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sesiydi
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riiiiTa::Irr*Lill
re
surimn
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baSsaltEr
Allah,tan Rahmet, geride kalanlara

r"Eiirri"!rc

rtst'rn

merkezinde bilfiil gdrev yapan meslektaqlanmrza da bfo'lt'e'. dumc -s=r;mnus
!ilr mnunp;
diyoruz.Deprem soffasl yardrm igin bdlgeye kogan Tekcr gnnsrnlnrmrmtr
fl'sillugc
!iu,
Lflr''flu,^m,lmr
bizleri
ry'
davranrqlarindan dolayr saygilanmzr sunar;
'e
temsil ettikleri igin teqekkiir ederiz.
Onlarla gurur duYuYoruz.
Bir siireden beri ekranlarda Saghk Bakanh$r tarafindan lrslrJml6m srylrft
L{R cKFu'@'
aleyhtan birreklam filminden sonra SIGARA ile SavaSef

" tiuto'dtl||rnl
ttsamsun" markall sigara kulia:.:'lt':
propaganda filmlerinde
truu
k*po:nyuturla toplum sa!1[rna hizmetin amaglandt$nr biliyoruz -{:.*rou,
\o5fih
bir yerli markamn seqilmesi tesadiif mii onu bilemil'oruz-

ka-punyalurda
gaptnyoruz'
Tekel Y0netimini iirettikleri bu markaya sahip gtkmaya
milyondan fazla iil esi
iki
hiikiimet,
hissederken
igimizde
Depremin aclslnl
Emek
bulunan ve ortak deklerasyonlar sunarak toplumun dikkatini geken

Yasasmt" gftartil'
Platformu iiyelerinin tepkilerini hige sayarak, "sosyal Gtivenlik
bulunmaktadrr'
qimdi
TiittinYasaTasartst
ise
Tanm ve TeknolojiKomisyonunda

taleplerinin dinlenmesi olumlu gibi goriinmekle
giderecek bir yasa
beraber, eger elegiiriler dikkate alnmayacaksa, eksiklikleri

ilult foptu- $rgtitlerinin

boqa gftaracak
olmayacagr gibi, htiktimet bu icraatryla halkrn bi.iyiik umutlarmt

- Gonderilen yaalat yaylnlansln veya
yayrnlanmasln iade edilmezler'
- Yaztlardan veYa gevirilerden
do$acak sorumluluklar Yazt
sahiplerine aittir.
- Yaytnlanan Yazrlardan kaYnak
gdsterilerek ah ntr yaprlabilir'
'- Reklam fiyatlarr ve gartlart
anlagmalarla belirlenir.
- Dergimiz iki aYda bir gtkar.

demektir.'
bulmak
Kurumlan ypratmamak gerekti[i dogru ama iyiyi, giizeli miikemmeli
konugmast
igin sorgulama'k da gerekli. Yargrtay Bagkant Sayrn Sami SELQUK'un
ve Anayasa"
iie gtindleme gelen,;'kavramlarin iginin bogaltrlmadan uygulanmasr
yasa
koyucular
halikrndaki gdriigleri, sanki sessiz go[unlu[un sesi gibiydi' Umanz
bu sese kulak verir.

Dergimizinbusayslnda'Depreminhemenakabindebirilk.vardlmekibi

zaman zamafl
kurarak Sivil Savunma Ekipleri ile Gcilciik'e giden, bu ekibe

takviyegiigolarakkatrlansaytlartyirmiyibulaneksperarkadaSlaraekip
duygu yiikl0 yazrslnl
bagkanhgr yapan $enol HAYMAN'rn, deprem ile ilgili
hepimizin diigledifi
rn
YILMAZ'
Cengiz
buiacatJrruz. Ayrr"u Prof. Dr.
ve
"nerede?" diye i9
okuyacak
yazlslnl
Universite ortamrnr anlatan

Sahibi ve Yazr igleri Mildiiru

gegireceksiniz.
'
savunmasl
Baqbakanlk aleyhine Damqtay'da agtr[tmz davada, davah tarafin
gtinlerde
gegti$
elinize
mahkernece elimize ulaqtrrlmiq bulunmaktadrr. Bu dergi
ilgili
bizim de karqr savunmamrz mahkemeye ulagmrq olacakttr._Dava..ile
bilgilenmeniz
selismeler tarafrmzca takip edilmekte olup, sizlerin de bu konuda

H.VaKTf MERCIMEK
email vakifrn@hotmail' com

tiirk Raatetini yanrltamayacaklardtr'
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TUTUN EKSPERLERi DERNEGI
Adma

yapanl6,
iuf-t'u*.untrr. Umit ederii ki, hakkaniyeti safltyoruz diye haksrzlk

:

iginde veya drqrnda
Son giinlerde meslek iamiamrzdatepkiler geken, kurum
n, 1997 yrlnda
maruz kilnan sosyal ve ekonomik yaptrrimlara karqr arkadaqlartm

ADRES
l434.Sok.No :9 I l0 35220
Alsancak iztuin
Tel.O 232 46397 57 46397 56
Faks: 0 232 4639756

Tiitiin Eksperlerinin
kabul edilen "Ti.itiin Teknolojisi Mtihendislerinin ve Tekel
istemektedirler'
yiiriitiilmesini
aksatrlmadan
nin
Gdrev ve Qahgrna Ytinetmeligi"
sesleniyoruz'
adtna
cunia
ettifimiz
temsil
eizi ytineienlere bir kez daha
ve aksayan
uygulanmaslnl
grkarttrk.
onun
yonetmeligimizi gok zor kogullarda
ydnlerinin dtizeltilmesini istiyoruz.
51. Genel Kurulumuzda hepinizi gormeyi iimit ediyoruz;

www.tutuneksPer.org.tr
email: eksPer@doruk.net'tr
HaberleqmeAdresi:
P.K. lg2 Basmahane iZMiR
U$$AK Matbaasr 4218633
Baskr Tarihi: 25.09'1999
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GT]NDEM
Kocaeli merkezli deprem sadece Adapazan,
1 7 A$ustos 1999 giiniiniin ilk saatlerinde
yalova v-e istanbul' u a"git Tiirkiye' yi sarstr. Ti.im milletimizi derin bir tiztintii ve actya
qekilde etkilediEi
bolan bu afetin Diinyanrn pek gok iilkesindeki milyonlarca insant da aynt
miiteqekkiriz'
gtis-terdikleri duyarhhktan anlagrlmaktadrr. Acrlanmtzt paylaqanlafln tiimiine
yara olacak,
bir
kdzlenen
Her acl ve sevingte oldufu gibi bu afette zamantn akrqr iginde
edecektir'
devam
hayat
unutulmasr miimkun olmuta au yeni sevinglerle, yeni iiziintulerle
yaqamaz'
daha
bir
felaketleri
bdyle
Dileriz ne Tiirk Milleti nede diper Diinya Milletleri
dncesi ve
Deprem sonrasl bir taraftan yaralar sartltrken, di[er taraftan da dgqrem
komplekse
higbir
olarak
devlet
yada
Birey
,onrurin, sorgulamamrz gerekmektedir.
ti.im
girmeden, tizelegtiri yup-ut zorundayn. Miiteahhitlerin sorumlulu[u konusunda
iistlenen teknik
sorumlulu[unu
plki
teknik
ingaatlarrn
o
olayda
bu
fa-uoyu'he*fikir.
Fen igleri Mtidiirlerinin
elemanlarrn hig mi payr yok? inqaatlara ruhsat veren Belediyelerin
oturma iznine kadar ruhsat ve onay verdiklerine gdre

proje onayrnian taqtuytp
ile
sorumlulukla.nrn puyi nedir? Her ne kadar birgok trkanrklk en iyimser ifade

koyanlar teknik
Belediyelere yaprlan baprg miktanna gdre aqlhyor olsa da onay verip imza
odalannrn da
Miihendisler
elemanlar de[il midir? oyleyse onlann temsilcisi Mimarlar
gizen
Projeleri
mr?
kaldrnr
ortadan
gergefi
kendi sorumlulukla'nr 96" a.dt etmesi, bu
Steye
formaliteden
imzalann
bu
tiim
Peki
de, bunu denetleyende kendi iiyeleri delil mi?
bile
isteseniz
yapmt
ederek
temin
malzemeyi
gitmedi[ini, kendi ingaatrnrzr in kaliteli
bilmiyor
Devlet
kaldtlrnr,
insafina
yada
taqeronun
ionugta-ingaatlarda kaderinizin usta

mu ? Ycinetenlerimiz, mevcut kadro ve ekipmanla bu denetlemenin saplrklr
mi? ozellikle
yaprlamayaca[rnr bildi[i iralde bilmezlikten gelereksorumluktan kurtulabilir
gdre de[iqtiren,
keyfe
planlannl
imar
olan
argiiman
kullanrlan
en
slk
,"9i. atin.-Grinde

binalara
kai grkma izni veren, imar aflan grkarrp gecekondulan teqvik eden siyasetgilerin,
yetki
ve
sorumluluk
ruhsat verirken, imar planlarr yaparak yerleqim alanlannr belirlerken,
olacaktrr.
anlamrnda iizerine diigeni neden yapmadrprnr diigiinmek bile zaman kaybr
agrklamalar
eden
takdir
gahgmalannr
Tiim diinya, Devletimizin felaket sonrasrndaki
kuruluqlarrndan
ve
kurum
kamu
tiim
yapmaktadrr. Bagta Silahh Kuwetlerimiz olmak iizere
geleni
enktigiik bireyine kadar tiim milletimiz, afetzedelerin yaralarlnl sarmak igin elinden
depremden
gdmiip'
bu
igimize
acrmtzt
diigen,
yaptr. Bundan sonra da yiice milletimize
ieisler g,kartmaktrr. Bdylesi bir felaket kargrsrnda bir takrm organizasyon aksakhklaflnrn
iizere organize
olmasr kabul edilebilir. Ancak bagta, yrllarca bu g0nlerde kullanrlmak
ilk yardrm
haberlegme,
ulaSrm,
iizere
olmak
Tegkilatlan
Savunma
edildipi diigtiniilen Sivil
ele
ahnarak
yeni bagtan
ile lojistik deste$in sa$lanmasr ve organizasyonu gibi konulann
ruhsat
ingaat
igin
diizenlenmesi sallanmahdrr. Bayrndrrhk Bakanhsrnrn gegici birsiire

yetkisini uhdeiine almast bu konuda toplumda olumlu bir ilk adlm olarak
alrr bir
de[erlendirilmigtir. Bu durum Balrndrrhk Bakanr Sayn Koray AYDIN'a
pffaf
olmak
vc
titiz
derece
son
soirmluluk y[klemektedir- Bakanlk bu qa1*nalarda
rrzun dil
toplumunrda'
zorundadrr. Qrkabilecek en kDqiik bir dedikodu )|ad. Fibe,
kokmasr " olarak de$erlordirilecclcir-

destegi
Hiikiimetimizin' ohqa topl"'nsal 6p1;p t4@'tryhml ibcdip kanuoytt
giinlerde
hr
srhilrh
mdfig
dermmrek'
ib
ohd
almaya gerek gormederl- berrlapanm

-Ciin"ntit

Yasesrn Eif"rt-attati |snruE birdc' TBMM'ini sabahlara kadar
ne
galiqtrrarak kimsenin sorumlulu$mu almeye yenapldt$ Af Yesur eklenince
mu
dUgtii,
! Enflasyon
dtigtinecegimizi bilemez olduh ulkenizde rc @iEi tilemiyuunr

Sosyat

igsizlik problemimi ortadan kallo

?

Egitim d6ryimiz mi y6kseldi ' yolsa terdr yada gete

Drgandaki koqullarda
kavramiarr artrk liigatrmrzdan 9llo da tizim hscrimiz mi olmadr?

de$igiklikolmadr[rnagdre acababizfarlffEvamredartnpishanelerimizbirerrslahhaneye
*ijOnUgtii ! E[er iiyle ise tabii ki arnaq, bdyle lopluma yeni bireyler kazandrrarak
iradenin'
toplumsal barrgi sa[lamak olmahdrr. Yols" poptlimden uzek bu siyasi

Genel Baqkan Yerdrmclsr istcdi diyc b6ylesi
yasalagtrrmast miimkiin mt ?
nayan

bir

Saygrlartmla.

bir Af Kanununu

FaTuKGTTLPINAR
Y6netim Kurulu Bagkant
gulpinat@hotmail.com

Diyor ki...
Ti.irkiye'yi
derece derece

mi ilerletmeli,
ani olarak mr?
iki sistem var,

biri bilinen
biiyiik Fransz
ihtilalindeki
yontem;

Rejimler
de[iqecek,

ihtilallere karqt
mukabil
ihtilaller
yapllacak. Sa[
solu tepeler, sol
..
sagl supururKen
bir bakrlacak ki
bir buguk asrrhk
zaman ge9m1$...
1

Bu milletin
damarlarmda o
kadar bol kan ve
ontinde o kadar
geni$ zamafr vat
ml?
1922
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TIJ:rUX KULLANMA HAKKINDAKI
$ER'i nU$UncELER (*)
Tiittin kullanma hakkrnda bilginler ihtilAfa d09mii9ler,
kimi haram, kimisi mekruh, kimisi de miibah saymtqlar
ve baztlart da "igenlerin haline gore hiikiim verilir"
demiqler.

mrzaqlatt
$6yle ki: ttitiin kullanma hususunda halkrn
farklr olup, bazrlarrnazararhdrrve bazr illetleri davet eder.
Bu gibiler igin ti.itiin kullanmak zehir igmekmesabesinde
olup viicu da zarart olan geyi kullanmak haram
oldufundan boylelerine haramdtr' Ama tiitiin igme
baziarna faydah gelip hatta bazr illetlere deva oldufu
gibi, ttitiinti brrakmak bazr hastahklara da sebebiyet
verdi[i menkuldiir.
Bu gibiler igin ttitiin bir deva oldufundan onu
kullanmamak hatadrr. Baztlartna da trbben ne zararlt ne
faydah olup mizag bakrmrndan ktigiik faydalan olur diye
igerler. Bu gibilerinin tiittin igmesi miibahtrr ' Ldkin
bunlan da tabii haddi agrp da israfa vanrlarsa yine haram
olur. Bu bahsin tafsildtr Nablus'lu Abdiilgani Egendi'nin
risalesinde vardrr. Ne olursa olsun titeden beri tiittin igmek
iyi insanlar nazatrnda girkin gciriinmiig iken sulehadan
(1) nice kimselerden buna ola gelmiglerdir'
Semerkand ulemastndan gayet salih bir zatrn ttitfine
miipteld oldufunu ve oralardati.itiin igmek girkin sayrldt[t
halde "bu iptilanrz nedir" diye sordum. Cevaben dedi ki:
"Cergekten Diyan Rum'a (2) ilk geldifiim giinlerde ttitiin
Lakin istanbul' un
i gmeft nazar rmda 9 irkin goriiniiyordu.
rutubeti galip oldupundan giddetli nezleye diigar oldum;
ve ilacrnr bulamadrm. Baztlartnrn sa$lek vermeleri
iizerine t0ti.in denim. Hastahklanmr bertaraf etti ve
vi.icuduma fayda verdi; boylece altqttm" dedi'

(*) Cevdet

Tarihi'nden Seqmeler
Diizenleyen ve sadeleqtiren S. Irmak,
B.K.Qa$lar
Milli E[itim Basrmevi-istanbul 1973
1. baskr sayfal23
Paga

1) Dine uygun davranan kiqiler

2) Anadolu
asmiifettis Metin UNAL
eyin ar S iv inden al mm tS t u
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gara zar

arlf' diyorlar durmadan,

Kanser yaplyor o mavi duman,
Nikotin, katran, arsenik filan,
On ytiz bin gegit zehir var onda'..
"inanmazsantz baktn !" diYorlar;
Kolu kesilmiq, baca[r kesilmig
insanlan gosteriyorlar
Hepsine eyvallah!

Kabul! Diyorum.
Bilerek ve istemeyerek
Bu mereti tiitttiriiYorum.
Bana sormadan beni zehirleYen,
igtifiim suyu, havamt kirleten,
Dtinyamr karartan bin ttirlti pislifin
Yantnda "sigara masum" defil mi?

Ustelik onca keyif aldrSrm
Sigarayla kendi kendimi
Zehirlemek hakkrm deAil mi?

METiN SARICAM
Tiitiln EksPeri

i$rn cERqEK
Sorular canlantr. kafamda tek tek,
Sorartm nedendir, nigindir diYe.
Mefer hepsi, hepsi hayalmig..'
Yagam denilen gey dofimak cilmekmig.

Sriyleyin a dostlar tekrar soyleyin,

Btiyiikler demez mi sigara zatarh?
Madem ki zararh nigin igerler?
Yaptlanr yapma demek do[ru mu?
Do$ru mu geng kugafa sahte timekler

"sigara rildtiriir" derler inanmam.
Nigin inanaytm
Evde babam, okulda dgretmenim igerken

Nastl inanaytm, devlet fabrikalar dikerken'
Qok gdrmeyin ben bir gocufum

Bildi[imi defil, gordti[timii soylerim.
Qiinkii beni gdrdiiklerim e[itir'
Gergekleri sozler de[il, hayat dflretir'
CENGiZ MUSULLU
Ka[rthane Merkez ilkokulu

1999

I

riirUx rrspnRr,nni
nrnxnGi
nUlrnni
19 A[ustos sabah 05.30 civan

Yalova, giin yeni

rgrrken

konvolrumu z hrzla lzmit' e u lagmaya
gahqryor. Uyku tutmuyor. Garip bir

GOLCUK

yiyemeyecek olan o[lu, krzr, anasl,
babasr, belki de kardegi, halasr
yanrnda canslz yatlyor. insanlarrn

gtiz prnarlan kurumug belli ki

heyecan. Yardrm etmek, bir derde
gare olmak, uzanan bir eli tutmak

canlan yanlyor, igleri acryor, tam bir
felaket.

igin. Araglar, insanlar yoldayv,
Yalova'nrn giriginde ilk yrkrntrlar.
Bir sessizlik var.Bizde ise gagkrnhk.
Yrkrnfi lar dniinde insanlar, etrafta
kogugturan, beton pargalannr elleri

Acil grda yardtmrndan sonra
tekrar Kocaeli ve y'eni grirev yeri
Golctik.

ile krrmaya, delmeye gahgan analaq
babalat kardegler garesizlik, grfhk,
iimit, seving, bitkinlik, yorgunluk ve

Gcjlciik bitmig, Golctik ttikenmig,

Golctik gogmtig, Golciik'te gatlak
bina az. Qi.inkii ayakta kalmayr
bagarmrg bina yok ki!
Kurtarma ekibimiz, altrnda canlr

isyan, bitmig tiikenmig gehirler ve

bulunan enkazlara da[rltyor.

insanlar.

Organizasyon yok. Koordinasyon

Neler yapabiliriz, kime, nasrl
gare olabiliriz bilemiyorum ama
yiire$imiz cogkulu, heyecanh,

ise sadece ltigatlarda. insanlar
elimizdeki malzemelefi zorla,

zamanla y ar I $lyoruz. Fakat yo lumuz

uzun ve soluksuz.
Once izmit Kriz Merkezi, g6rev

Derince. istanbul - Ankara yolunun
sahile kadar olan krsmr inanlmaz.
Ekibimiz su, ekmek ve kahvaltrlrk

kav gayla ya da yalvararak ahyorlar.

Herkes kendi derdine gare olmaya
bakryor. Bu bir film de[il, bu bir

resim ya da haber degil. Bu bir
gergek, acr dolu, gdzyagr dolu,
hiiztin dolu kelimelerin tasvirde
acze dtigtii[il dehget.

$enol HAYMAN

Akhisar
Y.T.fglt.Miidiirii
kumanya daf,rtmaya bagllyor.
Yrkmtrnrn iisttinde ayakta durmaya
gahgan insanlann, biryandan su ile
ekmefi yerken lokmalann a$rzlar da

olmuq.

bolazlarrndan

Altrndakileri incitmeden, her tabliye
betonunu ufak pargalara ayrmak,
beton pargalannr kaldrrmak a[rr ig

gegmedigi anlar. Bir yudum suyu

makinelerinin iqi. Ama yok.

biiyiidtifii,
igemeyecek,

a

I[ne ile kuyu kazryoruz. Yedi

katlr bina tek kat

bir lokma ekme[i

Elimizle, trrnaprmrzla, kazmayla,
EyIiiI - srir rgSg 5

rUrUN nxsPnm,Eni

nnnllnci

nUrrnNi
kiirekle olacak i9 defil'

Baqka da

gare yok.

Depremden

kurtulanlart

kurtarmak igin bir kaP stcak a9,
gocuklar igin biraz ilgi ve oYun'
su, sabun,
Qadrr kuranlara Yardtm,

Sadece insanlann bofiazrndan srcak

bir geyler gegirmek igin, bir kiqilik
yeme[in bazen iki bazen tig kigiYe
iafrtrmrndan, gorbantn suYunu bol
tutmaktan soz ediYorum' Giinde
onbir bin kap yemek pigirip bunlart

ama gergek

ihtiyag sahiPlerine ulagtrrma
kapasitesine ulagtYoruz' Bu

Kurtarma, ilk Yardrm derken
bagka acil alanlara YoneliYoruz'
Qiinkti buraYa Yardtm i9in,

yeme[in biiyiik bir biiliimiinii kendi
ar aglar tmtzl a da[rtrYo ruz' B azt
ihtiyag sahipleri, kendi kaplan ile

ekmek; igte

acl

yagamdan bir kesit'

naylondan yahut biraz ganslt ise
gadrrdan YaPrlmrq birkag metre

kareden oluqan evinin Yolunu

tutuyor. Bu insanlartn Yemek
yemeleri, ihtiyaglann r kamptmlzdan
gidermelerini seYrederken, uzun
iu unhastahktan dolayr hig yemek
yiyemeyen ancak birden ne bulursa

yeme[e baqlaYan gocufunu

seyreden annenin

buruk

mutluluPunu Ya$lyoruz.

