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o Giinderilen yoztlor yoynlonstn veyo
yoynlonmsst n iade edilemezler.

, Yoztlordon veyo gevirilerden dogocok
sorumluluklor yozr sohiplerine oittir.

Yoytnlonon yazlordan koynok

gi5steri I e rek ol nn y op tl obilir.
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Reklom fiyotlort

molorlo belirlenir,
Dergimiz iki ayda

o

nerhaba diyoruz. Faaliyetlerimizin
selahatler ve bazr teknik nedenlerle
;:c.s:.. Dilegimiz ve qabalanmrz bir
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K : onasrnda gerqeklesen taf inlerin bLll,rlk gogunlugunda
meslektaqlanmrz hukuk srirecini baglattr. Qahqanlar iqin zamansrz ve
dayanaklarr sa(lam olmayan bu ttir atamalar kargrsrnda hukuk
yolunu segmekten baEka gare kalmryor. Buradan ktigrik, btiyfik ttim
ycineticilere seslenmek istiyoruz. Hukuk herkes igindir. Bir gr-in,
bugiin hukuku dikkate almayanlara da gerekebilir. O nedenle
verilecek kararlarrn her zaman hukuk kurallanna uygun olmasrna
cizen gdsterilmeli, yonetilen igyeri veya devletin hak ve grkarlarr
gozetilirken kigilerin haklarrna da saygr duyulmahdtr.
Br.iltenimizin bu sayrsrnr TEKEL'in yeniden yaprlanmasrna aylrmayl
dtigrinr-iyorduk. Ancak hergey o kadar bulanrk ki, TEKEL'in Tuz,
Alkol, Pazarlama Da{rtrm ve Sigara Sanayi olmak tizere ddrt anonim
girketi gatrsr altrnda toplayan bir hotding olacagr ve bu yaprdan
bagrmsrz bir Tritrin Kurumu Genel Mr,idurltigri kurulacagr sciyleminin
drgrnda ortaya grkan net bir geliqme yok. Cumhurbaqkanhgr
seqiminin sona ermesini takiben mecliste bekleyen yasa tasanlannrn
hrzla gciruiqtilmeye baElanaca$r ve tutuin kanunu tasansr ile TEKEL'in
yeniden yaprlanmasr ile ilgili kanun tasarisrnrn da bu donemde

gtindeme gelecegi ve yasa lasaca$r nt

dr-isr_i n

r.iy'oruz.

cecen savrmrzda bultenin-rize isim bulmak icin bir odrillLi yanQma
actLgrmlzl dururirus:-k. Ilgi g6stererek isim onerilerinde bulunan ve

ozelLikie or'.eriierini vazrlr oiarak derne$imize ulagtrran
:res,ekrasianmrza tesekkilr ederiz. Yeni oneriler varsa almaya devam
edeceQiz. ancak oyle gortinilyor

ki bir

suire daha yayrn organrmrza

brilten demeyi srirdr.irecegiz.
TUTdN EKSPERLERi DERNECi
Adrna
Sahibi ve Yazr igleri MridtirLi: Oktay QELIK

e-mail: okcelik@hotmail.com
ADRES: 1434 Sok. No.9/10 35220
Alsancak/iZMlR
Tel:0.232.463 97 57 - 463 97 56

Faks:0.232. 46397 56
www.tutuneksper.org.tr
e-mail:eksper@doruk.net.tr
Haberlegme Adresi: P.K. 192 Basmahane
iZMiR UgEak Matbaasr 421 86 33
Baskr Tarihi: 1 5.O5.200O

Bu sayrmtzda yine meslektaglanmrz tarafrndan kaleme ahnmrE, ilgiyle
okuyacaSrnrzr umdufumuz geqitli konulardaki yazilar yer ahyor.
Ycinetim Kurulu olarak yaptrglmlz qahEmalara iligkin haberleri de
briltenimizin sayfalan arasrnda bulacaksrnrz.
Br.iltenimizi daha nitelikli ve zengin hale getirebilmek iqin yaziarrnrzr
bekliyoruz. Elegtirilerinizi, gcirr,ig ve cinerilerinizi bize yazmanv
gr,icrimtize gtig katacak, attr{rmrz her adrmrn daha genig kitleler
tarafrndan kabul gdrmesi saglanmrE olacaktrr.

.

Y6NETiM K(RULU

O

r0r0r ergpenlenl
oenrc6l
E0lrenl

oo

GUNDEM
Mart-Nisan aylarrnda Ttirki-ve gtindemini Cumhurbaqkanh$r. seqimleri

olugturdu. Tgt<nL'a"Xi ekspeilerin ggndeminde ise hentiz daha krg devam
yeniden
edeiken yaprlan iEletme mudurti talinleri. agrlan tritr-in piyasalarr ve

yaprlanma vardt.

igtetme mtidtirltigLi gorevini 1'tiniten gok. sayrda meslektaqtmtzln tayin
mevsiminin drgrn-da ve kendi istemleri olmadan tayinlerinin yaprlmast
gtiphesiz tayini qrkan arkadaslar kadar bizleri de rahatsrz etti. Yaprlan
uvoulamantn varattlql stkrntllart Tekel'den sorumlu Devlet Bakanl sayln
iri"stLi Ka,m VUCfifX, Tekel Genel MLidilrti sayrn Mehmet AKBAY.ve

Vupr.f.i.tt,i^ iqletmeleri ve Ticareti

Mriessese MLidilrti sayrn Oguz QELIK'e

hem yazrh hem de makamlarrnda ziyaret ederek sdzhi olarak

ilettik.

.

Hukumetlerin

i,

i.ltrin piyutusr da Mart ayr igerisinde srkga konugulan bir konuydu'.llan
eailen itiltin baEfiyatrnrn maliyetleri karqrlayrp kargrlamadrgr tarttgmalartn

baErnr qekiyordu." Htlktimerin %25 zam vererek Stand-by anlaEmasrna
gcistermesinin tr.itrlin tireticilerine etkisi btiynk oldu. Bir
uyn"n uyuiugrnr
"ytitJet enflasyonu altrnda tiretilen ttitilne, gelecek- yrln
ci'n.ef.i y,ttn

yrlt
enflasyon be"klentisine gdre fiyat verilmesinin sonuglartnt 2000
maliyeti
fiyattl
Verilen
tinintinde gdrmek mtiirkUn olabilecektir'
karErlamadr!r gerekgesiyle qok layld-a r'ir.eticinin ttittin tiretmekten
vazieqecegitalimin eaitmettedir. 6zellikle diger alanlarda ig bulabilme
altrnda
imk-anlannr-n oldugu yerlerde normal qartlarda tiretimin kotanrn

kalmasr kagrnrlmaz gortinmektedir.

vu,

ATATURK
Diyor kiooo

yeniden
uyrunntn en cj"nemli konusu olmaya aday olan TEKEL'in

yanda
yaprlanmasr, geqti$imiz aylarda da gok konuEulanlar arasrndaydr' Bir
yaprlanma", adt
"yeniden
yanda
diger
kapanrrken
plyurutin'Jerhp
irii,in
geimig
altrnda sfurdri^.ilen qalqmaiar TEKEL'in tarihsel bir dontim noktasrna
anonim
sirketlere
TEKEL'in
ileride
noktadan
;i;;t""" gc;stermektedir. Bu

vo! olu.3. stirecinin baglayacagt ve
(yapiak tittin
TEKEL'in tarihe kanqaca$r qimdiden sciylenebilir'

tcraail menft

olup da
mi"llet i"tiraz

etmez ue

hariq) aynlmasryla

yaprak Ttitrin Mrlesi.r"ii

iyn bir Genel Mtidiirllik

haline gelerek yeniden

yupitun.uaun karh qrkacakmrE gibi gcirtinmektedir' ilk bakrgta bdyle
planlanan ."Ttittin
i,ii.in-et t" birlikte orta ve uzun vadide kurulmast
Hatta kuruluE
vardrr'
qok
endigeler
ciddi
ilgili
ile
fturumu"nun gelece$i
-kururnun
bir Eekilde
baEarrh
kahp
tizerinde
uyitntuit
agamastnda
qrkmast
rilt<1
ortaya
qihgrnuunu izin vermeyecek bir yqplnrn
"]-*\t"

qeffaflrk
Uriy,itttir. Bu risklerin oitudun kaldirrlililmesi, ancak qalEmalarrn
kararlar igin uygulayrcrlartn
dcintik
uygulamaya
ve
ytirfittilmesi
ffiirina"
gcirtiE ve cinerilerinin altnmast ile

mtimktin olabilir'

bu birimlerin
TEKEL'in bir
,ir"fi"qtirif*"tini daha kolay ve clzip hale getirmek igin dzelleqtirilecek. bir
makine'
kurulugta yer almayaca$r dtigtintilen -unsurlarrn (igletme' bina'
olasrhgr
edilme
yiprak
transfer
Mriessesesine
rritrin
v.b.)
i"irrir"i, pdrronel
^bir
b6himti cizellegtirmeye hazrrlanrrken,

olayrn gergeklegmesi Tritrin Kurumunu daha
ytlksektir. Boyle
hantal, maliyetieri ytit<set<, baEartstz' kamuoyunda kdtti
imaja sahip bir kurum haline getirecektir. .
!., --:,--:-. .
dnerilerimizi
in*El-i" yeniden yaprlanmairyla ilgili endigelerimizi, ggfyl-ueycineticilerine
bakan, genet miidtr, mtiessele -udtirti ve di$er. TE{F|

"Iil[g;
* ;- fj"g*a"

qdztim
ilettik. 6eliEmelere gcire, ortaya grkabilecek aksakhklan ve
cinerilerimizi iletmeye de devam edece$iz'

ikttd,art
duEurmezse

butun kusur ue
kahahatlere
katt'lrntE

Btittinbunedenlerleyenidenyaprlanmaolayr,ttimmeslektaElartmtztn
iizerindeciddiyetledurmasrnrve'geligmeleriyaktndanizlemesinigerektiren
ui, .in"." ,uhiptir. Bu sureq sonundi ttitrin tireticileri ve meslektaElartmtz
iqin qok cinemli de$iqiklikler olaca$r Eimdiden gdrtilmekte.dir'..Bir adrm
ihtiyactntn
,onras,nda TEKEL iigara fabrikalainrn 6zellegtirildili, tiitiin

yol almaktayrz' Sdzkonusu. donemde
kargt uyanrk olmak' mesleki
t"htik"t"tt
."ri.ttugturtmrzr bekleyei
savunmak

azaldrgr

bir

demekttr.

doneme- do$ru

uurf,g,,nrri borglu oldugumuz trittin. tireticilerinin qrkarlarrnr
hepiiriz igin bir gcirev olarak bizleri beklemektedir'

Akgiin ARSLANTA$
Y\netimKurulu Buka^.:

l'lustafa BAYDAR
"Atatork Diyor ki" , s.37.
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;.e:.e e-r-r'e1 muhtelif avrupa memle-

r:e'--ennde

bu hususta

tetkikatta
)uiLlndum. Sigara fabrikalarrnrn
ekserisi Trirk tiitr.inr-i yerine bunun
taklidi olan Trirk tipi tritrinri

kullandrklarrnr esefle mUgahede

ettim.

Harmancrbagr

ve

Memleket trittincriltigti namlna
Trituinctiler Birliginden herqeyi

yetigtirmelerini tavsiye ediyoruz.
Hatta milli istihsalin kalitesi artmasr
igin orta evsafta fakat qok mahsul
veren taban ve sulak arazilerdeki
tritrin zerriyatrnr@da mevzti tahditle

men etmiq bulunuyoruz.

Gergi

mahsullerimiz gittikge daha nefis

olmakta fakat ona gcire

de

Evet gerqi istihsalimizin 70 milyona
grktrgr senelerde dahi mahsultimriz iyi

kotli alrcr bulmuE ve

tamamen

satrlmrg ise de akabinde zuralarrn o
senelerde ziyan gordr-ikleri qayi" olmuqtur. Qahsen )'aptlElm incelemelerde mesele mahsultimr-iztn coklugu
veya azhgrnda degil. arz kerfiyetinin

talebe intibak ettirilmemesindedir.
$uurlu bir qahgma neticesinde istihsal

ve ihracatrmrzrn arttrrrlmasrnr
mtimktin gcirmekteyim. Bundan 4 - 5

crihigr-imriz tizerinde iglemek, yani

zrirrarn ahm satlm

iglerini
kolaylagtrrmak, standart bir gekle
sokmak, ztirrarn, aldanmamasr iqin
borsa usultinti her ne ise yapmak
ve onu sattg r-izrinttistinden kurtarmak, istihsalove istihlak@iglerini

daha isabetli gekilde ayarlamak.^
Ztirrar ve ahcrlarr mutavassrtlardan'
kurtarmak. Bazr girket adamlannrn

hileli ziraat ve ahm iqlerine set
gekmek. Zr,irralardan azar azar
muamele vergisi geklinde kesilecek
para ile britrin kaza merkezlerinde
istihsali kargrlayabilecek ziirra satrg
ambarlarr inga ettirmek. Zriralarrn,

ihracatgr tticcarlarrn maliyet

her hangi bir tedbir cok isabetli
olabilir. mesele: daval'r laikivie

vesaire.

|e neticete: 'ica:et'le er

birinci dustur olan arzi taiebe
uy'ciurmaktrr.' lur.i zurrar en
kanaatkar
k6','r; olduEuna 96re
Ahcr vaziyetimize gore tr.itrin
bize
turk
tip: r:tunu rekabet
istihsalimizi tahdito veya tevsi:
bir

pek bakir bir mevzu olan ttittin-

fiyatlarrnr driqL.irebilecek qareler

)-apmaK

meseledir.

bekleriz. inhisarrmrzla elbirligi edip

pahahlaEmaktadrr. Maksadrm gu
veya bu hareketi tenkit etmek
degildir. Belki yanh5 gibi gcirr-inen

anlavrp 0zeninoe anz am:<' te.x:-{at

bir cevap verebilmek gok qetin

muazzamtransit satrg ambarlarrmrz

sordu$umda hepsinden aynr cevabr
sonra
ytiksek evsaflr pahah mala ragbet
kalmamrEtrr." Ttirk ttittinr-i eok
pahah ve ltiks bir maldrr, taklidi ise
uquz ve harcralemdir.@
Evet, gergi do{ru, biz ekicilerimize

el emef i sarfiyle yriksek ve
binnetice yr"iksek fiath mal

yolundaki sualinize dogru ve isabetli

limanlarda bizim de perakende
ahcrlarrn istegini kargrlayabilecek
bulunmahdrr.

daima yriksek evsafh ttitrin
yetigtirmelerini, temiz denkleyip
elleri iyi tefrik etmelerini yani fazla

ANKETE

de$igiklikler
husule getirdi{i qiiphesizdir. Lakin
normal zamanlarda btytik transit

fabrikatorlerine bunun sebebini

aldrm. "Harbi-umumiden

BUYUK

istifade etmektedirler. Gergi gimdiki

harp vaziyeti qok

edememeiidir. Belki ziraat ve imalat
usullerinde uf a< bir basitleEme
hareketi buttin musKulieri bertaraf
etmis olabilir.

Tetkikatrm netjcesinde btiytik bir
noksanrmrzcja teSkilatrmlzln gayn
kafi oldugunu g6rdr.im. Hassaten
bandrol olan memleketlerde ekseri
fabrikalarrn sermayeleri devlet
teskilatlarrndaki kadar briytik
olmadrgrndan oyle bir iki senelik
stoklarr yoktur. Ttitrinleri bittikge
btiy'tlk teEekkrillerin transit
ambarlannda ne bulurlarsa onu
almak mecburiyetinde kalmaktadrrlar, bu yr,izden Sovyetler qok

bulup ihracat imkanlannr arttrrmak
istenecek ve l.aprlabilecek igler o
<adar coktur ki bunlan bir yazr ile

tespit ve tayin etmek imkansrzdrr.
Qazetenizin anketi sayesinde
insallah eksiklerin qogu tespit edilir
ve bu iqler bir intizama sokularak
tespit olunacak program,
alakadarlar tarafrndan benimsenip
tatbik ve takip olunur.
1-

tahdit : strurlama

2- tevsi : genipletme
3- gayi : duyulmug,lplfilmip
4- harcralem: herkese iluerisli herkesin
gapabildiQi

5- zerfiyat : ekim
6- ariz amik: enine boguna
7- istihsal : megdana getirme, ele gegirme

8- istihlak : Bop gere harcagp ti)ketme,
kullanarak tiketme, bitirme, titketim
9- mutavassrt: aracr

.:::

=

rUrUu exspenleni
oenrurtii
eULreHi

ile ilaq kullantlmasr

tercih

gcinilmektedir.

Yeni bulunan bir ilag, kullanllmaya
baElandrgr ilk yrllarda qok olumlu

Bazr iilkelerdeki safhk orgtitlerinin,

ve baqanh sonuglar ahnmrg olsa da,

canhlar bu yok olug kargtsrnda

yagamlnl devam ettirme gabasr ile
ilaca kargr bagrgrkhk kazanmakta
ve bu nedenle uzun siire kullanllan
ilaglar etkinliklerini yitirmektqdir.
ilaglar bir stire kullanrldlktan sonra

bir takrm yan etkileri de ortaYa
qrkmakta, canlt bir btinYede
hastahgr iyilegtirirken difer bazr
canhlarda hastaltklarrn olugumuna

oranlnln gok dtigtik

olarak

belirlenmesi bu kaygryr daha gok
arttlrmaktadtr.

dlkemizde trittin riretiminin dnemli

Bir canhyr cildiiren ilacrn di$er
canlrlar igin zararsv olmast
drigtintilemez. Bitkiler igin
kullanrlan koruma ilaglarrndan bal
anlartntn zarar gcirmelerini cirnek
olarak gcisterebiliriz.

