracatglan, TBMM Tanm Orman ve
Kdyigleri Komisyonun'da bulunan yeni

Tiitiin

Yasa Tasansmda cingoriilen

tiitiinlerin

aqk artrma ydntemi ile satdmasr
uygulamasura kargr grkryodar.Ege Tiittin ve
TiitUn lv{amulleri ihracatglan BirliS Genel
Kurulunda ele ahnan faaliyet raporunda yeni
Tiitiin Yasa Tasansr'mn iireticinin ve
ihracatgrmn mafdur olmasrna neden olacak
riskler ta$rdrgl ifade edildi. gark tipi tiitiinde
standardizasyonun sallanmasrlun ve
numune ile temsilin gok zor oldulunu
belirten Raporda "Tiitiin iiretici nezdinde
veya iglenmiq olarak tiiccarda, uzun stire
bozulmadan stoklamaya elverigli bir iiriin
deiildir" g6riiEiine yer verildi. Tiitiin
ihracatqrlan dngdrtilen ttitiinlerin agrk
arthrma yOntemiyle satilmas sisteminirl
diler iilkelerdeki drneklerden hareketle,
Tiirkiye kogullanna uygun olacak gekilde
yeniden diizenlenmesi ve sistemin Tiirkiye
genelinde uygulanmadan dnce belirlenecek
bir tizel pilot brilgede denenmesini isti,vor.

Ihracatqlar

$u cinerilerde

bulunuyor: "Hangi

sistemde satrqa konu olursa olsun tiittin
fiyatlanrun cizel sektciriinde piyasaya

girmesini saplayacak gekilde ekonomik
temelde belirlenmeli ve bu konuda

birli$mizin goriglerine bagvurulmah.
Yapilacak di2enlemeler de, Tiiccann iiretici
a&na yiiriittiilii borg gdzme iglemlerini
yapabilmesine olanak saglayacak makul bir
odeme siiresi belirlenmel idir. Aynca tiitiinde
iiretim ve ihrag politikasr belirlenmesi
amacryla, ihtilag fazlasr tiittin iiretiminin yol
aEtlgl kaynak israfimn onlenmesini teminen,
[retimde kota uygulaman ve taban araziye
ekimin yasaklanmasl geklinde ahnan radikal
kararlann dwamrnda btyiik fayda
gOriilmektedir. Bu adamda iiretici kontenjaru
karanrun uygulanmasrnda fayda gdriilmekte,
ihracat ganu yiiksek Ege ve Marmara b6lgesi
tiitiinlerinin kotasrndan daha fazla pay
almalanru saflanmasr ile bu b<ilgelerde

iiretimin teqvik edilmesi gerekmektedir. "Birlik
Y6netim Kumlu Bagkaru Esin Ozgener, 33 yl
stirdiirdiigfl baqkanhpr brraktrlrru aqrkladr.
Ozgener "Tiittin ihracatgrlan birliginde
yepyeni birjenerasyon devreye giriyor 33
ytlhk gdrev siiremde elimden gelen en iyi

hizmetiyaptrm."

dedi.

DUN'A
12.04.1999
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BASINDAIT
EN BUYUK TEKEL,
MALIYE...
Tekel Hazine adrna Bankalar
Kumlu Kararnamesi ile destekleme
gcirevi yapryor. Yrllardrr kendi
iqleyecegi tiitiintin yam sua
destekleme kapsamrndaki tiitiiniin de
alururu yapryor. Kararnamey uyaflnca

tiitiinii ihraq ediyor giderek
gerileyen ihracattan safladrfr gelirle
destekleme fi nansmam arasrndaki
negatife giden farkr daHazineden
gdrev zaran olarak almasr gerekiyor.
Ancak lfuzine. bu gdrev zararr
Tekel'e ddemiyor. Tekel'de bunun
iizerine Maliye' nin kasasr konumunda
olan Hazine'den alamadr$r gdrev
zaranna karqrlft olarak Maliye'ye olan
vergi borcunu ancak birksmrnr
odeyebiliyor.
Bu durumda da her ikisi de masamn
aym tarafindaolan Maliye ile Tekel'in
vergi ve gcirev zaran anla1mazhpt
ortaya grkryor. Yrllardr da bu sorun
goziilemiyor.
Birikmig g6rev zaran alacaklan 1998
da aldrpr