$imdi ise 150.000 niifuslu tiim
yemeklerini' Di[er
kurtarmak igin gelenler sonuqta gelip ahyorlar
da geliP bizim servis Golci.ik'e gelen Yardrmlartn
yardtma muhtaq hale dtiqtiyorlar' bi. ktt*t
tasnifi ve
ndan y at atl anryorl ar' toplanmast, dePolanmast,
imkanlartm
ekibi,
kurtarma
her
hemen
Gelen
sanki mahqeri dagrtrmr; Adr: Lojistik Destek
giivenlik ekibi begeri ihtiyaglart Yemek kuYruklarr
Merkezi' $imdi
Burada unvan, statii gibi KoordinasYon
dtiqUnmeden diigmiiqler yollara' andtrtyor.
zor ama onurlu'
daha
grirevimiz
belirtileri Yok'
Teknik ekibimiz ile kurtarma beqeri stntflama
bir mum' Ama
belki
zengini, fakiri, polisi, YaktrPrmrz
faaliyetlerini siirdiiriirken ; obiir Genci, yaghst,
Arkamtzda
memuru, hasrh bir ilgede ne hepimiz huzur doluYuz.
yandan da hem teknik kadromuza askeri,
qerefli bir
farklr insan varsa hePsi tizihlg yalnrz brakmayan
irem de ilgeye dlqandan gelen ve de kadar
konudakatkr
her
ve
kuyruktaki yerini ahyor' Yeme[ini meslek camiast
ilgede hasbelkader ayakta kalanlann
Hig bu kadar
bulabilirse bir gaY alrYor' yapan bir orgi.it iklimi.
-Cidecegi
hayatta kalmalarrnr sa[lamaYa yiyen
yonelik olarak Yemek grkarmaYa
gahgryoruz. Yemek derken, her o[iin
iki bin kaloriden soz etmiYorum'
5 syrul - Ekin 1999

zamanda kendine yetecek
bir 9i9e suYunu,
ekmefini,
kadar

gayet

tiryaki ise sigarastnt alarak

mutlu olmamrqtrk.61
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Devlet Bakanr
15.07. 1999 tarihinde

izmir'de

-Bu girketlerin yada baqka
girketlerin yeni fabrikalar kugmalan,

dzellegtirilmesi,
konularda olumlu yada olumsuz

Platformun amacr ve galtgmalan
konusunda gergek bilgileri arz
etmek istiyoruz.
Tilttin platformu aynt amagla
birlegmig olan onbir kuruluqtan

bir griri.iq ileri si.irmemigtir.
Tttiin Platformu yalnrz Tekel
Sigara fabrikalarrnrn 6zellegtirilmesine ve sonugta tam
ozelleqtirmeye varacak ortakh[a

olugmaktadrr.

kargr grkmaktadrr.

1996 yrlr Mart

gah gmalarrna baglayan

aytnda

platformun

Platformun bu konulardaki gdriigleri

26.07.1999

-Tekel'in alkol, igki, ambalaj
fabrikalan ile Tuz igletmeleri ve
vergisiz satrg ma$azalanmn

olursa

kuruluqta agrkladt[t amact;Tiirk
tiittintinti, tiitiin i.ireticilerini,
sektdrde gahganlarr korumak igin
tiiti.in konusunu biitiin olarak ele
alan bir tiitiin reformunun
gergeklegtirilmesini saflamak ve
Tekel sigara fabrika-lannrn
ozelleqtirilmesini onlemektir.
Kurulugtan gi.intimi.ize kadar bu
amacln dtqtna grkrlmamtgtrr.

PLATFORMUNUN

kapas itelerin artrrmalan,

Fabrikalannrn
Sigara
ve bu konu
konusu
ozellegtirilmesi
ile ilgili olarak Ttitiin Platformu
hakkrndaki agrkla-malarrnrzr

ayftmanrz mtimkiin

rUTUN

siirdiirmeleri yada tiretim

yaptr[rnrz basm toplanttsrnda Tekel

olrenmig bulunuyoruz. Vakit

BIR
MEKTUP

olan cizel girketlerin tiretimlerini

ve onerileri, dtizenledifi veya
davetli olarak katlldrSr panellerde,
agrk oturumlarda, televizyonlarda
ve yazilr basrnda,k<iylerde tiitiin
tiretici leri ile yaprlan toplantrlarda,
Tek Grda iq Sendikasrnm lstanbul,

Qi.inkii, Tekel Sigara Fabrikala-

rlnln 6zellegtirilmesi

Tiirk

tiittini.iniin kendi tilkesinde sigara
P azartndan kovulmasr sonucunu
doluracak, biiyiik ekici kitlelerinin
ti.itiin tarrmrnr terk etmesine ve
dayanrlmaz gelir kayrplarrna
u[ramasma neden olacak, onlann
ekonomik ve sosyal yagamlartnt
tahrip edecektir. Bu gergek Tekel
Sigara
Fabrikalannrn
Ozellegtirilmesi konusunun di[er

cizelleqtirmelerden farklr bir
anlayrgla ele ahnmasrnr zorunlu
krlmaktadrr.

Yeryiizi.inde belki de yalmz
Ti.irkiye'de, sigara fabrikalarrnrn

<izellegtirilmesi konusu ttitiin
TARiHiNDE
iireticilerinin ekonomik ve sosyal
ve
Tokat'ta
kaderinden soyutlanarak herhangi
TEKELDEN
Samsun
izmir,
diizenledi[i toplantrlarda agrklanmrg bir dzellegtirme konusu gibi ele
SORUMLU DEVLET aynca
iligikte sundupumuz 20 ahnamaz. Tiltiin platformunun,
BAKANINA
bildiri yayrmlamrg (Ek:1, 1A, lB, Tekel sigara fabrikalarrnrn

SUNDUGU WTNKTUP

C), bunlarrn hepsi

bagta

6zellegtiril-mesine kargr gtkmastntn

Bakanhlrmrz olmak iizere, ilgili
kurum, kurulug ve kigilere
iletilmigtir.

baqta gelen nedeni budur. Bu neden,

I

Platformun sigara fabrikalarrnm

dzellegtirilmesine doktriner bir
anlayrgla kargr grktr[r kesinlikle ileri
siiriilemez. 6zelleqtirme konusunu,
higbir yerde higbir zaman bdyle bir

yargrya hakhhk kazandtracak
qekilde tarhgma konusu yapmaml$
olan Ttitiin Platformu

-Ti.irkiye'de sigara iiretmekte

Tttiin Platformu

hareketinin
oda[rnr olugturmaktadrr. Bu
yaklagrm platform hareketine
hakhhk kazandrrmrg ve gok genig
bir katrhm saflamrgtrr.
Tiirk
Giintimi.izde
ti.itiinciilii$.iniin zor kogullar iginde
oldugu agrkga ortadadrr. Tiirk
tiitiinciili.i$iinii igine itilmiq oldu[u
bu durumdan kurtarmanrn garesinin

dzellegtirme olmadrSr da agrktrr.
ETlirl

-

Ekj-trr

1999
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gergekleqtirebilir. Orne!in

Durum boyle iken, bu agamada durdurulmasr gerekir.

oncelikle yaprlmasr gereken,

2. Soz konusu ortahkta Tekel'in
hissesinin azmltkta olmaslnln BAI

Mecidiyekoydeki Likdr Fabrikasr

Tiitiinciilii[i.inti iginde bulundu[u tarafindan de[il Tekel tarafindan
zor koqullardan kurtaracak onerilmig olmast dikkat gekicidir.
onlemleri belirlemek ve bunlartn Halbuki aynr gokuluslu qirket
hay ata ge 9 i ri I m e s in i s a[ I amak Polonya' da kurdu$u ortahkta Vo33

satrlabilecek duruma getirmek igin,

ilzelleqtirme de[il,

Ttirk

olmaltdu.

hisseYe razt olmugtur'

Tiittin platformunun, Tekel

3. Akhisar Sigara Fabrikastntn

arsaslnl bir spor kultibiine
bu fabrikayr nakletmek amactyla
Bilecik'te yaklaqrk 25 milyon dolar
sarf edilerek yeni bir fabrika
kurmugtur. Satrqa haznlanan
Mecidiyekoy arsast igin takdir

Fabrikalarrntn
kargt
ileri silrdti[ti
<izellegtirilmesine

tiretime baglayabilmesi igin
yaprlmast gereken yatlrlm

edilen de[er 80-100 milyon dolardr.

gtiri.iqler, bu gorilglerin gerekgeleri,
konu hakkrndaki oneriler platform
tarafindan yaytmlanan kitapta yer
alan 12-17 numaralt bildirilerde ve

toplamrntn, 280 milyon dolar

de[il,

yaprlacak drg odemelerin bir ktsmt,

118 milyon dolar oldu$u dn

Tekel stoklartndaki destekleme
ti.ittinleri ile kargrlanabi lir.

S

igara

kitabrn basrmrndan sonra
yayrmlanan 19 numaralt bildiride
belirtilmiqtir.
Bu konuda gerekli tinlemler, ve
oneriler, Platformun bildirilerine
ilaveten Tiitiin Eksperleri Derne[i
tarafindan haztrlanrp Sayrn Bakana

sunulmug bulunan

bir sureti ekli

anlaqmada belirtilmigtir. Ashnda bu
miktar da abartrhdrr. Tekel'in 1997
yrhnda iiretime baglayan Samsun-

Balhca Sigara Fabrikasrnda i.ig
vardiyada yrlhk iiretim kapasitesi
18.000 Ton olan 6 sigara tiretim
makinesi bulunmak-tadtr. Bu veriler
gdstermektedir ki Akhisar Sigara
Fabrikasrnda hedef ahnan 25.000
ton yrlhk tiretim kapasitesi 97

geffaflrktan yoksun olarak yaprlan

dn anlagma, yasalara ve konu
hakkrndaki Yiiksek Planlama
Kurulu karartna kesin olarak

aykrndrr. Bu nedenle,
anlagmanrn iptal edilmesi

<in

ve

siirdiiriildii$ii anlagrlan gahpmalann
PLATFORM B$K

orhan

Eylirl

6zgt

-

Ekin
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edecek bdlge ti.ittin i.ireticileri, sigara

fabrikalanna ortak edilebi lir.
D) 3780 Sayrh Milli Korunma

konulardaki goriiqlerimizi ve
bilgilerimizi arz etmek igin her

sigara tekellerine muhtag depildir.

hazt
Tiirk
Ttitiinctilii[i.ine hizmetin gere[i

ve
ekipmanlarlnl satln altntp monte
edildi$i siire igin yaklaqrk 55 milyon
dolara tekabiil etmektedir. Buna
gore Akhisar Fabrikasrnrn iiretime
baglamasr igin gereken yattnmtn
tutan yaklagtk 75 milyon Dolardan

harman markalannrn devri hakkrnda

taksitler halinde kargrlamayr kabul

diger fabrikalardan gerekenleri
modernize etmek igin gok uluslu

tamamryla katrldr$rmrzr ozellikle
belirtmek isteriz.
Platformun bildirilerinde ve
Tiiti.in Eksperleri Derne[i raporunda

baziarnadzel

C) Ortakhk paylarmt, satacaklart
tiitiin bedellerinin bir krsmr ile yrlhk

Fabrikasrnr gahgrr hale getirmek ve

milyon DM'a ihale edilmiqtir. 97

dnemleri nedeniyle, ktsaca temas
etmek gere[ini duyuyoruz.
1. l9 Numarah bildirimizde
agrklamrg oldufiumuz gibi, Akhisar
Sigara Fabrikasr ile Samsun ve Yeni

Sigara Fabrikalan igin

kanunu, 1950 yrhnda yiiri.irlii$e
giren Ti.irk Tiiti.in ortakh[r kanunu
ve 1969 yrhnda yi.iri.irltipe giren
1196 sayrlr Ttti.in Tarrm Satrq
Kooperatifleri Kanunu gerefince
ttittin tireticilerin-den kesilmig olan
primler, bu primlerin giiniimiize
kadar tahakkuk etmiq olan faizleri
ile birlikte, bolge ttitiin iireticilerin
sigara fabrikalarrna ortak etmek
suretiyle bu yatrrlmlarda
kullanrlabilir.
Bu yazrmtzda ve ekli olarak
sundu[umuz bildirilerde yer alan

raporda yer alan onerilere

yer alan konulardan

B)

milyon DM makine

ibarettir.

4. Tekel; Akhisar

Sigara

A) Tekel kullanmadr[r ve yok
bahasrna elden grkarmakta oldu[u
taqrnmaz mallarrndan sadece
birkagrnr paraya gevirerek
saplayaca[r gelirle bu yattrtmlart

YURUTME K.UYESI

YURUTME

zaman Bakanl r[rnr ztn emtine

olaca[t-mtzl, bunu
saydr[rmrzt arz ederiz.
Saygrlartmrzla,

S

26.07.t999

K.UYESI

YURUTME K.UYESI

Faruk GULPINAR

Do[anKARAYILAN AlaattinI{ACIMUEZZN

Tiitiin Eks. Der. Bqk.

Tek Grda-iq Sen. Ege B.

Bqk.

Ziraat Muh.Odasr izmir Bgk.
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Universiteler,6[retim

gerekir. Belirli kurallar iginde,

kurumlarrnln son a$amasl veya
yiiksek dfrenim kurumu olarak

isteklilerin
tiniversite
olanaklarrndan yararlanmast
saflanmahdrr. Yeni geligmeler

tanrtrlrrlar. Fakat ilniversitelerin,
bunun drgrnda dabazt gdrevleri ve

konferans, agrk oturum, seminer ve
gevreye duyurulmah ve

fonksiyonlarr vardtr. iginde kurslarla

VE
QEVRESI

bulundufiu gevreden kopuk, o
gevreyi tanrmadan nitelikli insan
yetiqtirmek sanrlm olanak drgrdrr.

Universiteler,

bu

gergeIin
gevreyle
olarak
bilincinde
butiinle$meli, iilkenin ve iginde
bulundupu bdlgenin ihtiyaglarmt
belirleyip, bu ihtiyaglara uygun
faaliyetleri ydnlendirmelidir.
toplumun
Onlar,

ydnlendiricisidir.

Diinya
geligmeler,
iizerindeki ti.im
i,iniversiteler tarafindan yakrndan
takip edilmeli, iilkemizin gartlanna
en uygun olanlart segilip
yararlna
toplumumuzun
sunulmaltdtr. Ulke gartlanna uygun

Prof.Dr.Cengiz

YIL}.{AZ
Celal Bayar
Universitesi
iktisadi ve idari
Bilimler Faktiltesi
igletme Bdliimii

O[retim Uyesi

olmayanlar, kendi gartlartmtza
uygun hale getirilmelidir. Bunlann
da Otesinde, iilkemiz igin gegerli
olan modeller geligtirilmelidir. Bu
saydrklarrm tzrn, y alnvca teknik
bilim agrsrndan olmast gerektifi de
dtigiini.ilmemelidir. Yontem b ilim.
yonetim bilimi ve davrantg bilimi
agrsrndan da b61'le oldu$u
unutulmamahdr.
Universiteler. idaresi. 6$retim
elemanr ve d-Erencisi ile beraber
hoggdrii. da1'anlgma. sevgi ve
sa)'glnn sembolii olmahdr. Bu bir
sistemdir ve sistemin tiim pargalarr
ulum iginde ve lukartda verilen
amaca dtrntik bir u$rag iginde
ofmalrdrr. Ancak o zaman sistem
if i gahgrr. Aksi halde i.iniversiteler,
gdrevlerini yerine getiremez ve
gevresinden kopulq kapah birkutu
goriiniimilne biiriinUrler.
Qevre ile biitiinleqmenin ilk
$artl, hoggori.ili.i olmakttr.
Universiteye ulagttrtlan her ttir
soruna ve istefe, amaglartmza ters
di.igmeyecek gekilde e[ilmemiz

uygulamada yardrm isteyenlere
teknik konular da dahil her konuda

danrqmanlrk
hizmetleri
verilmelidir,
Bu faaliyetlerle aynr zamanda
iiniversitenin gok y6nlti oldupu
vurgulanmah, i.iniversite sistemi
iginde yer alan 6[renci, idari ve
akademik personelin gok farklt ilgi
alanlarnm olabilece gi topluma her
frrsatta gd sterilmel idir.
Efiitim, aragtrrma, yayln ve
hizmeffe kalite, sa$rkh yaprlanma
ile miimkiin olabilir. idari veya
akademik personel alrmrnda,
kimsenin duymamasr igin ozen
gdsterilen o'ilanlar" yerine, tam
tersine daha gok kiqiye duyurup

bagvuru saylslnr arttrrarak ige
baglamak gerekir. Srnav ve
degerlendirmeler, kimsenin qi.iphe

duymayacagr qekilde objektif
kriterlere dayandrrrlarak
1'aprlmalrdrr. Her kademedeki
atama ve terfilerde olugturulan

kriter ve prensiplere

kiqi

kayrrmaksrzrn uyulmalrdtr.
Yonetimin sdztnden grkmayacak

evet efendimci" kigilerin
atanmasl ve terfi ettirilmesi
"

iiniversiteleri krsr ddngiiye sokar.
Universiteler farkh seslerin ve
yeniliklerin kaynagrdrr. Bu dzellili
nedeniyle de toplumda dnciiliik
gOrevi ona diiger. Aksi takdirde
higbir 6zelli$ kalmaz. Ydnetimle
aynr paralelde dti gtinmeyen kigileri
kagrrmaya gahqmak, digerlerinden
izole etmek, astlarnaban gdrev ve
misyonlar vererek onlarr rahatsv
etmek veya ktstiirmek sadece

tiniversiteye zarar vermekle
kalmaz, toplumun ve i.ilkenin
gelece[ini de karartrr. Qi.inkii bu
EvIi:J. - Pf:.t fggg 9
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davranrgr alrgkanlrk haline

getirenler, bugiinkii astlarrnrn
astlarmr da gelecekte onlara karsr
aynr gekilde kullanacaklardrr.
Universitede gah gan akademik
personelin, ydnetici bile olsalar asli
gdrevleri olan e$itim, aragtrma ve
yayln faaliyetlerini zamanrnda,
aksatmadan ve en iyi gekilde yerine

OLAGAN GENEL
KURULA
DAVET

edilmesi, higbir gekilde kabul

Ttitiin Eksperleri Dernegi,nin 51. Olafan
Genel Kurulu, 28 Kasrm tggg tarihinde llmir

getirmeleri beklenir. Bazr
bahanelerle bunlarrn ihmal

edilemez.

Universitenin gevresiyle ve
kendi igindeki iletigiminin saphkh

bir

gekilde

yi.iriitiilmesi

gerekmektedir. insan iligkilerinde

titizlik gdsterilmesi gereken ilk

kurum tiniversitedir.

Ti.im

personeline kulak veren,
gevresiyle, di$er kurum ve

Balgova Termal Tesislerinde yaprlacaktrr.
Meslektaglarrmrzrn,daha 6nce oldu[u gibi

-

bu yrl da Ola[an Genel Kurulumuia
gdsterecesi inanc ryla,
S

izleri anllan tarihte

9aErtryoruz.

kuruluglarla srkr ba$lar kuran bir
iiniversite, hem bulundu$u btilgede

ilsi

bulugmaya

voNnrivr runul,u

dncii roliinii stirdiirecek hem de
kendi yaprlanmasl ve geligmesini
kolaylaqtrracaktrr. Ayrrca
dgrencilerin eSitimi ve
akademisyenlerin aragtrrmalair,
sanayi ve toplumun gergek
ihtiyaglanna g6re gekillenecektir.
Kiiresellegen di.inyada

DAVET

iiniversiteler, di!er i,ilkeierin

iiniversiteleri ile de rekabet etmek

durumundadrr.

Kaldr ki,
0niversitelerin evrensel
standartlara uymamasr halinde
verdigi dereceler ve diplomalar bile
tarhgrlrr hale gelir.

Toplumun

defi$ik

kesimlerinde gdriilen rve srk srk
elegtirilen uygulamalann
iiniversitede yeri loktur. Di$er
kurumlarda g0riilen aksakhkLrr
ortaya grkarmak, bunlann gdziim
yollarryla ilgili aragtrrma yapmak
ve d'nerilerini topluma duyurmak
iiniversitenin gdrevidir. eiinkii
tiniversite, iilkenin daha aydrnhk
yarrnlara ulagmasrnda gekiCi
g0gttir.g
I0 eyri[ - Eci.n 1999

Dernepi mizce, I 99g Arahk ay:rrrda y apiran
" T ii rk T ii tii n c ii t ti I ii n ii n D ti n ii, B u gii n ii,
Yarrnl" konulu panelin ardrndan, bu yrlla 27

Kasrm 1999

gtinti

Saat l4.00ite Izmir

Balgova Termal Tesisleri'nde, .,Tiittin, Ta'm
ve Ekonomi" konulu bir panel diizenlenmigtir.
Gel eneks el I e gmes in i arzul ad r[rmr z bu faaliy
ete,

Meslekta$lanmz ve ttittinle
temsilcileri davetlidir.

ilgili kurum

y0Nnriu runulu
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Kiilleme. tiitiin hastahklanntn en
tinemlilerinden biridir. Hastaltk ABD
drgrnda dtinyanrn tiitiin yetigtiren bir
gok tilkesinde ortaya grkmakla ve iiriin
kayrplanna neden olmaktadrr.
Yugoslavya'da Yo30 iiriin kaybrna
neden olan hastah$tn, kalitede % 80
oranrnda bir azalmaya neden oldu[u
saptanmlgttr.

Belirtileri: Hastaltk, gofunlukla
aa

KULLEME

fideliklerde baglar. En dnemli hastaltk
belirtisi, gtivdede ve yapralrn her iki
yiiz0nde gri kiif tabakasrnrn
gdriilmesidir. Once lekeler gdriilmeye
baglar, sonra bu lekeler hrzla genigler
ve sonunda yapralln tamamlnt kaplar.
Hastahkh yapraklar ka$tt gibi incelir

ve kurutuldulunda di.igtik kaliteli
olurlar. Siyah renkli ve yuvarlak
perithecia'lar ve konidi zincirleri,

Qeviri:Compendium

of

Tobacco Diseases
H.D.Shew; G.B.Lucas
o

dens erp

i l@hotm

qi l.

co

m

dtizlegir ve kahnlagrr, bdylece appres-

sorium oluqur, bunu penetrasyon
givisinin yapragr delmesi takip eder.
Fungus hrzla geligir, bir hafta
gegmeden kiigtik lezyonlar iizerinde
miselyum kolayca gtiriilebilir hale
gelir. Enfeksiyon genellikle bitkiler
biiyiimeden 6nce fark edilmez,

enfeksiyon giddeti bitkiler
olgunlagtrkga artar.

veya yabanct ot yapraklarrnda oluqan

Etmeni:

E.

zincirleri, ktsa ve dallanmamrg
konidiofor'lar iizerinde olugur.
Konidiler 20-50 x 12-24 mikron

T.E.Y.O.
O[retim lJyesi

olugur. Qim borusunun ug ktsmt

kiigiik bir mercek (lup) yardrmryla
kolayca gdrtlebilir.
cichoracearum DC.
Eliptik, qeffaf, tek hticreli konidi

aa

hiicrelerine girer ve geligebilmek igin
gerekli olan besin maddelerini altrlar.
Konidi ve ascosporlann gimlenmesi
aydrnhk, susuz, uygun srcakhktaki (2025"C) ortamlarda tegvik edilir. Uygun
kogullarda sporlar, y aprak yiizeyine
yerleqtikten 2 saat sonra gim borulan

yaprak yilzeyinde olugur ve bunlar da

Hastalrk

Yrd.Dog.I)r.
Serpit ODEN

parazittir. Yaprak yiizeyinin tamamtnt

kaplar ve haustorium adt verilen
emegleri yardrmryla epiderma

biiyiikliistindedir. Birkag giinde gok
sayrda konidi olugur. Bu konidiler l30"C srcakhkta gimlenirler, gok azt

%100 nemli ortamda veya suda
gimlenir, gimlenme igin gerekli
ortalama nem % 60-80 dir. Konidiler,

karanlrk ve aydrnlrk periyotlarda
oluqur. Ancak karanlrk periyotta
olgunlaqmalan daha yavagtlr.
Qo[unlukla aydrnlrk periyotta,
tizellikle de saat 1300-1400 arastnda
meydana gelirler. Siyah renkli, kapah
ve ktiresel perithecia'lar 58-90 x 30 35 mikron btiyiiklti$iindeki ascuslart
tagrrlar. Her ascus, tek hticreli ve geffaf
iki veya iig ascospor ihtiva eder.
Ascosporlar 4 -34 'C' lerde gimlenirler.