Bugrin dtinyada birgok tilkede
tiretim strastnda ttittinlerin kaliteli
olmasr iqin ilaglama yaprlmaktadrr.
Ancak yaprlan ilaglamanln insan
safh$rna zarar vermemesi iqin
gerekli tedbirlerde ahnmaktadrr.

Bazr tilkelerdeki sagltk 6rg0tleri,
6zellikle grda maddelerinin
rfretiminde kullamlan bitki koruma
ilaglanrun kullantmrnda ktsrtlama
veya yasaklamaYa Y6nelik
gahgmalar yapmaktadrrlar. Sa{ltk
cirgtitleri bitkisel grda maddelerinde
bulunmasr muhtemel ilag kahntrlan
igin kabul edilebilecek oranlart
belirleyen, Bitkisel Grda Maddeleri
Kahntt Tolerans Ttizrikleri
hazrrlaylp, bunlann h(ikiimetler
tarafindan ytirilrlti$e konulmasr igin

tiriinlerinden yararlantlsa da
uygarhsrn ilerlemesi ile Pek gok

gahgmalar yapmaktadrrlar.

bulunmug ve kullanrmrna gegilmigtir
Tritrin hastahk ve zararltlart ile
mticadele, doga ile mr.icadelenin bir
bohimti olup, griniimtizde bu
mr.icadele de pahah olmastna ra$men
kullanrm kolayh$r ve etkinli$i nedeni

cirneSin Federal Almanya'da t0tfin
grda maddesi kaPsamrna altnmtg
olup bitkisel grda maddeleri Kalntt

sayrda dogal ve yapay arag (ilag)

tritrin tiretimi ve ihracatt yapan
tilkelerde kaygr ile kargrlanmaktadrr. Grda maddelerinde,
kabul edilebilecek ilag kahnttst

bir yeri vardtr. Ttrkiye'de Ttittin,
500.000 ekici ailesi ve sektorde
gahganlarla birlikte 3.500.000

ttikenmesine neden olabilmektedir.

etmek zorunda kalmrgtr. En belirgin
ve stirekli mticadele de beslenme ve
koruma alanlannda verilmigtir. Bu
amaq _lgin baglangrgta doga

maddesi kapsamtna ahnma ihtimali

Bir canhntn hastahktan kurtulmast

ttirtintin zarar g6rmesine, kitle
halinde oltimtine ve neslinin

srirdr.irebihnek iqin do$a ile mUcadele

bitki koruma ilacr kullantmrnda
yasaklamalara ve krsrtlamalara
ycinelik gahgmalan Yo$unlagtrrmalart ve tr.ittinr.in de grda

neden olabilmektedir.

iqin kullanrlan ilaglar, di$er bir canh

insanhk, varolugundan bu Yana
sagtikh. ve mutlu bir Yagam

olarak kabul etmeleri muhtemel

edilmektedir.

Henriz birgok tilkede, ttittin grda
maddesi sayrlmamakla birlikte

Tolerans Ttizri$ti, tr.ittine

de

uygulanmaktadrr. Gelecekte di$er

tilkelerinde trittinri grda maddesi

insanrn geqim kayna$rdrr. dlkemiz

da 250.000 ton ttitr.in
tiretimi ve yaklagrk 500 milYon
agrsrndan

dolarhk ihracat rakamt cinemli bir
gelir kayna$rdrr.

Yukanda bahsedilen nedenlerle

uilkemiz ttitiinctilti$tintin

ve

problemlerle
ihracattmtztn
kargrlagmamast igin uzun stiredir
bazr gahgmalar yaprlmaktadrr. Bu
gahgmalarda, cjnemli bir problemle

kargrlagrlmamakla birlikte; ileriye

dcintik bir tedbir olarak tUtUn
ekicilerinin ilaglama konusunda

elitilmesinin yararh

olaca$t

g6r0lrndgtfir.

Bu amagla ilgili

kuruluglar
20 ilge
bdlgesinde
Ege
tarafrndan
toPlantrlarr
ilde
salon
ve
dtizenlenerek. trltrin ekicilerine

hangi ilaglan, ne zaman ne
miktarda ve nastl kullanacaklart

konusunda aydtnlattcr bilgiler
verilmektedir.
Trlt0n hastahk ve zararltlarr ile ilaglt
mrlcadele sanrldt{r gibi karmagtk
degildir. Zararh ve hastahklartn

yagam kogullarr

bilinerek,
mrlcadele edilecek hastahk ve
zararhya kargr ruhsatlandtnlmtg
ilaglardan biri seqilerek DOGR(
A\-FL{NDA, UYGUN DOZDA

ve

UYG0N 9EKiLDE iLng-

I-AMA YAPILDIGINDA; Ttiti.inde
KALINTI SORUNU YASANMAMAKTADIR.

nmlx exspeRun
0enxect
gULTEH

brr meslek grubu

potansiyeli

! araFruEUr.

TaH ki dogal olan, olmasr gereken
mesleki etik ve dogrular
dorgrultusunda meslektaglarrmrz her
zaman -gartlar ne kadar a{rr olursa

gorev, gcirevin veya o mesle$in bir
gereginden kaynaklanan bir uzama

ise o durumda 6245 sayrh yasanrn

42. Maddesindeki stnrrlandrnlmalara gidilmeden harcrrah
tahakkuk ettirilmesi hakkaniyete,
adalete ve harcrrah yasaslnln
lafzrna ve ruhuna uygun dtigecegi

YURrU

olsun- vicdanlarrnrn emrinde ve
yasal sorumluluklannrn bilincinde
hareket etmiqlerdir ve edecektirler.

agikardrr.

cEqiciffiEy

Geqici gcirevleri gekilmez krlan
yalnrzca harcrrah yevmiyesinin
dtj90k[igti degildir. Madalyonun
diger yriztinde oldukga uzun

Yurtiqi gegici gdrev yollugu uzun
stireli gcirevlendirmelerde harcrrah
kanununun ilgili 6, 14,27, 33/a, 42
ve 43 maddeleri esaslanna gcire; o
yrhn britge kanununun ekli (H)
cetvelinde belirtilen grindelik
miktarr dogrultusunda belirlenir.
Yurtiqi geqici gcirevlendirmelerde
6245 sayrh harcrrah kanununun
33/a maddesi verilecek grindelik
miktannrn yasal dayanagrna igaret

say'rlabilecek

gcirevlendirme

sDrelerinin varhgrdrr. Trit0n eksperi

icin geqici gdrev demek: senenin
y'edi-sekiz ayrm kadro merkezlerinin

Ttitfin eksperlerinin mesleki
yagamrnda cinemli bir yeri olan
"geqici gcirevler" son yrllarda britqe
kanununun <ingcirdrigri artrglarla
belirlenen "harcrrah yevmiyesi"nin
enflasyon olgusu kargrsrndaki yetersiz
artrqlan ile oldukga zor bir yagam
bigimine ddnr"iEmriqtr_i r.

Mesleki hayatlannrn en verimli

bdh.imtinri memleketin

bolgesinde;

her

Ege'sinde,

Marmara'srnda. Karadeniz'inde, Do{u
ve Grineydofusunda gegici gorevle
gegiren trittin eksperleri her gecen yrl
bir cinceki yrla gdre reel anlamda
daha dtigtik bir harcrrah yevmiyesi ile
yetinmek zorunda kalmr5lardrr.
Mesleki yaqam gartlan her geqen 1d

drgrnda yani: ailesinden
sevdiklerinden krllt0rel ve sosyal
ortamlanndan uzak olmak ayn
kalmaktrr. Ayrrca bu gegici
g6revlendirilmelerdeki gahgmalar
sanrldrgt gibi bir normal memur
gahgmasr (saat 8-17 ) gibi bir
gahgma degildir. Adeta GOTdRd
ahnmrg bir ig gibidir. Grinltik
gahgma sabah sekizde baglar, ama
saat 17 de bitmez- tr-itr-in eksperi
igin - gecenin ilerleyen saatlerinde
gogu zaman ertesi grinrin saat 01 02 gibi bir zamanda sona erir .
Bu cizverili gahgma bigimi dikkate

ahnarak bu konuda gahgmalar
yaprlmasr geregi ortadadrr. zira
mevcut gahgma bigimi zorunlu bir

angarya gibidir. Her ne kadar

angarya gahgtrrrlmak anayasal bir
yasaksa da tritrin eksperleri igin bu
fiili gahgma bigimi adeta

kanrksatrlarak yaptrnlmaktadrr
yaprlmaktadlr.

/

eder.

I. 6245 SAYILI

HARCIRAH

KANONO

I.A-

6245 sayrh

harcrrah

kanununun 6. maddesi
6245 sayfi harcrrah kanununun 6.
Maddesi ile harcrrah hesabrna esas

tutulacak yol belirlenir. Bu yolun
belirlenmesinde kanun koyucu

1- Gidilip gelmeye en mrisait yol
olunmasr,

2- Takibi mutat bulunmasr,
3- Az masraf icap ettirmesi,
qartlannr dikkate almak sureti ile
sadece muayyen (belli tarifeli) ve

genellikle kamuya ait

tagrt

araglannr ve bunlann igletildigi yolu

kastetmemiq; yolculuk igin birden
fazla yol ve ta€tt aracl
kullanrlabilme imkanr varsa

vatandaglarrn go{unluSunca
kullantlan tagtt ve takip edilen

ekonomik ve sosyal olarak daha da

Mevcut gahqma kogullan yeniden
degerlendirilerek mevzuatrn ve
hukukun rgrgtnda yeniden

zorlaqmrg ve gekilmez hal almrstrr.

dflzenlenmeler yaprlmahdrr. "geqici

bu yolun daha az masrafr icap
ettirip ettirmemesi mesafeden

etmesi ona s0reklilik

vasrtaya gcire yolda gegen
mfiddet ve bu mtiddete gcire

ki: devletin trilyonlannr kurumu adrna - t0tun ahmlannda
imza etmek suretiyle ekiciye
ulagmastnr saglayan,rireticinin
Drigtinrin

emefinin kargrhfr ve devletin paraslnl
da$rtma olgusu arasrndaki hassas
dengenin hakkaniyetli kurucusu olan
tritt.in eksperleri ve aldrklan harcrrah
olgusu arasrndaki paradoksal durum
Yargrtay eski bagkanrnrn dedigi gibi
"vicdanr ile ctizdanr arasrnda srkrsmrs"

g6revlendirme " qeklindeki bir
gahEmanrn uzun bir srlre devam
izafe

edilmesini yani bu goreve kadro
tahsisi suretiyle bir iglem
yapilmasrru gerektirir hukuken: bu
hukuki olgu ise geqici
gcirevlendirilmelerin drlzenlenmesindeki sOrelerde dikkate
ahnacak gegici gdrev s0resi srnrnnr
tegkil eder. Eger yaprlan geqici

yolun kullanrlmasrnr esas alarak,

ziyade kullanrlan nakil vasrtasr bu

ddenecek yevmiye

ile ilgili

bir
Bir
Sayrqtay kararrnda da bu durum

keyfiyete igaret etmigtir.

g6yle ifade edilmigtir.

"Harcrrah yasaslnln ekli 1 sayrh
cetvelin 7. Frkrasrnda, cizel
otomobilleri ile seyahat edenlere
mtistahak olduklan nakil vasrtasr

TUTUN EKSPERLER|

oenHeGi
eULreHi

ticretinin ddenece$inin belirtildi$inden
k<!y ve sair ahm noktalanna giden
tekel eksperlerine kendi otolan igin

[icret odemek aynl zamanda 6.
Maddenin ruhuna da uYgundur.
(Sayrgtay 7. Daire 1969/1138)'

l.B-

6245 sayrlt harctrah kanununun

14. maddesi

Harcrrah kanununun 14. Maddesi ile
geqici g6rev yollu$unun unsurlart
olan "yol masraft" "gtindelik" ile

uygulamadan "zorunlu giderler"

olarak adlandrnlan hamal, bagaj ve
taSlt ticretinden olugan kalemler
belirlenmekte; Ayrtca bu unsurlardan
(yol masraft+grindelik+zorunlu

giderler) olugan yollu$u almaYt
kimlerin hak edece{ine igaret

edilmektedir. Gegici gcirev ile baEka
yere gdnderilenler ile vekaleten

gonderilenler, bir gcireve agrktan
vekaleten atananlar ve gegici yargt
yetkisi ile gcinderilenlere gegici gcirev
yollugu odenmesi amir (emredici)
bulunmaktadrr.

I.8.1- 6245 saYrlt harcrrah
kanununun 14. Maddesinin
uygulanmasr ile ilgili di$er maddeler
14. maddenin 1, 2,3 ve 5 numaralt
bentleri uyannca hak kazamlan geqici

gorev yollu$unun

hesabtndan
harcrrah yasaslnln 19,42 ve 43.
Maddesi htiktimlerinin de gciz cintinde

bulundurulmast gerekmektedir.
Geqici g6rev yolluguna hak kazantla

bilinmesinin birinci kurah, g6revin

fiilen yerine getirilmesidir. 19.
maddedeki dr.izenleme ile gegici

gdrev yerinde hastalanmalart nedeni

ile g6rev yaPamayan memura bu
nedene dayah olarak gcirev
yapamadrklan en qok 7 gtin iqin
giindelik verilecektir. Hastah$tn yasa
ve yonetmeliklerin on gcirdtigti
belgelerle (doktor raPoru gibi)
kanttlanmasr gere$i aqktrr.

Bir bagka husus da bu

madde

kapsamtnda gudur; gegici gcirev
yerinden mazeret ve benzeri izin ile

.ayrtltp, arkastndan baShk raporu alan
memura YevmiYe 6deniP
odenmeyecefi hususunda; 6245

sayth harcrrah Yasaslnln

19'

hastalanan memurlardan

soz

Maddesinde geqici gcirev Yerinde
etmektedir. Bu vesile ile gegici gorev

yerinden mazeret izni ile ayrrldrktan
sonra saShk raPoru almrg ve

raporun bitiminde gegici gcirevine
baglayan memura, raPorlu oldu$u

siirenin 7 grinti igin
<idenmesi

YevmiYe

konusu
Maddenin

soz

olmayacaktlr. 6'
uygulanaca$r bir di$er

hususta

gudur;

Geqici gcirev

mahallindeki

ikametgah ile gorev yeri arasrndaki
gidip gelmelere iligkin vaslta ticreti

odenmez. Ancak g6rev

Yeri

belediye hudutlarr drgrnda ise her
grin igin bir gidig gelig yol masraft
ve gdrev yerinde Ybmekte
verilmiyorsa ayrlca bir de ci$lenler
igin gidig gelig yol masrafr (vastta

ticreti) 6denebilir. (Sayrgtay 3.
Daire 1970/90)

I.C- 6245 saYrh

harctrah

kanununun 27. maddesi
Yurtigi geqici gcirev harctrahtntn

olugturulmasrnda kargrmtza grkan

diger ilgili bir maddede
Maddedir. Bu madde

27.

ile
ve
tayin
yurtigindeki yol masrafimn

tespitinde bagvurulmasl gereken
kriterler ifade edilmigtir.

Harctrah hesabtna esas tutulacak

memurlar ve bu memurlartn
harcrrahlna tekab[l eden
scizlegmeli Personelin ugakla

seyahat etmeleri -kendi isteklerine
bagh olmak tizere' bir hak olarak
tamnmrstlr.

Danrgtay 10. Dairesinin Esas
1.978/6267 ve Karar 797911933
sayrh karannda da belirtti$i gibi
yasanln ilgililere sa$ladr$r bu

hakkrn genelge ile

ortadan
kaldrnlmasr miimktin deSildir. Hal
bciyle olunca (1) sayrh cetvelin 1, 2
ve 3. Srralartnda gdsterilenlerin'
yurtiqi gcirev seyahatlerine iligkin

ugak

biletlerinin

mutlaka

kargtlanmast gerekmektedir. Yani
Hukuken Yasa ile verilen bir hakkn
genelge ile ortadan kaldlnlmast normlar hiyerarEisine aykrl olarak yada geri altnmast olana$t

bulunmadt$rnd gdre, tasarruf
amactyla bu konuda YaPrlacak bir
dtizenlemenin genelge ile deSil
harcrrah kanununun ekli (1) sayrlt
cetvelinin agrklama ktsmtntn 1.
Srrastnca yaprlacak bir degigiklikle

yani yasa deSigikligi

ile

gergeklegmesi durumunda; kiginin
keyfiyetine tanlnan ugakla seyahat
hakkr kaldrnlabilinir veya geri

yol ve taSlt aracr 6. Madde
esaslartna gore belirlendikten ahnrlabilinir. Aksi
sonra, ilgililere 6denecek Yol
masraftntn miktart, ilgilinin
mtistahak oldu{u taglt araclnln

cinsine gore bu kanuna ba{h (1
sayrlt cetvelin) 2 ve 3 numaralt
siitunlanndaki ve 27. Maddenin
lafzrna ve ruhuna uygun olarak
tayin ve tesPit edilecektir.

Yasantn 27.