sonunda 650 trilyon civannda olan

Tekel'in vergi borElan da hemen
hemen aym diizeyde. Matematik bilen
birinin yapaca$r iglem belli: Alacak ve
borqlar biftirini gdtiiriir, dcinem
sonunda kim borqlu kalrsa digerine
verir. iq de biter.
iqte dyle olmuyor ! Yrl sonu gelip
de mahsuplaEnlaya oturnca igin rengi
degigiyor. Once Maliye Bakanhlr Tekel
den vergi borqlanm cidemesini istryor.
Ardrndan da Tekel'in destekleme
frnansmant nedeniyle bir briliimiinii
rideyemedi$i borglanna aylft yilzde 15
gecikme fiaizini giydiriyor.
Tekel, ne yapaca[rm diigiinmeye

baghyor. Odadiyorki; " Senbana
Ba nkalar Kumlu Kararnamesi uyannca
desteklerne grirer,i verdin. Ben de
kendi kaynaklanmdan desteklemeyi
yaptrm. Ancak bir 1rh a;masma
ralrnen sen destekleme finansmanr igin
ba na kaynak aktarmadrn. Odemem
gereken vergiye gecikme faizi tahakkuk

ettiriyorsan. bende kendi
kaynaklanmdan devlet politikasr gerepi
tiitiin almr igin harcad$m paftuun

J(

U"yu-u"uran
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faiziniisterim.
Alacalrna faiz iqleten Maliye' nin
yaruh hayr oluyor. Hayrr olunca da
yllardr Tekel ile Maliye arasrnda
vergi kavgas bitmiyor. Tiirkiye'deki
en biiyiik vergi kayna$r olan Tekel,
vergi yiizsiizii ilan ediliyor.
Agaprdaki tabloda g0rtildii[1i
iizere Tekel'e satrg hasrlaf, iizerinden
yiizde 60'm6larda vergi tahakkuk
ediyor. Tekel, ay iginde bu vergileri
iidtyor. Yrl sonunda dakurumlar
vergrsi odiiyor. Ancak Tekel. Orne$in
1997'de talukkuk eden 250 trilyon
lirakk verginin 168 trilyon lirasrm
tideyebilmig. Bu hesaba gore Tekel,
82 trilyon lira borglu kalmrg. Ancak
Tekel, I 997'de destekleme finansmaru
igin kendi kasasmdar 150 trilyon

civanndapara Odemig.
isterseniz olaya bir de rakamlar
r2erinden bakalm ( Trilyon TL )
hasrlat tahald<uk eden

vergi

0.37
1985 0.8
1n
1990 '7:7
1995 107.0 57.0
19%
198.0 121.0
,m3.0 250.0
I9n
1998(x) 700.0 300-350
J.T

Yil

sonu geldiginde Maliye,
Tekel'e tidenmeyen vergi alacaklarr

igin toplam 152 trilyon lira faiz
tahakkuk ettirmig. Bunun liaerine
Tekel'de benzerbir hesap vaparak
kendi alacaklanna faiz i gletmiq ve
llazine'ye toplam 378 trilyon lira faiz
tahakkuk ettirmiqtir. Bu dururnda
1997'de Tekel, 82 trilyon liraborglu
146 trilyon lira alacakh grkmq.

delil

Bu, bu giintin yrllann sorunu
ancak bizde sorunlar zamamnda

g6ziilemedifi igin, kar topu gibi
btiyiimesi adettendir. Ne zamanki
tam olarak gdziilemeyecek noktaya

gelir

o zaman da masaya yatrilrr.
Nitekimbu sorun TBMMKiT

Komisyonu g0riigmeleri srasrnda da
ele ahndr. Ancak bir anla$maya

vanlamadrfr gibi unutuldu, gitti.
Bir de taraflann borg ve alacak
rakamlanna da bakalm isterseniz
(trilyon TL )