Bir dnceki ytl hastalanrnrp tiitiin

perithecia'lardan salrverilen
ascosporlar, primer inokulum
kaynaklarrdrr. ikincil enfeksiyonlar,
primer enfeksiyon sonucu olugan ve

ri.j.zgarla ta$rnan

gok

sayrdaki

konidilerce olugturulur. Diigi.ik nemli
rhk giinler ve sopuk geceler, hastaltlln
geligimini tegvik eder. lqrk
yopunlupunun azalmast da hastalt[t
teqvik eder. Ancak patogen, farkh nem

ve srcaklrk derecelerine

kargt

dayanrklrdrr. Fungus potasyum
noksanlrlr olan yapraklarda yavag
geligir. Karbonhidrat ve azot ise
geligimi hzlandrr.
Kontrol: Diigiik srcakhklarda

dikimden kagrnmalr,

hava

sirkiilasyonu igin genig arahklarla

dikilmeli, dengeli

beslenme

sa[lanmalrdrr. Dayanrklr gegitler
kullanrlmahdrr. (Avrupa, Japonya,
Gtiney Afrika ve Zimbabwe' de yaygrn

olarak kullanrltyor.) Fungisidler
faydalr olmaktadrr. Dinocap, l2-15

Qimlenrne igin optimum srcakhk l018"C olmahdrr. Perithecia'lar, gegitli
iklim koqullarrnda birkag yrl canh

giin ara ile 3-4 kez uygulandtptndaYo

kalabilirler. lslah programlartnda,
patojenin fizyolojik trklartntn

havada uygulanrrsa yapraklara zarar

hk kaynakl anndan
biri olarak gdz dniinde tutulmaltdtr.

ol ugumu, dayanr kh

Hastalrk Qemberi ve Epidemiyolojisi:

90 oranrnda hastahk kontrol
edilebilrnektedir. Dinocap srcak

verebilir. Sistemik bir ilag olan
Benomyl, yaygln olarak bir gok iilkede

kullanrlmakta ancak bu nedenle
dayanrkh rrklar olugmaktadrr.g

Ktillerne etmeni, bir obligat
Eyhi]
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rUrtiN nrsPrRlnni
nnnNBGi

stiLrnNi

4 yrlhk e[itime
x.slGnoGLU: Programrmrzln r'cUr'prNlR:
okuldan
beraber
Tiitun Eksperleri baqlamakla

bu bdliimiinde
Derne[i Yonetim Kurulu Baqkanr
SayrnFarukGur_prNenl

iuu"rut"lr.

v

attrk Tiitiin Eksperi
defil Ttitiin Teknoloji Miihendis
olarak mezun olmaya baqlamtqttr

mez'unlartm

Dernepinizin Cenet verlJizmir'de'
Okuldaki derslerimizde bprenc
Galiba size Tiirkiye ftittin
arkadaqlanmrz; vti]<s1J< .matematik
Dernefi demek d"h"
hukuk

ettpttt"ti
;l.t:'"tti
d;;;

BIR
sOYLE$i

iktisat,
GULPINAR ttitun' Ekspertigi frzik, kimya,botanik,
muhasebe' maliyet muhasebesi
mesle[inden ve Demegini td"nAiie
git
biraz bahseder

programlama'klima
bilgisayar
-ekonomi

misini#

F.GULPINAR: Eksper kelime geiel

got
anlamr itibariyle uzmun oiarut

bigimde ifade edilebifft'

t,ru

ve miihendisli

derslerinin yanr srra tiittin ticareti,tiitii

O"fly"tyfa ekspertizi ve

de[erlendirilmes

manipiilasyon (yani tiitiin iglemesi
TiittinEksperidetiitunuzmanroluyor.
t
ti.itiin politikast,.tiltiin hastahklan
dayetki ve sorumluluk itibariyle,

zataritlan gibi genel mesle
"iilkemizde tiittiniin tohumundan
derslerinde de elitim gdrmektedir.
dumanrna kadar yetkili.ii-aiv.iilirir.
N'SAGIROGLU: Baglangtqta
Bizler bu yetkiyi yurdumuzia tiitiin
bahsetti[iniz tiitiintin tohumundi
iglerini di.izenleyen rrii 'uy'ft fUtUn
oltuttnu kadar geqen h
ve Tiitiin Tekeli kanunundan duman
Ama tz
siiregte sdz sahibiyiz d*i:t:;
almaktaytz' Meslepimiz' Cumhuriyet

Buna

t

6ncesinde gogu"iutttu gayri

olarakyaptrklanruznedir?Yanitarla

gidipklntrolmuediyorsunuz?Ekici
ti'Uetgemiveriyorsunuz?Tiitiincii
olan iligkinizi aqrklar mrstntz?
idaresine
adr Reji olan girketin, inttitit
Tiitiin

Mtislimlerc. ;;;;r*utt"uvit'
Cumhuriyet' te U"'auJ"o-gui" t"at
gegigiyle

birlikte

*"Jgili'i Tu*ltt

yapmayabagtamrqt,'' e'ifonuda

1927

F'GULPINAR:

.
derl
tohumundan dumantna kadar

okul kurulmug' kastettigimizsiireg'tt'itiintohumur
yrltnda Cevizli'de bir^v,irra"-;it',ilir
fide yastrklannrn haztrlanaraktopr
ilk mezunlar I g30
donemle baqlamaktar
bu

inhisan Tecrtibegaht" denilen
'ug'idtg'
Buraditeknik anlamda bilgi
okuldan verilmig, 19?5 yrlrndan
kontroliimiizdebaqlayrp,tarladatt
itibaren ise 2 yrlhk yiiksek okula

ddntigmiiqtiir. 1978 yrirnda 3. yrlhk'
4 etmekte' ayrlca iiriin deferlendi:
1982 yrhnda YOK yasasr ile biriikte

yetigtirme'ktnmvekurulmaileder

GUNAYDIN
PROGRAMI
TRT 1

yllrklisane[itimiu.,.nyut'.tonriglemiolanekspertizdedifimizi'irijSi1
tesbiti vaprlmaktadrr'
olmuqtur. 8"91";;;;;-'it'"1u1r kalite
haztrlama i
fabrikalanndaharman
ba[h
universitesi ornlun'FuLurtesine
tel
sa[layan
t"uii"tl"qevittr ile daha iyi igim
ikendaharonru

Universitesi..

b"il;;;uttt' iq9z

A dan Z ye tiitilnUn
yrhndadaquandalrianisa'dabulunan krsaca
gerekteknik, gerekti!
'i.ffi;;rj,rJ"rrit"n" bafh olarak agamasrnda
mt
de iaal gdrevler iistlenen bir
Akhisar'a n*l.ailIniiiit'etii'iut'au
lrn ve ii$retime 1993 yrlrnda gurubuvuz'
"gi
baqlamrq olup halen

05.08. 1999

Konuk: Faruk

GULPINAR
Sunucu: Nedim

SAGIROGT,U

gahqmalarda-gdrevlerimizdendir'

o"r;i*i,
yrhnda kurulmuq, t*"

etmektedir.

devam N'dlCfnOdr'U: midirT
ise rq+g Eksperleri Kamu gdrevlisi
it ' G ii L P I N A
itTi:'{t .,
I
Meslektaglanlmlzrn golunlu[u

burada

"r
50.GenelKurutunu"ffiil,Kntitt"rt"
etkin giirevlisi olmakla beraber'
iiirkiye'de
kutlamrqttr. Bi.itUn
sektdrde de gahqan arkadaqla
faaliyet gdsteren Tiitiin Elsperlerinin
tlrgiitlii oldu$u, tozel kigili[e sahip tek

kurulu$tur.
^-'illJiar*oGLU:

4 yrlhk

vardtr' Ttitiin

Ekspt

meslefi'alrrhkh olarak degerlen

tisans olayrdrr. ureticinin iiriintine

efitimiverenAkhisarTiitiinEksperlifi

ve'en' onlurtn iiriiniinti gahsi

b

o.ir 96rg.isii ve efitimi ekor
yiiksek okulu
"gi,i*ira"r.i
deferlendirerek bunu
verir
miifredatr t onu-s""nda bilgi
yansltmaya {
misiniz?
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TUTUN EKSPERLERi
DERNECi
BULTENi

bu meslek grubudur. Yetki

ve

sorumluluk agrsrndan tizel yada kamu

sektdrii

arasrnda

fark

bulunmamaktadrr. 1177 sayrh yasa
6zel.ya da kamu ayrrmaksrzrn tiim
tiittn sekttiriinti kapsamaktadrr.

N.sAdlRodlu: rtitttir

bitkisi

olan ttitiin tiim di.inyada genig pazan
olan bir bitkidir. Zaman zaman
elegtirilse de ekonomik ydnden ele
ahndrfrnda tilkeler igin gok ;ey ifade
ediyor, Ulkemizde tiitiin yetigtiricisi
oldu[una gcire ekonomimizdeki yeri ve

konusunda
onemt
stiyleyebilirsiniz?

neler

F.GI]LPINAR: Sizinde ifade
etti$iniz gibi ttittin gergekten diinyada
iizelliSi olan bir iiriindiir, Sigara ve
silah sanayi halen dtinyada en karh iki
sektdr olma dzellifini korumaktadrr.
Dolaysryla di.inyada tiitiin ve sigara

ticareti bugiin 9ok uluslu birkag
girketin elindedir. Hatta gu andaki
konumlannr trdst olarak ifade etmek

de yanlrg olmaz kanaatindeyim.
Sektcirde biiytik bir karhhk ve gtkar
gatrgmasr sciz konusudur. Bunun
yansrmalannr iilkemizde de gdriiyoruz.

Nitekim yrllar once ihracat gelirinin
o/ol7 sini tiittinden elde eden iilkemiz,
bugiin artrk tiitiinden gelir elde eden

degil tiittine ddviz ddeyen iilke

dtigtintiyorum. "Ti.itiin sadece
ekonomik defil sosyal bir iiriindiif'
dedik. Bunun nedeni tiittniin
tilkemizde ktrsal alanda yetigen iiriin
olmasrdrr. Tiitiin alternatifi olmayan

bir iiretim alarunda yetiqtirilmektedir.
Bunun anlamt, tiitiiniin yetigti[i ve

krrsal olarak bahsetti$iz yerler
sulanamayan, verimsiz arazilerdir.

Tiittin iireticileri daralanlar

da

yetigtirdikleri iiriinle gegimlerini
sallamaktadrrlar. Dolaystyla drgiitsiiz

olan bu tireticilerin

korunup

deIerlendirdiIimizde
3.5Milyon insana tekabiil ettipini
sdyleyebiliriz. 1 998 yrhnda iilkemizde

256 milyon kilo civarrnda tiitiin
iiretilmig, bunun sonucunda ekicilere
287 trilyonTiirk Lirasr bir iiriin bedeli
ddenmigtir. Di[er taraftan tanm dtgt
istihdam
agrsrndan
de$erlendirildifinde; bugiin iilkemizde
kamuda gahqan 460 bin civarrndaki
igginin yaklagrk Yo10'u yani 40bin

kigiden fazlasr Tekel'de istihdam
edilmektedir. Yine 10-12 bin kiginin
deilzel sektorde gahgtr[rnr biliyoruz.
Burada gunu vurgulamamrz gerekti$ini

iizellikle nispi nem oranr virginia ve
burley tiitiinlerinin yetiqmesine uygun
degildir.

mu?

[riin

F.GI}LPINAR: Aynr alanlarda

N.SAGIRoGIU: Verdi$iniz

yetigmiyor. 7 milyon kilo civannda bir
iiretim, Diizce, Adapazart gibi bazr
ydrelerimizde nispi rutubet ve toprak

ddneminden beri tiitiin dzel bir
olmugtur.

rakamlar gergekten iinemli. 1998 ytlt
verilerine gdre iilkemizde 4877 ktiyde
altr yi.iz beg bin (605,000) aile tiitiinden
gegimini saflamakta belki de tamamrnr
bundan saghyor. Peki vazgegemeyig de
aile igletmecilili geklinde yaptlmastntn

ve yatrnm sermayesine ihtiyag
duyulmamastntn rolii var mtdtr? Yani

ailenin btitiin fertleri tiitiin
yetigtirilmesinde, ktrtlmastnda,
dizilmesinde emek harcadtklarr igin

pek karlr oldu[u gdriilmemekle

F.GULPTNAR: Elbette sizin de
ifade ettiliniz gibi aile ziraatr qeklinde

yaprldr$rnr gdriiyoruz. Bunu da iiretici

yetigtili arazilerde yetigtiremiyoruz.
Qiinkii gark tipi tiitiinlerin yetigtili
yerler krraq ve verimsiz araziler.
Buralardaki ekolojik gartlar ve

baqka bir tirtin de yoktur. Cumhuriyet

anmasr gerekmekted ir. Zaten tarrm

sonucudur. Ulkemizde tiiti.in sadece
ekonomik de$il aynr zamanda sosyal

baznda

de bu tiitiinler gark tipi tiitunlerimizin

N.SAdIRoGr,u: Virginia ve
burley ttitiinleri iilkemizde yetigmiyor

II

yanlrg politikalar, pazardaki bi.iyiik
kavga ve pay kapma gabalanntn bir

bir iiriin olarak da tinemlidir. 1998
yrlrnda Ttirkiye'de 4877 kdyde
605.000 aile tarafrndan tiitiin tanmr

Tiirkiye'de yetigen gark tipi tiitiinlerin
yerine Amerikan tipi tiitiin olan Virginia ve burleyleri yetiqtirmek istesek

iiri.inleri igerisinde 6zel yasast olan

ko

birlikte, aile iqletmesi geklinde oldu[u
igin karhdrr diyoruz. Bununda etkisi
var mrdrr? Qok dzel bir iiretim gekli
giinkii.

konumuna diigmiigtiir. Bunun nedeni

pazarrnuzJ'4bizim Ti.irk Tipi harmanlt

dedi[imiz sigaralann yerini altyor.

derinli[i fazla oldu$u igin mtimktin
olmaktadrr.

N.SAdIROdLU : Ege Btilgesinde
yaygm olarak tiretilmesi diigiintiliiyor
mu?

F.GULPINAR: Ege Bdlgesinde
iiretilmesi
dtigiiniilemiyor. Qiinkti virginia ve
burley tiitiinleri Ege'de ktrag ve
verimsiz arazilerde yetigen qark tipi
tiitiinlerin yerine ikame edilemiyor. Bir
de virginia ve burley tiittinlerinin

yaygrn olarak

iiretilmeleri sermayeye dayah
yatrnmlar gerektiriyor. Bu tip
ti.ittinlerin kurutulmalarr igin btiytk
hangarlara ve yakrt tanklanna, 6zel
donanrmlara ihtiyag duyuluyor. Bu da

olmasr,5 yagrndan itibaren gocu$unda
eme$nin aile ekonomisine karrlmasr

milyon dolarlara varan rakamlara

anlamrna geliyor. Dolaysryla 1'eti gkini
ile, gocugu ile komple laprlan bir 0r0n.

tttiinlerinin tiretimine aile zbaatr

ula;ryor. Bu nedenle virginia ve burley
diyemiyoruz.

Bu anlamda 1'evmiye hesabryla

N.SAdIRodlu: Difier sigara

def,erlendirdi$mizde belki gok karh

harmanlarrna da Tiirk Tiitiinleri belirli

g6z0kmeyebilir. Ama iilkemizde
igsizli[in yagandrpr, tanm iiriinlerinin
genelliklg ekonomi igindeki payrnrn
dtiqtiipiinii gdzlemlediIimiz bir
konumda gocupun bile eme[i
deSerlendiii igin dnemli bir iiriindiir.

oranlarda katrhyor mu?

harmanlannda kullanrhyor. Daha
do$rusu onlarrn harmanlarrnr tslah

Bu bizde b<iyledir. $u andaiilkemizde

etmek igin Tiirk Ttitiinlerinin katrlmast

artan oranda tiiketilen Amerikan
harmanh sigaralar, qark tipi ttittin
iireten iilkemizde %100 Tiirk

gerekiyor.

F.GULPINAR: Ti.irk Tiitiinleri,

%10 dan baglayarak %17-18
oranlarrna kadar Amerikan

Tiitiinlerinden yaprlan sigaralartmtztn

N.SACIRoGIU: o halde qark
ttittinleri yetigtiren rakiplerimiz
Akdeniz iilkeleri;yani Yunanistan,

Pazar payrm daralhyor. Yani Amerikan

ispanya, italya delil mi?

harmanlr sigaralar hrzla

ig

F.GULPINAR: Bildifim kadanyla
Evlirl

-
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nrnNnGi
nUlrnNi
Ispanya'da gark tipi tiitiin ihracafi yok. yalnrzca yunanistan,
Bulgaristan, Yugoslavya ve Ttirkiye,yi sayabiliriz.

Yugoslavya'nrn ig savag sonucu, Bulgaristan,rn rejim de$igikligi
sonrasl bocalamasr nedeni ile tiitiin iiretiminin di.igmesi
,onu.u,
pazar payt Tiirkiye'nin lehine geligmigtir. yunanistan ise
Avrupa

Birlifinden aldr!r paralar ile tiit0n iiretimini siibvanse ettiginden,
iiretti[i tiitiinti bizden daha yilksek fiyatla AB iilkelerine satmaktadrr. Ancak dtnyapazartnda cinemli bir rakibimiz delildir.

N.SAGIROdLU: Sigara suglanryor, daha do[rusu temel

maddesi oldugu igin tiitrin sugranryor. Bu konuda bahlr iirkererde
sigara firmala' gok btiyiik miktarrarda tazminatrar cidemektedir.

Bu durumda Ttirk Tiitiinciiliigtiniin geleceli konusunda neler

bekleyebiliriz?

F.Gt}LPINAR: Sigaranrn hep bir igicisi olmugtur. Ttim

aleyhte kampanyalara ralmen,diinyadaki sigara tiretimi ve

tiiketimi artmaktadrr. Biz, tiittin iireticisi bir iilke olarak bu
pazardane kadar pay sahibiyiz veya ne kadar pay sahibi
olaca$rz
ona bakmahyrz, gu anda elimizdeki veriler bizim igin pek
de ig

agrcr degildir. Daha cincede ifade etmeye gahgtrm- Stirekli

daralmakta olan pazar paytmtz, bunun yanrnda Amerikan
harmanlr sigaralann si.irekli geligen pazat payl vardrr. Ancak
hentiz her gey kaybedilmig delirdir. Bize gdrehalen safrrkrr
tiittin

pol itikalarr geli gtiri I erek; iireti m plan I amasr yaparak
ihtiyag olan

tfittin iiretimini tegvik ederek, ihtiyacrmrz olmayan ve bugiin
yakr ldrlr iddi a edi en tiitiinr erin iiretimini sr nrrlayarak,
arz tlep
dengesinin serbestge olugacaSr Arttrrmalt Safig Merkezlerinde
I

iireticilerimiz ve al rcr lanmrzrn bul ugaca$r piyasalarr olugturarak.
sigara fabrikala'nr modernlegtirip teknik agrdan daha kaliteri ve
pazar paylmtzl artltfan sigaralar tireterek riirk ti.iti.inciilii$tinii
hak
ettili yere oturtabiliriz. Bu bir anlamda yel delirmenleri ile savaq

gibi gciriilebilir. Ama bizim her hangi bir sos ve katkr maddesi
gerektirmeyen natiirel sigaralanmrza, yrllar 6nce oldu$u gibi Tiirk

Sigarasr denilen ve aranrlan nefasetini kazandridrgr mrzda

sanlyorum soslu sigaralara g6re Tiirk Tiitiinti her zaman avantailr
olacaktrr.

N.SAGIROGLU: Bende soslu sigaralar yerine kaliteli
si garal ar iireti I erek yurtdr grna satr I srn diye d
tigiiniiyorum. yani
sigara sallr$a zararh. Geng ni.ifusumuzu dtigtinmek zorundayrz.

Ama 3,5 milyon insanrmrzrn da bu iiriinden gelir sa$ladr[rnr
diiqiintirsek hem popilist uygulamalar devam edecek, hern de
bunun iiretiminden vazgegmek zor olacaktrr. Bizim dile[imiz
geng ntifusumuzun cjzellikle genglerimizin sigaradan uzak
durmasrdrr.

F.GULPINAR: Bu hepimizin dilegidir.

N.SAGIROGLU: Son olarak tu1fin iireticilerimize bir

mesajrnrz var mr?
F.G

ULPINAR: Tritijn Eksperl eri olarak,iilkemi

zde kahcr

bir

Milli Ttitiin Politikasr belirlenip, uygulanmasr gerektigini bir kez
daha vurgularken, bu giine kadar oldulu gibi bundan sonra da
sadece delerlendirme agamasrnda defil, A dan Z ye tiitiiniin

oldugu her yerde iireticilerimizin ve tiittin sektdriinde gahgan
iggilerimizin yanrnda olac aStmrzrbel irtiyorum. Bize zarai v eien,

iilkemize zarar yeren, Ttirk tiitiinciiliifi.i igin tehdit oluqturacak
her tiirli.i olugumun kargrsrnda olacafirmrzr ifade ediyorum.

Dinleyicilerimize bize ulagabilecekleri adres ve telefon
numaralanmrzr veriyoq hayrrlr giinler diliyorum
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Dernek Bagkanrmrz, 28.07.1 999 tarihinde
TUtiin Platformunun Baqkanr ve diperytiriitme Kurulu
iiyeleri ile birlikte Tekel'den rorurntu Devlet Bakanr
Sayrn Riiqtii Kazrm y UCELEN' i ziyarei.*irf -rOlr.
Gdriigmede Pl atform un, Tekel S gara Fabrikalann n
i

r

cizellegtirilemesi hususundaki 96riigleri dile

getirilinigtir.
2- Dernek Baqkanrmrz, Trirkiye Radyolarr I.
programr Sabah kugagrnda yayrmlanan Giinaydln
Tiirkiye programrna katrlarak, Trittin Eksperligini
tanfmr$ ve TtiLrk Tiitiinctiliilil hakkurda Demelimizin

gdriiglerini anlatmrqtrr.

_

3- 06.08.1999 tarihinde T.B.M.M. Sanayi, Ticarer,

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ue ietnotoii

Komisyonunda, yeni "Tiittin yasa Tasarrsr" ile ilgili
olarak resmi kurumlann ve sivil toplum cireiitlerinin

katrldrgr bir toplantr yapllmrg olup, bu tlplantrda
Deme[i mizin gciriigleri ycineti m Kurulu Ba$kanrm rz
tarafi ndan kom isyon iiyelerine bildiri lm igtii.