Maddesinin

uygulanmasr ile ilgili olarak ozelli$i
olan bir iki konuYa da burada
deginecek olursak ; Genellikle

kargrlagtlan bir sorun olarak

kargrmtza Yasanln ilgililere
sa$ladr$r ve harctrah kanununa

bagh (1) saYh cetvelin 1, 2 ve 3.
Srralannda g6sterilenler uqakla
seyahat edebilirler qeklindeki
hrikmr,inr.in Bagbakanhk, Bakanhk
veya Genel Mtidtirltik genelgeleri ile
ortadan kaldrrtlmasr sorunudur'
Harctrah kanununa ekli Cewelin 1'
2 ve 3. Stralannda gosterilenler
bunlardan ayhk dereceleri 24 olan

durumda
genelgelerle yaprlan krsrtlamalar

hukuka uygun de{ildir. Uqagrn
muayyen tarifeli vaslta olmamast
yalnrzca uqakla seYahat igin hem
birinci mevkie binmeYe hak
kazanmak gerekli olmakta, hem de

"edebilir" denilmekle ilgiliye bir
tercih hakkr tanrnmaktadrr' Dikkat
edilmesi gereken bir ayrrnhda ugak
biletinin Devlet Harcama Belgeleri
Y6netmeli$i esaslan tglfmda ibrazt
gerekir ve Devlet Harcama
Belgeleri Yonetmeligi gere$i yolluk
beyannamesine eklenmesinin
zorunlu olmastdtr.

Aynca; g6rev emri, devlet adrna
yaprlacak geqici veya stireli gorevin
yaprlmasrnr emreden bir belge
olup, ilke olarak gorev emrinde
seyahat edecek tagltln belirtilmesi

gerekmez, gcirev emrinde seYahat

aracr belirtilmigse orne$in: 1 - 4
derecede olmast nedeniYle ugakla
seyahate hakkr olan bir kiginin

rUrUH exspeRteni
oEnueGi

s0LreNi

gcirev emrinde otobrls belirtilmigse
bunun usulsiizlti$ti tartrgmasudr- Hal
bciyle olmakla birlikte; G6rev emrinde
vasrta belirtilmemigse,l ile 4. Derece
araslnda bulunan memurlann ugakla
seyahat etmelerinin bir hak oldu$u ve
istedikleri takdirde uqak biletini devlet
harcama belgeleri y6netmeliginin
45.maddesi gere$ince Yolluk
bildirimine eklemeleri kaydryla ugakla

yolculuk yapabilirler. Bu durum -kigi
agrsrndan- bir zorunluluk olmaytp,
yolculuk edenin keyfiyetine ba$hdtr.
Harctrah kanununa ba$h (1) saytlt
cetvelin (1) no'lu notundaki "ugakla
seyahat edebilirler" ibaresini

kurumlara takdir hakkr tanrndr$r
geklinde de{erlendirmek yanltgttr.
$ayet bir hak olmaYtP kurumlann

takdirine brraktlmrg olsaydr,(1) no'lu
notta,cetvelin 1,2 ve 3. Srralannda
gcisterilenlerin durumlarr ayrlca
dtizenlenmezdi. Ayrtca kanunda
tarifesi belli olmayan aracln
kullanrlmasr igin dnceden izin
ahnmast gartt aranmamast kurumlara

takdir hakktntn tantnmadrfrna igaret
eder. Yani ; Kanun koyucu,gcirev ve
statriye ba$h olarak seyahat edilecek

tagltt, bu taglttaki stntf ve mevkii
belirlemigtir. Bu nedenlerle fiilen
ugakla seyahat etmeleri ve uqak

biletini ibraz etmeleri kaYdrYla,
ilgililere ugak bileti odenecektir.
Nitekim Sayrgtay ilamlarr da bu
ycindedir. 27. madde kaPsamtnda
mritalaa edilen bir bagka durumda
ozel otolarr ile yolculuk edenlerin
durumudur. 6zel otomobilleri ile
seyahat edenlere m0stahak olduklarl
nakil vasltastntn ticretinin odenmesi
gerektigi aynl zamanda harclrah
yasaslnln 6. Maddesinin ruhuna da
uygundur. (Sayrgtay 7. Dairesi) bu
mristahak olunan ticret rayiq tagtt
0cretidir. Belediye rayicine uygun
olarak 6denen oto ticreti fahig bile
olsa aksi kanrtlanrncaya kadar
geqerlidir. (SayEtay 3. Dairesi)
l. D - 6245 saylh harcrrah kanununun
42. Maddesi
Harcrrah yasaslntn 42. Maddesi ile de

"Aynt

zarfmda

l-

Aym yerde

2- Ayru ig iqin
3- Aym gahsa

kaim

yerde ikinci

kez

gcirevlendirilen ttittin eksperinin
Onceleri yaprak ttittin, tetkik tespit
ve bakrm igi nedeniyle gegici olarak

olmak rizere 180 gtinden

fazla gegici g6rev gtindelifi
kesilemez. Itt< gO gtin igin tam,

takip eden 90 gLin igin 213
oranrnda <idenir bu gtindelikler;
Aynca yukartda saYllan 3 gartrn
(birlikte) varolmast kogulu ile geqici
gcirevlendirmelerde meYdana

gelecek ara vermeler bu stireleri
veya gtindelik miktanntn arttmtna
neden olmaz.

Aynr kiqi aynt yerde bagka igler igin

gcirevlendirilmig ise 180 g0nl0k
srire her ig iqin ayn ayn dikkate
ahnacaktrr. Q0nkri o mahalde
yagama masraflannda Yeni bir
kOlfete sebep olmayaca$r cihetiyle
gerek birinci 90 g0nlOk gerek ikinci
90 g0nl0k s0relerin hesabrnda bir
indirim yaptlmaYacak aYnt Yere
ddntig stireleri ile birlegtirilmesi
yasa koyucunun dUgtincesine ve
amaclna uygundur'

Harcrrah kanununun 42' Maddesi
srnrrlamastna tabi olmaYan - 90 ve

180 gtinliik srntrlamaYa tabi
bulunmayan- gcirevliler maddenin
2851 sayrh yasa ile de$igik son
fikrasmda sayrlmrglardtr. Bu madde
kapsamrnda , ettit amaclYla (tanm
gezileri vb.) arazi Ozerinde bilfiil
gahgtlnlmrg m0hendise verilecek
gegici gcirev YevmiYelerinin
harcrrah kanununun 42.
Maddesinde yazrh stire

ve oranlar

g6revlendirildikten sonra aynl yere

ekim alanlarlnln saPtanmasl

ve

srnrrlandlrtlmast gcirevi verilerek
tam yevmiye verilmez" karan ve
yine Sayrqtay 4. Dairesinin 1961
yrhnda "Belediye hudutlan drgrnda
gegirilen gtinler iqin Bagm0drlrltik
faaliyet alanrnda olduf u
gerekgesiyle harcrrah kanunun 42.
Maddesinde belirtilen 180 g0nlnk
m0ddet iqinde m0talaa edilmesi"
Eeklindeki h0km0. Harcrrah

kanunun 2857 sayrlt Yasa

ile

t d. 42 son ftkrasr rgr$rnda
arazide et0t gahgmalart YaPan

degigik

(Tanm Gezileri, tespit gahgmalart

vb.) TOtOn eksPeri (Ttittin
Teknoloji Mtihendisi) iqin 42.
Maddesi stntrlamalarl gegerli
olmamaltdrr ve Ttittin EksPeri
(Trittin Teknoloji Mtihendisi)
madde 50 de sayrlanlar (fiilen arazi
tizerindeki gahganlar) kapsamrnda
kabul edilerek arazide yapttSt ettit

gahgmalarr igin 180 grinhlik
srnrrlamalara tabi tutulmadan tam
yevmiye verilmelidir. BciYle bir
uygulama Danrgtay kararlart ve
yr.iruirltikteki harctrah kanunu
hrikrlimlerinin lafzrna ve ruhuna da
uygun dtiqecef i agikardtr.
I. E - 6245 sayrh harctrah kanununun 43. maddesi

43. maddede

yevmiYelerin

muayyen tarifeli olsun veya

bakrmrndan bir stnrrlamaYa tabi
tutulmayacagr (SGKK) kararlarr ile

olmasln -vasttantn

mahalli tantmrna paralel bigimde)

doldurmayan seyahatlerin

hareket

saatinden vang saatine kadar
geqen her 24 saatlik devreler igin

de sabittir. Yeni dtizenlemede
"arazi" deyimi ile (memuriYet verilmesi- fakat bu
agrkhk getirilmekte.

AYrtca
Danrgtay 10. Dairesinin oy birli$i ile

aldrgr 1981 tarih

ve 7297 karar

sayrh karart ile de "BelediYe
hudutlarr stntrlamastntn bcilge

hudutlanna gcire

genigletile-

meyece$i" h0kflm altrna ahnmrgtrr.
Yukandaki bilgilerin ve Danlgtay'tn

1981 yrhnda verdi$i

karanntn

geqici gcirev g0ndeliginin
verilebilece$i azami sflre

rgrgrnda harcrrah kanununun 42.

belirlenmigtir. Bu maddeye g6re; yurt
iqinde bir yrlhk (365 gtinltik) d6nem

Sayrgtay 2. Dairesinin 1971 Plmda

Maddesi m0talaa edildisinde

stireYi
ve
ktisuratrn tam gtin saytlmast esast

kabul edilmig bulunmaktadrr.
Ancak 2 giinltik yevmiYe
verilebilmesi iqin seyahatin 24
saatten fazla devam etmig olmasl

larttlr.
Yasanrn

bu 43. Maddesi, hem
s0releri hem de stiresi, 39.

Maddede belirlenen cilgti dtgrnda
kalan gegici g6rev yolculuklarrnda
uygulanacak bir maddedir. Bu
madde ile ilgili olarak bir Sayrgtay

rmlx exspenuni
oemeGi
s0LTEri

; '24 saatten
ibaret bir tam g0nrtn bir klsmrnrn
veyahut bir krsmrnrn da ikamet
genel kurulu karannda

halinde geSmig olmasrna bir tam grin
igin bir taraftan 43. ve diser taraftan
42 . rnaddelere g6re ayn ayn iki tam

yevmiye

verilmesini

icap

ettirmeyece{ine bu mahiyette olan
gtinler igin sadece bir tam yevmiye

tahakkuk ettirilmesi lazrm geregi
(SGKK 14.01.1957 -2323 I r) htikmii

verilmigtir.

"Yolculugun son guinrinri tatile
rastlamasrnrn yevmiye verilen
seyahat grinl'erinin artrmlna neden
olmayacafr (Sayrqtay 5. Dairesi

yakrn olmamahdrr) mutat nakil

pusulasrnrn

vasrtasl (k6y otobtisleri, dolmuglar,
belediye otobtisleri v.b.) r.icreti

4- Qegici gcirevle bagka bir yere
gdrevlendirilip,
sonradan

6denece{ini ifade eder.

g6revlendirilmelerinden vazgegilenlerin ahnmrg olan bilet
Ocretlerinin cidenmesinde, buna

21. maddeye g6re ddenen yol
masraflarrndan Kanunun 6.
Maddesinin son frkrasr uyannca ita
amirinden* cinceden yazrh bir onay

ahnmasrna h,izum ve mahal
bulunmadrfrna iligkin olarak da
Sayqtay genel kurulunun oybirli$i
ile aldrgr karart da bu madde
kapsamtnda ifade edile bilinir.
(SGKK 07.01.1980 4044/7 karan)

197212004) karan ile tartrgmasrzdrr.

rr. Y0Rr igi

Yine ugakla seyahatte gidig-dcintig
tarihlerine ugak biletlerinde yazrlr

GOREVLENDiRiLMELERDE

KAR$ILA$ILAN PRATiKTEK|

tarihlerin esas ahnmasr (1078 tarihli
Sayrgtay 2. Dairesi 27508) kararr

TEREDDqTLER

Uzun srireli Yurtigi

gereSidir.

Ayrrca geqici bir g6reve giden
memur, asli g6revine dcinr.igtinde,
dcindrigri grin igin 39. madde
gere{ince mi yoksa 43. madde

tamamlamrg bulunuyoruz. $imdi
pratikite kargrlagrlan baa teredd0tler

hesap
edilecegi hususu bir gfinde (ayru g0n
iqinde) gidilip d6nillmesi olanakstz
durumlarda gegici gcirev giindeli{i 43.

Madde htikmti doSrultusunda tam
grin olarak (24 saat esprisi iginde)
degerlendirilecektir. Yani 01.01.2000
saat 10 da gegici gcirev mahalline
hareket eden bir kigiye ertesi grin saat
10.30 da dcinse iki yevmiye alrr. Saat

9.30 da dcjnerse geceyi

de

gegirdijinden yine tam yevmiye ahr.
(Sayrgtay uzman g6riigti)

I .E-1- 6245 sayfi

harctrah kanununun 43. Maddesi ile ilgili mtitalaa
edilecek diger bir madde
Harcrrah kanunun . bazr spesifik

durumlarda ortaya gtkan- gegici
gcirevle ilgili diger bir htikm0 de 27.
Maddedir. Bu maddeye g6re; gegici
gcirevle gidilen y€r, gehir ve

kasabalann drgrnda

olmast

(Hatundere, Bekirhan vb.) ve yatacak

yeri bulunmayan bu

yerlerden

yatacak yeri bulunan yerlere gidig
geliglerde tagrt
araclnln
kullanrlmasrnrn zorunlu olduSu
durumlarda (yani yatmak amaclyla
gidilecek yer ta€rt araclnln
kullanrlmasrnl gerektirmiyor kadar

Harcrrah Kanununun ilgili
maddeleri ile agrklamalarrnl
ile ilgili agrklamalanmrzt ifade
ederek, bu konu ile ilgili
aEklamalanmrz tamamlayaca$z.
II. A- Yurtigi gegici g6rev
yolluklarrnda beyannamelere
eklenmesi gereken belgeler (evrakr

miisbite) nelerdir?

Dr.izenlenecek beyannamelere
eklenmesi gereken belgeler Devlet
Harcama Belgeleri Ycinetmeli$inde,

gdrevin yurt iginde yurt dtgtnda,
gegici ve siireli olmastna g6re
belirlenir. DHB ydnetmeli{inin 22.

Maddesi yurtigi gegici

gcirev

yolculuklarmrn <idenmesinde
1- Gdrevlendirme yaztst

baglanmast

gerekir.
II. B - Beyannamelerin verilme
zamanr ve verilece$i yerler.

Yurtiginde gegici

gdrevle

g6revlendirilenler, memuriyet
mahallerine d<intig tarihinden

itibaren bir ay iginde harcrrah

beyannamelerini, beyannamelere
belgelerle
birlikte daire amirlerine vermek
zorundadrrlar. Beyannameyi alan

Belgeleri Ycinetmeli$inin

daire amirleri ilgili saymanhSa
vermekle mtikelleflerdir. Daire
amirinin "vize"si, beyannamelerin,
kanuna gcire dairelerce

belirlenecek hususlar harig -,
beyana aykm olarak degiqtirilmesi

iElemini igermez. Qtinkti vize,
beyannamelerin "gortilmtigttir"
anlamrnda imzalanmastdtr. Yani

g6revin ve atama

igleminin

yaprldrgrnrn teyit edilmesidir.
Ancak, dtizenlenen beyanname,
aqrkqa kanuna ayktrt unsurlart
yada maddi hatayr igeriyorsa,

ilgiliden bunlan dr.izeltmesi
istenebilir. Ornegin derecesi
itibariyle ugakla seyahat etmeye
haklan olmayan bir memurun
ugakla yolculuk yaptr{rnr beyan
etmesi gibi.

Bu gibi durumlarda beyan

sahibi,
beyaruru degigtirmeye yanagmazsa,

beyan ettigi harcrrah defil, hakkt

2- Yurtigi gegici gcirev yolculu$u
bildirimi cideme belgesine ba$lanr.
Yolculuklarla ilgili giderlerin
<idenmesinde Devlet Harcrrah
27.

Maddesi hiikmti do$rultusunda;

1- Ugakla yaprlan seyahatte ugak
biletinin

2-

Odeme belgesine

cEgici eklenmesi gereken

gegici
gcirevlendirmelerde bagvurulan

gerefince mi yevmiye

iliEkin yazr ile tagrt biletlerinin,

Havayolu firmasrndan kredili
olarak saglanan bilet bedellerinin
cidenmesinde, ilgili firma faturastnm
3- Taksi ile yaprlan seyahatlerde
(belediye hudutlan igindeki taksi
iicretleri harig) harcama

olan 6denir. Yaprlan ridemeye itiraz

ederse, yargr merci cintinde hak
iddia edebilir.
Harcrrahrn verilmesi

ve

avanslartn

mahsubu iglemlerinde aksi sabit
oluncaya kadar memurun
beyanrna itibar olunacaStndan,
yukarrda belirtilen haller dtgtnda,
memurun beyanrna g6re iqlem
yapmak gerekir.
II. C- idari kararla cidenen harcrrah,

teftig raporuyla geri

ahnamaz.