Tekel'in Hazinenin
borcu borcu Fad<
1994n78$
1995 9{t
96
t
t9% n3 190
23
1997 48
368
{0
1995'e kadar destekleme faaliyeti
ve vergi odemeleri

iliqkisi pozitif

sonuElanan Tekel, bu tarihten sonra
destekleme fi nansman kaynairna
ulagamaynca borcu da artmaya
baqlamrqtrr.
Ancak Tekel iiriinlerinin fiyatlarr
siyasi miilahazarlarla

ar[nlmadr$,

buna kargrn baqta zorunlu e$itim

vergileri olmak iizere Eeqitli vergiler

artllrnda Tekel'in

kar makasmdakr
daralma da hzlanmrg.
Bu durum da Tekel'in vergiyiizsiiz-

oldulu imajr kamu olunda iyice
yerlegmiq. Oysa taraflar birbirlerine
karqrhkh faiz igletseler Tekel, borglu

de$l alacakh olacak. Ancako zamur
da Maliye'run vergi projesiyonlenrun
yenilenmesi gerekecek. Acaba bu

sorunu kim giizecek

?

LeventAKBA\
DUNYA

30.04.1999

S|GARAcILAR BoGULUYOR
Amerika' da eyalet y6netimlerine 21,
milyar dolar sa$rk tazminatr ddemey
kabul eden sigara iireticilerine, ithalatqr iilkeler de dava agmaya baqladr.
Sigara iireticilerine bir darbe de
yurtdrqrndan geldi. Ulkedeki 46
eyalete, sigararun yol agtr$r
hastalrklann tedavisi igin 25 ylda,246
nrilyar dolar tazminat cidemeyi kabul
eden firmalar qimdi de ithalatgr
tilkelenn agtr $ davalar yitziinden zor
durumda. Mayrs ayrnda Guatemala'run
agtrgr davayr takiben Bolir,ya,
Nikaragua ve Panama tazminat
talebinde bulunmu$tu. Son olarak
Veneziiala da Miami'de mahkemeye
baq vurdu. Venezriala'run dava
dilekgesinde sigara Jriztinden 61iimler.
hastahklar ve ekonomik kayplar
meydana geldi. Brnlann, sigara
qirkefl erince karglanmasmr talep
ediyoruz ifadesine yer verildi.

Washington'un baqka rilkelerin

rtnthvuw-m

nmnrCi

ninrrrl
Arnerila:i

RAKI VE SIGARA

::illf.5ll!$ilimru"rulunlntru@el

dar.a A;:-_..S;.:-

::r

li0lmmlu$ii,

itmli

rireD::.r.i:l ;rlil {]ulliMu@t rllul|i@
.A-:-,:-.t;: ufiiiur4 lMlWtrffi@" I|.

]t]!tr

,:j' ---.: :1rr. duJb g@lr|lllrolrtrr
.::L '.rL-r JIqII4 tE.|ilr''nryt f,l+
-;-!r rilu"u Smui! !.tnris -Br
,s:lenuniitlt m r.rym* hr -'\rnerikah
uro,ua: .mqn:um i{a&ilrmrzr alaca$l'
n:: r :nrnn:rlqrnrie hrlundu. Sigarada
-,wa-eia pazanrun
lrizde 76'smt Britrch -{merikan Tobacco girketi elinde
rutu.vor. Geri, kalan ktstm ise btiyiik
oranda Philip Morris girketinin elinde.

SABAH
29.01.1999

ozEl-EEgTinrueve iu<
ADIMI 2 AY SONRA ATACAK
Tekel, Tuz yataklanrun igletmesini
ozel sektcire dwretme gal4malanru
bitirdi. Gegen Yil tuz iiretimi 2.2 milyon,

tiiketimi ise 1.9 milyon ton oldu.
Tekel Genel Miidiirlii[ii, tuz
yatakianmn iqletmesini 6zel sekltire
dewe haarlannke& bu konudaki
teknik ghqnalanru tamamladr. Geqen
yrl Tiirkiye"in tuz iiretimi ise 2 milyon
171 bin ton diizeyinde gergeklegti.

lryuyrlda, tiiketimise I milyon

916

bin ton olarak belirlendr. Tekel Genel
Miidiirltlli' nden elde edilen bilgiye
gcire, halen Qamaltr