4. Tekel'den sorumlu Devlet Bakanr ile

yaptrgrmrz gcirtigmede Saytn Bakan I99g yrtr sonunda

l8 kadronun doldurulmasr igin yaprian slnavln
sonucunu ancak, istenen ek kadrolarrn gelmesi
durumunda agrklayaca[rnr, aksi halde kazanan
kigilerin agrk lanmayacalrnr bel irlmi gtir.
5- 17.08.1999 tarihinde tiim yurdumuzu sarsan
deprem fel aketinde zarar gdren mesl ektaglarr mrzrn
yaralannr bir nebze de olsa sarabilmek igin gdsterilen
qalafa, Demek Ycinetimi olarak dnayat ]"f."f.im
dolayr mutluyuz, Dayanr gmu gergeueslnde toplanan

3.250.000.000

TL Hatit cosrcuN.

DEMiRCiodLU, Hriseyin cuitEn,
tryANIK

ve Alper

'Nihat

Ceyhun

YANCAR'a zararlarr nispetinde

taksim edilerek ulagtrrrlmrgtrr. Bu taksimatrn
belirlenmesinde, bizlere yardmcr olan b6lgede gahgan
arkadag larrm rza tegekkiir ederiz.

6-Meslek gurubumuzu temsilen Gcilciik'te
galrgma yapan Tekel Sivil Savunma ekibi ve Kocaeli
Merkez M ridiirl iisii ziy ar etedi Ierek moral veri lmeye
galrqrlmrgtrr.
7-

25.08.1 999 tarihinde Devl et plan lama Tegki latr

Mtisteqarlr!r, Tarrm Bakanlr[r ve Tekel Genel
Mridrirliigi'n e bir yazti Ie VI I L 5 yr I hk kalkrnma planr
gergevesinde kurulacak ..Tarrm politikalart Unjn
Planlamasl ve Yaprsal Drizenlemeler" ile .,Tijttin ve
TLitiin Mamulleri Sanayi ve Rekabet Edeb'ilirljk"
konulu komisyonlara, meslek gurubu adrna 3 temsilci
ile katrlmak istedifiimiz bildirilmigtir.
8- 27 -28 Kasrm I 999 tarihlerinde yapr lacak panel

ve 51. Olafan Genel Kurulumuz ile ilgili
organizasyon gallgmalarr devam eLmektedir.

Yiinetim Kurulu

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi
Tanm ve Ktiy iqlerinden sorumlu

bir bakanrmrzrn,

acr ama

bir

o kadar

da do[ru olan, "Tartma desteli
gekersek, TtirkiYe'de aglrk
baqlar"sozleri, ingallah ekonomistlerin, Hazine Dr; Ticaret
Miisteqarh$r ile IMF' nin kulaklarrnr
grnlatmrqttr. O gtnlatmasa bile pek

yakrnda ttim giftqilerin sozleri,

DUYULMASI
GEREKEN
BIR
YAKARI$

durumundadrr. Sanayileqmede, ileri

dtizeylere ulagmrg tilkeler, tartm
sektrjriinii yo[un gekilde koruyucu
onlemler alarak sektcir galtqanlannr

da korumaktadrr. Bu

alanda

uyguladrklan politikalar, iiriin
fiyatlarrnrn desteklenmesinden,
girdi siibvansiyonlanna, sattn alma

ve stoklama uygulamalartndan,

yakartqlan ve hayktrrqlart, onlartn
kulak zarlannt patlatacaktrr.
Bu kulak zarlarr PatlaYacak
olanlar; 6zellikle toPlumumuzda,

ithalat ve ihracata kadar gok geqitli
alanlan kapsamaktadrr.
Bizim iilkemizde ise bugi.in bile
bazt sermaye sahipleri ve bazt

sanayileqmeye yonelik gahgmalar

bagkanlartntn,
bahane ederek

sanayi oda

bagladrktan sonra koyliiye, 6zellikle

enflasyonu

de giftgiye devletin sa$lamrg oldu$u

destekleme fiyat tespitine qiiphe ile

krt kanaat olanaklara k<itti gOzle
bakmaya bagladrlar. Halbuki
bilmezler mi onlann sanaYisinin
hammaddesini, o kotti gdzle
baktrklan tartm kargtlamaktadrr.
Onlartn da[, baYtr, ta$, gece,

Fiyatr'nrn belirlenmesinde sadece
enflasyon de[il, o iilkenin tartmsal
yaplsl, iiriinlerin cinsi, iginde
bulunan ekonomik ve sosYal

bakmalan, olumlu bir diiqtince
de[ildir, Tartmda destekleme

kogullar <inemli olgiide etkili
alrn terleri ve emekleri ile olmakla beraber, diinYa tartm
yetigtirdikleri iiriinlerini, sanayinin liriinleri ticaretindeki payrntn
hizmetine sunmadrklannr diigiin- biiyiiklii$ii, mallarrn tiirleri, doviz
gi.indi.iz, bayram, seyran demeden

seniz ya; gtrgtrlar,

iplik fabrikalan,

dokumalar, dikim atii lyeleri, sigara
fabrikalan, un-yem fabrikalan, yafi
fabrikalarr ve daha niceleri ve bu

sektdrlere baf,h di[er sekldrler ne

yaparlardr? Domatesi, biberi
gtirmeden pazarlaY anlar, Pamu[u

toplamadan satanlar, tiitiinti

Mehmet Ali
A G AR
Tiitiin Eksperi

kurlarrndaki de[igmeler ve makro
ekonomik pol itikalar ile uluslararast

taahhiitler gok 6nemli roller
i.istlenmektedir.

Saplam

bir yaprya sahiP olan

kdyliimtz, bizi, diinyada

aQ

brrakmayan birkag tilke araslna
sokan onemli bir sekttirii
olugturmaktadrr. Her geyden 6nce
toplumumuzun, bugtin bile

krrmadan sigara yaPanlar, buna
pratikte gdzi.im bulabilirler, toprafa
basmadan fetva verebilirler ama yansrndan fazlasmrn galtgma alantnt
tegkil etmektedir. Qahgan kesimin
h i gb i r zaman tarlada gahqmadrklan
mtiddetge soylediklerini uygula- ise ortalama %40-50 sini do[rudan
yamazlar. O, sanayi toPlumu ya da dolaylr yollardan tartm
yaratmaya galtqanlar, giinegin kesiminde galrganlar olugturmaktadrr. Qiftgimiz, tiri.ini.iniin
kavurucu stcaltnda gahqmadrkg4
elleri gapa sallamaktan nastr iiretiminden gegimini safilayacak
tutmadrkga koyliiniin ve giftginin yeterli geliri elde edemedi[i zaman,
krrsaldan bi.iyiik kentlere dofiru gdge
krymetini bilemezler.
Bugiin bir gok geliqmig i.ilke, baglayacaktrr. Ozellikle genq
tarrmda verimlili$in arfitnlmast ve niifusta bu 969, daha yo[un olarak
bu kesimden yaratrlan fonlann tanm hissedilecek ve btiytik kentlerde
drgrna aktartlmastyla sanayileg- bugtin oldu[u gibi gormeye ahqrk
migtir. Tartm, sanaYileqmenin oldu[umuz varoglar olugacaktrr.
baglangrg agamastnda, tilkeye ddviz Kdylii kiiltiiriini.i ve ya$am qeklini,
girdisi sa[layan ana kaynak yine aynr qekilde si.irdiirecek olan
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bu topluluk,

gehirlerde
istihdamln da saplanmaslna
engel olacak ve yerel
yrinetimleri iginden qtkrlmaz
sorunlarla karqr karglya
brrakacaktrr. G<iriildti$ti iizere
tanmrn yeterli desteklenmesi

ve

korunmasr, ekonornik
ydnden oldu$u gibi sosyal
ydnden de son derece rinem
verilmesi gereken bir sorundur.
Tanm iiri.inlerinin, politik
yaptrrrm malzemesi olarak
kullanr lmastna meydan
vermeyen, her tiirli.i kigisel ve
siyasal grkarlarrn etkisinden
uzak, yine kigisel ve siyasal
efilimlere gore deligmez bir

milli tarrm

politikasrnrn

iiretim
planlamasrnrn
uygulanmasr konusunda fikir
birliSinde
olduklarr
gcirtilmektedir. Daha <inceki
yrllarda Ticaret erbabr olmayrp da

6yle geginenler yani rahmetli

piyasasrnda bozulacak olan arz
talep dengesinden faydalanmak

suretiyle kendilerine yi.ikli.i
miktarlarda maddi ve siyasi
grkarlar sallamrglardrr. Bu yolla
kazandrklarr i le Milli Ekonomiye
katkrda bulunsalardr, bugiin hem
kendileri hem de Ti.irk Qiftgisi

bu ekonomik darbofazr rahatga

atlatrrlardr.

Aslrnda
55.hi.iki.imetin bu yonde yaptrlr
gahqmalann bagrnda,

bilindili

olugturulmasr ile:

iizere "Hal Yasast" gelmektedir.

Tiirk giftgisinin kiqiliginde,
gegmiqten gelen ve evrensel

Ancak goriiyoruz ki, Hal

de$erlere dayalt itibarr
korunacak, di.inyanrn ve

denetlenmesine yasalagtrSrndaki
cinem veri lmemektedir.

insanoplunun varolugundan
bugi.ine kadar silren emefii ile

ona ayncalrklr rizelliklerini
kazandrrmrg olan i.irtnlerinin
alrn teri tam olarak
kargrlanacak,milli gelirden ve

en tist refah
seviyesinden hak ettiklerini
almalan sa[lanacaktrr.
Uygulanacak Milli Tanm
Politikasr'n rn
temel
gereksinimleri ve ilkeleri, s6z
yaganacak

konusu

Tiirk

giftgisinin

gereksinim ve ilkelerine hjzmet
etmelidir. Sadece giftgimizin
temel ihtiyaglannr kargr lamakla
beraber, ekonomimiz ve
sanayimiz ile aynr paralellikte
i.iretim
pazarlama da

ve

ycinlendirilmelidir. Zaten gu
anki iilke ekonomisinin ve
giftginin gereksinim duydupu
temel ilke, birbirleriyle paralel
hareket etmeleridir. eiftgi
ekonomi ve sanayinin
kurmaylannrn, mutlak suretle

I5

syrijr

-
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zenginleri, tarrmsal iiriin

Yasasr'nrn uygulanmaslna ve

Popi.ilist ve politik istekler
kargrsrnda Tiirk giftgisinin ayalt
yere basan, gergekgi istekleri
bizleri gelece$imi z ve
demokrasimiz agrsrndan umutlu
krlmaktadrr. Dolal olarak, son

zamanlarda ekonomik kriz
kargrsrnda tanmsal i.ireticilerimizin takrndr$ gergekgitavrr da
umutlanmrza giig vermektedir.

Ureticilerimizin, ii lken in
kogullannr gdzeten bu tavrrlarr
karglsrnda sermayenin

de
karlanndan fedakarhk etmelerin i

bekleme, iglerini btiytitmek igin
kullanabi lecekleri kaynaklarr
savurganca kullanmamalannr
isteme hakkrmrz doSmaktadrr.

KAYNAKQA
I -Ti.iti.in Platformu, Mayrs
1996

2-Uluslararasr iktisat.

Seyido$lu 1988

Umurumd a d e {i I ders em y aS ad tkl ar tm
o I urum goz I er imd e ki an I amr
Hoyat bu, gtkmaz yollar gibi.
Bir balvnrysm bir oradasm bir burada.
Yal anl amry

Savruhneriyorsun;
Tozlu yolardaki topraklar gibi.
Riizgar esiyor bu yollarda,
Ama yonii belli de{il.

Uquveriyorsun,.

yolara, baska alqamlara.
ses gibi gecenin karanlt{mda,
Diisilveriyorsun,
Hiq bilmedi{in bir topra{a.
Yabanu oluyorsun, bir yabanct.
Sonra eziliveriyorsun
Di{er tozlartn altmda ve gilnahlarmla.
BaSka

Bir

YaSryorsun dostum.

Trph tozlu yollardqki topraklar gibi.
S avruluyor sun, uQuy ors un, e z il iyor s un.
Ama yok olmadan, yok olurcasma.
Oltim bir adtm geride, nefesi ensende
Hissediyorsun.
Yine de yasryorsun.
Qilnkii yasam gilzel. Act da, tath da olsa
YaS

ayac aks tn, y aS amal rc m.

Ttpkr tozlu yollardaki topraklar gibi.
Yeniden,

Tilm ruhunla.
Var olmadan, var olurcasma.

Mustafa Gdlge
TEYO 4 Smf

TTJTUN EKSPERLERI

nu,nNnGi

nUrrBNi
Bir Hak Arama M1cadelesi OYkAsii

55TOKAT'TA 40 GUN''

tirkiye
okat"
ekel

Her gey 7 EYliil 1998 tarihli
Dtinya gazetisinde grkan bir ilanla

Tokat sigara fabrikastntn

CumhuriYetin

ffiLle$ilq}${

F.$#s€_"B*ffi

s,4vsi:I

Tekgrda-iq Sendikasr,

bagladr.

Bu ilan;

s

Tokat iqqisi, 'fokat halkr ve

kuruluqundan bugiine de[in'
devlete kaynak saflaYan, katma

kurulugunda givisi olmaYanlartn
bu fabrikanrn Tokat ekonomisi ve
Tokat sosyal haYatrna katktstnt

de[er iireten, en kirh kurumun
uluslar arasl sermaYeYe teslim
ilanr idi.
Ve bu ilan;
Koskoca Tekel gibi dev bir

anlamalart da elbette mijmkiin
desildi.

grnan, yrllar siiren bilingli
politikalarla igini bogalttlktan
sonra bir hamle ile devirme

fabrikanrn, bu iilkenin, Tokat'tn ve
herkesten orice BiZiM olduPunu

'igleminin son adrmr idi'

Ancak; bu ilanr veren' bu sattqt
diigl eyenlerin hesaba katmadrklan
9e1 ler de vardt.

s

Bizler bu miicadelenin burada

bitmedifini biliyoruz, ancak bu
da biliyoruz. Bu tiiten oca[t
sondiirmeye kalkanlar, aYnl
kararlrlrkla kargtlarrnd a bizi
bulacaklardrr.

ct-rLUK HUKUK sAVA$I

BALLICA SiCTNT TTBRiICASI' NDA VERTE,N
Hr KLK rtt-cronrEsiriN
GAZETE HABERLERi VC TAZI$MALARLA

orxt-st-

Uzun yrllardan bu tarafa
TEKEL ile ilgili sistemlibir o1'un
oynanmaktadtr.
Bu oyunu bazen;
Ti.itiin kotasrnr kaldrrarak ve1-a

kota uygulayarak; Ekici-Uretici
i.izerinde,

HAZIRLAYAN:
Mustafa TURKEL
Btilge $ube Genel Sekreteri
SAMSUN

Bazen satrq PotansiYeli
daraltmak igin satrg merkezlerini
ozellegtirere\, veYa TEKEL e ait

giizide iqletmelerimizi hileli bir

yol ile dzellegtirmeYe kalkmaYa

Tiim bu olunlartn ortak amacl;

bu kAr eden koskoca kurumu
ortadan kaldrrmak ve AmerikanFransrz-ingiliz sigara trostlerinin
pazar a hakim olmastnt sa[lamak'

igte

Ballrca

Ocak 1999 giinti i.iYelerimizin,

yrinetimin hukuk

drqt
demokratik
uygulamalanna karqt
tepkilerini ortaya koymak zorunda

kadar bir dizi versiyonlarr sahneye

brrakrlmalarlntn

konmak yoluYla

dyktisii.

oYnanmak

Sigara

Fabrikasr'nda da yaganan ve 29

Yorumsuz

istenmektedir.
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EsKi isvtix YENinn'x
DOGU$u

ALTAB

rlrfitt ilceaet vE SANAYI A-9.

cumnunivn

MEYDANI No. 1 2/1

gg2to izmin, runxiYe
Telephone: (90-232) 463 90 80
Telefax: (90-232) 435 24 99

Tarumsal girdi iireten firmalar...
SatlS magazalanmvdan

siz de yararlanmak ister misiniz?

CIftgInln tems?Iclsl Ztraat Odalanmz
Tlfuftye'nln her yefine daEtlmry,, 21O ffiE
tanmsal gdlledn bayffisnl yapm*tailr.
Slz de ; safiF magazalanmtda daln gok

tanmnl gfidl

sarfrqz

npalnn.

Zlraat Ohhnmz
her zaman hl -meltnlzdedlr.

9iftcl ve K6y Diinya$ Dergisi'nde iirUnterlnifi
tanftarak iireticiye ulagln.
Tfiildye nrail, Oddan Bftllgl

Adres
Tel ,
Iax

: izmlr Cad. No z A Kat z 4-S-B 06440 Kzrlay
: 0 (3121 425 23 l3 - 4r7 rZ 74 - 75
: 0 (312) 417 ,O (fi

/ ANKARA

TtiTUN EKSPERLERi

nnnxnGi
sULTrNi

"Reji $irketi',

kuruluqundan

kaldrnhgina kadar, Tiirk tUtiinUniin ve
tiitiinciilUgiiniin tarihinde, Uzerinde

OSMANLI
DEVLETiNDE
REJI

$inrnri'xix

6nemle durulmasr gereken bir

ddneme damgasrnr vurur.

"Mtigterek-iil Menfaa inhisarr
Duhant Devlet-i Aliye-i Osmaniye"
ya da "Memaliki $ahane Duhaniarr
Miigterek-Ul Menfaa Reii idaresi,,
isimleriyle de anrlan bu girketin
imtiyan, Duyunu Umumiye

Idaresiyle 1882'de

baglayan

KURULMA.

gciriipmeler sonucunda, 27 Ma.rrs

SINDAN
SONRAKi

Osmanlr Bankasr MiidUrU Emil
Deveaux'a verilir. r Bciylece,

GELi$MELER

1883 tarihinde yaprlan bir anlagma ile

Viyana'da Anstald Kredi ve Crubu,
Berlin'de Banker S. Bleichroeder ve

Grubu ile Osmanll Bankasr ve
Ortaklannrn katrltmryla olugturulan

Reji girketi

i4 Nisan tg84,de

faaliyete geqer.2
Reji girketi, gartnamesi geregince

bir anonim ortaklrk olup (mad.l)
sUresi, (1914 yrlrnda sona ermek

!1ere) 30 yrtdrr (mad. 9). Reji

$irketinin ycinetim

merkezi
"Dersaadet"dir. (mad. 2) Bu girketle

ilgili olarak

ortaya grkacak adli ve

ti cari sorunlann Edztimtinde, Osmanlr
Mahkemeleri yetkili krhnrr. (Mad. 2):

Reji girkeri, garki Rumeli haric
olmak izere, bandrol sisteminin

Dog. Dr. Ti$inge

OKTAR
Marmara Universitesi,
iktisadi ve idari
Bilimler Fakriltesi,
iktisat Ana Bilim Dah

geqerli oldugu vilayetlerin hepsinde,

ig ttiketime ayrian tiittinleri satrn
almak, imal etmek ve satmak ve sigara

iiretimi ile satrgr agamalarrnr-da
gergeklegtirme hakkrna sahiptir.
Bagdat, Musul vilayetleri ile
Diyarbakrr vilayetinin bazr yerlerinde
ise girket o zamana kadar Osmanlr
Hiiktimetine ridenen resimleri tahsil
eder. Aynca, Ticaret anlagmalanna
uymak koguluyla; puro, gi$nenecek

ttittin ve enfiyeler tizerinden ithalat
resmi, ihrag olunan tiittinlerden
ihracat resmi ile lisans resimlerini tah_

sil eder. Liibnan ve Girit

adasr

inhisann drgrnda kahr:4
$irketin sermayesi, baglangrgta
500 Frankhk 200.000 paya bdli.inmiig

20 wttt -

Elin

tggg

hisse senedi ile temsil edilen l0d
milyon Frank - 4.400.000 Osmanlr
lirasrdrr. (Ttirk Lirasr) Reji girketi,
hasrlat elde edilemese bile Duyunu

Umumiye'ye yrlhk sabit 750.00t
Osmanh Lirasr cjdeme yapacaktrr.s
Reji girketi, Osmanh Devletinder
aldr$r Malisal haklarla krsa zamand:

etkinligini arttrrrr. Osmanlr Devle:

Reji Ycinetim Kurulunda

b:-

komiserle temsil edilir.

Reji girketi,

kurulugunda:

baglamak iizere hog kargrlanmaz r siirekli olarak gikdyet konusu yaprl::

Ancak Reji' nin, yeni istihda:olanagr yaratmrg olmak gibi olum sayrlan bazr fakt}rlerin,- iglerl
kazanmasrna neden oldu$U hugusu:da gcizardl etmemek gerekir.

Burada

.,

Reji' 4ln;.,iffinrzi

Osmanh Devletinin sosyo:e[onorn
yaprsr iizerindeki ol umsuz etki leri

n

tizerinde durulmaktadrr.

Reji $irketi'nin kurulugunuekonomik agrdan ilk olumsuz etkis

Mrsrr'a yaprlan tiittin ihracatrn:Mrsrr'rn tek tarafll iradesir.l:
durdurulmasl olur. Reii'nikuruluguna kadar Ttirk tUtLini
diinyaca iinlti Mtsri'iigaralarrnrn ii:
kazanmasrnda biiyUk paysahibi ike;

Mrsrr sigaralarr da TUrk ttjttiniinutanrnmasrnda etkili bir pava sahi:
olmugtur. Ancak, Mrsrr fiOlutie
Osmanh Devletinde Reji girketi'ni-

kurulmasryl

a,

zaten varolan tiitU:

kagakgrh$rnrn daha da artacaSmr r.
dncekinden gok daha fazla ti.itUnil-

Mrsrr'a girebileceSini tahmin eder
bagka tilkelerden de ttittin ithaline

vermek i.izere

ilk kez 3 Mart

r.

izi:

1gg:

tarihinde Yunanistan ile bir anlagm:
yapar. Bu durumda Reji girketi,ni-

kurulug gcirtigmeleri

srrasrnd:

belirlenmig olduSu gibi, Reji, nin geli

kaynaklarr arasrnda gosterile:

150.000 Osmanh Lirasr Mrsrr,a tiitri:
"lhracat resmi" alacaSrntn, 50.00:
Osmanh Lirasr oldu$unun anlagrlmas

Reji $irketi kurulu,
gartnamesinin 13. maddesinin
"Osmanll Devleti Mrsrr, Samo,
[izerine

(Yunan adasr), Tunus ve
$arki Rumel

ve Crete (Yunan

Adasr),y,c

grinderilecek ttittinden ahnmakta olar

ihrag resmini, indirme ve kaldrrmi
yetkisini korumakta olup, bu yetkisin,
kullandrSr takdirde Osmanlr Devleti

indirimden ya da

tamamer

TIJTIiN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

kaldrrmaktan kaynaklanan gelir
noksanlt[tnt, tiitiin Rejisine
cideyecektir"6 hi.ikmiine dayanarak
Osmanh Devletine bagvurur ve bu
farkrn kendisine ddenmesini ister'
Sonuqta 1884 yrltndan baglaYarak,
Osmanlt Devletinin DuYunu
Umumiye idari borglartna kargtltk,
Duyunu Umumiye idaresi'ne Reji
tarafindan ddenecek olan 750.000
Osmanlt Lirast, 700.000 Osmanlt
Lirasrna indirilir.
Ortaya grkan bu durum, Parasal
azalma - nitekim Reji $irketinin
degerlendirmesi de parasal kaYtP
oldugu ydniindedir

-

olsa bile ashnda

Tiirk ti.ittiniiniin Mrsrr piyasasrndaki
birincil dnemini yitirmesinin ve
ihracattn azalmastntn bir ifadesidir.
Osmanh Devletinde tiiketilecek
tiittin, Reji' nin kapsamtna altnmtq
olup, ihrag edilecek tiittin ise serbest
brraktlr.T Ancak bazr iddialara gdre
Rej i, ttittin ihracatqrlanntn durumunu

TepeaSagh, Qift K0ylerine ve mezk0r

kdylerden Karadeniz sahiline ve
Karadeniz sahilince Rumeli Fenerine

ve Rumeli Fenerinden BoSpiginin

sahili izere

ToPhaneYe ve

Tophaneden Halig sahiline
Kdgrthane'ye ve Ki[rthane'den gene
Halig sahili ile Saray Bumuna kadar
olan daire ile Uskildar'dan Akdeniz
sahili tizere Pendik'e ve Pendik'ten
Tulayba[ QilikOY ve KurtktiY Kuma
Erenli Kdy Kurtdof,mug Muratlr
Kogulu Hiimiik6y Budtane Gtilerkdy

gerek 'ogartname" gerekse "hak ve
yiiktimliiltiklere iligkin nizamname"
hiikiimleri, ttitUn iireticisini gok
olumsuz ydnde etkilemig ve bu olug
aynl zamanda dnemli bir baskt unsuru
oluqturmugtur.