"Davacrya <idenmig bulunan gegici

g6rev yolluklarr bir idari karara

rUrUH exspenleRi

ornneGi
eULreNi

m[isterid" oldugundan bi: :eitis
raporuna istinaden ve Vetki.i ',.arg:

organlanndan karar

a;rnmacian

atgrnrn ilgili adrna borg kaydedilip
maa5rndan kesilecegi hususu
idarenin yetkisindedir.

davacrnrn maagrndan

kesinti
yaprlmasr, kanun hLikun-llerine ve

Avansrn siiresinde mahsup
edilmemesi halinde ahnacak

hukuk esaslanna ay,krndrr. iDanr5tay
9. Dairesi K 1972 494i

gecikme faizi <<3095 sayrh kanuni
aiz ve temerrtit faizine iligkin
kanun uyannca %50 gecikme faizi
uygulanrr. Sayrgtay 7. Dairesi 1988
yrhnda Bogaziqi iiniversitesi Hesabl
ile ilgili olarak verdigi ilam

II.D- otobtis biletinin ve rayiq
Corev yollu$una

yazlslnln Geqici

eklenip eklenmeyecegi hususu

Otobris bileti yada rayiq

,

yaztst

bildirime eklenmesi hususunda devlet
harcama belgeleri ycinetmeliginin 43. Maddesinde nelerin
baSlanacaSr belirtilmigtir. Otobris

bileti

bu

sayrlanlardan
bulunmadrfrndan eklenmeyecektir.
Memurun bilet fiyatrnr belirten beyanl yeterlidir. "Cerek btitqe
vergilerinde aranacak belgeler
cetvelinde gerekse harcrrah
kanununda yolluk bildirimlerine
vasrtaya ait belediyeden ahnacak

rayiq

belgesinin

yolluk

bildirimine eklenecegine dair bir kayrt
yoktur yolluk bildirimindeki yazrh tagrt
r,icreti aksi kanttlanrncaya kadar
gegerlidir Sayrgtay 3.D. 1 969/1 53)

f

geregidir.

II.F -

Ffelr

otmadtst

Harcrrahsrz atamaya nza

gdsterme hususu,

Danrgtay, Sayrgtay

ve

Yargrtay

kararlanndan daha cince yolluksuz

atamaya razr olanlara harcrrah

halde

odenmeyecegi doQrultusunda karar

veren yargt organlan. bilahare bu

ictihatlannr degigtirmiqler ve
"Harcrrahsrz atamaya rza

kendfsfnf

mayacaSr" gonucuna vararak bu
konudaki igtihatlarr artrk istikrar
kazandr$rndan, yolluksuz
gcirevlendirilmeye nza gosteren
memura gcirev yollufu odenmesi

hrJr

g6sterilmesinin
yollugun
odenmesine engel olugtur-

gerekmektedir.

II.E- Gegici Gcirevlere istinaden ahnan

Qagdag Demokratik Hukuk

avanslar konusu

devletinde, demokratik hukuk

Gegici gcirev yollugu avanslan asrl

devleti olmanrn kogullarrndan biride

memuriyet mahalline

dcinrigten

itibaren bir ay iginde (30 gfin)
bildirimin dairesince saymanhfa

verilerek mahsup

igleminin

yaptrrrlmasr varsa artan paranrn iade
edilmesi gerekir.

"Avans verme keyfiyeti idari bir
muamele olup, harcrrah avanslannrn
ne zaman verilmesi laztm gelece$inin

tayini, igin icabtna ve durumun arz
edecegi hususiyete gcire dairenin
taktirine ait bir mesele oldugu (SGKK
14.06.1956-2299/2) ve aynca
<<Harcrrah kanununun 59.
Maddesinin onoordligli bicimde adrna
borq qrkartrimasr ve maaslarrndan
kesilmesine dair adr gecen hakkrnda
davah idarece r,aprian islende
kanuna aykrrrhk gcirtilmedi_oinre:
..............davanrn reddine o;'birlio: iie
karar verildi. (DanrEtay 10. Dairesi
1976/2512)>> geklindeki hr.ikmUne

istinaden iade edilmeyen avans

saaanlar

idarenin koydugu kurallara herkes

den cjnce kendisinin uymasl ve

idarenin bLitrin eylem ve
iglemlerinin ba$rmsrz yargl
denetimine tabi olmasrdrr. Bu
durum Ttirkiye Cumhuriyeti

kadar

anayasaslnda sayrlan cumhuriyetin

niteliklerinden olan demokratik
,laik,sosyal hukuk devleti olmanrn
da bir gcininrimr,idtir.

''KRAL OLMASINA KRALIM,
B(NDAN K(I$K(I YOK; AMA

HER AKLIMA ESENiDE

YAPAMAM YA...' Ferdinand

II

k6,te

Aoktur.

(1452-1516)

DiPNOT

i-

Omegin 62.15 savrli vasanrn 6.
.r\adciesinin 3. Frkrasrnda belirtilen
daire amirine I'erilen tespit r,"etkisi
gibi
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BULTE}I
(Milas-Mugla )

ellere verilen ad.

Partal: Iri yaprakh,

Dipciik: Sigara izmariti. (Kastamonu)
Efetufa: Sigara. (lgel)

Fahle: Tritrin bitkisinde ana

eller.

Patlak maraz: Vahgi ateg hastaltgt

Frskuyruk: Ttitr:in (Buldan - Denizli)
Galyangrg: Nargile. (Qorum)

Gamaska: K6tii ttitiin. (FethiYe

-

Mugla)

M

Gevrek: Elli, ellibeg

santimetre (Trabzon)

Smanan: Tiittin YaPragl, Pastal.
boyundaki tiittin fidanlan. (Tokat)
(Amasya)
Gizir: Trlittin tohumu. ( Adana )
Goraf : Tarladan toPlanan tiitfin Slpka: Tiitiin qubu$u. (Erzurum)

Degerli meslektaglanmtz,

Sizlere, halen haztrltk gahgmalarrna
devam ettiSimiz "Ansiklopedik T0rkqe
Tiitrin Terimleri Sdzl0gri" nden y6resel
terimleri igeren krig0k bir kesit
sunuyoruz. Yciresel terimlerin derleme

gahgmalartna,

g6ndereceSiniz

terimlerle katkrlannlzt bekliyoruz.
Katkrda bulunacak meslektaglanmza
gimdiden tegekktir ederiz.

Afara:Ttitrin tozu, ufalanmlq ttittin.
(Turgutlu - Manisa )
Akpasra: Krilleme hastahsr (Mu$la)
AteElik lskarta ttitriin (Gebze)
Bahar: Sigara ttitiinr.i. (Mugla)

Bakrr karast:Kimi ycirelerde baklr
paslna verilen ad.

Baglbozuk: Kagak iqilen ttittin.
(Acrpayam - Denizli)

Bedellegmek: (Tiitiin igin) Geligip
olgunlaEmak. (Tekirdag)

Ctbara: Tiittintin ktigiik yapra$t.
)

Cigara gizdi[i: Sigara izmariti. ( Bay
burt , Kars )

Cimete: Kcjtil ttittin. (Bucak - Burdur)
Qirk: Ttitrin zifiri. (Amasya, Adana)
$izi: Yaprak tiittinlerin iple baglandtgt
kargr. (Egme)
Dakmco: Pipo (Alanya- AntalYa)
Degti: Krr ttitiin tarlast ve bu tarlada
yetiEtirilen tiitiin (Mugla, Adryaman)

Dip baEr: Kimi

(Yatagan - Mugla)
PeEet: T0ttn, sigara. (Kars)
Peleste: T0tUn fidesi. (Bahkesir)

Gerget: Kurutulmak tizere ipe dizilen SalaE : Tiittin yapraklartnrn asrldr$t
tiitiin yapraklartnt asmaya yarayan yer. (Tagova- Amasya)
Salam: TUttin bitkisinin g6vdesi.
cizel qerqeve. (Dtizce-Bolu)

€ffiwG*r$

(Konya

Paso: Tfitrin yapra{t dizisi, pastal.
(Tokat)

(Hatay )

YORHSffi

de$ersiz ttittin.

(Milas- Mugla)

ycirelerde

dip

tlistti

yapraklanntn demet demet ktifeye Sinekkanadl: Elle ufalanmrE irice
ttitiin. (lneg6l- Bursa)
dizilmesi. (Mu$la)
Sivrig atmak: Ttittin dikmek.
Giibelek: Tiitiin tohumu. (Adana)
(Qargamba- Samsun)
Giik biice{i: Yaprak biti (Mu$la )
Gtizlekgbrmez: Giineg gcirmeden Sortcu: Hevenkten tiitiinleri segen
kurutulan iyi cins sayrlmayan ttittin. kimse. (Artvin)
Sosik: Pipo. (Elazr$)
(Samsun)
Sulugaylan: Nargile. (Kugadasr lzmir)
Harhur : Nargile. (Malatya)
HaElama: Ttit0n fidesi. (Alagam - Siirme gergef: Tahta raylar ijsttinde
yatay olarak uzatrlan bir gegit Portatif
Samsun)
Hefiz: Trit0n tadasrnda agrlan su yolu. trit0n kurutma aygttt, aynah gergef.
(Duzce - Bolu)

(Tokat)

ifne atrmr:

T0trin yapraklanrun ktnm $ilepe: Tritrin yapraklanndan bulagan

zifir. (Tagova)
zamam. (Acrpayam - Denizli)
igne atmak: Ttittin yaPraklarrnrn Tahta ktytmt: Yeni krYrlmrg, iElenkrrrmr igine son vermek. (Qargamba - memig trittin. (lnegcil- Bursa)
Tapa: Ttittin yaPrall tutamr. (Ege
Samsun)

Kangal: Kurutulmug ttittin baSlamlarr. Bolgesi)
(TaEova- Amasya)

Taylamak: Tijtiin denklerini diizgiin

KanncaayaIl: Ince kryrlmrg ttitiin.

biqimde yrgmak. (Bafra- Samsun)

(lneg6l- Bursa)

Kayhk : Ttittin kurutulan

Tonga: Bozuk ttitiin.

(Bodrum

kultibe. Mugla)

Tiitiin gizmek:

(Qarqamba - Samsun)

Taze ttitiin yaprak-

Kemre: dreticiler taraftndan igimlik lannr ipe dizmek. (Dtizce- Bolu)
iqin ozel olarak iiretilmig tiitfin Ttitiinliik Ttitrlin tarlasr (Dtizce- Bolu)
Vzak: Sigara arttfr, izmarit. (K.Marag'
(Yata$an - Mugla )
Ktct: Ttittin fidesi yetigtirilen yer. Adana)
Yamka: Ttitiin dikilirken, karrkta delik
(Adana)
Klrk: Dcjktintti, kdtti tr:ittin' (Acrpayam agmak igin kullanrlan ucu demirli, e$ri
- Denizli )

Kirez saPt

agaqtan yaprlmrg alet' (Qargamba

:

-

Ne kahn, ne ince, orta Samsun)

kryrlmrg tiittin. ( Inegcil- Bursa )

Yaprak: Kagak ttittinden

Kiinte : Kurutulmug trittin

sigara. (Mudanya- Bursa)
Yaren otu: Tiittin. ( Bahkesir, Denizli

(Sinop)
MaEa : Ttitiin fidesi. (Adana)

ba$lamt.

YaPrlmtg

Yelke: Ttittin YaPra$rntn

6zii kuru olmak: (Tiittin yapraSr igin) (Samsun )
Poyraz nedeniYle olgunlagmadan Yumurcak: Kimi ycirelerde
otuna verilen ad.

)

krYtst'

canavar

kurumak. ( Milas-Mu$la )
Panga: Kurutulan ttitUnleri ya$murdan Zeketme: Dizide kuruyan ttitiinlerin
korumak igin tarlada yapllan baraka, srklagtrrrlmasr. (HataY)
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rurux exspenuenr
DERNEGI

BULTENI

S:... toplum 6rgr-itlerinin cin plana
Se+jgi modern toplumlarda oldugu
gibi 0lkemizde de umarrm taraflann
en azrndan gcirtiglerine baEvurulur.

Bu gtinlerde Tanm

Reformuyla

birlikte dtigtin[len DGD (Dogrudan
Gelir Destegi) adr altrnda yeni

bir

DOCU
GUNEYDOGU
oa

benimsendi{i yolunda basrnda

Tiiti.inciiliikte

sorunlar:
. Bolgede ihtiyactan fazla r-iretim

TUTUN.

GELECECi

1999 yrh itibariyle bolgede toplam

hektardrr.

Yaklaqrk

bir hesdpla sekiz kigi bir

aile baz ahndrfrnda 163.361 kigi
buna Tekel gahganrnr da eklersek
bcilgede tritrincrihikten gegimini
saglayan yaklagrk 1.360.000 kiqi
oldugu gibi bir hesap grkar. Kigi
bagrna milli gelirin en drigiik oldugu
bcilge olmasr nedeniyle bunun

Avrupa Birligine acjar'.:a.ni:zt:. .la:;.

edildigi bu gunlerde D:r

:a:_:::

reformudur almrq baErnr gidir, or. H:c
kimse bu konuda bir qey yaprimasrn

iddiasrnda degildir. Ne var ki
yaprlacak olanr da tanm sektoni ile
gahganlannrn bilmesi gerekmektedir.

olup

rslah

edilmeleri

gerekmektedir.
. Bilingsizce iiretilen fideler hastahk

ve zararhlara kargr

direncin

olmadrgr bitkilerle tiretim nedeniyle
de emek ve ekonomik kayrplara
neden olmaktadrr.

. TLitLinlerin tiretimi hasadr ve
kurutulmasr evrelerinde ekicilerin
bilgi eksiklikleri.

. Kota uygulamasrnrn

denetlene-

memesi. dretim fazlahklarr iqin
segim vb nedenlerle indirimli fiyat
uygulamalarrndan tavizler
verilmesi.

boylesine cinem arz eden bir r-irilnti
yasakladrgrnrz da yerine alternatifini
de gcistermek durumundasrnrz.

yeterince tanltlm ve pazarlama
olanaklarrnrn yeterince aragtrnl-

Uztintilyle cigreniyorum. Bu konu
cizellikle Tanm BakanIgrnrn ve
Ziraat Fak0ltelerinin ilgi alanrna
gi:-mekted:r. Basta biz olmak rizere

rsatry r.I H. PFx*w

Mevcut tiretimi yaprlan tritr.inlerin
SoEu mengei cizelliklerini kaybetmig

onemini belirtmeye bile gerek
yoktur sanlnm. Bcilge igin

Yetkililerin bunu Tekel
btirokratlarrndan istedigini
Ramazan Geng

yaprlmaktadrr. Fabrika ihtiyacr +
ihracat miktarlan kadar iiretilmesi
hedeflenen miktar bir ttirlti
tutturulamamaktadtr. Boyle olunca
da depolarda venilerine yer agmak
icin 1'akrimal.r bekleyen trittinler

.

u{raEtrgr

ctir-ricfi vE

karsrlasrlan

vardrr.

rcirrinccir-rix
163.361 ekicinin tr.ittin ekimi ile
ve 1999 yrh rekoltesinin
70.000 ton olaca{r tahmin
edilmektedir. Ekim alanr ise 64.786

aa

yansrmaktadrr.

haberler yer almaktadrr. Qiftqinin

politikalandrr.

aav

dayanan ttitrincriliigtimtizde
katmerlegerek sosyal yaplya

destekleme ydnteminin

dogrudan
desteklenmesi
anlamrnda kulaga hog gelen
sistemin aynntrlannr bilmeden
sciyleyecek bir Eeyimiz olamaz.
Bizim burada konu edinecegimiz
kendi dahmrz olan tritL.incrllrik

v

uygulamalardaki yetersizliklerden
dolayr cinemli sorunlar ve grkmazlar
yaganmaktadrr. Bu sorunlar aile
ziraah geklinde ve daha qok emege

::2.:: ', aDacaEtmiz oneriler bilimsel
ci: cegei- :astmazlar. Olsa olsa bir
z.:.ir. r:mnastiQi olabilir. Daha
cnceki vazrlanmrzr hatrrlayanlara
boviesi bir cahgma gerekliligini arz
etmjsiik.

Bolgede genel olarak

tarrm
politikalarrnrn yanhqhgrndan veya
t3

. TlitLinlerin dtE satlml

iqin

mamasl.

. ic ttjketimin

yarrsrnr oluEturan
sigaralarda kullandrgrmrz Virginia
ttitrinlerinin deneme qahgmalarr igin
yeterince kaynak ayrrlmamasr
. Tr-ittin igleme tekniklerinin bilgisiz
ve ilkel kogullarda yaprhyor olmasr.
. Tiittin igleme gekillerinin
gtinrimtiz ihtiyaglarrna gore
yeniden degerlendirilmesi.

Yapllmasr Gerekenler:
Tt-itr-incriltikte yaganan problemleri

srraladrktan sonra qcjztimler de

TUTON EKSPERTERI

DERilEGi

s0LrENi

netlegmig olmaktadrr.

gergektir. Irisanlan

zararlt
ahgkanhklardan korumaYa,hele ki

AvruPa

Birli$ine girig srireci daha <lnemlisi
bizim kendi insantmtz icin ekonomik
yiikseltilmesi
dOzeylerinin
gerekmektedir. Bir de temel mesele
tabii ki e$itimdir. Sekiz yrlhk e$itimle
buna el atilmrghr ama bu da Yeterli
degildir. Bizim Avrupa insanrndan
yaratrhE olarak ne eksi$imiz vardtr'
Hedefimiz on bir yrlhk temel egitimdir.
Ne var ki gerek fiziki ve gerekse
eleman ve uzman eksikliklerimizin de

qocuklarr kotti ahgkanhklardan

uzak tutmaya kimsenin bir diyeceSi
olamaz. Ozellikle de sigaraYa
baglama yaglnln 14-15 civarrnda

oldugu Olkemizde bu ttir olumlu
davranrglara katklda bulunmak
herkesin gorevidir. Bunun sadece
geg saatlerde YaYrnlanan birkag

program veya bazt Yasal
dOzenlemelerle degil , bir b[ttin

giderilmesi gerekmektedir.

Yakllmak igin r.iretecek kadar zengin
olmadrsrmrzr biliyorum. dretimimiz
tiiketmek hatta ihrag iqin olmak

eteARelre

olarak ciddi e$itim Programlan ve
tutarh politikalar tiretmekle
mtimktin olacaf rnr dtigtintiyorum.
Scizti edilen programlarda benim
dikkatimi geken igin bu Ydntinden

zorundadtr.

gok programda g6rtinttiler de
kullantlan ve ytrtrltp parqalanan
sigarantn markast. Bu sigara

seracrhk, pamuk, geker pancan (Mug

ttittinden yaPllan ,

Bu nedenle bcilgede
yaprlan gahgmalar Yetersiz
kalmaktadrr. Alternatif olarak
Ovasrnda) Bu konularda Tanm ll
Mtidilrltiklerine btiYtik igler
dtigmektedir.