(izmir) ve Ayvalk

deniz tuzlalannda, Tuz G6liin'nde
kurulu 3 gcil tuzlasr ve 5 kaya tuzlast
olmak iizere,kiiqiik Olgekli iiretim

birimleri de dahil 10 kaynaktudasrnda
tuz grkarma faaliyeti siirdiiriiliiyor. Bu
karnak hzlalanndakr tiretrm kapasite-

.l '.r1,1a 2 milvon74bintonolarak
;r, r, j Tekef in verilerine gtire, 1994
.:u; - ::-:-' : n 13 9 bin tOn olan tuz
--:a-:- . -!-: --l- ', Jarda artlq
gC*::3r:r- r"- r---:jL: I nult'On329
t'ur :--: . -"- - --':- - - --.'. :n 1- l
brn i; : -i^fh :': - ::r- ;S- - -: - :-:yiizde-'. -ls:.t-j ';.r'
-.:.:-inndan:.r*t :arLilr,.sl. iJ : l;*' -----:
iiretimr;r,as." !a' l;:"Ill I l;. la'
tuzlanrun ,:; -"1;g{ !s-rnii' ' :r'
rr-

rql

ridcrL

,- j1l '!s$

rtlrUru,e KOTA,
T.EKEUE BORg

:E 600 TR|LYON LIRA
GETiRDi

Bakanlftlararasr tiitiin Kurulu tiitiin
srgara sat$lanndan 484.4 trilyon lira,
rakr satrglannda da I 1 3.2 tri$on lira

ahmr kotasnt yiizde 10 oramnda
artrrma karan aldr. Tekel ve cizel

girerken, diper igkiler, tuz, kibrit ve qay
satrglarrylabirlikte toplam ciro 654
trilyon 30 milyar lirayaulagtr. Tekel,
1998 yrh faaliyetleri nedeniy'e vergi,
fon gibi yasal yiiktimliiltikleri iqin
Hazine' y e 208. 5 trilyon lira Odeyecek.

sektdriln 1998 yrh mahsuliinden 235
bin ton tiittin altmt yapmast
Ongdriiltirken, yeni karar ile altm

miktan 258 bin tona qfttt. Tiitiin
Kurulu karanyla 1.2 trilyon lirahk vergt
borcunu kargtlayamaz hale gelen
Tekel'in 769 trilyon liraltkbirikmiq

Tekel Genel Miidiirliilii verilerinden
derlenen bilgilere gcire, geqen yil 143
trilyon 547 milyar liratutannda l2l
milyon I 17 bin litre TEKEL iiriirii igki

gdrevzaranmnda 800 trilyon liray
rahatlrkla aqacafr tahmin edildi.
Finansal Forum'un edindili bilgilere
gdre Bakanlrklararas tiitiin kurulu

tiiketildi. "Aslan siitii" rakr" 74 milyon
277bin litrekarqrhlr 113 trilyon 215
milyar lirahk satrgla igecekler arastnda
rekortmenli$ini korudu.
Rakry, miktar olarak 12 mtlYon 47 2
bin litre ile prap izledi, 4 trl^lyon l'7 4
milyar lirahk qarap igildi. TEKEL birast
da I 1.9 milyon litre satrldr. Bira igin, 1'7
trilyon lira ddendi. Votka 9.2 milyon litre
ile miktar olarak garaP ve birantn
ardrndan gelmesine ra$men 12.1 trilyon
liralft satrg tutanna ulagtr. 2.8 milyon
litre igilen cin, 3 .9 trilyon liraltk gelir
brraktr. Di$er iqkilerin toplarm 3.3
milyon litrede kalrrken 3 .5 trilyon lirakk
satrq gerqekle$tirildi. 6 milyon 501bin
litre sat4a ulagan alkole 2.8 trilyon lira'
400 bin litre satrlan ithal iqkilere 1.9

trilyon lira ddem e laPrldt.
484.4

trilyon Iira havaYaiiflendi

Ote yandan, sigara satrglan TEKEL

enbiiyiik

satrq

in

gelirini oluqturdu. Tir-

yakiler, 484 trilyon 441 milyar lira tutannda 75 bin tonu agkm sigara tiiketti.
Sigara sahglanmn 480 trilyon liraltk
b0ltimiinii filtreli, 3.7 trilyon lirasru

filtresiz sigaralar oluqturdu. Diler tiitiin
mamulleri 519 mrlyar, ithal sigaralarise
78 milJar lira tuttu. TEKEL in 1998
yrhndatuz sanglarr 10.i trilyon lira,

kibrit satrglan 229 mlly ar lir a, gay
satrqlan da 15.6 trilyon lira olarak
gerqeklegti.