Nitekim bir Osmanlt

argiv

belgesinde de belirtildi[i gibi, "Reji
$irketinin basktstndan ve gok fazla
vergi istemesinden gikdyetqi olan
Qargamba halkr ve tUtiin tireticileri

igin yaprlan tebligatlar heniiz icra
safhastna konulmamtq oluP halktn

ile Pagagiftli$ne ve oradan Irvaya ve
Irvadan Karadeniz sahilince Anadolu
Fenerine ve Anadolu Fenerinden
BoSaziginin Anadolu sahili iizerine
Uskiidar'a kadar olan daire dahilinde

gikdyetleri kesi lmemi gtir. Buna acilen
gare bulunmasr gerekmektedir." I 0

duhan zer'i katiYen memnudur.

olumsuzluklarla kargtlagtt$nt, go$u
zaman da bunlartn ortadan

Tiitiin tireticisinin karqrlaqttSr

Sozkonusu bu belge ile benzer
nitelikte qikAyetleri igeren diferleri,

tiitiin

tireticisinin

siirekli

kaldrnlamadtklartntn aqrk birer
ifadesidir. Zira, Reji $artname ve

zorlagtrrmak igin elinden geleni yapar.

zorluklardan birisi de, "Ambar" ve
"tiitiiniin ambara teslimi" konusu olur.
Reji $artnamesi'nin 16. maddesinde
belirtildiSi iizere tiitiiniin toplanacafit
ambarlartn yaprmr Reji $irketine

Bu zorluklar ise, 6ncelikle ttiti.in

aittir. Reji $irketi

taraftndan

ttim olumsuzluklara btiytik bir cesaret

iiretimine konulan bazr btirokratik nizamname gere[ince kurulan
engellemelerden kaynaklantr. ambarlar, ttlttin ekimi ve hasadtntn

Bunlardan ilki, ekim igin ruhsat alma
zorunlulu$udur. Ustelik daha baqvuru
dilekgesinde bile, her tarla ve her yl
igin ayn dilekEe sdzkonusu edilir.

yaprldr$r yer8 ambar YaPrlmamtg
olup, bu nedenle ilgili maddeler (20'
ve 22.) go$u zaman uYgulanamaz

ve giigle kargt koyacak ve aYakta
kalmaya galtqacak, Ya iiretimden
vazgegerek bulundu$u Yeri terk
edecek ya da kagakgrhk gibi Yasal
olmayan bir yolu segecektir' I I
Nitekim bu Ug segenepe iligkin drnek

Kugkusuz $irket $artnamesinin 6.
maddesinde, ruhsafi n bedelsiz oldu$u

belirtilmiq ise de "yol parast, pul
parasl, arzuhalci parasl, vekdletname
parasl" gibi bazr giderler dnemli bir

toplam olugturur. Btiyi.ik go$unlufiu
okuma yazma bilmeyen iireticinin,
dilekgenin igeriSini bildi$ine ve kabul
etti$ine iliqkin olmak iizere, oturdu$u
"Karye" ya da "Mahalle"nin imam ya

olur. Ve Reji yine bu nizamnamenin
3. fastl, 42. madde ve 8. fikrastna

gdre; "Her sene, senei sablka
mahsulattndan olarak A$ustos

vardtr.

ilgingligi nedeniyle burada a[rrhk
tig0ncii segene[e yani kaqakqrlr$a

duhuliinde yedi ihtiyatda olmayan bir

verilmektedir. Kuqkusuz tiitiin

sebebi miicbire mebni olmakslztn
tiittinlerini reji ambarlanna teslim
etmemig olanlann ttitiinleri zuIraln
yedinde ziraat sergisi bulunsa bile
kagak itibar ediliP Yalntz zabt ve

kagakgrhpr Reji'den 6nce azdaolsa
kargrlagrlan bir konu olmakla birlikte,

mi.isadere ile iktifa olunur ve sebebi

da muhtartna bunu tasdik ettirme
zorunlulu$u, bu kiilfetini daha da

mticbir tahakkukunda derhal reji
ambarlanna nakil ettirilir." hiikmiine

artfirrr.

dayanrlarak her ylltn A[ustos ayrnda
ambara teslim edilmeyen tiitiin kagak

Yine sdzkonusu Nizamnamenin 4.
maddesi gere$nce, tiitiin iiretimi bazt

nizamnamesindeki hiiktimler kesin ve
ba[layrcrdrr. Bu olug kargrstnda ise
iiretici agrsrndan iig segenek belirir. Ya

saytltr ve iiriine el konulur' Bu

Reji' den sonra biiyiik

boYutlara

ulagrr. Bu olug nedeni ile de Reji' nin

kurulugundan kaldrrlltgrna kadar
gegen stirede iizerinde en 9ok
tartqrlan konudur.
Donald Quataert; "Kaqakgtltk,
Rejiye gdsterilen tepkilerin en yaygrn
olantydt" sdzleriyle bu soruna iligkin
gdrtigiinii belirtmektedir. I 2

durumda ambarslzltk nedeni ile Reji'
ye teslim edilemeyen t0ttinlere, Reji

Reji Mi.ifettigi Nuri BeY, Reji
$irketi'nde yaprlacak birtaktm

veghile istanbul'un Saray Bumu ile
Akdeniz sahilinden Makr KarYesi
Ayastafanos, Ayastafanos'tan Florya,

hiqbir karqrhk ddemeksizin sahip

de$iqikliklerle Maliye Hazinesi'ne 3
milyon Osmanl t Lirastndan fazla gelir

Ki.igiik Qekmece, Yartm Burgaz,
Derbent, Kuru KavaktePe, Qiligan
Bof,azkdyti ile Tuzdaf,r, Ihl6mur,

kogullara sahip olmadrklan, bir baqka
gerqektir.e

yerlerde kesinlikle yasaklanrr:

"Merbut haritada gdsterildiSi

grkar. Ustelik mevcut

Rej i

ambarlartntn da hi9 de saPltklt

Gdri.ilUyor

ki; Reji $irketinin,

saglanabilece$ine iligkin, Maliye
Naztn Agop Paga'Ya takdim etti$i
layiha'da; kagak ttittin miktartntn
yaklagrk l2-13 milyon kg. oldu$u,
Ev1ul

-
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$annamegeregibuttintiitiin
sattn almaya zorunlu olan

iirtintinti Kordon B6liikrerinin,, gimdirik
Reji'nin tecriibe edilmek tizere kuruldugu engel ormak igin korcu siicre.,
b.una giicii vetmevince, iiitiin
igbirligi
''-*.j, yapilr.24
favdarr sd.riil;;;; ii!..
zraattntn qrkmaza girmig oldu$u
girketi,nin, tur
"ruyor".r"
ve oe nrima.itoruiri.o'gi
tutai.J. tugffit,g,n, tinremeyeydnerikko,
fakir diieen ureticilerin tirrinierini
--"rr;
kaldrririp
il;i; *ullil,", olusrurmasr seei
daha yriksek fiyat veren kagakgrlara 1s.1
donti,gttirtireJ"it,

u*numenin 5.
*uqdesinde yuZii, oiirgu veghire fevrererde, degigik yorumrara r
agar.
osmanrr Devretin
osmanh geniqletilmesr'r""n'"a".tr, bunun
Devleti stnrrlart igerisinde o inrak
da
giigrerinden buyiik desri
,i;Jo
'zerikle
neit ioarelrnrri'oit"r.'.ri
tarihlerde, Reji girketi,nin
iirettigi .iunau.*u aui."rinin ae onayr u. ;r,n;;;'uy' eregtirirer arrr. Hiisel
ile
tfitiin ile avnr kalitede' ancak ontin
bunu gu gekilde belirti
l",ii5uiolauiteceii'rTlerirrir;i$;ir. Avni
;o."r"rr"
yarr fiyatrna satrlan kagak
arasrndaki mukave
ti.itiinden
Uu y?r,grnutardan da
imal edilmig sigarayr igmeyenin gdrrildiisti
;;i;;
.. fjl:kirn
icabrnca
huki:meti
t
osmanrr ;;;;;"r,veporisideRejininzabr
hemen hemen hic olmadrgrnu
iligtin i.,y|.ti1'-" ^i^rryl'^i,,
izlenimler; "lgl4 yrlrnrn Temmuz
"""r;l; ;eji girketi r.rr".ii.ri ve hukuki miiessesed
[gkiJatrndanbil;;;.riyaprranrr.
satmaya bagladr$rnr

belirtir.l3

Yine baqka bir kaynakta'

ayrntn sonlartna do$ru' Samsun

grineyine kadar il giin
yaprrmrg o,un ,.ot

ilinin urt.lir. u" gtii *it'l*i"t,ne ordukga ".n.bi'.".rayedarrrsrnr irtirru]
yardrm ediyordu.,,25
stiresince pahaltyatil'ot*-g;,tuvnuHuiu '*ia;;;r"
irigkin orarak Hayda

i"lllii'li; ffi;.,'ffii,]tli^Tl,;Zli8:fi:ll
ffi;"ff1"frffi**ifilifi[
zorlu$u" iiru' u" 1904 yrrnda ise
25g.000
poris

edilen sigara bulup almantn
'urataraa-;j'$#J;i.f

bigiminde aktanltr'

ra

D.;iJi;

ve Jandarma

gtictinu:
ii, iJ'irlu"oe bir organizasyon:
"
Reji kaynakta rgrr-r;i'; d6neminde
bagranmrg ve bu konudak
$irketi'ne tepkille kaqakgrlrI y"p'run.hu..uruy,
zii.ooo.osmanrr mti-samahas
yapmasrnrn temel nedeni'. girketin
nrrk ve acrmasrzrrr
tek Lirasr olarak o.rirtr.r,r.ii, rs
altct olarak piyasada yer-almasrdrr'
;ii.;#
bagrrtrk rtirrti hikayerer ire
osmanrr o""r.iiy.*irirerinin,
t*'ii.urarrnrn ;;;;;":urunrarrnda sayfalarc,
ovsa' Reji vclneticileii,
vatntzca i,e rsql ;;';ol';i;;
ttiketime ayrtlan tiittiniin Rejinin
iniut,ir,et,r.,,ru ifadesir:
silahsrzland,.,rri'nu' y0nerik kuranmaktadrr.
s.orumluluguna girmesi nedenl
ile, karanna kadar bu harcamalar b<tyle _
tnracatyapabilme rizgiirlii$tine
il;;; bazr kaynaklar: ,,Rej
sahip siirer gider' o"rJ*i"

osmanlr tirasr trarcanr.

Tiitiin tireticisi ve tiiccarrnrn

g.$k"

r*bzon,daki iau.J,'irt" iginde yayrran
olan iiretici ve tiiccartn bundan
tegkira:
srkrydnetim yetkirireri, korcurarrn
kagrnarak kagakgrlr$a tupttr'9
riiurrlu'n, u,i"r."."fiui,rrutu'n, ";-;.;;".korcurardanibaretgenr.
olmasrnrn hiq de hoq g<;rtilecei
il;;ii. adera devret iginde d-evre.
bir
emreder. 8"";;;;;;rynr
yrl,
yanrnln olmadrltnr dne stirerek'
gibidip,2T derken, baztrartda: ..,.
Halep, Harput, r""vi g,tris've
E.rar,i"ra"" ve eski sabrkarrrardar
kagakgrlr$rn gergek neoenini gurru'n,n
uur,'utiig.rlri'a"

gcirmezden gelirler ve kagakglhktan

dolayr osmanh Hiikiimetine

n.;l ;,"il; bir kolcu tegkirar.
t"lirior"g""", Jandarmanrr.

kolcularnrn ,irur',iu. htikrimet

stirekli tarafindan t.rrir J,n,i. irri,
garrqan korcurarr.
isterler' d;u" Fehmi rugu, toirul.n vuriri
'.?#"rrio.gahsrna
sirah herkesin
Morawitz'in deyiqiyr"' ;n.:i iul^uru.n,
ve aire
r.".iti"y,p,"tu kururu
ytineticileri igin kapakgrhk
mtizmin uymayanlar,r. naprin. iut r.O"r.zo mahremiyetine sorumsuz catecaviz
efiigini,,2.8 belirtmektedir.
bir feliikettir.,'ts
garrnamesinin
Reji
3 maddesine i::i:ii#lr|truffi#.,tn:
gdre' Kasaksrh$r tinlevebilmek
._iff,fi*;.#,:?;;,ffir,
isin orr*nrr asteri'guirinu" urir."aigi;i ;;;#;r"tigtirdifitiitiindenya'm
grirevli memurlarr Reji.atayacak,
Reji yonetimtni bildirir.z,
memurlartn kryafetleri ise yine
saklayayrm dese Reji
o
..1,1il; korcusu
osmanl Devletinin lflcu gtigrerrne
"tt" o,ir;""
stntfta bulunan devlet.memu'lu"n'n
tirarrndan kiit diye arnrndan
kargi almrq;i;G; r.lrullrau
ron uurrir.oJiuigimindescizetmekredir.
kryafetlerine uymak iizere Maliy"
,uiinlurda gdrillJn tuiurr,rf,g,n.Ui,
Reji donemi IV. Murat,rn tiitiin
bu kez k"'";;"i;,karsr
uygu,adrgr kan,r
n.,""0 |','#;,"ffi#t3;;1il*
:":fiiili,Tlffiitii;ll
olarak yararlanri-an osmantr
ton*]uu
tJrtoil,
argiv ttittin tuquLgrlarrnr ,rL#ll,i: ::qtrejim.inden
bergererinin bazilarnrla da. buolueu
izlemekmtimkiindiir'sdyleki,"Tiittin ffinirinruro, n1,r.zi r;r;;T#;i[ f"Tr"iil{i-i:ffJJilTfiXfl:':#;
suo*rur, "Aydrn'daki trutiimet kanhsayfalarasahneolur.2g
kagakgrlrgrna enger orunrut
Nitekim
iqi;,
Rejiidaresinebirvardtmmaksadiyla t.*ir1*p1'u*i.ri. uuf edebirmek sarin 2eki; ,,Reji girkeri,nin
gikdyet eder ve vardtm

n.ii

t"t., gtifiiia.n .n
Istanbul, Bursa. Avdrn ve Selanik
iyil.rinin seqilmes';;,)J^'urrurur. Megrutiyetin iranrna kadar siiren
vilayetlerinde teskili kararlagtrrrlmrg
idaresinje,halkarasrnda,.ayrngacr,,
vi".'r90g'ie
k;;;k;,
g.iit.rin.
orarak adrandrrrran t[tiin
22 vyrw - Eki' leee
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kagakgrlarryla kolcu ve j andarmalann

gatrgmalannda

gofunluf,u

kagakgrlardan olmak iizere 50-60 bin
Tiirk gocupunun sakatlanmrg ya da
Oldiiri.ilmUg oldugunun gerek basrn,

gerek yetkililerce ifade edildiSini,
yalmzca I 90 I yrhnda ise dlenlerin 20

bini agtrglnrn resmi belgelerce

de

kanrtlandr$rnl belirtmektedir."30
Bir bagka kaynakta da verilen sayr
yaklagrk 20 bindir. g6yle ki; "Yaprlan
istatistige gdre, bu kolcular ve hatta

Osmanlt Jandarmaslyla birlikte
kagakgrlarla yaptrgr mtisademelerde3l 20 binden fazla adam
dlmi.igttir Bu 20 bin telefag her iki
tarafa aittir."32 ifadesi kullanrlrr.

meye yetkili krlar.36 Ancak yabancr
sermaye sahiplerinin nasrl bir sonuca
ulagtrklarr belli olmadan, 23 Temmuz
1908'de II. Meqrutiyet ilan edilir.

II. Megrutiyet'in ilanryla, "... Bir
anda biitiin yabancr sermaye ve
kapitiilasyonlara karpr sadece iktidar
partisi ittihat ve Terakki'de degil,
muhalefette de, kamuoyunda da
hissedilir ve agrk bir kargr koyma
hareketi gOriilmeye baglanmrgtr"3T
Ustelik AbdUlhamit'in ydnetimi
sayesinde Ttirkiye'yi sdmtirdiikleri ve
bu sebeple bunlara kargr bazr tedbirler

almak suretiyle sdmiiriiye

son

verilebilece[ini ve memlekete haytrk

alan

birer kurum bu suretle mtimkiin
olaca$ "cine siirtiliir". "Bu sebeple

kimselerin scizlerine bakrlrrsa daShk

iktidar ve muhalefet basrnr bu girketi

Morawitz de;

"iyi bilgi

bdlgelerde veya bedevi kabileler
arasrnda, kagakgrhsrn her srnrf halk

araslnda sug ortafr bulmasryla
savagmak hemen hemen imkdnsrz"33

oldu$unu belirtmektedir.
Bu arada "Kagakgrh$r yapanlann
bir krsmrnrn diiqiik gelirli askerler
olduSu, Abdtilhamid'in kagakgrl r$r
bastrramadr$nr, bu malumatr da Reji

miidUrlerinin ma pl6nlarrna
katrlmamrg olmasrnrn dnemli bir
nedeni olarak"34 buyuk bir olasrllkla
bu hususun gcisterilebilecegi iddialarr
da kugkusuz dikkat gekici bir konu
olmugtur.

ele alarak devri sabrk adr verilen
Abdiilhamit devrini yerin dibine
batlrmlglardtr."38

Yine 1908'de Namrk Kemal,
Osmanh vergi sisteminin genel bir
elegtirisini yaparken, en fazla Tuz ve
Ttittin inhisarlan'nln tizerinde durur

ve Tuz ve Ttitiin inhisarlan'nrn
"halkln ve devletin aleyhinde
oldu$una inandrfrnr" belirtir.39
Ancak, "Ttitiin Tekeline kargt olmakla
birlikte onun yerine nasrl bir sistemin
getirilmesi gerektigi ydniinden agrk
bir diigiinceye sahip degildir."ao
Ote yandan, olugturulan yeni

1902 yrhna gelindiginde ise
Reji'ye y<inelik gikdyetlerin artmasr

ydnetim, tilkenin grkarlarrnrn

lizerine, o zamana kadar Reji'ye kargr

edilen gelirin arttrnlmasrnrn 6nemi
tizerinde durur. Maliye Nezareti'nce

suskun bir politika izlemip olan II.
Abdiilhamit tarafindan *Dalriliye ve
Evkaf Nazrrlanndan kurulu bir heyet
sorunu incelemek ve gOriigmeler
yapmak tizere gdrevlendiri lmigtir.-35
Bdylece Reji girketi gartnamesi bir

kez daha incelenir, hatta Maliye
Bakanhgr Miisteqan Rrza Bey gaf,nlrr
ve gdrtigti ahnrr. 1908 yrlrna kadar bu
inceleme ve gdrtigmeler sUrer gider.

1908 yrlr baglarrnda ise, Reji

$irketi'nin imtiyaz

siiresinin
bitmesine birkag yrl kala, bagka
yabancr sermayedarlar da tiittin
tekelini ellerine gegirmenin yollannr
ararlar. II. Abdtilhamit, yaveri Miigir
Ahmet Zi.ilkifil Paqa' yr Amerikah
sermayedarlann temsilcileri ile g6riig-

gdzetilmesi gdr0giiyle, tUtiinden elde

bir komisyon olugturulur. Komisyon
bandrol ydnteminin Reji'den daha
yararll oldu$u, bu sayede tiittin ahm
ve satmtnln herkes tarafindan egit

$artlar altrnda ve

serbestEe

yaprlabilecefi, b0ylece yaratrlan
rekabet ortamlntn, tiitiin iireticisine
daha gok gelir getirecetini 6ne s0rer.

Ancak komisyonun bu gdriigtne
kargrlrk Meclis-i Mebusan'da da
kargrt gdri4lii kigiler vardrr ve bu durum grirtigmelerin sonuglandrnlma-

"Ttittin Tekeli" kanun tasansl
hazrlanl;'. Ancak bu kez Trablusgarb
ve Balkan Savaglarr baqlar ve
"Ordunun iagesi igin liizumlu olan
para"nrl4l bulunmast zorunlulu$uyla
tarihte bir kez daha Reji girketi'nin
karqrsrnda garesiz kaltnarak, girket
imtiyazrnln 15 yrl daha uzatrlmasr
koguluyla, Osmanlr Devletine Reji
ydnetimitarafindan 1 milyon 500 bin
Osmanlr Lirasr borg saSlanrr.42

Maliye Nazrn Rrfat Bey, Dahiliye
Nazrrr Taldt Bey' dir. Reji girketi l9l 3
tarihli bir protokol ile I 914 tarihinden

baqlayarak 15 yrl siireyle uzatrlr.43
Bu kez Osmanh Devleti adrna Reji

$irketi tarafrndan

Duyunu

Umumiye'ye borg karglhsr yafi nlacak
yrllrk miktar 800 bin Osmanh Lirasrna
grkanlrr. Ancak, 1922 yrlt Marfinda

yaprlan bir degigiklikle bu miktar
620. I I 8 Osmanlr Lirasrna indirilir.
29 Ekim 1923'de Cumhuriyet' in
ilanryla yabancrlara verilmig olan Reji

ve benzeri birtakrm imtiyazlar
yeniden gozden gegirilir ve 1923
ytlrnrn 17 $ubat - 4 Mart tarihleri
arasr nda "izmir ikti sat Kongresi,,nde
bu konu gdrtigiiltip, sonugta "Reji
Idare ve Usultiniin ilgasr" ile Ttitiin
ziraat ve ticareti serbest olup ihrag
edilecek ttitUnlerin iglenmig olmasr ve

tiitfin riisumunun miistehliklerden
mUsasrp surette istifasr oybirliSi ile
kabul edilmigtir."44
13 Haziran 1923 tarihinde Reji

$irketi ile Hiikiimet arasrnda bir
anlagma yaprlrr ve ertesi yrl 30
Temmuz 1924 tarihinde girketin

imtiyazt iptal edilerek, "Biitiin
mallan, haklan ve taahh[tleri,'45
Tiirkiye Cumhuriyeti Devletine geger.