Olaya tiitiinciili,ik

agrstndan

baktr{rmzda:
. Ozellikle virginia tipi trit0nlerin
yetigtirilmesi deneme qahgmalarrna

SA/VISUN sigarasr. Tamamen Yerli

C

$Affi$UPIItE

sAvAwtARfill?

Diyarbakrr Ttitiin lgleme Fabrikasr

.

Mr.idtirltikler teknik

ve

SAIUSUN sigarast. Yrllarca her ttirlti

saldrnya kargr, dr.inyanln en btiytik
sigara tekellerine karEr ,her tr-irlti
satrg gabasrna kargt bu gtine kadar
bizim olmug bir marka SA,lvlSUN

Kerameti kendinden menkul bir
seramikgi beyefendinin daha qok
kendi reklamlnt YaPtlgl
programlarla saldlrmastntn ardtnda
neler var acaba?Neden Samsun

. lglemeler kaldtrrlmah Yerine

kurulmahdr.

bulunan bu toPra$tn tirtinti

sigarast.

acilen baglanmahdr.

benzeri bir fabrika Batman

kendi

insantmtztn altn teri ile yogrulmug

da

sigarasr ? DtinYanrn

bagka
neresinde var bir markaYa kargr bu

kalifiye

kadar aqrkga bir savag ? Bagka
memleketlerde firmalar kendi

elemanla takviye edilmelidir.

. Kota uYgulamasrndan taviz
verilmeden uygulanmahdrr. Alternatif
tiriinler tegvik edilmelidir.

markalanna kargr yaprlan bciyle bir
olaya sessiz mi kahYorlar ? Yoksa

. Makine ve otomasyon a$rrhklt
olarak iglerin gcirdtiruilmesi igin

birileri Ttirkiye

gerekli altyapr ve yattrtmlara start

besliyor. Bunlarrn sPonsor firmalan
var ml ve varsa kim bunlar? Bu

Samsun'

verilmelidir.

. Tekel kadar Tanm Bakanh{r da
konuya el atmah bcilgenin makus

gLin giilen insanlar tilkesi niYe
olmayahm. Ama dnce haYdi
tiretmeye.

a

beri var

sorularl sonsuza kadar uzatmak
mrimkiindtir.

Sigara ile Savaganlar Vakfinln
programlan YaYlnlantYor' YaYtn

Onemli olan sorulan uzatmak de$il
Uzun
sr.iredir yaytnlanan bu programlara
herhangi bir tePki gciremedim.

veya sabahln erken saatleri.

yiyen

Sigararun insan sa$hgtna zararlt
oldugu herkesin kabul etti$i bir

yapaca$tna inantYorum.

talihinin yenilmesi igin seferberlik ilan
edilmelidir.
. dretmeden ttiketme yerine tireterek
ttiketen toplum yaplslna geqtigimiz

Cumhuriyeti'nin
olan
6zel bir dtigmanhk mt

baglanglctndan

Uzun stiredir televizyon ekranlannda

saatleri genellikle gece geg saatler
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qdztimleri klsaltmaktrr.

Bundan sonra Tekel' den ekmek
ilgililerin gerekeni

nmxsspmrHi

MET

dlrga

biiyiiklii$Onde toprafrmrzrn
ersyonla yok oldu$unu,
? Bir ton kullamlmrg beyaz kagrt,
geri kazanlldrgrnda 16 adet gam
aSacrnln, bir ton kullanrlmrg gazete
kajrdr geri kazanrldrSrnda ise g
adet gam agacrnrn kesilmesinin
cinlenmig olaca$rnr,

? Geri dcjnen her bir ton cam igin
yaklagrk 100 litre petrol tasarruf

DIIYART."C

edilmig olacagrnr,
? dkemizde yrlda yaklagrk olarak
1 milyon ton kagrtla gereksiz
yaa€ma yaprldrfrnr,

RkuG$pwnro

?

Insanlann birbirlerine gcinderdigi

mektuplarrn o/o44,tntin okunma-

€*GMKBSF€

dr$tm,

? Yalmzca 1OO,00O aile gereksiz
yazlgmayl durdurursa, her yrl
ayrnr,

? Otomobilinizi hortumla yrkadrSrnrzda yaklagrk 550 litre su
harcadrsrnrzl,

endemik

saylslnln trim Avrupa kltasrnda
yagayan hayvan ttirlerinin 1.5 katr
oldu{unu,

? dkemizde do{al olarak 120 memeli hayvan, 440 kug, 13 sriningen,
350 bahk trinintin yaqadr{rnr ve 15
memeli, 46 kug, 18 sr-irtingen trirtintin
yok olma tehlikesi ile kargr karqrya
oldu$unu,
? Drinyanrn briyrik kug gcig yollann_
dan ikisinin Anadolu'dan gegtifini,

? Sulak

alantann, biyotojik {egittilik

agrsrndan dtinyanrn en verimli
b6lgeleri oldufunu ve tilkemizde
uluslar arasr cjneme sahip 56 adet

sulak alan bulundufunu,

? dlkemizdeki lopraklann

ricte
ikisinin su veya rdzgar erozyonunun

etkisi altrnda oldugunu ve her yrl 1
cm. kahnhsrnda ve Krbrrs Adasr

kahldrjrnr,

?

dtkemizde yaklagrk 14 milyon

insanrn aghk snrnnda yagadr{lnr,

? Drinyada 1.2 milyar insanm aghk

srnrnnda oldufunu ve "mutlak
yoksulluk" tanrmrna uydufunu,
bunlann 600 milyonunun gocuklardan olugtufunu,

? G.i.ttim.izde drinya cilqeginde
yaklagrk 80.000 kimyasahn

sanayide r.iretildiSini, bunlann
yaklagrk 40.000 tanesinin sadece
Almanya da riretildigini, aynca bu

kimyasallara yrlda 1O0O tane

? Dtinyada yrlda yaktagrk 300
milyon ton kimyasal maddenin

? Oogaya atrlan atrklann %60\nrn
boya ve boya rininleri oldufunu,

(tilkemize has) oldugunu,
? Cilkemizae yaSayan hayvan tfini

? O.inya nrifusuna her grin 250
bin, her yrl 93 milyon kiginin

kurtanlaca(frm,

geqirdigini

yetigen 3000 t0r0n

gcillegme

yenisinin eklendigini,

? Bir insan 6mrtiniin g

Yurdumuzda dofal olarak bulunan
9000 bitki t0r0nden, yalnz rilkemizde

da

150,000 a$acrn kesilmekten

gereksiz yazlsma zarflannr agarak

?

Iegmig, %29'unun
yolunda oldugunu,

? l.Z litre benzinin yaklagrk 3
milyon litre igme suyunu
kirletebilecegfini,

tiretildigini,

bu kimyasallann %

petrolden

ii

90'nrnrn

retildi gin i,

? Bir insanrn gr.inde ortalama
olarak 10 kg solunan hava, 2 lt su
ve 1 kg katr grda ttikettigini
? H". yrl, yaktagrk 6 milyon hektar
toprajrn, iiretim kapasitesini yitirip,
gorak alanlara d6ntigecek derecede
bozuldugunu,

? Erozyon nedeniyle britrin
gigenin dogada 4OOO yrl,
barajlanmrzrn
".toprakla dolmakta
plastigin 1OOO yL gikt€rin 5 y,t, bira
oldu(lunu, dmegin d0nyarun sayilr
kutusunun IGlOO y-tl, sigara
filtresinin 2 yrl siireyle yok b0yiik barajlanndan olan Atatrirk
barajrna
? ei.

olmadlfrnr,

? Bi. bri.o elemanrnrn yrlda, gl kilo
yriksek vasrfll kafldl g6pe attrgrru,

her yrl 100 milyon ton

topraSrn tagrndtgrnr,

? Amik Ovasrnrn, tek ycinhi
tanmsal iiretim dolayrsryla

? Bir topak tereyagr uiretmek igin
400 litre suya ihtiyag oldugunu,

gdllegme tehlikesiyle kargr karglya
bulundugunu...

? e.iyr.it bir kayrn agacrnrn, 72
kiginin 1 grinltik oksijen ihtiyacrnr

Oncelirle eilMerqiz

kargrladrsrnl,

GEREKIYOR...

? Dtinyadaki mevcut sulann ancak
%f inin kullanrlabilir su oldugunu,

Kaynaklar:

?

Dr.inyada her grin safllksrz
sulardan 25.000 kiginin cilmekte

2- Gtirler, S ;

oldugunu,

3- Tanm ve Miihendislik Sayr : 56
4- Laster R. Brown ve ark. ; Gezegenimizi

? So.r 34 yil igerisinde 24 milyon
hektar alanrn gdllegtisini,

?

O.l.ryu yr-izeyinin %6'srnrn ccil-

1- Kaya, Z ;

Ekolojik Kimya (basrlmamrE)

(basrlmamrg)

Qevre

ve

insan

Kurtarmak, TE|'IA yaynlan

5- T0t0n Eksperleri Dernegi

Biitteni

Say :47

G

NMJil

EKSPERI.EF

DERI{EGi

BUtTEil

I

srkrya tembihleyerek talimatrnr
verir.
Bu formtl uzun srire igler. Kimse de
bir gey anlamaz. Yine bir gtin ezan
saati geldiginde gocuk teybi ve
camideki hoparlcir mikrofonunu
gahgtrrrp cjn0ne koyarak kaset
aracrhsryla ezanr yine okutur. Ne
var ki oyuna dalan gocuk bu defa
teybi kapatmayr unuttugundan

bilecegi gibi koylerde selamlagmak
igin arada tanrgrkhk olmasrna gerek
yoktur.
Meslek iginde sosyalligi, esprittielli{i ile meghur meslektagrmrz

kasetindeki Yadeller adh garkrsr
takip eder. O grin kdyde kalan
herkes 6{le ezanlnr takiben bu
garkryr dinlemeye baglamtgtrr.

Ismail A$KIN da eksper olarak
gcirev yaptl{r yerlerde bunu tam
olarak uygular ve herkesle ya dille
ya da igaretle selamlagrr. Bu
ahgkanh{rnr kendisiyle beraber
gahgma lansrna kavugmug olan

biten ezanl. ezanln rizerine
kaydedildigi Ferdi TAYFUR'un

&NBHAR

Qocuk yetigtiginde ig iqten gegmig,

imamrn kaqamak planr ortaya

grkmrgtrr.

Meslegimiz itibarryla hepimizin

meslektaglarrm bilirler. Tabii olarak

kargrlagtrgl herkes de onun
selamrna mukabele etmektedir.

Meslektagrmzrn kciy usulti selamlagmasrna arabayla gidiyor olmast
da engel defildir. O genellikle cin
tarafa, gofcirtin yanlna oturur ve
sag elini havaya kaldrrmak

Egme'nin ana gegimi tritrinctiltik

olan btiyilk koylerinden Yegilkavak'ta bir grin kciye gelir
kazandrrmak rizere pehlivan
griregleri drizenlenir. Bu arada
britr.in mtilki erkan da davet edilir.

Zamanrn Ugak Valisi de yogun
programrndan vakit ayrrarak sriz
konusu kciye grireglerin agrhq tcireni
igin tegrif eder. Vali kciyrin
ortasrnda ve Denizli-Egme karayolunun kenarrndaki kahvehaneye

oturarak yanrndaki
Yogun bir gekilde tiittin ziraatrnrn
yaprldrgr Egme'nin Narh koyrinde,
kciyrin diger fertleri gibi cami imamr
da tr.ituin ekimi yapmaktadrr.

imam, ttitrin dikiminin en hararetli

erkanryla
beraber kciytin sorunlarr ile ilgili
mrizakerelere ve sohbete baglar.

sohbetin derinlegtigi bir

anda

Denizli istikametinden Renault 12
marka kciyhilerce tanrdrk bir
otomobil gelerek kahvelerin

zamanrnda koyde vakit namazlan igin
kimsenin camiye gelmemesinin de

cinrinde Vali ve erkanrndan habersiz

verdigi rahathkla grindr.izleri kendisi
de tarlaya gitmektedir. Bu durum da
gr.indtizleri cigle ve ikindi vakitlerinde
okunmasl gereken ezan igin gciyle bir
formiil bulur. Ezanr okuduSu kaseti
teybe yerlegtirir ve teybi cami
mikrofonunun yanlna koyar. Tarlaya
gcitrirmedigi krigrik gocuguna g0nltik
ezan saatlerini, bu saatlerde basacaf,r

gciren kdyhilerin
tamamlna yakrnr Valiyi anlattrklanyla bag baga brrakarak gelen
arabadan inen kiginin etrafrnr
gevirip onu ilgi ve iltifat gemberine

baqlatma ve ezan bittiginde

de

durdurma dr.i{melerini gcisterip srkr

suretiyle cjnr.ine gelene selam verir.

Tespit gahgmalarr amacryla
gcirevlendirildigi Salihli'nin bir
kciytine arabayla yine meslektagr
olan gofcirtin yanrnda, on koltukta
gitmekteyken kargrdan merkep
srrtrnda gelen kciyhiyti gdrtir. Her
zaman oldugu gibi ona sag elini
havaya dogru kaldrrarak selam
verir. Kciy[i de sa{ elini kaldrarak
selamrna kargrhk verir. Meslektaglmlzrn akhna hemen bir muziplik
gelir, kdylti ve kendisi sag elini
indirmeden sol elini de selam
veriyormug gibi havaya kaldrrrr.
Kciyhi bunu gcirtip aynen sa! elinde
oldugu gibi sol elini de refleks
olarak kaldrrrnca dengesini
kaybederek merkepten yere dtiger.

durur.

O anda geleni

alrrlar. Olanlarr gagkrnhkla izleyen

ve tabii ki biraz da bozulan Vali
gelenin kim oldugunu qevresinde

kalan az sayrda

kciyhiye

sordu$unda gu cevabr alrr
BASEKSPERiTUTIZ

'
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Sene 1991 - Urla'da teselltim
yapryorum. iktidar partisinin ilge
ycineticileri bazt gayri megru

taleplerini kargrlamadrm diye beni

gikayet ediyorlar. Necdet A$abey
izmir Begeksper'i... Malum partinin
il bagkanr derhal Urla'dan ahnmam
igin Necdet Agabey'e telefon

rUrUu erspenleni
oenueGi

aULrrNi
ediyor. Aldr{r cevap gudur:
<<.... Beyefendi! Ben partinizin degil,
Devlet'in memuruyum. Konuqmalannrza hitfen dikkat edin!>>
igte bciyle adamdr Necdet ARTUN.

Yriksek ocagln arkasrnda iki
gaydanhk arasrnda ancak kafasr
goziiken yagh adamla 96z g6ze
geldi. Kapryr kapatrp krigrik bir
masaya gciktri. Igeride bulunan
insanlar da en az burasr kadar
ilgingti ve kimsenin dikkatini
gekmedigi igin kendi kendine

Adam gibi adamdr. Eli 6prllecek
adamdt. Kibar, sevimli, gOler yrizhi,
tonton, inanqh ve cesur...
Makamr cennet, ruhu gad olsun...
(Bu yazryr, bug0nlerde sayrlarr

sevindi. Artarda iki qay igti.

Bahgede yagmur sularryla dolup
tagmrg tulumbaya takrldr gcizleri.

gittikge artan ve <<parti memuru))
gibi davrananlara ithaf ediyorum.)

xeffiEffime
Krg bitip de, havalar rsrnmaya, dofa

yegil elbisesini giymeye baglayrnca,
biz Eksperler gogmen kuglar misali,
srcak bolge olan Dogu-Grineydofu'ya
gcig ederiz.

NARCGE€EE

KAHVEEI

1996 yrh gcigr.i, mekan Batman'rn

Kozluk ilgesi. Gr.inegin

kavuru-

culufunu tanrmlamak zor. Havadaki
titregim srcaga dair ipucu. Kozluk

Tekel binasrnr 'zoom,

luyoruz.

Bahgede mahgeri kalabahk. Kuglann,
bcirtti bcicegin bile srcaktan bunahp

can havliyle g6lge bir yer. aradrgr
yerde insanlar telagh bir hareketlilik

Tuhaf, qocukken evlerinin

bahqesinde

top

cin

oynadrgr grinler
geldi akhna. Korkulanna yenik

dtigtip endigelerinin peqinden
sriniklendigi hissinden srynldr

anszln, bu onu mutlu etmigti. Hayat
bazen bir avug oda demekti.