IEKEL. r'ergi, pay, fonveyasal
.--.. :::l'Jukler oiarak Hazine'ye geq€n
',

:

: : :ironlralftkatktsa$a&.
MILLIGAZETE
23,03.1999

yiizde 10'luk kota artrnm karanru
geEen ayln sonunda aldt.

Kurul karanyla artmlan tiitiin kotast
235 bin tondan 258bine qrkanl&. Kota

arttrnmrylabirlikte Tekel'in 200 bin ton
tiltiin almr yapmasr dng6riildii. Geriye
kalan 58 bintonluk boliimiin ise cizel
sektcir tarafindan satm almaca$t
tahmin edildi. Kota arttlnmt Oncesinde
tekel I 85 bin tonluk tiitiin altmt
yapma)'l progamlanmrgl. BOYlece
Tekel'in 769 tri$on lira olaraktahmtn
edilenlnl sonu gorev zaran rahatltkla
800 trilyon lirayr apacak. Tttiin
Kurulu'nun kota artrnm karanyla
destekleme ahmlan tutan cinceki
yrllann 30-{0 bin ton iizerine q&m4
olacak. Kota uygulamasma baqlanan
94'te toplam 185 bin ton ttitiin ahmt
gergeklegirildi. Ttitiin ahmlan 95'te
200 bin ton, 96'da226binton oldu.

Kota uygulamasma 97'de ara
verilirken, ahmmiktan 293 binton
olarak gerqeklegti.
riirillq :Dinya Saflrk Tegkilatr

(WHO), sigaradan olenlerin saysmt
azaltmak amacryla, tiitiin ekicilennin
ba$ka iiriin ekmelerini onerdi. BM
kaynaklanrun belirni line gdre
sigaradan her yl4 milyon kigi 6liryor.

Olii saysrnrn 2020 ylnda 1 milyona,
2030 yhndaise 30 mi$ona grkacagl
hesaplandt. Kurum aynca, tiitiinve
sigara ttiketimim denetim aluna almaJr
hedefliyor.

FiNANSAL FORUM
13.05.1999
Mays-Hafiran tgCg 3
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-

rfnnnsnrumi

mmti
Brlxru{i

tiitiin qeqidi... Tiitiin gubupunun, piponun, sigararun
ucuna ge4irilen bir ttir aEr zhk. I I - Sahip, iye.

. . Bunaltmaigit:
korumak
tedirgin etme. .. Tiitiin fidelerini so$uktan
Hud'u
Peygamber
kullamlan hasrr veya ottan Ortii.12dinlemedikleri iEin Tanrr tarafindan yok edilen kavim.
Avrupa Giivenlik ve igbirliSi Konferansr'mn ktsa

yazrhgt... Tiitiin yapralr yiizq'inin biiyiiklii$ii5 bo1ut.
I

13

-

Krnkanath bdceklerde, krvnlan arka kanada ktltf 6deu
gdren, gok sertlegmig cinkanat... Verme, ddeme...

2

Yorgunu" adh romanm yazarrnr simgeleyen harfler.14 Ofke, krzgmhk, hiddet... Tiitiin iireticilerinin canavar
otunaverdikleribir ad... Tekel idaresi'nceyaprlan 68 mm
boyunda, 7mm qaprrda, ywarlakkesifli, hafif iqimli sigara

3

4
5

geqidi. 15- Telli qalglarda iizerine tellerinbindi[i kopri.i .

.

Endonezya'da yaprlan ve karanfille kokulandrrrlan
sigara. . Bir e&inlilin ge4ici olarak durduruldulu siire.

o

.