1925 tarihinde "Osmanll

Devletinin agr - ve tiittin tireticileri

bakrmrndan act, hatta kanlr
miraslanndan biri olan TUttin Rejisi
4 milyon Tiirk lirastna satrn ahnarak
devletleqtirilir ve tiitUn tarihinde yeni

bir sayfa agtltr.a6g

maslna neden olur.

l9l I yrhnda Reji girketi'nin
kaldrnlmasr ve 7 yil stire ile bir
"Devlet inhisarr'nrn kurulmasr"
kararlagtrnlrr. l9l2 yrlrnda da bir

Kaynakga krsml25.
sayfadadrr
Eylir1

-
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6969 sayrh Zftai Micadele ve Zirai
Karantina Kanunu ve buna ba$h olarak

06.09.1964 taihve 6 13346 sayrliBakanlar

Kurulu ile ytiri.irliile konulan Zirai
Karantina y6netmeligi i.ilkemizde

tiiketilen veya ihrag edilen bitki, bitkisel

tiriin ve bitkisel sanayii iiriinlerinin
denetlenmesi, muayene edilmesi,

yApRA

bulunduklan veya yetigtirildikleri yerlerde
uygun temizleme ve teknik anndrma
ig_
lemlerinin yaprlmasr hiikme baflanmrgtrr.
-Bakanh[r
yukandaki grirevler
Tarrm
Koruma ve Kontrol Genel Miidrirliigiince
diizenlenen krsa siireli kurslara katrian
ve
kendilerine Zirai-Fiimigasy* op"rurtirti,

'n

1rUftiX

rrlrnicasvbnnr";fiffi ;,1,H3:l,Ii?"''veri,en
yry;,'l"1liilii::,1i'T"'3liT'.i
vE

rurtii

EKSPERI ?;:fru"::ffi1'ff.::[xif!ffrun

onemtt hale gelmesinedeni ile s6zii
edilen

ydnetmelikte 26.07.1995 giin ve
70 sayrh
Bakanhk oluru ile aday segimi, aranan
<izellikler ile yaprlacak kunlar, gahgma

gekilleri, grirevleri, yetkileri

ve

sorumluluklannda degigiklik yararan
ydnetmelik yiiriirlti[e girmiEtir.
Buna g<ire yrinetmeliIin ikinci
b6liimiindeki Ftimigasyon bperatririi,
yardrmcrsr ve Ustalarrnrn segimi
ve
E[itimi baglrSr altrndaki adaylarrn
nitelikleri madde 5_e frkrasrnda

GrufrfuT.Tf;";*jnir:;ffi
min A SLAN ".3:fi:il,.,?;: il:H:*::1.;.po,ama
rttrin reknoloj isi Ji-3,|l1:lffi il"?fr:'fiiJ]'"o"'il,,lJl:

E

MtihendiSi

Merzifon

rekel

Kantire bakrmrndan kayrplara yol agan

;i"11ffTn::ili:ffiJ ,f"ii,ff'li:

*ffifi#rl**r*r;ffiffi:i,';ll*
maddesine g6re Ti.ittin Eksperlerine
de

gdrev olarak verilmigtir.
Halen Tekel yaprak Tiittin iqletmeleri

ve Ticareti Mtiessesesi Mtdtirlti[ii

btinyesinde faaliyet gcisteren yaprak
Tiittin

igetme Miidiirltiklerimirin a"pliannOa
i9
tiiketim ihtiyacr _ ihrag imkanlan yada
stok

amact ile bulundurulan iqlenmig ve

iglenmemig

24
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Ekjm 1e9e

zararllardan korunmasr igin yaprlar
miicadelenin gekli, zamanr ve denetini

TUTUN EKSPERLERi YUKSEK.
OKULU mezunu Tiitiin Eksperleri rc
Tiitiin Teknolojisi Miihendislerincc
ytiriitiilmektedir.
Son ddnemle re kadar zaradllara karsr
yaprlan kimyasal miicadelede
Dichloruce
o/o50

firn ilaglar kullanrlmrg ancak gerek
tiir ilaca kargr zaianla

zararhmn bu

kazandrpr baSrgrkhk gerekse daha
etkili
sonug almabilmesi nedeni ile Fosfin

ilaglar

ile (Aliminium

ttirii
phospide

Magnezyum phospide) depo yada
fiimigasyonu geklinde igietme

-ef 'yltr
Mtidi.irliikterimiz
tiittin depolannda
zararh miicadelesine baglanmrgfi r.

Tekel Yaprak Tiittin igletmeleri ve
Ticareti Mtiessesesi Mtidiirlf.iEiiniin
08.07. I 998 giin ve g9 I 5 sayrh yaiianna
eklosfin Tiirti ilaglarla ilgili uygulama
Talimatrnrn I Maddesinde,;iqletme
Miidiirliigii biinyesinde Ftimigasyon
ekibi olugturulacaktrr', deni lmekiedir.
n Tekel yaprak Ttittin iglerme
- -.. Y"fifo
MtidiirlUsiimiizce
konu 29 .07 .199g t:arih
ve 848 sayiryazr ile ilgili Mtidiirltikler
aracrhfr ile Tanm ve Kciyigleri Bakanh[r
Koruma ve Kontrol Genel Miidtrltigil;
iletmiq ancak Bakan

lgtn 24.0g.1 99 g eiin
ve 20582 sayrlr cevabr yaztlarni,an
olumlu sonug ahnamamlgtlr.
Yukarrda s6z edilen Zirai Karantina
Fiimigasyon ydnetmeligi geregi Ftimi_
gl,ryon Operatrirliilti Belgesi almak igin

Ti.itiin Eksperleri ve Ttitiin Teknolojisi

Miihendisleri Zirai Karantina
Mtidiirliiklerince agrlan kurslara
katrlamamakta, bu nedenle

Miidiirli.iklerimiz kendi Fiimigasyon
Ekibini olugturamamaktad rr.
il yadailge Tanm Mtidiirliiklerinden
Fiimigasyon ekibi saglamada kargrlagrlan
zaman kayrplarr mi.icadelenin hzrnt
ve

etkinli$ini olumsuz etkilerken d6ner

seffnayeye ridenen bedel de ekonomik
kayba neden olmaktadrr.

Halbuki yaztmrz ekindeki TOKAT
F akiltesinin 06.06.1 gg 6 tarih
ve

Ziraat

04 nolu Faki.ilte Kurulu oturumunda
son
gekli verilen ve 1996 _ lggT Elitim
ve
dsretim yrhndan itibaren uygulanacak

olan Bitki Koruma Bdliimii Lisans

Programr (Ek-t), Tarla Bitkileri Bdliimii

yaprak itittinlerin Lisans
Programl (Ek_2),

Tarrm

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

BtiLTENi
Ekonomisi B6liimti Lisans
Programr (Ek-3), Bahge

Bitkileri Briliimii

Lisans

I

Programr (Ek-4), Tanm

I BOA, iradeler,
Meclis-i Mahsus,
,.Duyun_u
Umumiye
1300 (Trirkqe ve Fransrzca gdriisme
lT..ryVnMutluga!,
metinlerini
Reji
Soygunu,,, Birgererre Tiirk Tarihi
1e
iserir.); Meclis-i Mahsus, No:sz, ro
,nui,.*rr.
(Idare Meclisi Beyannamesi);
zo Niyazi Berkes,
Mectisi tvtatrsus,
iki yiiz yrldlr Neden
-'
28
Bocalyoruz,., ycin yayrnlan, No.
I, ty. s. 32.
.r^^ Tabacs,
Regie, co-intdres_se Des
-^, _
29 Ayrtntrrr birgi'i;;;
bkz. conti conte

Makinalarr Lisans programr
(Ek-5), Zoo Teknik Brjltimii
Lisans Programr (Ek_6) ite

3367,7.V,

ocJi#; o.g*,i*'"!_

Tiittn Eksperler yiiksek

L'empire ottoman, Cahier nes crrarees,
p,9, "T;1;;'K.1ill:rlu,'J" ,n,n.","
constantinople, Typo-LithographieDu
Joumalr.La Mucadele ve z.iJri r.t.irutiin

Turquie" 1s82,BoA,Meclis-iMahsus,::oz.No.

, u",tt: (Mad. l)
r Regie, co-intdresse'e

Okulu'nun da Ftimigasyon
Operatdrliigt igin ger:ekecek
bitkisel ve kimyasal alt yapr
bilgi donanlmrnt program_
lanna aldr!r hatta Ziraat
Faktiltesi bazr btiltmlerinin
Programlarrnda
hic
miifredata altnmamrs.
Orne!in Entomoloji gibi

Des Tabacs,
(mad. r), (mad.2),(mad.
!e.1c.nryes,

j'; ;:";'fffltJit

o Regie, Co-lntdressde
des Tabacs,
t'.tfr::.o_,1-"1anrC_hfer Des Charges, rnJ.

yakrnlrgr

maddesine',Ttitiin Eksperleri

Ytiksek Okulu,' ilavesi
yaprlmalrdrr.

Bu ydndeki galrgmalar
Ttittin Eksperleri yiiksek
Okulu, Ti.ittjn Eksperleri
Dernegi ve Tekel yaprak
Ti.itiln igletmeleri ve Ticareti
Mi.iessesesi Mi.idiirl iiEiince
koordineli bir gekilde itlititer
nezdinde yiiriitii lmel idir.
Yaprlacak galrgmadan
olumlu sonug ahnarak tilke

ekonomisine de katkr
sa!layaca!r umudu ile
saygrlar sunanm.
O

Birinci, 19. ;,;;;';i; tiuarrua",oflu
Hoca

Eil

Mehmet

ruturn, ,",n olruk
u.u.

malumatr

i"

il;;,"

kabil olmadr[rnr

n.jl'n't ourrerinin

birinden

De aldrgrnr.'belirtir.
1z uur.yi" a"ni, a.g.e.,
i:.
s. 40.
' bu paragral, "zlirraln Re.li'ce ve Reji,nin JJ Morawitz,
a.g.e.,-s.245.
zii*aa kargr olan hukuk ve vezaifine n.
uhkao,, :a A. p.urr, ;;.;., s. l7g; Tiitrin
cezaiyeye dair nizamname'lJ)iistur,
I. Tertip, citi Kagakgrrannrno;;;i,";rk.ri gtiglerinden
de
5 ( I ' Kanunisani r 299), s. 696-7*: i;;
zamanzamanhimaye orundukrarrna
iligkin bir
vararlanrlmrqtrr' irade rarihi r 5 Kanunuewel r302. argiv.bergesi.
Bo;; ;;o:l r 90 vr.
' 3tfi;;i;;;.
d Nusrer.
Turun Mesetesi.setanik, t326, s.7i.
i i"]r. ,u.

baktmrndan bir d<inem Ziraat

s<iz

ono-

30-31.

Egitim programlarrnrn

ilgililerce dtigiiniilmeli ve

1946, s.64; Naima
:erfi, No 4, istanbur, j80,
c11t:,'ir*u"i, i
s. l6l-32e; Ati
1ir1rri,

:e:i:k';onymes ilfJL;*'f:i:'f;f::'X?,il';f;

Fonctionnant En Turquie, Bank Imperial.
man, 2. edit. paris, r 904, s.

bdliimlere i.istiinliik bile

konusu yrinetmeli!in 5/e

Meneei,
Ens. yay., c.

i;Ji';lasakranan ..Duhan
q
iN,ran r99r), s. r4;
feloiresi'-oere;""r,
charles Morawitz, Turkiye variyesi, oer. guqS,ut
Uruga|, -riiitin'u. Kahveye Dair,,
-Bak.
Malive Tetkik Kururu, Marive
r.inr. i".. c.iiqi"r."ira'inni, ,. lt.
Yay. No: 188, Ankarq 1978, s. 230-231.
Jv Salih Zet i .t-ii,Li.,^,,^ T......._
'"

saflamrgtrr.

Fakiiltesine de ba[lanan
Tiitiin Eksperleri yiiksek
Okulu Tiitiin Eksperlerinin
Mi.ihendislik formasyon la_
nnrn da oldulu dLigiintildii_
$ilnde
Fiimigasyon
Operatrirliifii kurslarrnr
bagan ile tamamlayacapr

cahier

e);Duil;
zeil"4,Dersaadet,Marba'a-iosmani,r:o'z,s.ii.

dersleri de biinyesine alarak
konu ile ilgisi agrsrndan o

birbirine

No: _
^
De

(Kararname
'

_Okulu'nda Uygulanmrg
Lisans Programlan (Ek_
7,8,9,10) incelendiEinde
Tttiin Eksperleri yitsek

;

osMANLr DEVLETiNDE REJi
Simnri,NiN
KURULMASTNDAN SONRAKi
inr,isunun
Makalesinin Kaynakga Krsmrdrr.

v ''Mrigterek
iil Menfaa Reji
umumiye Gazetesi, t0 Ekim

36 Hayri
iaur.ri;. Hrlut"
rrlitrrq.g,i R..ii idaresinin satrn
r908.
arrnmasr rq1"-ir. ;biufiamio,e yaprran
rugvet
ru BoA, rrade-Dahrive,
e7767.
t:klifi", ilc.i;r;i;;l r*ihi Dergisi,
Sayr:
'Nusret,
a.g.e..
'I
s.21.
7. (N^i9an S7g), ,. 40."'
f

Mutlusa!, a.g.m., s.41.

0".,^","r?L1l_3lL,1i1Osmantr.D^evretinin
iktisadi yayrtrmr ve Direniq rssr_rsosj, lt,Uaxri
'' "'.
f
ll.fl
Iei#;;:;]1";.ii."'''
Yurt
4, Ankara (gubat l e87), s. 2e.
"
f+,.,
i;;ii;
;"";1"., Tiirkiye,de
J BoA. yrtdrz
Esas Evrakr, 14.2386, 126.ff LiberalizrninDofrrjl
fln,, Ist. 1982, s. 80.
"RejiMiifettiei NuriBey'in Raporu".
40 r
gerif Mardin,
e""d;;;.;:,;81.
r+ Edwin pears,
Life of Abdul Hamid, Mak_ Siyasal.
;;i;;r.
Makaleler
II, L
ers of the Nineteenth cent. edit. ey
".'s".y"i
Basii wilt_ uastr, i.l1nuui,
lns0;'
?o.baskr,
istanbut,
iams, New York, Henry Hult and
Comp.LSf Z,;. 1990, s.70.
ttn',rtoru*itz,a.g.e.,s.245.,nrrul.litt'Paqa'nrnHatrrarar,istanbur,
3

'

'u Regie. Co-lnte'ressee Des Tabacs,
L'emp;ry Ottoman. Chaier Des Charges.
A1.'3.
I / BoA,
iraderer-Mecris-i Mahsis.3753.
I

ve No'

De
No.

2.

42 a.g.e.,
s. 5g.

43

;. ;;.-ot9un.

44 ";.;.:
cu;ll,

Kongresi, tszl-,

ir

f

iirkiye lktisat

ir,"uaberler, Bergerer,

yorumlar,3. baskr,
Erson. a,g.e.. s.96.
Ankara, 1981, s.359_390.
!1*1ru
DoEun Avcrollu.-T.tirkiye'nin Diizeni,
45 izzet r'run,'"iu,un
'l
Mamureri
_
^..
Dtin-Bugiin-Yarrn-Birinci
Kitap, istanbul, lgig', Sanayinde r"r"
f

s.

135.
135.

]f g*tr..t,

a.g,e., s,

11
33.

33.

ij4L S:.j..Ll.g.e-,
BoA. BEo, 128200.
s,

BEO. 700/70 (tetgraf metni)
;; _89A,
,a
BOA, BEO,256447

r)

Hiisel in Avni, Bir ya'm Mristemrike
Tarihi, sinan Mat., Negriy'at E_vi, ist.
tg32, s.

a^,c,-n^_
Agrsrndan

Tutun ve

r.rlri"in Ulke Ekonomisi
n
:
D.g;;;;j.r.ilr*si
ve GeliEmeler,,,

rur[" V..rii.ri

Sunuyt Sorunlarr

,sem.i1e1r.r.inrilirrj..i (24_z6Ekimte77,
I3m]t),
Tekel

Tarihsiz, s. 15.

c.".i'liiiorirliigii,

yay. No:

Korkut Boratav, Trirkiye iktisat Tarihi

^^^46
oruq r sos-rsts,
i.f^uriui.,r"rrn0), s. 35; Bilsay
Kurq, Belgererte 'rurtiye Iktisat poritikasr
+0.
zo Nivazi Berkes,
iki yuz yrrdrr Neden a2^z;i-tolzj i. cir,, *"" *o. 569,
Ankar4
Bocalryoruz", Y6n yayrnlan, No. l,
' ""ri"
iStt, ,. 7g.'
fy. s. 32.
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Bu sayfalardu

p:l

de gdrmeye ,lb:n: bu
ui, uurTrr.-iiiliil g'rirtigiinii noktada, sanat sanat igindi
savunanrar aa oracatt,l
:'rtrgtmrz

li;;L

. B.riJlenim',",
#::l'ff,f,ffiT,lT3l3;Jil*ii
biryayrnorgamyakrg'nnasr
".1::,.,ll. .fudu.

'mesleki'
yaprlryorolsa da, Oence.bir.bitgisayar
dergisi gibi insanrn teknik
f.o"uiu.
ici

fersefesl

*..iilT; :, iTi:ffi:,i;,i,liliill
t; ;;;;
oiarJ ii.mesinAeCir.

k"uyu"ruf gittigi

td"

yup,rrnu' gerektigi ana
ir".ina"
gekillenecektir.
-i

sahip deSitdir ( Tiitiinte
itgili
yaprlan gahgmalann artmasr
isteEi

Toplumsal
ve hayatrmrzdahepirnizin ortak
dilegi
;l ;;n," arrmasr ve bundan mumktin
;;"q, kadarengenishatkkirlelerinin
6zellegtirme' y6netim, vs.
"iii; yararranmasrdrr.
toplumsai
boyutlu mesleki konular,
$'piesiz bunun igin
ii,rlr'n, r"gr,.i-";n,
gdzlemyantan,cur'$*runn ;;;.k*
r;;uri iJirutruru sahip grkan yagaorgr
.yktiler gibi sonucta bu tirkeyi
biringri
v" ,.irl",".,n varrrfr scizkonusudur.
iilkemiz insanrnr
Bu

dilesini bir ktigede, saktr tutarit
Biiltenimizde gerek *"rf"ti

SANAT

uznnixE

konu eden yurri*
nokruou bi lincin geligrnesine
yayrnranmaktadrr. Buradan
bi lirn
trareketre tlaur runut aa yardrmcr
orabilir. Hatta

ai,

ffiT';i,qjip*r"' ;iir"#r.,,iri

li{:ftl"lxKirH:
::!3iil1,1i,H;,:

.:

.-

jt,,*{UililTJilffi

de

,:;l'#;T,i"[,7

,i,?1,ry'

Pn,- havar #11 lX;:n1'*ft1','l;'"#ilffi:
av,,'tyagirerim'.,p*'"u *n'nruj:U,:j;hJil'nsanrarrn
XIX. yiizyrlrn
esterik lanatgr, anlatnak isredifi
kuramctst ve sanat.0nli
her
elegtirmeni

_.-

:r14".,{?.-i r-'

lrff
",",o,

.

f"!:JTfi}]Jil?,3":ot'"
o

uii,

n

i,

e

ui'

*".0""g, seslere, boyalaradrikecektir;

'oi *

io[,,",. s.zrerre, boyatartayeni

fi il:ii:lXl,:::iJ llll#'li:1fi
ur. ftoiit"r",.tir.f

"",
igindir"
'birim",birirn

drigiincesi kadar acavio .igindi."
bir diiqtincedir.

-,,.f,t

bir

Hl,T;:

Bu etkinrik iginde

;;;, yeni bir dire. yeni bir anrarrma
Begeri faaliyetlerin
insana
i;;;"r.
Sanatra biqimlenen
li.,ny
hizmetetmekleytikiim'idri1ler,rotsa
r"u""i.1r,,,**;;;
t(rsrr ve gereksiz uEragmalar
olarak ,oiln,uf rnur, yafamda,,(4).
"i#iU O,O,*
kallrlar. Servet, iisan.taraflndan
nu.ug,Ltumalardan
kullanrlmak; bilim,. inrunu
yoi u,OJrr,, cizneline bir hareketle;
96zatttptmrzda
vardrr. sunut ua
trrilsrr genel olarak
"*"ar au.sarl,
otarak sanar,n
flljlllfk-1'rin
sanattn, r^6,..._^^r
bir
toplumsal
iyiligi gozonti;;
zevk ornramur,a,,,,<,,.ttT'"1lj;fj:''
!:l:":kendini;;;;;;r;;, var edis

il;

Fatih UZI\rAy
Tiittin Eksperi
fat i huz nay@h

o

tm a i L

com

sanats, hay at.n n"rn"i
e-.-.c'.",

l]:

i; o,,j ;;l?;.".,ff :0,,. tl,un'
l;
f;
ffi;
esirinde
;;;;
",,
duygu
iquri,*r'l;TJolr, f#il];:il
": ),,?i:
diigrince demetini, sanatrn
kcikeninieki ;;;;"r" kitrerer
". triketimi
tarafindan
vu*t'eiuj
arg,ranrsr b-Jfru,n,ndu
H,ilrn#,?,*1ifl:ll.
yola. grkarak olugturdugu
(tiyatro, giir, roman,

r,.'

_

6,'

in,uniuil'

ffi

dtiltim renrier',"oi'.

'#[i";iJffi:f;;
.ui,un ,#;,J;,[ffk_r[iiJi"rj;";:

dnemri ui, runur ueuf hem-ae

j

f,i"lll,ll'irl rX;,davranr$la'n' u''
.,,sanat bir"yaratrdrr,,,s.ersekri*in
kopya
editmesi delitdir,,,.r:

zarnanda

bir sanatsrnri;-l::

il; ;;;;

ko
syrtrL

-

Ektun 1999

n u I m as

r as

r

srn

dan au u"

r

kenoi eerqeverrnin a,e,nu

irlJ;iJll,'i:ffil,J'I;lr *l;:

.*'.nlr,nbirgdzrimrinii yaptr{umzda
;;;;;;, ki, sanar riretimi it. ,unu,

y.o;,;
ortaya ftiketir
i.r
oiJ ;;il;';,
"vi.l

yazartyla arasrndaki rarKln
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TUTUN EKSPERLERi

nnnNnGi

nUlrnNi
siyasal ve dinsel iliqkilerdeki
deliqimlerde, toplumdaki maner.i
ktlttiriin, ahldkrn ve gereksinimlerin
evrimiyle belirlenmektedir

(ir.