Taze gekirdekten hemen oracrkta
gekilen kahvenin, nargile
fokurtularrndaki ahengin ve tatlr
sohbetlerin tadrna doyum
olmuyordu. dzeri kilim kaph tahta
d6gemeler, bakrdan dcikme hantal
ktil tablasr, duvarda asrh iri nazar
boncuklarr, 1970'li yrllardan kalma
eski hayat ve ses dergileri,
Atatrirk'rin daha cjnce hig gcirmedigi
foto{raflarr, azrh bir tiryaki olan yagh
kahvecinin trittin tabakasr,
tamburasr ile ara srra gramofona
eglik eden melankolik adam

iqerisinde. O yrhn Kozluk ahm
Hepside buraya aitti ve
ekibinde gcirevli eksperler Oktay
vazgegilmezdi. Gtizellikler de
qELiK, Erdat SERASI_AN ve Nazrm
aynnhlarda gizliydi ve aynntrlar bu
ismet OZKARA tritonleri muayene
nedenle dnemliydi. Burada srcacrk
ediyorlar. Mubayadaki qahgma Soguk bir gtindti- Iliklerine kadar dostluklarla bezenmig bir gcinril
kogullarr, kryafet itibanyla alandaki donmug yaziyetteyken en qok meclisi, dtqanda ise
olaganca hzryla
vatandaglardan pek farkh krlmryor ihtiyag duydulu gey srcak bir devam eden hayat
ve delicesine

onlarr. Uzaktan bakrnca ayrrt isecekti. Ashnda buldugu bu yeri ilk ddnen bir drinya vardr.
edilmeleri gtig. Gtinege gare olur defa g6rdrlgrlnden emindi ama Adam iqtiklerinin parasrnl
6deyip
drigrincesiyle baglanna birer Meksika sanki yrllardrr geliyormuggaslna kalkmak istedi.
Elindeki magayla
qapkasr geqirmigler. O yrhn Baiman aginaydr- Sadece bir
harfini nargilelere ateg takviyesi yapan
Bageksperi Haydar POLAT rutin bulamadrgr bulmacayr cebinden yagh kahveci bagrnr salladr.
kontrole gelmig, Tekel'in ana girig qrkanp bir kez daha
96z atb, sonra - Misafirlere ikramrmrzdrr.
kaprsrnrn cintinde Miifettigle sohbet pis bir qukuru aqrp kaprya dogru Pis gukuru ikinci
kez agrp soka$rn
ediyorlar. Bir ara Mtifettig'in g6zO, alelacele yEriidfi.
bagrna dogru ytirtidr.i.
kalabahk igerisinde tek farkhhklan Tahta egigi agrp ta igeri girdiginde
kafalanndaki Meksika gapkalan olan Itri'den mi yoksa Dede Efendi'den Aniden sokaSrn
bagrnda
Eksperlere takrhyor ve d6n0p mi tam olarak bilemedigi eski bir geriye bakmak istedi, durup
sonra
merakla Bagekspere soruyor :
garkrnrn nefis nagmeleri geldi gii|timseyerek bu drigiincesinden
- $u kafalarrnda Meksika gapkalan kula{rna, oldugu yerde kalakaldr. vazgeqti. Neredeyse yanm saattir
olanlar kim Haydar bey ?
M0zigi nasrl olupda drgarrdan yrirtidri(rinti fark etti, rlistelik hava
Bageksper muzipge gfil0ms0yor ve :
duyamadrgrnr drigtindU.
gok srcaktr ve gcimle{i terden
- Onlar benim Marabalanm M0fettis - Kapryr kapat, igerisi buz gibi srnlsrklam olmugtu. Soguk
bir
bey, diyor.
oluyor.
geyler iqmek igin bir cafe ye girdi.
l7

DERHEGI

e0LTEilr

PATATES.gAY.rCirtiX

Eapkalan cjnlerine koyup cince

$eEitli tegvik ve

driEtinmeleri idi....

cjnemli cilgride erimiE.
Qay
rireticileri de gay
eritirmesi isin ,jl:,T,'::::T

MART AYTNDA TAyiN oLuR
Jvru ?

triketim
kampanyalan ile patates
stoklan

yardrm ve kampanya agrlmasrnr

" Tekel personelinin yer ve Gdrev
Defigtirme Suretiyle Atanmalanna
Ttiketim agrstndan bence iliEkin Ycjnetmelik,,
in 12.Maddesi.
mrimkrin. Hem de bu sefer ((Atamalar
zorunlu
ve istisnai
radyasyon yok. Grinde 10 haller
harig, her ythn Haziran _
bardak igen 15 bardak iger
veya Temmuz - Agustos
ve Evltil
briytik bardaklar cjnerilir.
aylannda yaprlrr.)) geklindjir.
Ya tr.ittin rireticilerinden bciyle
bir Zorunlu ve istisnai haller ile istege
talep gelirse...
b.aglt tayinlere diyecegimiz
yok.
Yasal ve etik uygunluk
agrsrndan Ya digerleri?
Hangi
kitapta
gcizrim cjnerileri ne olabilir?
yaztyor...
Ashnda iE oraya varmadan
baEta EEiniz gahEryor, gocuklalnrz
ttitrin rireticileri olmak r-izere yerli
okuyor ve Mart ayrnda tavin
tritrinden mamril sigaralan ediliyorsunuz...
triketsek meselinin dnemli bir Hangi
vicdan ? Hangi hukuk ?
krsmr hallolacak gibi.....
Hangi gerekge ?
"...Zehirlenecek isek yerli
sigara iyi ki rilkemizde - ciyle yada
bciyle
igerek zehirlenelim!... "
- hukuk var, mahkemeler var!
iyi ki var, gr-in gelir lazrm olur.
Kime mi? Tabii ki herkese...
istemiEler.....

rrirriNcE

rinericir-nn dncciTLENiN

dlkemizde 1999 yrh rakamlan
ile
622.000 tttrin rireticisi var.
Trirk
Kooperatifgilik Kurumu,nun BdLENT AKARcALI VE
verilerine gc5re, Tr.ittin Tanm
FORMALA 1
ve
Satrg Kooperatifleri'nin tiye
sayrsr Qok uluslu firmalann
reklam
ise sadece 22.4g2,dir. Bu amacryla
dtizenledigi
FORMULA 1
kooperatiflerin yasasr 1969
oto
yarrElannrn Ttirkiye,de
de
yrhnda grkanlmrg. (1196
savrh organize edilmesi
ve 4207 savilt
yasa)
yasantn
Maddesinde degigiklik
$imdi durup dr.iEtinelim. Yapmak3.igin
briytik gayretler
Orgritlenmesi ve organizasyonu
oldugunu basrndan takip
ediyoruz.
bu kadar zayf bir kitle bugtine
Bir televizyon etkinligi olan bu
kadar ne yaptr?
Yartglara gok uluslu sigara
Seneyi kurtarmak
igin firmalarrnrn 300 milyon
dolar
politikacrlarla iEbirligi....
Yani ver harcadrfr biliniyor.
ABD
Crand
oyunu al parayl.
KarErhkh

aldatmaca....

Prix'i srrasrnda

,,Marlboro,,

logosunun 5.933 kez gcirtintriye
Bu sene yrtzde 25,lik baE fiyat geldigi
ve bunun 94 dakikahk TV
artrgr olunca da gapkalar yere
yayrn
o/o49,unu

atrhp gifnenmig. DoSrusu,
18

siiresinin

kapsadlgr tespit edilmig.
Avrupa

rUrUn rxspenleni
oenrueGi

aULreNi

Birlifi'nin 30 Temmuz 2000
tarihinden itibaren trim sigara
reklamlarrnl ve dolay'rsr1.la
FORMULA f i de yasaklavacagr

ddgrm cevap ilgingti:
r<..Bu saatten sonra ancak
TEKEL'in tarihcesi vazrlrr...))

"... Sigara reklam )'asaOlnl

yarar vardrr. TBMM
Kurulu'nda "Hakimiyet

Genel

Kayrtsrz

$artsrz Milletindir." yazrhdrr.
Marlboro'nun degill Diyen
TBMM'nin ytiz aklanndan ANAp
Istanbul Milletvekili Sayrn Btilent
AKARCALI'yr tebrik ediyorum.
Ttitr.in Eksperleri ekmegini
trittinden kazanan insanlardlr.
Ancak, insanlann saghfrnl ve
meselenin ahlaki vcinrinri
gozardt etmeden...

'oSMANLIDAN CCinrimrize
TEKEL''

Oleceksin

a kuzum igme gu

Diyen ancak beni bundan daha

nin ri.uu: KOsTEBEK

fazlasr yrkar.

O benim igin gece grindtiz

BIR KITAP: ..ttiRi

kadar yrl yandr;

Sinernanrn OSCAR cidtilleri
acrklandr. Dort dalda aday

cilsem ne grkar

g6sterilmesine
KOSTEBEK'e odrjl

raSmen

srkmadr.
endtistrisinin,
karnuoy-unu I'e hrlk0metleri nasrl
aldamklan anlahhyor film de. Bir
Michael MANN filmi. A1 Pacino
da oynuyor. Bu grlnlerde

bu

Ben onun u$runa bir kerecik
"

?

Sigar a igin " Sttkt DLIRSONOCTU

.\BD'de sigara

ein s6ylnm

flkemizde g6sterime girdi.

"... Sigarayr brrakah 2,5 ytl oluyor.
Eskiden bir "Yalan" r okurken 3
mezur sdyleyince kesiliyordum.
Artrk 5, hatta 6 mezur okuyabiliyorum. Kendime "Senin topluma karEr bir sorumlulujun var, bu
sesi yok edemezsin dedim."

Bu

filmi seyredelim ve seyrettirelim.
Tavsiye edecegim kitaba gelinci
John GRISHAJVI'In "JdRi" isimli
llbrahim TATLISES
eseri. Amerikada ve drinyada
ytizbinlerce saillmtg, milyonlarca
okunuyor. Yine gok uluslu sigara BiR SORO
girketlerinin kirli faaliyetlerini ve
1725 Senesinde trittinctiler nihayet
agrlan bir tazminat davasrnda jriri
bir
esnaf loncasr tegkilatrna
riyelerini etkilemek iqin baglandrlar.
Kendilerine bir kahya
qevirdikleri dolaplarr ustahkla
tayin
edildi.
Has tritrinden anlar,
belgeleyen bir roman.....
namh bir tiryaki olan bu tritr.incri
Okuyahm ve okutahm.
kahyasr kimdir?

Yukandaki baghk bir eser

adr.

Ttirkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfr
tarafrndan TEKEL adrna
yaprlmrE cjnemli bir gahqma.
Prof.Dr.Fatma DOCR0EL

ve

BiR FIKRA
Temel'e sormu$lar:

Cigaramrn ilk nefesiyle, kaynanamrn

arkadaglarr tarafrndan meydana
getirilen eser ile ilgili olarak
inceleme, gorilq
ve
elegtirilerimizi bilahare ortaya
koyaca$rz. Ancak, eksper ve
eksperlikle ilgili bilgi ve
belgelerin yoklugu ilk planda
gcize qarpryor. Emegi gegenleri
kutluyoruz. Bahse konu eserle
ilgili Dernegimizin Onursal

son nefesini.

6ZET'e

gegenlerde gciniglerini sordum.

a) Kadrzade Mehmet Efendi
b) $eyhtilislamYahya Efendi
c) Mustafa Qelebi
d) Pegeveli ibrahim Efendi
e) Bekri Mustafa

Hangi nefesleri cok seversin?
Temel cevap vermig:

Prof. Dr. Suut DOGRUEL ile ekip

Bagkanr Orhan

((

zrkkrm tritrinti >>

agrklanmrg.

kaldrrarak, bu oh-im tacirlerine
destek verecek bir siyasi g0q
TBMM'de bulunmamaktadrr.
Bagta ABD'li cihim tacirleri
olmak tizere trim yandaElannrn.
taraftarlannrn bunu bilmelerinde

nin giin

BUNLARI BiLiYONMUYDONqZ?

I o italyanca "Fumare come un
TURCO" ile "Kurrt kak TUROK"
deyimlerinin <( Trirk gibi sigara
igen)) anlaruma geldigini...

ein rfinKd
"Sabah oldu, sabah oldu

Sigaram yanmaz oldu
Sigaramln dumanrndan
Gozlerim gdrmez oldu.
Aramrza drigman girdi
Yar bize gelmez oldu."
Kzilcahamam Ydresi
19

lt Kolombiyalr yazar Gabriel
Garcia Jase Marquez "Ytiz yrlhk
Yalnrzhk" isimli eserini 1B ayda
yazdrgrnr ve bu sriregte gtinde 6
paket sigara tr-itttirdtigrinr-i...
J r Trirk dostu olarak bilinen
Fransrz yazar Pierre LOTi'nin (18501923) 1876 yrhnda geldigi istanbul'da nargile tiryakisi oldugunu...
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rUrUru

rxspenleni

oennrGi

eULrrli
Tabn

ad

otan Egeti ttitiin ekicisine

bin lira olaca$mr duyurup, grinlerdir
ekiciden kogan toplayan u" kulit"li
tiiEinE tiretenlerin, en zahmetli r-irr-in tritiinleri
tiiccarrn dedigi oldu.
olan t0trin yetigtiriciligi ile Tabii asilalan
olan Egeli tr.itr.in ekicisine
u(fraganlarrn boynu biikrildU. oldu. 14
ayhk el emefi, gciz nuru
Gelecege dair umutlan, kandil tritrinti
riretenlerin, en zahmetli rirtin
ategine dcintigrip, scindii, yok oldu...
olan ttitrin yetigtiriciligi ile
uSraganlann boynu biikiildri.
9J"u gegmigte tr.itiin piyasalan Gelecefe dair umutlan, kandil ategine
uEge'nin
dUsrinri-bayramr"ydr... dcintigrip, s6ndr.i,
yok oldu...
Gr.inler dncesinden agrhg iarihi
gegmigte
tritr-in piyasalarr
belirlenir. Ekiciler balyalannr, 9J"u
"Ege'nin
dr.iftinri-bayrimr',ydr...
gcinicuiye grkacak gelinlik krzlar gibi
Grinler dncesinden agrhg tarihi
hazrrlardr.
belirlenir. Ekiciler baiyalarrnr,
Basrn gahganlan igin de "tUtrin
gkacak gelintik krztar gibi
piyasasr"nrn ayn bir anlamr ve gcinigiiVe
haarlardr.

oldrr 14 ayhk el emeji, 96z

M

nuru

6nemi vardr. T0trin fiyatrm en doSru

tahmin edebilmek ve piyasa aSrhirm

en genig gekilde verebilmek igin,

EKiCi, BALYALARIN
ALTINDA KALDI

Ege Ekici Tritrin piyasasr drin

nihayet agrldr. Ama, Egeli tuitr-in
ekicileri igin briytik hayal krnkhgr

yaratarak.

Grinlerdir gazetemizde piyasantn
gecikmesinin pek "hayra alamet,'
olmadrgrnr yaaryor ve ekicinin
srkrnhlannr dile getiriyorduk. Ve ilan
edilen tritrin bagfiyatuyla, gergetrten
Ege tritriniine ve t0tiin Oreticilerine
btiyrik darbe vuruldu...
Ilan edilen 1 milyon 750 bin liral*
bagfiyatla, Egeli trit0n ekicisi, tiitfin
balyasrrun altrnda kaldr, ezildi. un

ufak oldu...
Bciylesi kcitri bir fiyatr tiittin ekicisine.
bcilge halkrna agrklamaya yuizti

lstanbul'dan, Ankara'dan bile
gazeteciler gelir, bdlgeyi dolagrp

Ege tritr.inrinrin ve tr.itrin ekicisinin
"duman olmasr"yla birlikte, adeta
eski gelenekler de tarihe kansil...
Yakrn gegmigin tritiin fiyailan
irdelendifinde, 1995 yrhnda 250 bin.
96'da 500 bin, 97'de 900 bin ve
98'de 1 milyon 400 bin lira fiyat
verildigi gciniliiyor. Genellikle arbg
oranlan y0zde 80'le yiizde l0o'lei

dolaymda.

D0n tritiine verilen

fiyatr

deSerlendirirken unutulmamasr
gereken husus agrhgr yaprlan

piyasarun 1999 iir0n0 oldu$u. yani
s6z konusu olan, gegtigimiz yrhn
ttitiin fiyatr. Resmi verilere gdre

gegtigimiz yrln enflasyon oranlnrn
yrizde 65 oldugu 96z dntine ahnrrsa.
1999 rirtinri trittinrine verilen

yr-izde

tutmayan siyasetgiler, yetkililer; 25'lik fiyat artr€lnln ne anlama
grinlerdir krvranryorlardr. piyasa geldigini daha iyi anlagrlrr.
agrhgr ile ilgili bilgiler bir iU.t.i Kendisiyle
gcirrigtip

agtklanamryordu. Nihayet, cinceki deferlendirmesini aldrgrmrz Akhisar
grin, piyasanm agilacagr duyuruldu. Ziraat Odasr BaEkanr Naci OZKARA
Ve agilrg, olabildilince sessiz sedasrz
la bu konuya dikkati gekiyor.

gegigtirilmeye gahgrldr.
Sonugta, bagfiyatrn 1 milyon 750 bin

lira olaca$rnr duyurup, grinlerdir
ekiciden kogan toplayan ve kaliteli

ttittinleri alan tticcann dedi{i oldu.

vardr.

Trit0n fiyatrm en dogru tahmin
ekonomi muhabirleri, giinler edeb_ilmek
ve piyasa agrlryrnr en genig
dncesinden adeta "pusuya gekilde verebilmek
igin, et<onomi
yatarlarndr. piyasa agrhglha, muhabirleri,
gr.inler

izlenimlerini yazarlardr...
lvlehmet gat<ir OnS

Basrn galganlan igin de ,,tritUn
piyasasrnrun ayn bir anlamr ve
cinemi

Kamuoyunun yanhg bilgiien_
dirifdifini ve adeta y0zde 25'e

gartlandtnldr{rnr s6yhiyor. lgte bu
yrizden de ttit0n ekicisinin, suskun
kaldr$rnr ve kaderine razr duruma

getirildigini ifade ediyor.

upusuya

cjncesinden adeta

yatarlar"dr. piyasa agrhgrna,
Istanbul'dan, Ankara'dan bile

gazeteciler gelir, b6lgeyi dolagrp

izlenimlerini yazarlardr...