7

Yukarrdan Aga[rya

6

:

1- Uretimine Reji idaresi ddneminde baglanan ve 1928
)rhnda son verilen bir sigara qeqidi. .. RJ. Reynolds firmast

9

tarafindan iiretilen giiniimtz sigara gegitlerinden biri. 2Eski dilde bafrnaklar... Konyaydresinde bir tiir keresteye
verilen ad .. . Kurumakta olan tiitiinleri Eiy ve yalmurdan
korumak iqin kullamlan kurutma yeri ya da kurutma

10

ll
12

usullerinden biri. 3 - Orta ve krsmen biiyiik bo1ufl u, stgr
dili biqimli, genig yaqmakh, ncitr kokuluve sert igimli bir
tiitiin gegidimiz .. . Satranq ta bir tag. .. Tiittin yapraklanmn
ilne yardrmryla iplere srynlmrq hali. 4. Ham maddeyi
igleyip mal iiretme ... Znppe... $enliklerde caddelere

l-l

t4

l5

Soldan Safia
ttitiinlerinin tasnifinde, btyiik krtah tiitiittler ile gark tipi
tiitiinlerin yetigtirildiSi ekolojiler arastnda kalan ekolojilerde
l -D{inya

oluqmug orta krtah, giine$te kurutulan tiitiinlere verilen ad... Tiitiin
gcivdesi iizerindeki yerlerine gcire, aym derecede olgunluk gdsterip
ayru zamandakrnlan ve bo]'ut, bigim bakrmndan bifu irine benzeyen
yaprak kiimesi. 2- Sigara a!rzh[r, qubukvb. qeylerin ucunataklan
kehribar, liile tagr vb. den yapilmrg, irice baqhk.. . Birinin <iliimiinii
haber veren... Qiyli havada krrrlan

tiitiin yapraklanmn kurutulmast

srrasrnda ortaya grkan, yapraklar iizerindeki kirli, mat renkli
lekeler.3- Argoda fazla igilmeden atilm4 sigara, btiyiik izmarit"'
Ozel imalat tiirtinden eski bir sigara gegidi. 4 - Aldatma igi, hile,
diizen... Tagova yciresinde tiitiin yapraklanndan bulaqan zifire
verilen ad .. . Tiitiin bitkisinin gcivdesine bafh yaprak sapmdan

yaprak ucuna kadar olan ve orta damar ile ikincil damarlar
gwresinde oluqmuq dokulardan meydana gelenyaprak ytizeyl' 5Qizgi ...Bir haber ajansrrun simgesi ... Bir Avrupa tilkesininbaq

kenti . .. Notada durak iqareti. 6- Karadeniz Bdlgesi'nde yetigtirilen,
yaprak sayrsr 40- 45 arasrnda deliSeq hafifyagmakll hafif omudu
ve sivri uqlu bir tiitiin Eegidi.. . Fazla olgunlagmrg, krnmr gecikmiq,
tiittnler igin kullamlan terim. 7- Taban ttitiin tarlalarna ve bu

tarlalarda yetiqtirilen iirtine verilen bir ad. '. ABD'de kent " ' Bir
nota. 8- Kalsilumun simgesi ... Amasya'da "Tiitiinyapragl pastal"
anlamrnda kullamlan sdzciik... Eski Mrsrr'da giineq tanrrsr' 9Samsun ve qevresinde tiittn dizmek, kurutmak ve iElemek iEin
kullamlan iistii kapah sergr... ki tarla arasrnda ki smrr' '. Genellikle
yakmak iqin kullamlan iri saman.. . RusEa da evet. l0- Tokatydresin
de yetiqtirilen agtk renkli, orta boy yaprakh, yavan ve tath iqimli

J$

*Tiitiin

aoyo-u"ziran

1999

kurulan siislii kemer. 5. Birkullammcrya, iqlevsel olarak
daha biiyiik bir biitiin igine yerleqtirilmek iizere verilen
her tiir biliqim altsistemi... Ttitiin dizilerinin hevenkler
halinde tavana aslmrg durumu. .. Dik tutularak parmakla
gahnan biiytik bir galgr. 6- Erkek hizmetgr. . Solunda qair
yokken ve hiqbir epitim gcirmeden kendi kendine gair
.