Gergekten giintimriz Trirkil'es inde.
Karacaollan, Yunus Emre. \esimi. r.s.
gibi gergek halk sanatqrlsrr r&r@{ry115

olan bereketli Anadolu topragr
kiilti.irtintin iizerinden sanki bir
buldozer gegi1.or. L-lkemizin son
yrllarda geqirdigi

in rinin Ierinden
olan kcige ddnmecilik: r'icdanr. ahldkr,
sr-irec

diinistltigii,vs. her tiirlti insani giizel

davranrg, dtigiince bigimlerini,
rskartaya grkarttp deler namrna ne
varsa tahrip edii'or. insanlarrn,
uzaydaki kara delikler _eibi doyumsuz

bir tiiketim grlgrnlrgrna kaprldr[r,

sanatsal krllttir di.izeyini kendisine
sunulan yanrlsamalr gergeklikle
belirleyebilen geniq insan kitleleri...
iqin iginden grkrlmaz gibi grirtinen

bu paradoksu, matematiksel bir
denkleme gerekli verileri yerlegtirip,
giizebilmek gibi bir $ansrmtz neyank

ki

mevcut

bulunmuyor.

Yapabilirli!imizi belirleyebilecek
faktcirleri tanrmlayabilmemiz igin,
herhalde en olasr yol, yazar-elegtirmen
C engiz Giindogdu' nun qu sdyledikleri

iizerine kafa yormaktan gegiyor {6).
Bir dtigtiniin

"Size soruyorum.

bakahm. Bilingsizce neleri alkrgladrnrz
gimdiye dek. Kag tapon sanatgryr bag

tact ettiniz. Sanatr bu derkeye
diigtirdtini.iz... Kag kiqi sizin

gizel

bagan ve iktidar hrrsrnrn, dolayrsryla

afkrglarrntzla

bireycili$in naralar atarak iistLinltilrinti

umudunuzu yerle bir etti.
Siz sayrn sanatgr... Bir dtigiintin
bakahm. Kof bir alkrg u[runa sanatt

kabul ettirmeye gahgtrgr bir d6nemde,

toplumun sa[lrklr refleksler
geligtirebilece[ini diigi.inmek bence
fazlaca bir iyimserlik olur. Bciylesine
kirletilen bir ortamda sanat adrna
ti.iketilmek izere pazara sahverilen

(s0zde) sanatsal iirtinlerin

ve

ya$ama

nasrl yozlagtrrdrnrz. Halkrn estetik

bilincini, eleqtiri yetene[ini

nasrl
krirelttiniz. Bi.itiin bunlan bir alkrg igin
y ap1:rpmtz i gin sorumlusunuz.

Siz sayrn aydrn... Bir dtiqtintin
bakalrm. Neler yazdrnrz, neler

sanatgrlarrn niteliginin de bu genel
durumun paralelinde olaca[r agrktrr.

sdylediniz gimdiye dek... Nasrl alkrg

artrk,

tuttunuz, nasrl alkrg tutturdunuz...

Nitekim insanlar

sevgililerine kargr duymalarr gereken
hassas ve ince insani duygularr, bir

garkrdaki "krz hepsi senin mi?"
ctimlesinin
l avanlr_Ernda
dillendirmekte. toplumumuzun acrh.
sevingli yagam deneyimlerinden dolan

halk tiirkiilerini (Atilla Tag gibi
sanatgrlarrn (?)), sanki bir dans
pargasrymr$

gibi korkung bir gekilde

dej enerasyonundan sonra

ti[renmekte
giilme-e$endirme niteli!i bulunan
k6keni yi.izlerce-binlerce yrh zorlay an

Nast

olanakhdlr. Sonug itibari ile grinilen
gudur ki; birbirini tahrik eden iki unsur
sdz konusudur. Birincisi hayatlan,
gergeklikten iligkisini kopanp yi.iziinii
paraya d6,nen sdziimona sanatgrlar,

ikincisi ise kendi sanatsal kiiltiir
gereksinimlerini, ilgisini, be[enisini

DEGiRMENDERE

KURTULUg SireSiruoe
AGIR YARALIOLARAK
HASTANEYE SEVK EDiLMigriR.

KUMRAL SAQL|, 57 YA$|NDA
IRTIBAT TEL: 0.212. 588 97 79 .585 46 69
0.532.315 03 26.411 18 95

bazt

dumura u$rattrnrz alkrglarla...siz de
sorumlusunuz olup bitenlerden.
Son sciz sana sevgili okur. Her tiirlti
alkrgr kugkuyla kargrla. Alkrgrn seni

allak bullak etmesine, elegtiri
yetene[ini kdreltmesine izin verme.

$unu higbir zaman unutma:
Alkglayan sorumludur"g

BA$ARI
Dtigtinmek

ve
sciylemek kolay, fakat

ya$amak;bagarr ile
sonuglandrrmak gok
zordur.

KAYNAKQA:

seviyesizlipin en ug srnrrlarrnda
gezinen (geyik mi geyik) garip

Bu listeyi tiyatro oyunlarrndan
romanlara, qiire kadar uzatmak

putlagtrrdrnrz

adamlan...Nasrl halkrn beynini

komedyayr, Cem ytlmaz gibi
yaratrklarda gdrmekledir.

I

C6IcUT

1-QERNI$EVSKi
Eserleri

Toplu

C.l, S.33-34

2-TIMUQIN A,

ESTETiK

3-A.c.E.

s.7

s.9
4-A.G.E.

s,

5.KAGAN M.

ESTETiK

182

ve SANAT DERSLERI 5,504

6-GTINDOGDU
s.132

ZiyacOKALP
Deneyip

de

bagaramayanlan de[il
yarirzcadenemeye bile

kalkmayanlan yarg:ira.

C. : ELESTiRI
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QEviRi
Burhan NALBANI

FRANSA'DA TI.,TUN
KAR$rTt
onvn

Tiitiin igteme

ilr

Fab.Md.yrd.
burhann@hotmail.com

givoe

Fransa,da, Ulusal Sa[lrl

igirtrt

DEMoGRarisi ve

rurerinn

K,ur.uluguna baglr yerel

bir Orliir
Rothmans
R.J.Reynolds ve Seita,yr, sigari
dumanr kdkenli hastahklara sJber

Philip Morris,

UIIAYNA, fljTrjN
YATIRIMLARINT
CEZBETM.EYE DEVAM
ED|YOR.

rennrtirui

Qin.de 15 yag iizeri sigara igme
oranr, 1986,da yol3,3 iken bu

olma konusunda mahkemeye verdi
vr

oran

1997' de %o32,9, ayiikseldi.
igicilerin

f"j si Siinde 40 sigara, oht3,igiinde
20-39 sigara, yo3g'i gtinOe iO_tO
sigara, %o27,si gtinde 5_9 arasrnda

sigara igiyor. Geriye kalan %o20,si
de
l-4 arasrnda sigara igiyor.

Ttittin Ekonomi Enstitrisri,ne

%o1.5

oranrnda azalma olaca$r tahmin

ediliyor,

Qin Devlet istatistik Btirosu,na

gdre, kalite ve tatmin bakrmrndan
en

iyi sigara iiretimini yunnan Hongta
Group yapryor,

20.milyon mark yafi ran girket; glgen

arasrnda yatrnm yapacagrnr
bildirdi.
Gegen 5 yilda 37 milyon dolar yatrrrm

ediliyor. Ancak 2000 yrhndan
20t0

yrlrna dopru sigara tiiketim
inde

I

yrlki vergilerin yiikselmesi ytiziinjen

Philip Morris ise; knarti. ttirtin
fabrikasrna l5-16 milyon dolar

sonra, 2010 yrhna kadar igici
sayrsrnrn

tahmin

Ukrayna sigara fabrikasrna 35
milyon

mark yatlnm yapaca$rnr duyurdu.
UJ<rayna'ya 1993 yrhndan bu
yana
%o30'luk bir kar diigiigri ya$amr$tr.

gdre;1997 yrhndaki 303 milyon
igici,
2000 yrhnda 307 milyona ulagacak.
Asrrn baglangrcrndaki duraklamadan

3?l milyona grkacagr

Alman $irketi Reemtsma, iki
.

yapan girket, Uretimi 2 milyargubuk

r1gu.19T,
milyar euuut rigurafa
_1t
ytikseltti. Kharkic
Fabrikasr, ULayna

sigara iiretiminin % I g.6,srnr
riretiyor
ve cinilmiizdeki 5 yrlda iiretimini
13
milyar gubuk sigaraya ytikseltmeyi
hedefliyor.

Tobacco Reporter

Tobacco Reporter

zarara kargrhk 8.t milyor
:]:ry
USA dolan

tutannda tazminat istedi.

Kurulugun beyantna giire; sigara
krikenli hastalrklarrn tedavisinde,

yaklagrk olarak yrlda 3.7
milyon dolar
harcanmakta. Fransrz Utusat Saghk
kurulugundan bir scjzcti ise; tiiketiciler
sigara igme riski konusunda
doAru bir
gekilde uyanlmadrfr stirece,
bJ Oava

Konusunun devam edece$ini ve
olugan zarara kargrhk olarak-her yrl

3.8 milyon dolarllk tazminatn

istene.bileceSini sciyledi. Sigara
rgmentn, sosyal kabul gdrdiigti
ve
sigara tiiketimine kargr genig bir
toleransm oldulu Fransa'di
bu dava,
bu gegit davalarn ilkini olugturuyor.

Associated press'in bildirdigine g6re
Seita, sdylenen zararrn hesabrnrn,
yanlrghklarla dolu oldugunu
ve agrlan
davanrn yersiz oldu[unu sdyledi.

Afustos 1999

Tobacco Reporter
A[ustos 1999

Temmuz 1999

giN'DE BLEND Tipi
IGARALARIN URET|M

.

rriKEriMiRnrrr

1980 yrllnda Flue_cured, Burley

ve di$er tatlandrncrlardan yaptlan
blend tipi sigaralann tiretimi
29,6S
milyar gubuk iken, bu miktar 90,h
frJt.aral 80,8 milyar gubuk sigaraya
grktr. Ancak talebin arza g6re
gok
yiiksek ve talebin 250 milyar guUuk
si.gara dolayrnda oldugu taimin

ediliyor.

EyLlrL

-

Temmuz 1999
Ekj.n 1999

rtJrtiru STOGU
ytixseliYOR

DUNYA

Washington post,taki bir

makaleye g6re; ttiti.in bitkisi, TNT
ve

Nitrogliserin gibi

patlayrcr

maddel erin i gindeki kararslz
unsurlarr

ndtralize edebiliyor.

Cambridge Universitesi,nden Neil

C. Bruce ve arkadaglan tarafindan

yaprlan Iaboratuar testlerinden,
tiitrin

bitkisinin patlayrcr kimyasallann
etkisini s6ndtiren enzimler iirettikleri
anlagrldr.

Tobacco Reporter

A
ZA

TLiTIIN, PATLAYICMADDELERi ruornelize

Tobacco Reporteri

Haziran 1999

S

on zaman

la r da

kazanilan dav alar

ve sigarayr brrakma kampanyalan,
ttittin stoklannr arttrrdr. Bir-girket

taraflndan haztrlanan stok

endeksinde; tiitiin mahsulil,
% I 0.g,lik
oran ile en iyi ikinci artrg performansr

gdsteren iiriin olarak gdsteriliyor.
Oysa analistlere gdre bu oranln
dniimiizdeki aylarda %o20, lere doftru
ytikseleceli tahmin edi liyor.
Tobacco Reporter
A[ustos 1999
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BNTNDN SF4r\m,m
toplum 0rgtitlerinin anlayrg gcisterece_

!i
ABD'li bilim adamlarr een
teknoloj isi kullanarak, tritriiden. kan
proteini ve prhtrlagmayr hrzlandrncr
maddeler elde ettiler. pacific North_
west National Laboratory: PNNL
(Pasifik Kuzey Batr Milli Laboratuan)
uzmanlan, getigtirdikleri bu yOntem
ile yara kapatrcr ve hemofili hastalan
igin ilaglann, gok daha ucuza

maledilebilece[ini bildirdiler.
Uygulanan metot ile fi.itiin
bitki lerinden, hemofi li hastalannrn
tedavisinde kullanrlan kan prhtrlagma

faktoru VIII ve yine prhtrlagmaya yol
aqarak yaralailn kapanmasrnr sallayan
faktdr XIII ile trombin elde edildi.
POSTA
07.08.1999

Bakanlar Kurulu, 9 tuzlantn
igletmesini, l0 yrl siireyle Ozel
kuruluglara devretti. Resmi Gazete,de
yayrmlanan karara g0re; Tekel
tarafrndan hig igletilmemig ya da
igletmesinden vazgegilmig kaya
kaynak tuzlannr, mahalli ihtiyaglann
kargrlanmasr amactyla l0 yrl siire ile

belirlenen dzel sektcir kuruluglan
igletecek. igletmesi devredilen tuzlalar
ile bunlarr igletecek kuruluqlar g6yle:
VARTiK (Erzincan): tercan itgesi
Kdylere Hizmet Gdtiirme Birligi,
GoNELi (Tunceli): Piilumur
Belediyesi, HIVIR (Tunceli): piiliimiir
Belediyesi, ZIRKi, $iRVAN, SULHA

ABD'nde ,,sa$hSa zarar yeriyor,'
gerekgesiyle, sigara iireticisi fi rmalar
aleyhine agrlan milyarlarca dolarhk
davalar sonuglanrrken, iiretici fi rmalar
da kendilerinden tazminat olarak
ahnan paralarr grkarmak igin sigara
fi yatlarrna zam y apry orlzr. ABD' nde
yerel ydnetimlbrin, sigara firmalanna
grkardrklan milyarhk faturalardan pav
alamadrklannt sdyleyen sigara
tiryakileri, yerel hi.ikiimetlerin,.saEItk
masrafl an" diye kestikler i cezalari,
yaprlan zamlarla sigara igenlerden
ahndt$rnr dne siiriiyorlar.
Son zamla sigaranrn paket
fiyatrnrn l8 cent arttrrrldr$, sigara
fi rmalanna kesilen cezalardan son-ra
zamlartn toplam oranlnln yiizde yiize
ulaqtr$t ve bir paket sigaranrn fiyatmm
3,74 dolara Qrktrgr bildiriliyor.
ABD'nde son bir yrl iqinde sigara
satan binlerce dtikkanrn agrldrlrnr

belirten yetkililer, yaghlann sigara
igmeyi brrakmasma kargrhk, genglerin
ve 6[rencilerin sigaraya bagladrklarrnr
ve ABD'nde gengler arasrnda sigara
ve uyugturucu kullanmrnrn gittikqe
ytikse ldigini ifade ediyorlar.

Wall Street uzmanlan, sigara
fiyatlarrna bu yrl ilk defazamyapan
Philip Monis'in, yrlm geri kalan
krsmrnda kdnnr arftrraca$mr ve
yatlnmclnrn, sektdre olan giiveninin
artacagml belirtiyorlar.
DUNYA
01.(D.1999

TURKiYE
22.08.1999

geldi[inde herkesin tepki
ldsterdigini
belirterek, bugiin toplumun biitUn
kesimlerinin dzellegtirmeden yana
tavr koydugun s6yledi.
Tekel'in diler KiT'lerden farkh
oldu$unu ve lzelkanunu
bulundugunu ifade eden yiicelen, bu
nedenle Tekel'de 0zellegtirmenin
hemen yaprlamadr$rnm vurguladt.

Bakan Yiicelen, gOyle devam etti:

"Tekel'de yapmaya gahgtrSrmrz, hem
kurumun kendi kanunundan doEan
sakrncalarr oftadan kaldrrmaya

ydnelik hukuki galrgmalar, hem de
dzellegtirmeye yrinelik gahgmalar.
2 yrldrr Akhisar Sigara Fabrikasr ile
Qamaltr Tuzlasr,nda yabancr ortak
ahnmasr yoluyla ktsmi Ozellegtirme
yaprlmast giindemde.

Qahgmalanmz

tamamlanmc a, 6zel kanunun

grkarrlmasr igin teklifte bulunacaErz.
Tekel'in en biiyiik faaliyeti, Ureticiyi
desteklemek. Qahganlar,
Ozellegtirmeden dolayr zarar
gcirmeyecektir. Kurumun hangi birimi
dzellegirse rizeilegsin, tireticiye destek
olmaya devam edece$iz. Ancak orta

yolu bulmak kolay delil."

Akhisar Sigara Fabrikasl'nln
i$letneye sokulabilmesi igin 2g0
milyon dolarhk yatrnm yaprlmasr
gerektigini kaydeden Bakan yiicelen,

YUCELEN, Tekel' in dzellegtirilme_

g6riiniiyor. Ama yabancr ortak almak
igin de her tavizj verecek degiliz.
Gerekirse elimizdeki bazr gayrr
menkulleri elden grkararak hem

sinde, gahganlann hiqbir zarar
g0rmeyecegini s0yleyerek, endige
duyulmamasrnr stiyledi.Devlet Bakanr

Akhisar'daki fabrikayr iiretime
gegirebiliriz, hem de fabrikalanmzr
modernize edebiliriz" dedi.

..

Kaymakamh$r Kriylere Hizmet
Gdtiirme Birligi.

Sigara iiretiminin agamalairnr
inceleyen, fabrika hakkrnda yetkililerden bilgi alan yiicelen, Tiirkiye,de
Ozel legtirmenin gereginden fazla
tartrgrldr$mr, konunun ilk eilndeme

"Bu yrl bu parayr oraya yatffamayaca_
lrmtza g0re, yabancr ortak almak sart

ve SERHAL(Siirt): Siirt il6zel
Idaresi, TUZHiSAR(Sivas): Orinsan
Ing. Tic. Ve San. Ltd. gti.,

PEROBEY(A$r); Habur

gekli bulmaya gahgtrklannr bildirdi.

Yiicelen, izmir Valisi Kemal NEH_
ROZOGLU ve TekelGenel Miidtirii
Mehmet AKBAY ile birlikte Tekel,in
Alsancak Sigara Fabrikasr'nr sezdi.

Devlet Bakanr Riigtii Kazrm

Yiicelen, Tekel' in 6zellegtirilmesinde
geffaf, gahganlarrn, vatandagrn, sivil

YENI ASIR
t6.07.1999
Eylirl
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BNINDN sE0tw,m
sonlandrrrr" diyen 6zet, bu tarlalarda

grubun, bu tilkedeki sigara pazarrnrn
0' inin kontroltinii ele gegirece$i

bagka bir iiriiniin yetigtirilmesi de

Tekel'in eski genel miidiirleri.
sigara fabrikalarrnln dzellegtirilmesine
kargr grktrklarrnr belirterek. bu
kurumun ekonomik ve sosval
misyonunun oldu$unu ve Ozellegtirme
kapsamrnda bulunmadrlrnr sdylerken,
TEKEL in adrnrn Tiirkiye iginNamus
olduluna igaret ettiler. Eski TEKEL
Genel Mudiirii Orhan OZET,
TEKEUe ait sigara fabrikalarnm
yenilenmesinin sadece dzelleqtirmeyle
olmayaca$mr, kuruluqun, moderni_
zasyonunu sa$layacak ekonomik

giictiniin bulundugunu ifade etti.
Ozet, TEKEL,in elindeki gayrr
menkullerin bazrlannrn
degerlendirilerek kaynak

yaratrlabilecetini ve bunun da yatrlm,
tevsi ve yenilemede

kullanrlabileceSini anlattr. Tekel'in
British American Tobacco (BAT) ile
yaptlgr dn anlagmanm gegerli
olamayaca$rru, bunun ypK
kararlarma ve hukuka aykrrr oldulunu
ileri stiren Ozet, gOyle dedi:

"TEKEL'e kaynak yarafi lmak
isteniyorsa, bu, kurulugun elinde

mtimktin olmayaca$rndan, tiiflin
iireticisinin agh$a ve yoksulluga
mahkum edilecelini kaydetti.
Eski TEKEL Genel Miidiiri.i
Mustafa GUQLU de, sigara fabrikala_
nnm Ozellegtirilmesine giddetle kargr

fabrikalanrun ozellegtiiilmesine yiizde

"Sigara fabrikalarrnrn
dzellegtirilmesiyle ABD blend tipi
sigaralar, ig pazarahakim olacakirr.
Bu da Tiirk tiitiin iiretimini

30
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DUN'A
21.07.1999

bahanesiyle yaklagrldrgrnr kaydederlk,

$r anlagmaya da anlam veremediEini

dile getirerek gOyle konugtu:
"Ne olmug ki, piyasada TEKEL
iiri.inleri kargrlanamryormug? Nigin
Akhisar igin BAT ile 0n anlaqma
yaprlmrg? TEKEL bugtin tiim
yatrrmlannr ve modernizasyonunu
yapabilecek giigtedir. TEKEL giigsiiz
mii kalmrg, zayrflamrg mr? Ne olmug
da sigara fabrikalanm modernize
edemiyor? BAT ile yaprlan
anlaqmayl4 TEKEL, Akhisar' daki
tesisini detil markasrnr OzelleEtimrig
oluyor. TEKEL'in adrnrn $zelle;mesi
de kabul edilemez.
TEKEL' in dzelleftirme kapsammda bir

yiiz kargr oldu$unu belirterek. bunun
Ttirk tiitiinciiliiliine ve gi ftgisine
biiyiik zararlar verece[ini savundu.

pazarlanndaki faal iyetlerini
birleqtirmeye bapladr.

"Teknoloji eskiligi nedeniyle fabrikalara Ozellegtirme kr hfr hazrlanamaz,,
dedi. Giiglti, TEKEL'in BAT ile yaph_

Giiglti, "Yeni Rakr mar*asl nasrl

Ozet, TEKEL'in sisara

iirettigi Dunill ve Rothmans
markalarrnr biinyesine katmrgtr. Grup
aynca, Singapur glbi bazr

Gtiglii, sigara fabrikalarrrun Ozel_
legtirilmesi istefiine, teknoloji eskiligi

elden grkanlan gayn menkuller

Fabrikasr igin 2g0 milyoi dolar
yahnma ihtiyag oldulu s0yleniyor.
Bu
gok abartrh bir rakam. Bu tesisin
faaliyete baglamasr igin gerekli
kaynak 75 milyon dolardrr."

belirtildi. BAT, gegti$imii ay S rnityu,
dolar kargrhgrnda Rothmans
Internatronal'r satm almrg ve firmanrn

oldugunu belirterek,,TEKEL, marka_
smrn bir namus oldu$unu vurguladr.

bulunan ve bugiin TEKEL tarafindan
kullanrlmayan, toplam de[eri
bilinmeyen ve bir krsmr yok pahasrna
olabilir. istanbul/Mecidiyek0y, de
Lik0r Fabrikasr'nm bulundu$u arsa
gok deSerli. Bu, bir spor kuliibiine
satilmak iizere bogaltrldr. Bugiinkti
rayigle burann degeri yaklagrk 100
milyon dolar. Akhisar Sisara

%o7

KiT olmadrSrna aftkat ieten

satrlamazsa, TEKEL'in sigara markasr
da satrlamaz" diye konugu.