Ege trittinrinUn ve t0trin ekicisinin

"duman olmasr"yla birlikte, adeta eski
gelenekler de tarihe karrgh... yakrn

gegmigin

tr.itr.in

fiyatlan

irdelendiginde, 1995 yrhnda 250 bln,

96'da 500 bin, 97'de 900 bin ve 9g'de
1 milyon 400 bin lira fiyat verildigi
g6riilOyor. Genellikle artrg oranlarr
yiizde 80'le y0zde 100'ler dolayrnda.

Drin

t0ttine verilen

fivatr

degerlendirirken unutulmamast
gereken husus agrhgr yaprlan

piyasanrn 1999 rirr.inr.i oldugu. yani
sciz konusu olan, gegtiSimiz ylhn
ttittin fiyatr. Resmi verilere gcire
gegtigimiz yrhn enflasyon oranlnln
ytizde 65 oldugu gciz cinr.ine ahnrrsa.
1999 rininui ttitrintine verilen yrizde
25'lik fiyat artr€lnln ne anlama
geldifini daha iyi anlagrlu.
Kendisiyle gcirtigrip deferlendirmesini
Odasr
Bagkam Naci OZKARA da bu konuva

aldrfrmrz Akhisar Ziraat

dikkati gekiyor. Kamuoyunu., yu.,i,g
bilgilendirildigini ve udutu y,ird" 25'u
Eartlandtnldrgrnr s6yliiyor. igte bu

y0zden de t0t0n ekicisinin, suskun
kaldr$rnr ve kaderine razr duruma

g_etirildigini ifade ediyor.

Ozkara'nrn bir de garprcr 6rne{i var.
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yol agan maddelerin kaldrnlmasr
lazrm. Bir maddenin ticaretinin
monopol altmda olmasl, bu aylon

FA|(h CiCanesrNA DONdS

tir Tekel Genel Mtidrini Mehmet
AI(BAY, kurumun bu grinkri

durum teEkil ediyor. Buna ihskin

gahgmalar yapryoruz."

Tekel'in yeniden yaprlandnhnasura
iligkin gahgmalara dncelik

verdiklerini anlatan AKBAY bu

gahgmalar sonucunda s(1am, alkollti
igkiler, pazarlama - da(irhm ve tuz
mriesseselerinin her birinin anonim

girket olarak, yaprak tiitfin

mriessesesinin de ayn bir

Kff

olarak

drgr.itlenecefini ifade etti. AKBAy.
scizlerini griyle sOrd0rdO: "Tekel'in
cizellegtirilemesi, daha rekabetci bir
yaprda daha d0g0k maliyetle

gahgma imkanr verecek, daha
kolayhkla yatrrrm yaprlabilecek,
tesisler modernize edilebilecek.
Bciylece hem triketici tistrin

kalitedeki r.ininleri rekabetgi fiyatlarla

alma imkaruna kavugacak, hem de
kamunun gelir beklentisi artacak ve

ihracat imkanalan geniqleyecek."
AKBAY, Tekel'in bu yrl 52 trilyon lira

yahnm yapacaErnr da belirtti.
Kiibahlar ile ortak puro tiretimi
projesi haklcnda da bi|gi yenen
IIBAY, 3 milyon dotar semrryel

yaprsryla uluslar arasr piyasalarda

rekabet edemeyecefini, kamu
agrrh$rndan mrimkrin oldugu
arrndrrrlarak
yeniden
yaprlandrnlmasl gerektiSini sciyledi.
AKBAY, sigara fiyatlanndaki artrsa

bagtr olarak Bafra, Birinci giti
filtresiz sigara sahErnda bir arhs
beklediklerini ifade etti. Genei
Mridtirhik binasrnrn Ankara'da

yaplmlnln

srirdrif

rinri

belirten

AKBAY, sorulanmrzr yarutladr.

Cibali sigara fabrikasrnda

durum nedir

tarafrndan pazarlanacak.

Tekel2000 Yrh yatrnmlan Nedir ?
Bu sene Tekel'e 46 trilyonluk yatrnm

tavanl tanrndr. Genel

Mridr-irltik

binamu Ankara da Eskigehir yolu
rizerinde yaprhyor. Bina bittifi zaman
Tekel Genel Mridtirltig0 Ankara'ya
tagrnacak.

Tekel Bu Haliyle Uluslar

arasr

Piyasalarda Sigara Devleri ile rekabet
edebiliyor mu ?

Bana

g6re Tekel'in yeniden
Bu konu

yaprlanmasr gerekiyor.

zaman zaman htikrimet drizeyinde de

son

?

Cibali sigara fabrikasrnm tiretimine
son verdik. Fabrikanrn kullanlm
hakkrnrda Maliyeye iade ettik.

Bakanhk binayr Has'a,

Uretilen purolar Kliba'nrn rinlti
pazarlama firmasr Habanos

Has

kullanrlmak rizere
kiraya verdi. Bina Kadir HAS
Universitesine

tarafrndan riniversitenin onarrhp
restore edilecek.
Birinci sigarasr hala grkryormu ?
Evet gkryor. Gegen sene 3.5 milyar

adet sathk. Ozellikle tanmsal
keimden gok bfiyEk talep var-

grindeme geliyor. Bana Tekel'in
yeniden yaprlanmast gerekiyor.
Dr.inyanrn her taraflnda baglantl

kuracak eleman

yetigtirmesi

gerekiyor. Tekel'deki devlet agrrl{rnr
kamu a$rrhgrnr mr.imktin oldugu

kadar hafifletmek lazrm.

pivasa

ydnlendirmeleri ile hareket eden cizel
sekt6r a$rrhkh kurulug haline gelmesi
lazrm. Ancak unutmamak gerekir ki

btiyrik[ik her zaman griq de{ildir.
Dinozorlann yok olug hikayeterinin
sebebi bUyrikhiklerindendir. O kadar
gok gey yiyorlarki dogayr tahrip
ediyor-lardr. Yiyecek bir
Eey kalmryor,

%5O ortakhga dayah girkcfin
kuruluguna y6nelik tiim Fryab m Hn [ra- FilU,esiz
anlagmalann imzalandr(frnr 1i11ad""" sab$nda btu arbs ag kalryorlar ve 6ldyorlardl.
hahrlatarak, mart aylndan itibaren lelfiyanz- Ballih fte&fer B#4 Tekel'in OzelleEtirilmesi Qahgmalarr
Bitfis, Birinci 2U bin ltuadan |\lad Gi<tiyor ?
fabrika yatrrrmrnr baglayaca$lnr ve
satrhyor. Fiyadar yEksddkge takp Tekeldeki 6zelleEtirmenin yabancr_
ekim ayrndan itibaren tiretime
gegilecegini belirtti. lggg yrh dtigUk ve orta fiyath iininlere lagma mr yoksa ulusal nitelikleri
kayryor.
koruyan bir 6zelleEtirme mi ola_
bilongosunun
hentiz Kribahlarla
puro

kesinlegmedigini belirten AKBAy.
"ancak gegen yth 25 -50 trilyon lira
arasrnda konsolide zararla
kapatacafrmur sanryorum." Diye

konugtu.

AKBAY, faaliyet sonuglanrun zararla

kapatrlmasrnrn, yiiksek vergi
oranlanndan, yriksek enflasyonun
toplu sdzlegmeler Ozerinde 6nemli
bir ytik olugturmasr ve fiyat ayarla_

malannrn sr.iresinde yapilamama_
srndan kaynaklandrfmr vurguladr.
Tekel'in 1999 cirosunun I katrilyon

150 trilyon lira

seviyesinde

gergeklegtigini belirten AKBAY, 20OO
yrhnda 2.5 katrilyon lira ciro ve 100

trilyon liranrn Ozerinde

kar

hedefl ediklerini kaydetti.
yeni Binyl, 21.03.2W0

Ortak

Agamada

dretimi Ne

?

Kiibahlarla degeri

3 milyon

dolar

r-izerinde %5O pay sahibi olacajrmrz

bir ortakhk kuracaSz. Bu girketin
ilk defa bin rilke ile
ortakhk kuruyor olmasrnda yatlyor.
<inemi Kribanrn

ca$na karar verilmeli. Ondan sonra
Tekelle ilgili b0t0n resmi ve sivil
organizasyonlar arasrnda brittin ay_
nntrlan ile tartlgarak karar vermeli.

verilen karar pek degigtirmemeli.
Sabah, 04.02.2000

Ktibanrn Catek firmasr ile kurulacak

girketin adr TEKA olacak. 15
$ubatta Catek firmasrndan bir
yetkili Trirkiye ye gelecek ve
ortakhkla ilgiti hukuki islemleri
Istanbuf 'da yapacagtz. Tekel
Cevizli'de depo olarak kullanrlan
binayr puro fabrikasr olarak

kullanacak. llk yrt 1O milyon, ikinci

yrl 12.5 milyon, rigtincri yrl

7b

milyon adet puro riretilecek. Bu
OrOnfi ismi ise Fonseca olacak.

TEKEL'IN TRILYONLqK

BiNAsr pAylAgrlArvuyoR
Tekel

Genel

/vlidUrlrigrinrlin

Ankara'da EskiEehir yolu rizerinde
inga ettirdigi trilyonluk hizmet binasr
kamuda paylagrlamryor. Tekel'in
kendi birimleri igin planladrgr ve

yaptmlnl da ceylan ingaahn ristlendigi
bina igin bu grine kadar 22 trilvon

lirahk harcama yaprldr. Tekel binasr

NMffECPBTEi

ffi(I

BiLTEil
6nce tek blok olarak projelendiritdi.
Ancak buraya Bakantk talip olunca
ikinci bloSunda yaprlmast g6rr.igr.i
belirfendi. Bu gi0ne kadar 22 trilyon

lira harcama yaprlan binanrn tamam_
lanmasr igin daha 80 ile 1OO milyon

rrirrin LoBisi

elegtirdiler. CreUciler "Eskiden kcivh.i

CLINTON'q YENDi
ABD Yriksek Mahkemesi, ABD
BaEkanr Clinton ycinetiminin,

dolar civannda bir para gerekti{i sigaraya bagrmlrtrk yaplct madde
belirlendi. B6ylece, Teket binasr icir olarak tanrmlamaya hakkr
bundan sonra bu gtinkti dotar kuru olmadrgmt kararlaEtrrdr.

ile 50 - 58 trilyon lirahk bir harcama Yriksek Mahkeme'nin oturumunda.
tiitrin lobisi lehinde grkan bu karar
daha yaprlmasr durumu ortaya grktr.
Tekel'in kendisi yaplmrna bagladrgr 4'e kargr 5 oyla ahndr. Kararda
binaya, 6nce Bagbakanhk talil sigaranrn sa$h{a zararh olmasrna
olmuEtu. Bu gergevede binaya ikinci rafmen Kongre ve yasalarrn
bir blogun eklenmesi gciruigri hr.ikrimete, sigara hakkrnda
benimsendi ve Tekel binasr ikiz kule bagrmhhk oluEturucu madde
haline getirildi. Daha sonra kurulan tanrmlamaslnda bulunma yetkisi
hrikrimet, Tekel binasrnrn vermedifine dikkat gekildi.
Baqbakanhk olmasr fikrine srcak Hindistan'a yaptlgl ziyareti srirdtiren

bakmadr. Bu defa Tarrm ve K<iyigteri
Bakanh{r ile Qevre Bakanh{r binaya

talip oldu. Ikiz kulelerden birinin
Tanm ve K6yiEleri Bakanh(frna,
Digerinin de eevre Bakanhgrna

tahsisi grindeme geldi.

Ancak buda gergeklegmedi ve Tekd
Binasrnrn Balgat'taki binastnrn
yetersiz oldufunu ileri stirerek daha
cince TEAg ve TEDA$ binasrnr takas
yoluyla isteyen, ancak bu binayl
alamayan Drg lgleri Bakanhsrna dewi
benimsendi. yriksek planlama
Kurulu Sekreteryasrnr yriruiten Devlet

Planlama Tegkilatr,

Tekel Genel

bu

gerqevede

Mtidrirh.igrince

yapturlmakta olan hizmet binasrnr bu
kurumun mr.ilkiyetinden grkartrlarak
Drgiqleri Bakanhsrna devri igin Maliye
Bakanhftndan gcinig istedi. Bu
amagla hazrrlanan raporda, bugrline
kadar 22 trilyon lira harcama yaprlan

Clinton, Yiiksek Mahkeme'nin karan

rizerine yaptlgl agrklamada,
karardan fiztintri duydugunu
belirterek, 'eger gocuklanmrzr
tiitiiniin zararlanndan konrmak
istiyorsak, Kongre Sagtk
Bakanh(fr'na bu konuda yeni
yetkiler vermelidir' dedl.

Braun and Williamson tritiin
girketinin sdzciisii Mrac Smith.
"Sa{hk Bakanh{r ttitrin konusunda
uzun stiredir yetkilerini agryordu.

Yriksek Mahkeme'nin kararr
hiikiimete yetkilerinin ne oldu$unu
bir defa daha hatrrlatacak" dedi.

Yliksek Mahkeme'nin

karannrn
ardrndan tritr.in girketlerinin, New
York borsasrndaki hisse senetleri de
yrikseldi. Bu karar, htikiimetin tr.itrin
konusundaki yaptrnmlanna
srnrrlama getirmekle birlikte sigara

rireticileri aleyhinde

agrlan
davalannr

hizmet binasr igin daha gO _ 1OO astronomik tazminat
milyon dolara ihtiyag duyuldufuna etkilemeyecek.
yeni Mesaj,
dikkat gekildi ve daha sonra su

23.03.2000

bin lira olmasr gerektifini savunan

Bergamah tireticiler. "Tarla kiralarr,
gift stirme, iggi yevmiyeleri, tanm
ifaglan, r.iretimde kullandrjrmrz ip ve
naylonlar, akaryakrt fiyatlan ikiye tige
katlandr. Buna kargilrk tritrin fiyahnda
%o25 oranrnda bir artlg yaprldr. En az
gegen yrhn enflasyon oranr kadar
arhg hakkrmrzdr" dediler. dreticiler,
kredi faizlerinin dtigrirtilmesini, balya
baqrna verilen 10'ar milyon lirahk

avanslann ytikseltilmesini,

tr-itrin

tespitlerinde daha titiz davranrlmasrnr
istediler.
Ycd Asr, 03.032trrj
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Sigara reklam yasasl motor sporlann

vuruyor. 4207 sayrh yasanln 3
Maddesindeki "sigara girketlerine

reklam ve promosyon yasagr'
Tr-irkiye'nin Drinya Ralli $ampiyonas
ve Formula 1'e ev sahipligi yapma
umutlarrna let gekiyor. Drinya
motorsporlarrnrn patronu FlA.
T0rkiye'nin Formula l'e ev sahipligi

yapma talebini "6nce gerek yasal

drizenlemeleri yapln,

sonra

konugahm" diyerek geri gevirdi.
FIA, tek bir yangrn 60 ila 1OO milvor.

dolar gelir getirdiSi Formula 1 vu.,s
almak
konusunda istekli oldugunu ancak
gerekli yasal drizenlemeler yapilana

takvimine Tiirkiye'yi

kadar talebin rafa kaldtnldrgrnr belirtti.

Otomobil Sporlarr
,, Bagkanr Mrimtaz
Tahincioglu, "Dtinya Ralli
Federasyonu

;;f,:j,u, fl:::I,-,1ii'Jl:u1':;; x6vr.ri miu-nrin

Devlet lhare Kanununa tabi degiil;. DiLENCiSi OI-OU
Drgigleri Bakanhsr ise genel btitgeti Ege Ekici rritr.in piyasasr'nrn
bir kurulug olmasr ve Devlet lhale agrhgrnr sabtrsrzlkla bekleyen
Kanunu'na tabi olmasr durumunda iireticiler, aqrklanan 1 milyon 750
mtiteahhitle idare arasrnda bin lirahk bagfiyatta gok yagarken.

problemler grkabileceji ifade Bergama ve Kale de rireticiler eylem
edilmektedir."
yaptr. Bergama Tekel Mridtirhifti

;il;*""r,,.,,.ort"".i;

milletin dilencisi" dediler. Kale'de de
bagfiyatr be{enmeyen tireticiler ttittin
yaktr. Bagfiyattn en az 2 milyon 500

Ttirkiye

def erlendirmede bulunuldu:

FinansarFomm,06.03.2000

mitletin efendisiydi. gimdi tciifri
milletin efendisiydi. gimdi kciytri

rlii,
r.:r.

i,l;

$ampiyonasrnrn dn srnavrna Mavrs
ayrnda fzmir'de yaprlacak oiun

Anatolia Rallisi ile girecefiz. Ancak

bu srnavl gegersek bile

yasal

dtizenleme yaprlmadrSr srirece ne
Diinya Ralli $ampiyonasr, ne de F1
igin bir €anslmlz kahyor" diyerek
srkrntrlannr dile getirdi.
Miimtaz Tahincioglu, yasaya

r,'-:r.€i;e:;1i*F.j.1"#.,34:W:

:.fjd,,,W@.@!.ffi$:jrii
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eklenecek "Uluslar
organizasyonlar muaf :-:_
ibaresi ile sigara rek,a:-,

:

a inerken. Everman,
=e:e:3. SonuSturma Brirosu FBI
?as:

',

-e:{.r.1eri tarafrndan havaalanrnda
:-:ur,andr.

prensibine doku::-a:zsa$lanacagtnr s6r lec,

Tahincioglu s6r te : e'. a :- ::-_

yeni Binyrl, 28.03.2000
'
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yansln y'ap:.:.:. .. €-:: i.:e:.er

tepkisini gcisterdi.

qrkttktan scn:a

oolar ctla::::a ;a:a

Tahinc:cc.- s.:::a

kalryor.,'
:ex.am )asaElnln
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ENFLASYONO YENDI

Son yrllann en

de tritrln riretiliyor, sigara piyasalanndan birisi

:arnkaian var ve trittin mamullerinin
sarr5r serbest. Eger gerekli yasal
drizenleme yaprlmazsa motor
sporlarrnda bir adrm dahi ileri
gitmemiz mtimkr"in gcirUnmuiyor"
diye konuqtu.
yeni Binvrl, 01.03.2000

sicannyr BrRAK 6ocir_ri
KAP

. Ege Ekici Ttittin

IMF'NiN FiYATI

en ri3it se{-.de Trirkiye'de
u\.gu,an;_g-ia dikkat gekerek .
T:rxir.

scjniik

yagandr. Her yrl

davullu zurnah, kurbanlar kesilerek

agrlan piyasa bu yrl gok sessiz
aglldt. Yriksek Planlama Kurulu'nun
IMF ile yaprlan stand-by anlagmasr
taahhridiine uygun olarak i999 yrh
Ege Trittinri iqin belirledigi 1 milyon
750 bin lirahk bagfiyat TEKEL'den
sorumlu Devlet Bakanr Rr"igtri Kazrm

Yr.icelen tarafrndan

aqrklandr.