olan kimse. 7- Giineq tann, inka hanedarurun atasr..'
Oleceli kesinlikle bilinen bir hastamq aclsrm dindirmek
iqin doktor tarafindan dldiiriilmesi... Utanma duygusu.
8-*Enki" adryla da amlan, Siimer su tannst. ' ' Fransa da
rrmak... Yol, mezhep. 9- Reji idaresi drineminde iiretimine
baglanan eski bir sigara ge;idi.. . Temiz. .. Suda eriyebilen
maddelerin (Karbonhidratlar) fvTleh 4 azotlu bilegiklerin

(Protein) azh$r ile depiqme gosteren. tiitiiniin igim
niteliklerinde biri. 10- Bi,Yolojide srah olu5.. ' Eski Mtsr

dalana$ olan tiretici
giig.11- Ham ktnlan ttittinlerde parqalanmayan nigasta
tanelerinin yaprak yiizef inde b6lgesel ve da$mk halde
beliren nekrotik tekeleri... Normal gramajdan fazla olan
inarugrnda insan ollunun raqamsal

sigara... Berkellum elementinin simgesi. 12- Qin
imparatorigesi ( i.O. 195 -180)... Anahtar..' Giysilerde,
omuzlann dik durmasmr sailamak igin konulan parqa.
13-

Bir

peygamber adr...

Bir Mezopotamya mit'inin

kahramant... Kabaca evet. 14- Meyvelerde deri ile
qekirdek arasrndaki b<ihim... Umutsuzluktan dogan
karamsarl*, iiziintii... Tiitiinde bir el gurubu'.' Tiittin
dumammn brraktrfr ya$h lctr,ztfit, katran' 15- Yaprak
tiitiinlerin kalitelerine gdre tefriki... 140 mm uzunlugunda,
I 5 mm gaprnda yuvarlak kesitli Tiirk purozu'

rUrUn EKsPr.rLrli
nnnnnGi

niir,rrlii

BTETET{ HABEPJ,ER

1999 yrh iginde tamamlamp hizmete agrlacak olan

Tiitiin Eksperleri Efitim ve Dinlenme Tesisleri

14

tek odah, 28 suit ve 4 ozel oda olmak id;zerc 46 dairede
148 yatak kapasitelidir. igerisinde kafeterya, olun ve

tclerrryon salonu, l,emckhanesi, yetiqkrnler tgin 12 x 25
boyutrurda ve kiigiikler igin de 3 metrelik olmak iizere iki
ha'vuzu bulunan tesis, iskenderun ile Arsuz ilgesi arasrnda
olup, iskenderun'a 17 kilometre mesafede yqr almaktadrr

NirCi DACARcrGnqr YoKLAYALIM
DOGRUi YANLI$ KODI"AYALIM
M. MuTatARAMI$
Tiitiin Eksperi
I
-

I

'

\fa]'rs aunda depoya girdipimde havada ugu$an
(D/y)

-eq:c\furmalan g6rdiim.

Sl/jrsn iirninlenads. orta damar etrafindaki iki yaprak
5pnp rsmw'nknr Ie bu ti.iti.trler kokusuz tiitiinlerdir.
ullD'liu

4 [--

tiri d! qh

dm

ry lrrnlbnrlmqsrrun sakrnCalanndan

itrril rl***ranik sieara makinalanm

bmlbrfurDyr
a) Popul4 glfl, rymr: r*e :-3cl3mada Keotrin
kullanrlrm clgd
r n Fmrm*rsrc,n vaprlmasr
daha uygrm fr Mil
5) Gayri mamul $f re
hTilmr rcnm lnl$lfrrr4e
bakrm yaprlmaz.(IXg

6l Tarlada krrm iglerilqftrfr
ilen 1'aprlmahdrr. @lY)

cn

ytissi

7) 2/5'Ie balya sayrsrndan ziyade AG,BG ve KP
miktarlan(kg) <inemlidir.2 ll9' da ise ekseriyat nevisine
grire balya saym cinemlidir. (D/Y)
8) Karadeniz bdlgesi tiitiinlerinde rengin krmrzrya yakrn
olmasrnda o bOlgedeki yiiksek nisbi rutubetin rolii yoktur.