Ekonomide, devletgili$in
-kalelerinden
TEKEL

en biiyiik

tarihe karrgryor.
Devleti igki, sigara ve tuz iiretiminden
gekmeye hazrlanan htikiimet, ilk
adrm
olarak rakryr cizellegtiriyor.
Rakrnrn tizellegtirilrnesine iligkin
tasan, Ecevit'in imzasryla TBMM,ve
sevk edildi. Tasan ile rakurrn, uluslar
arasr alanda bir TUrk igkisi olarak
tescil edilrnesi saflanryor. Rakr, yasal

koruma altma

almryor.

Tasarr.

fimralara $u $artlarr getiriyor:

Yrlhkiiretim enazl milyon litre

olacak; Yeni teknoloji ile entegre tesis
kurulacak; Rakr iiretimi Ttirkiye'de
yaprlabilecek; Alkoltin y'nzde 65,
i
iiztim kdkenli olacak; Rakr, Tiirk Grda
Kodeksi'ne uygun olarak iiretilecek.

HURRIYET

CUMIIURiYET

24.07.1999

25.07.1998

.

Diinyarun Onde gelen sigara
iireticilerinden Rothmans' r n Malena
birimi, Malaysian Tobacco, yu 202.5
milyon dolarc(769.5 ringit) satrn
ahyor. Rothmans of pall Mall'dan
yaprlan agrklamada, diinyann en
btyiik ikinci sigara iireticisi olan Brit_
ish American Tobacco'nun (BAT)

btinyesindeki Malaysian Tobacco,nun
satm almmastyla olugturulacak

Hiikiimet, milli igkirakryr koruma

altma ahyor. Meclis Sanayi ve Ticaret
Komisyonu'nda yarrn gdriigiilecek
olan Ispirtolu igkiler inhisan

Kanunu'nda deligiklik 0ngdren tasarr
ile igki satqr, yeni esaslara
ballanacak. Tasanyla, rakrnrn Auuoa
Birli$i'nce tescili, sahte iiretimin
engellenmesi ve sadece Tiirkiye'de

tiretilmesi

hedefleniyor.

DiiNyA
04.08.1999
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BASilNDN SE0r\m,m
Akbay, tiiti.in iireticisine bu yrl 209

trilyon lira ddeyeceklerini, bunun 167
trilyon lirasrnrn ddendi$ini, kalan 43
trilyon liranrn ise A$ustos sonunda
Tekel'in Moldova'da sigara
fabrikasl kurmasrnm yanr slra,
Azerbaycan ve Krrgzistan bagta
olmak tizere Orta Asya ve Tiirk

Cumhuriyetleri'nde de yattnm
olanaklan aradrgr bildirildi.
Tekel Genel Mi.idiiru Mehmet
AKBAY Tekel'in giiglii bir kuruluq
oldu$unu belirterek, "Bu yrl sonu 2.5
milyar dolar ciro hedefimiz var" dedi.
Akbay, Tekel' in kar -zarar hesabrnda
gu anda ktigtk miktarda zararda
oldupuna igaret ederek, cintimiizdeki
aylarda yaprlacak fiyat
ayarlamalarryla ytl sonunda bu zarann

kapatrlabilecefiini, bir miktar da kar
sa!layacaklarrnr s0yledi.
Akbay, "Programrmrzda, yrl sonu
kdr hedefimiz var, ama bunun
gergeklegmesi yrl sonuna kadar olan
si,irede yaganacak geligmelere ve yeni
bir fiyat ayarlamasr yaprhp yaprlmayacaSrna balh. Tahminim, yaprlacak
fiyat ayarlamasryla yrh 50-100 trilyon
karla kapatrrrz" diye konugtu.
Tekel'in, Hazine'ye en gok kaynak
aktaran kurulug oldu$unu kaydeden
Akbay, kurulugun cirosunun %o7 0' inin
her yrl Hazine'ye aktarrldrprnt ifade
etti. Gegen yrl Hazine'ye 550 rilyon
lira Odediklerini, yaklagrk 200 trilyon
lirarun ise ttitiin ahmr igin iiretici ve
yatrnmlara sevk edildigini bildiren

Akbay, "Zaman zaman'Tekel
borglannr Odemiyor, haciz geliyor'

gibi de$erlendirmeler,Tekel' in
btitgelenmemesinden kaynaklanan bir
olay. Ancak, 1999 btitgesinde Tekel,in
borg ve alacaklannrn yanslnrn
kargrlfth olarak silinmesiyle ilgili bir
diizenleme gergeklegti. Bu,
0niimi.izdeki yrl bttgelerinde de
devam ederse, birkag yllda konik
borg-alacak iligkisi tasfiye olur', dedi.

Akbay, Tekel'in bu yl tiitiin
iireticisine 2 l0 trilyon, anason ve
flziiLrn iireticisine ise 40 trilyon olmak
tizere Tiirk giftgisine toplam 250
hilyon lira destek sagladr[rnr agrkladr.

tamamlanaca$rnr kaydederek,
Odemelerin siiratle devam ettiSini
sdyledi. Temmuz ayrnda alkollii
igkiler, ya$ UzUm ve anason ahmlarrna
bagladrklannr hatrrlatan Akbay, Eyliil
ayr sonunda kuru iiziim ve arpa
ahmrna da baglayacaklarnt duyurdu.
Akbay, Tekel'in 20 trilyon lira
tutannda anason ve yag iiziim ahmr
yapaca$mt belirterek, kuru iiztim igin
ise heniiz fiyat belirlenmedi[ini, ancak
fiyata balh olarak yaklagrk 20 trilyon
deSerinde de kuru Uztim ahmr
yapmayr planladrklarrnr bildirdi.
Tekel igin ihracatn <jncelikli
olduguna delinen Akbay, ihracatrn
sadece Tekel'in defil, Tiirkiye'nin
dnceliIi olmasr gerektigini rurguladr.
"Yurt iginde mtimkiin oldu$u kadar az

tiiketip, daha gok ihracat yapmalryz.
Zenginlegmenin yolu budur" diyen
Akbay, bagta yaprak tUtiin olmak
iizere Tekel'in tiim iiriinlerini ihrag
edeceklerini belirtti. Akbay, Tekel' in
ihracat hedefinin yant slra, yurtdrqr
yatrrrmlanna da a$rrhk verdiline
igaret ederek, "Uzun zamandrr
Moldova'da yapttp.rmtz gahgmalarrn
sonucunda, burada bir sigara fabrikasr
kurulmast Bakanlar Kurulu tarafindan
kabul edildi. Tekel'in Moldova Sigara
Fabrikasr, yrl sonuna kadar kurulug
iglemlerini tamamlamrg ve
Oniimiizdeki yl bagrnda deneme
iiretimine ba;lamtg olacak. Beyaz
Rusya'da benzer bir gahgma
yUrfiti.iyoruz. Azerbaycan ve
Krrgzistan bagta olmak i.izere diSer
Orta Asya TUrk Cumhuriyetleri'nde
de yatrrm olanaklan anyoruz,
gahgmalar yiiriitiiyoruz. Tekel'in

yurtdrgrnda sigara fabrikalan kurma
girigimleri aralftsz devam edecek.
Rantabl olan her yeri
de[erlendirecegiz. Tekel' in
yurtdgmdaki sigara fabrikalannda da
aSrlfth olarak Tiirk tiitiinttre dayah
Uretim yaprlacak" dedi.
Almanya'nrn Hamburg gehrinde,
Tekel' in Avmpa Temsilcilili

kurulmasr gahgmalarrnrn son a$amaya
geldi[ini kaydeden Akbay, bu
temsilciligin, Tekel' in Avrupa merkezi
olacallnr sOyledi. Akbay, Tekel'in
halen Avrupa'ya yrlhk 1.5 milyon litre
rakr ihrag ettigini ifade ederek,

Almanya temsilcilili kanahyla
Tekel' in ttim iiriinlerini Avrupa'ya
ihrag edeceklerini bildirdi.

FINANSAL FORUM
03.08.1999

ANKARA - Tekel tirUnlerinin
toptan satl$mda, odalara dncelik
verilecek. Ttitiin, Tiitiin Mamulleri,
Alkol

ve Alkollii igkilerin Toptan
Satrgt Hakkrndaki Ydnetmelik'te

deSiqiklik yaprlmasrna iligkin
ydnetmelik Resmi Gazete' de
yayrmlandr. Buna gcire, Tekel
tiriinlerinin toptan satrgr igin
diizenlenecek ihalede. teklif edilen
hizmet [creti oranlannrn egit olmasr
halinde, Tekel perakende satrcrlannm
0yesi oldu$u kamu kurumu
niteli$indeki meslek kuruluglarrnrn en
azyizde 51 oranrnda ortak olduSu
girketler tercih edilecek.
Aynca, daha 6nce niifusa gcire
belirlenen arag saylslnln, bundan

b0yle bdlgedeki bayi sayrsrna gOre
tespit edilecegi bildirdi. Toptan
satrcrlannrn, b0lgelerindeki bayi
sayrsrna g<ire ve her 100 bayi igin bir
arag olmak iizere, Tekel Pazarlama ve

Dagrtrm Bagmiidiirliigii tarafi ndan

belirlenecek miktarda iig yagrnr
gegmemig kamyon, kamyonet,
tripotOr, gekici, hafif rOmork ve
benzeri araglann miilkiyet hakkrnda
haiz olmalarrnrn ve araglarrn yan
yiizlerine Tekel mono$ramlnl

yamralarnn zorunlu olduEu belirtildi.

FINANSAL FORUM
22.07.1999
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BNINDN sF4r\mm
kuruluglannt tamamlamrg, konusunda
tecrtibeli firmalarrn, daha 6nce
Sigara igme ahgkanh[rnrn, saghga
zararh etkileri her ydniiyle incelenmlg
olmasrna karqrhk, ti.itiine iligkisi
olan
nargile igme ahqkanhfr, sa$hk
yriniinden pek fazla aragtrrrlmadt.
Bu
konuda yaprlan solunum iglevi
yakrnmalanyla ve de[erlendirmeleriyle, hastalarda nargile igme
ahgkanh$r sft rastlanmadrEr

Once CHp, ardrndan SHp,den
3
dlnem milletvekilligi yapan Kemal

ANADOL,

gu anda

TBMM,

de yasa

tasarlsr igin , ,, Bugiinkii hiikiimet,
devlet tekelini kaldrrrp dzellegtirme
adr altrnda cizel tekeller mi yaratmak

istiyor? I milyon tonluk iiietim

gerqe$inden yola glkrlara-k, solunum
fonksiyon testleri iizerine etkisinin
niteligi ve niceligi aragtrrrldr.
eahqma,
kahvehane ziyaretlerinde karg,lug,iun'
sigara ve nargile tiryakileri ile nareile

kapasitesi neden gart?', sorusunu
g{iLndeme

getiriyor. ,,Tarif iizerine is

yaprldr$r,' ve bu geleneksel igkimizin

- 3 b[yiik gruba teslim edilerek.
yeni cizel tekeller yaratilacahr
gririig iinii sawnuyor.
2

Yunanistan,rn

ve sigara igmemig olan toplam
kigiyi kapsamakta.

milli igkisi tJ zo, yu
Midilli,de 4_5

39i

degigik marka uzo Uretildigini,
bunlardan 2' sinin gok bUyilk

miktarlarda iiretilip hem ulusal
diizeyde sahldrfirnr, hem de ihrac

ve her ikisini igenlerin, hig

miktarlarda tiretim yapan KOBI
tUrU

akciger iglev testleri istatistiksel
olarak anlamh fark gcisterdiler.

. . Anadol, kiigiik iiretim tesislerinde,

Ozellikle sigara tiryakiliginde, gi.inde
kag paket igtigi ile solunum

tesisler oldulunu anlatryor.

igkinin 3,5 litrelik galonlarda ve
kiigiik gazoz qigesi boyttlarrnda
yaprlabildigini ve ydre halkrnrn

hangisinin lezzetini be$enirse ve
ne
miktarda almak isterse, tercihini
ona
gdre yaptrgrnr dile getiriyor.
Tabii
hemen ardrndan da resmi makamlar
tarafindan, halk sa$lrgrnr kollamak
adrna qok srkr bir denetim sciz
konusu
olduSunu hatrlatryor.

Ozellegtirme adr altrnda yeni
tekeller olugturulmasrna, kiigtik
ve
orta boy igletmelerin firsat egitligini
yok ettigi igin de kargr grkan Kemal
ANADOL, ekonomik giiciin belli
ererde toplanmasrnln demokasiyi
de
tehdit oldu$una igaret ettikten sorua,,
cizellegtirme mi, pegkeg gekme
mi?,,

fonksifgn testi yaprldr. Nargile, sigara
i

birini

gmeyenlerle kargllaqtrrrlmasrnda.

fonksiyon larrnrn azalmasr arasrnda

iligki saptandr. Benzer sonuqlar

nargile igin de gegerliydi, ancak
nargilenin zaran etkisi sigaradan
daha
az bulundu. Aragttrmacrlar bu
sonuglann, olasrlrk-la nargile igim

32
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Ekj-n rege

Yabancr sigaralardan sonra

TEKEL tininlerine de depremzedelere
yardrm amacryla zam yapildr.
BugLinden itibaren gegerli olacak yeni
ilyauara gcire; Krsa Samsun ve Malte_
pe sigaralan 150 bin lira, Uzun
Tekel
2000 sigarasr 450 bin lira, Ktigtik

Rakr

1

milyon 400 bin lira. Biiviik

Rakr da 2 milyon 500 bin lira olau.

Rakrnrn hammaddesi olan anason.

tireticinin elinde kaldr. Rekoltenin
bollugu ve Tekel'in 1.5 yrlhk anason

stokunun bulunmasr, iireticiyi zor
durumda brraktr. 1999 yrhnda 9
bin
ton anason almayt planlayan Tekel,in,
ahmlarr durdurdulunu belirten

rireticiler,

kendileri ile dcintim basrna
en az60 kiloluk, enfazla I20
kiloluk
sdzlegme yapan Tekel,in bu kararma

tepki gdsterdiler.

tekniSinden, 0zellikle dumanrn sudan

gegirilerek solunmasrndan
kaynaklandrIr diigiincesindedir.

..

DUNYA
14.08.1999

Tekel Genel Mtidi.irliigii, Marmara

Bcilgesi'nde mevdana gelen deprem

retaKetrnde zarar gciren vatandaglann
l,aralarrnr sarmak amacryla, I trilyon
lira nakit para ile birlikte 650 milyar
lira degerinde 2 milyon 500 bin paket
srgara yardrmrnda bulundu.
Tekel

altca,

baqta Gcilciik'te 5 bin kigiye iig

6!rin srcak yemek verilen sahra tipi,

sorusunu sormadan edem ivor.

CUMHURiYET
3r.07.lggg

halinde teklifleri degerlendirilecektir.

Katrhmcrlarrn yagl, ahgkanl rk
gekli, igimin siiresi ( yrl olarak)
ve
miktarr (gilnlUk miktar olarak)
kaydedilip, beraberinde solunum

Omek gOsteren Anadol,

edildi!ini, digerlerinin sadece
Midilli'ye hitap ettigini ve kUgrik

idaremizden konuya iligkin gartnameyi
temin ederek en geg 03.09.1999
tarihine kadar gerekli belse ve
referanslan ile birlikte miracaatlan

TUrkmenistan, Krrgrzistan ve
Kazakistan' da tiim mamullerimizin
satrg, pazarlama ve tanrtrmr igin
acentelik verilecektir. Bu iilkelerde

arag€ereg ve personeliyle tam teg_
hrzatll mutfak, gok sayrda i9 makinesi

ve l2 ton ve iizeri biiyiikltikte

142

Kamyon g6nderd i. Ayrrca gallganlar,

maaglarrnrn bir b0ltimi.inii yardrm
olarak toplayacaklar.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

YUKARIDAN lSACrva:
l.Nobetlege ekim

-Ttirk musikisinde

artrk kullanrlmayan bir makam. 2.Bir ev

10

10

I

r

I

13

t4
15

SOLDAN SAdA:

r

12

l3 14

15

hekimin duydugu patolojik ses.
6.Lezzet-Ata-Tersi <iliim. T.Dorvu

T

I

1l

t2

11

aleti-Olay anlatma esaslna davanan
belli bir uzunlukta,nesir geklinde edebi
eser-Yiiriirliikte olan. 3.Bazr kaprt
oyunlarrnda isteSe gore de$er alabilen
ka$rt-Tersi Ttirkiye,nin trafi k rumuzu_
Bir yumurta piqirme gekli. 4.Devlet
Planlama Tegkilatr'nrn ktsaltmasr_
Direng birimi-incelemek,tedkik etmek.
5.93 Harbi denilen Osmanlr_Rus
savagrndan sonra 1g7g,de Osmanlr
devletiyle Rusya arasrnda imzalanan
antlagma. Akci[erleri dinlerken

kalrdrna basrlan haztr tanftrcr baslik_
iskambi lde bir kagrttar gr"br. 8.
ili;i;l
korkusuzluk- Bir nesne ye eklenen gey_
Krsa zaman - titanrn simgesi. q.goru
sesi- Cakah -Vekaletin zrddr. l0.Once,
evvel, eksik olarak- yayrn evi,negriyat
yeri. ll.Ycjnetim- Sivas'rn bir iigesi_
Akma fiilini gergeklegtiien.
l2.Bursa'nrn bir ilgesi- Bolluk geniglik.
l3.Erkekligini gidermet- geaetini
peqin odeyerek bir geye belirli
siire igin
mtigteri olan ki9i. l4.Adamlar_
Bafrglama, ihsan- Bir grda _ Bir soru.
lS.istanbulda bir semt- Kazang, zafer
manasrnda bir erkek ismi.

I
I

ja talbetrigimiz r 950'ri yrilarda Fenerbahge,de futbor oynamrg
].,f .fe6'
ttitiin
eksperi alabeyim iz. 2.Hay ar ilrkes i-Kur
lanma stire s i-izmtr
yakrnlannda bir da! ve aynr isimri
kiigi.ik nehir. 3.Ancak dikkat
edildiginde anlaqrlan
qakalaryapan_Vemikle egya boyama igini
":pli
yap?n kimse. 4.isvigre'de
bir nehir-Mastar eki. s.eobin kag;da;;ratri

l:

ve devamh baskr yapan matbaa makinasr_Ege
yciresine ait. 6.Erbiyumun

remzi-Kurugun ddrtte biri niker eski para-i'iave.
T.Nigde,nin bir ilgesi_
Kadercilik-Bir hayvan. g.Ticari mailar-Bitkiae
oiiitit. g.Radonun
sembolii-Tersi ilave-Hint Avmpa dil ailesinden
oran kimse.-Bir yabancr

haber ajansrnrn simgesi. tO.Ulkemizin
Asya krtasrndaki, k,rn,,_
Hulagu'nun 14 oslundan en bi.iytigti oran irhanrr
hiikiimdar. rr.yazrlt
glarak verilmig smndan gegig izr;-nerilyumun simgesi.
r2.AmellerTarla d.nemi tiiti.ine zarar veren bir bitki,orobanche
Ramosa.
l3'Radyasyon birimi-Su yosunu ire mantann
ortak yaEamasr sonucu
olugan bitki' l4.Bitkiser ve hayvansar
maddererden 9,t un LominunfrrrUyum,diizen,armoni. I 5.Beyaz giimiig renginde
ciiatanabilir dayanrkrr
bir maden-Ag tabaka-Eu.ofiyu*un rl.Uju.

GECEN BULMACANIN CEVABI
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BIZDEN HABERLER
Nostalji ve bizden faaliyetler igin ayrrdr[rmrz bu
sayfaya arkadaqlanmzdan fotofraf bekliyoruz.

+*.,

..'.'

Ayoktokiler:

Holil CiVAN, Necdet BAYIK, Tuncer D|KMAN, Nili.jfer TULEMEN, Nevzot SAGB|L|, Gtilnur SUMBUL, Ercon ERDEM, Mohmut

Celqlefiin (ELiK, Erkon YUKSEL, Ryee YUKSEI

1

Oturqnlqr:

ismer OZYURI Horun KOMSER, Toyfun GURSOY, Turg:y

.

(t L05. I 926

DEMIR,

/

iznik)

999-2000 oSS STNAV|NDA MESLEKTA$LAR|MIZ|N, rr liVensire
KAZANAN qOCUKLARI VE KAZANDtct OKULLAR

MESLEKTA$lMt_ZtN AD! goc-u-Gu
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D rcl u_u ivr ns-ire :KAZANDIGIBOLUM
ri$Lenr,rr
MUMTTONGAL
iKaradenizTeknikUnirersitesi
--ArriLA MutU Mbyrs
Uni',eriiteti
iUTUrrr YErigriRiciLiGi vE
:1:n

Ali Fikret TONGAL
AIiMUTLU
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qelik

Hasgn
Hikmet SAPAN

Vrtriiii
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,

ori0nU2Ultnn-***"-*lxocleiiUriire'iiiieii
BUMK BABACAN Kocaeli Unircrsitesi
ALPER QELIK

Marmara Uniwrsitesi
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IigLEIMECiLiGi

ELEKTRONiK VE HABERLE$ME
IKTiSAT

i$lerve
lrugAer MUHENDisLtGi

,irrisAr

rnVGii***

iri

sonu ixi cEvlp

Sarl

sis
Sis lambalan genellikle san olur. Neden?
Acaba ne dedi?
Bir kaqif vahpilerin eline diigmiigtiir. Vahgilerin gefi
ona gdyle der: " Bir ciimle sdyle bu ciimle do!ruysa
zehirlenerek, yanhg ise yakrlarak dleceksin" Kaqif dyle
bir ciimle sdyler ki kagifi ne zehirleyebilirler, nede
yakabilirler. Kaqif n9 soylemig olabilir?
44. SAYIDAKI SORULARIN qOZUMLERT
Tartrhn Bakahm
One do$ru e[ildi[inizde, de bunu bagarmanrzr saglayan
kaslar viicudunuzun alt krsmrnr yukarr do$ru Eeker.

Baskiilde daha hafif grkmanrzrn nedeni budur.

Tepelerin Tepesi
Bir da[ agrn derecede ytikselecek olursa, Diinya'nrn
igine do[ru batmaya baglar, gtinkii Dtinya yiizeyini
olugturan maddeler ve alttaki kayalar (granit, kuartz, veya
silikon dioksit) onun afirhfirnr kaldrramaz hale gelirler.
Weisskopf yaptr$r nicel hesaplamalarla Diinya iizerindeki

bir

dagrn yiiksekliIinin 30 kilometreden daha fazla

olamayaca$r sonucuna ulagtr. Ancak yerkabu[unun altnda
bulunan mantonun katr olmamasr nedeniyle bu yUkseklik
10 kilometreye kadar dUqer.

Eylirl
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