(D/Y)

9)

Serada kurutulan tiitiinler daha krsa siirede
kurudu$undan dolayr kuru madde kaybr en aza
indirgenecekve tiitiinlerin kilosu daha fazla olacaktrr. (D/
Y)
10) Kurt kesmesi, fidenin tutmamasr gibi geqitli nedenlerle

fiitiiniin seyrek tutmasr halinde gapalama iqlemi daha gok
Onem taqrmaktadr, daha srk yaprlmahdrr. (D/Y)

lf i Eksperin Yol} yanilma
r

payr randrman iizerinden depil

bedel l*l-n -eeQ€rlidr

Mayu-HaTiran 1999
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MERHABA DUNYA

Nurgiin BUlent Ali BagoQlu DERiN
23.04.1999
Zeynep Zeki TURKYILMAZ M ERT CAN 02.05.1999

zihre

DuTmugKARABULUT

oZleU

i$AN LANAN LAR
SehernrCUten ilkertvtURATSU

24.05.1999

N

22.05.1999

Evl enen ve N iS anlanan or kadaslartmrza
Mutluluklar; Yeni do{an yavrulartmtzu da sa{hkh,
Mutlu ve uzun dmiirler dileriz

Dernelimizin Yonetim Kurulu Bagkanr Selguk
OZBECENE'nin istifasryla bogalan Yonetim Kurulu Baqkanhgna
Faruk GULPINAR getirilmi

g

olup; Genel Sekreterlige ise Selguk

OZBECENE getirilmiqtir

29.05.1999 tarihinde DENETDE Ydnetim Kurulu

Bagkanlr$rna segilen Tekel BagmUfettiqi ZAFER
KARAKL'I-AK' r tebrik eder; gahqmalannda baqanlar dileriz.

22.05.1999 tarihinde yaprlan Tek Grda-iq Ege bolge gube
Bagkanh$r segimlerinde aday olan tek liste sonucu Bagkanh$a

Do$an KARAYILAN, Genel Sekreterlife Tuncay
KiREQKAYA, Mali SekreterliSe Timur YAVUZ,
Teqkilatlandrrma Sekreterliline Turan AYBER, Egitim
S ekreterligine Mehmet KAIL{I'A$ S egilmi glerdir.
Yeni Yonetim Kurulunu tebrik eder, Ydnetim Kurulunun iq

barrgrnr, iq verimini ve ekme$e sahip grkma konusundaki
galrqmalanmn devamrru dilerlz.

17-25 Mayrs Tarihleri arasr dUzenlenen Ttiitun Eksperleri

Derne$inin Organize edip, Tiitiin Eksperleri Ytiksek Okulu
Ogrencilerinin katrlabildifi 2. Spor genlikleri sonunda Masa Tenisi
Turnuvasrnda Alp Kayman, Ahmet KARACA, Barrq
KAHRAMAN ilk Ug srrayr paylaqnuqlardrr.
Fotbol Tumuvasmda ise 2. Srruf $ampiyon olmuqtur.

J$

Uo1.o-noiran

1999

Do!ru yanhg kodlayahm
biiliimiiniin cevaplan:
l)Y 2\D 3)D 4)Y

s)D 6)Y 7)D

e)D 10)Y 1l)D

8)Y

TUTI]NEKSPERLERI

DMNEGi

BirLTrNi

BTZDEN HABERLER

02.06.1 999 tarihinde Cevizli Sosyal Tesislerinde diizenlenen TUTLIN EKSPERLERI Yemeginden bir g6rirntii

42. Savrmrzdaki ddtillti bulmacayr do!ru gdzen arkadaglanmrz

Bulmacamrzr dogru gdzen iig
okurumuza BILL GATES'in

arasmdan gektigimiz kurra sonucu agaprda isimleri yazrh iig
okurumuz, SADULLAH USUMI'nin*YAGMA" adh eserini
kazanmrglardrr.
Kitap kazanan arkadaqlanmrz tebrik ederiz.

MuzafFer

"OnUuUzDEKi YoL"
eseri verilecektir.

I$IK

GEQENBULMACAMIZIN

ismail A$KIN
ilvas OzgL

QOzrlmi
K

IKI

SORU

IKI CEVAP

l)
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olmayacalrm biliyoruz. Orlers€ hrruz sagh oLnah. Boylece Siyah ve
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yani ressrm siyah sagh oLnali zmundadr
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