Agrklamadan sonra gazetecilere

soru sorma imkanr

tanrmavan

Yr.icelen, ayak tistii sorulan ,o.uiuru
ise "Fiyat YPK'da belirlendi. Ben

Meksika'daki 14 milyon sigara
kullantcrsrndan herhangi biri, YPK tiyesi bile degilim" diyerek
sigarayr 28 g0nltigtine brrakmasr verilen drigtik fiyattan sorumlu
halinde 11 bin dolar (5.8 milyar lira)
para cidriltintin sahibi olacak.

olmadrsrnr ima etti.

.

Agrklanan fiyat

1999

Meksika igigleri Bakanh!r'ndan enflasyonunun gok altrnda kaldr.
yaprlan agtklamaya gcire. en az bir Devlet istatistik Enstitrisii'nLin
yrldtr sigara kullanan 18 yag ya da verilerine gcire TEFE %62.9, TUFE
ristrindeki kimselerin odtile hak %68.8 oranrnda artarken, ttittin
kazanmasr iqin, 2-29

gtinlerinde sigarayr

Mayrs
brrakmasr

gerekiyor.
Yeni Binnl.

fiyatr %25 arttrnldr. Bu

artlq.

"Enflasyonun dikkate ahnmadrgr.
IltF'nin istedigi fiyatn aqrklandrgr"
seklinde yorumlandr.

. 0retjci temsilcileri

::

n'lalivetin altrnda

r,'erilen fiy.atrn

kalmasrndan
I'akrnrrken. ihracatqriann fir-attan
(gAKTA rinynxiyr cozRlrr qok rnemnun olduklan dikkat qekti.
Ure:iciier t0tr-rn0n kilogram
Charles Masson Everman (4i) adlr malil'etini 2 mil;-on iki y0zbin lira
yolcu, Texas Eyaletindeki Hous- olaral< hesaplamr5lardr. Agrklanan
ton'dan El Paso'ya ugan, Continental fir'at enflas1'onun qok altrnda olmasr

Havayollarrna ait Boeing

737

uga{rnrn tuvaletinde sigara igmeye
gahgrrken, yangln qrkmastna neden

nedenivle 6n0m0zdeki yrllarda tritr.in

tiretimindeki azalmanrn yanr stra,
olmasr

kalitede de driqrig

oldu. Ugakta alarm seslerinin beklenil'or.
duyulmasrnrn yanl stra yolcu . Trjtrin fiyahnr aqrklayan Yrlicelen,
kabinine duman dolmava tritUn tiretim bolgesi olan Akhisar ve

baqlayrnca, sigara tiryakisi yolcu. Manisa'ya gitmezken, lzmir'e gelen
kabin gdrevlileri tarafrndan tespit qok az sayrdaki tiretici fiyatrn gok
edildi. Hig kimsenin yaralanmadrgr dLiEtik oldugunu dile getirdi. Bir

olayda ugak 15 dakika gecikme ile

ile bir milletvekili maagr ayhk 1 milyar
200 milyon lira oldu. Benim bir yrlhk
tritrin emefimin kargrh{r 1 milyarlira
bile yapmryor. Milletve-kilinin bir ayda
aldrgrnrn daha azrna bir yrlda aile
olarak nasrl geginiriz" diyerek

tiretici ise Yr.icelen'e "krvak emeklilik

piyasasrnda

Karadeniz ve Marmara Bdlgesinin
fiyatr da daSrtrlan basrn btilteninde 1
milyon 812 bin 500 lira olarak yer
ahrken, Yticelen bu rakamr

agrklamadr ve Marmara

gile

Karadeniz ttitrintinijn fiyatrnr TEKEL
ycineticilerin cinrimr.izdeki gtinlerde
agrklayacagrnr soyledi.

.

Geqen yrla gcire Karadeniz ve
Marmara Bcilgesi trittintine Ege
ttitriniinden daha ytiksek fiyat

verilmesi dikkat gekti. Son yrllarda
Marmara ve Karadeniz'de ttitiin
tiretiminin azalmasr nedeniyle farkh
fiyat verildigi ifade edildi.

. TEKEL lzmir Gazipaga Ahm

Buiro'sunda yaprlan Ege Ekici Tr"ittin
Piyasast tcjrenine TEKEL ycjnetim
Kurulu Bagkanr ve Gelen Mridtir'ti
Mehmet Akbay, izmir Valisi Kemal
Nehrozoglu, izmir Emniyet Mridtini

Hasan Yiicesan katrhrken

bcilge

milletvekillerinden hiq birinin katrlmamasl fiyatrn dtiqiik olmasrndan
kaynaklandrgr ifade edildi.
. Tr-ittin fiyatrnrn aqrklanmasrndan

sonra rireticilerin TEKEL yerine
triccarlarrn ahm br_irolarr ontinde
kuyruk oluqturarak cizel sektdre ttitrin
vermeye bagladrgr gcinildti. TEKEL'in
t[t0n fiyatlannr daha geg ddemesinin

yanl slra ttjccann daha iyi fiyat
vermesi ile kaliteli ttittinr,in tiiccara
gittigi belirtildi.
Dtinya, 02.03.2000

tinnrici

TEHDiT ALTINDA

Tek Grda-ig Bagkanlar Kurulu,
TEKEL'in 6zellegtirilmesinin igsizlik
getireceSini belirterek, "T.B.M.M.

grindemindeki TiitUn Kanun
Tasansryla ytizbinlerce kiicrik

r-iretilinin, on binlerce iqqinin ve
halkrn grkarlarr ayaklar altrna
ahnmaktadtr" de{erlendirmesini yaptr.

Tek Grda-ig Bagkanlar Kurulu'nun 6

n nilHsPBr"fl

MBfr
BIf,IE.

Mart\ta gergekl€Etirdigi toplantrnrn
bildirisinde 'bir siire 6nce Akhisar
Sigara Fabrikasrmn ve bazr sigara
markalanrun yabancr tekellere devri
konusunda yaganan sorunlar, gimdi
gok daha kapsamh olarak

igmeyi brrakan iggilere, ayhk ticretlerinin drgrnda her ay 5 milyon lira
cidenmesini talep ettiklerini sdyledi.

Sigara primine bagkanlardan da
destek geldi.
Giineg, 23.03.2000

g0ndemdedir" denildi.

Bildiride, yaprlmasr

planlanan

d0zenlemelerle Yaprak Tritr.in
Mriessesesi'nin Tekel'den ayrrlmasrnrn 6ngcirtildri$ti, bunun da
igyerinin kapatrlmasrnl ve binlerce
igginin igten grkanlmasrnl grindeme
getirecefine dikkat qekildi.
Bildiride, "ayrrca trituin ithalatr arta-

cak yerli tiretici perigan edilecek,
Ttirkiye'de sigara pazan ulus otesi
girketlerin grkarlan dofrultusunda
bigimlendirilecektir" uyansl yaplldr.
Alkollti igkiler alanrnda cingrinilen
degigiklikle rakr riretimi alanrndaki
tekelin sona erece{inin belirtildili
bildiride gunlara yer verildi:
'TEKEL Or6nlerinin dagrtlmrnda

aksamalar ve sahE reyonlannrn
kapatrlmasr gibi uygulamalar bu
alanda 6zelleEtirmenin zeminini

HEDiYESI nmeniXn
Sigarayr brrakma kampanyasr
baglatan Belgika Eczacrlar DerneSi,
30 grin boyunca sigarayr igmeyen
sigara baflmhlarr arasrnda yapllan

gekilig sonunda, irade sahibi bir
bagrmhyl Newyork'a tatile gclnderiyoruz. Ocak ayl sonunda yaprlan
ilk gekiligi, normalde 1.5 paket
sigara igen 67 yagrndaki bir eski

bajrmh kazandr. Her

ay

tekrarlanmasr planlanan gekiliglere
katrlmak iqin ay sonunda nikotin

testi yapbrmak yeterli. tilXede

2.S

milyon sigara bagmhsl bulunuyor.

E,rAIP2El

lEGt

IICI^DhG

flIA

Y(IINDA

hazrrlamaya y6nelilrtir. Rakr tekdinin

kaldrrrlmasr kamu gelirlerinin

Devlet Bakanr ROgtO

azalmasrna neden olacaktrr."

Yricelen, Devletin sigara ve igki
riretip satmasrna kargl olduf unu
belirterek, "Devlet artrk sigara ve
igki yapryla ugragmamahdrr" dedi.
TEKEL'in bir holding haline
getirilecegini belirten Bakan
Yticelen, TEKEL'In Alkolhli igkiler

Cumhuriyet, 08.03.2000

sicana

iq..MqyrN iggivn

5 MILYON ODUL
HAK-i$'e bagh HizmetJg Sendikasr,
200 belediyede gahqan 35 bin iggi
adrna yrirtttriSri toplu ig scizlegmesi

Kazrm

A.$., Sigara Sanayi A.$., Tuz Sanayi

A.$. ve Pazarlama A.$. diye

anonim girket haline

dcirt

getirip

gciriigme taslagrna, sigara iqmeyen
veya igmeyi brrakan iggilere ticretlerinin drgrnda ayda net 5 milyon lira

ALKOLLd igkiler riretimiyle ilgili

girdi. Ancak girig yaptrgr konu genelde

olarak hazrrladlklarr yasa tasarrsrnda

cidenmesine iligkin madde koydurdu.

ktigr,ik tireticiyi

ttitiin endtistrisinin uzak durdufu konu

Hizmet-iq Sendikaslnrn Beypazarr
Belediyesinde baglattrgr toplu ig
sdzlegmesi uyarrnca, sigara igmeyen

veya iqmeyi brrakan

iggilere

ticretlerinin drgrnda her ay net 5

holdinglegtirece$iz" diye konuqtu.

Golden Filter tig yrl cince ttitiin dr.inyasna

koruduklarrnr

yaprldr. Ancak Golden Filter her geye
ra$men gahgmalanna devam ediyor ve

belirledik. Bunda amaclmlz kargrhkh

bagan grafigini ytikseltiyordu.

milyon lira yardrm 6deniyor. Sendika
Genel Bagkanr Hr.iseyin Tanrrverdi,
200 belediyede gahgan 35 bin iggi
adrna ytinittrikleri toplu ig scizlegmesi

dengelemeyi saglamaktrr. dretim
kademeli olarak dtigriinilecek. 5 y,l

iligkin hazrrladrklarr

scizlegme taslafrna "Safhkh Yagamr

Trirkiye'deki imalathaneler bu
konuda bir engel degildir. Kiiqtik

Tegvik Primi" adr altrnda koyduklan

tiretici korunacakhr."

gcirr.igmelerine

madde ile sigara igmeyen veya

olan, igimin sa$hk iizerine yaptrgr etkiydi.

anlatan Yricelen, g6yle konugtu:
"Hazlrlanan tasan da 4 yrlhk bir
gegi€ dcinemi <ingcirtildri. Geqig
stirecinde r.iretim rakamlarrnr da

sonunda srfrrlama yetkisini

Bakanlar Kurulu'na

de

brraktrk.

Star. 14.03.2000

ffi,

;,:tr:"r,.'.

$irket ve yeni tirr.in gripheyle kargrlandr,

hatta bir stirti olumsuz yakrgtrrmalar

Bir girket yetkilisi,"Sonugta birileri sigara
iqiminde bir problem oldugunu sciylemek

zorunda. Aragtrrma konusu ise,daha
giivenli bir sigara yaratmak igin ne
yapabilecegimiz. Qiinkii sigara zararlan
herkesge biliniyor." diyordu.

Golden Filter Genel Mtdtirui Thanasis
Tsolis'in gciriigiine gcire; bio-filterin dnemi
sadece saghk konusunda bir iirtin degil,
].:.:'].j',.ini-]]---'::.]::-':''-'''-'..'.''

TUTUN EKSPERLERI

DERNE6i

e0LreHi
aynt zamanda bu tiir konulara yeni tir
yorum getirmesi.
Qolden-Filter baganlannr:igimi tegrik
edici,tiiketimi artrncr degil-haliitraudaki

igicileri daha

iyi

korumak yoluyb

ffiryi

gergekleqtirmeye niyediydi-

geligtiren prof. John

Stawides

"Bugtinlerde herkes daha Eft€nfi mft
anyor ve bizim sonu$arwrca grore bu
filtre g0nde 20.3O veya 4O sitrara igen
igicileri bir cok aSdan konryor. Onemli

tlrrEF lrril verd ve Golden Filter'rn
hlSti sarr alL
Golden Filter, Sekap'tan sonra biofrrcrin lisansru devredebilecegi diger

{1am gi*etlerini

araEtrrmaya devam

effi

Sekap ig yrl cince Yunanistan'da, renkli
ve kapsamh bir reklam kampanyasryla

BF'yi tanrttr. Bciylece BF,

diger
iininlerden pazar payt kapmaya bagladr
ve gu anda BF tirtin ailesinin pazar payr

olan bu igicilere koruma vermek ve

%4.4'e ulagtr.

muhternelen daha guvenli yannlan bu
iqicilere sunmak' diyor.
Frltre : 198{ vtnda_.Ati_na'daki saghk

BF'nin bagansr daha sonra yurt drgrna

tagtndr. Once Arnavutlu$a ihrag,
ardrndan Sekap'rn Romanya'da bir

okullanmn deney laboratuannda iki

fabrika kurmaya baglamasr. USA igine

uygulamaya
soktular. Filtre hemoglobin ve karbon
igeriyordu, Tsolis'in sciyledigine gcire

ise gegen yrl usulca girdi. Qiinkii
hiikiimetin srnrrlamasr ve tehdidi

profes6r fikirlerini

yr.iziinden, girket saghk konusunda
herhangi bir empozede bulunamamrgh.
Sekap'tan gelen agrklamalar, yakrn

"Bu iki maddenin sigara dumanr
igindeki zararh kimyasallara karqr
temizleyici bir etkisi vardr ve bu basit

gelecekte bio-filter ailesine yeni

diigiinceyi filtrede iglettik."

tir0nlerin kablmasrna devam edilece$i

Karbon

hticreleri,hemoglobin

molekrilleri ile

doyurulmugtu.

yolunda.

Diger $irketler: $u ana kadar filtre

baganlr

hazrrladrklarm ima ediyor.

Onaylama :Qolden Filter iE diinyasnda
biiytimeye devam ederken,diger yandan
filtre mekanigi ve filtrenin insan saghgrna

yaran konulannda araghrmalara devam
ediyor. Daha qok kanrt ve giivenilir
sonuglara ihtiyacrmrz var diyor, Tsolis
Sciyledigine gcire filtrenin nasrl gahEtrgr
tam olarak agrk de{il;Acaba maddeler
cince basitge ncitralize oluyor sonra mr
vticuda gegiyor, yoksa gergekten filtrenin
iginde mi kahyor belli degil. Ilk gahgmalar
Golden Filter'in kendi laboratuarr olmadtgr

igin bagrmsrz laboratuarlar tarafrndan
ydnetiliyordu. $imdi ise, MedicalBiotechnoloji enstitiisr.i yardrmtyla, <inceki

bulgulan onaylatma gahgmalarr ve bio-

filter rizerindeki yeni

qahgmalarr

siirdiirebilecek dtizeye geldi. Tsolis'in

sdyledigine gcire bu sonuglar, ilk
bulgulara g6re daha kaliteli,daha
kapsamh ve daha gok maddeyi igeriyor.
Golden Filter, qahgma sonuglarrnr

sebep, kendisinin bir hematolojist
olmasr ve hemoglobinin cizelliklerini

Stavrides'in hemoglobini segmesindeki

sadece Isvigre'de bir girket tarafrndan
rliretildi. Golden Filter, filtre alanrndaki
biltiin girketlerle ortakhk kurma fikrine

gok iyi bilmesiydi.

agrk olduklarrru sciyltiyor. Tsolis'e gcire

sonugta, sonuglarrn dogru oldugunun

tireticiyle
konugulmuE ancak herhangi bir sonug

ispatlanacagrnr s6yltiyor. Onaylamanrn bu

yil bitmeden tamamlanmrE olaca{rnr

alnamamrg.

gahEmalar biter bitmez, sonuqlarr herkesle

$irketin iddiasrna gdre

bio-filtre,
nitrojen oksit ve hidrojen peroksit gibi

aktif oksidatif maddeleri ncitralize
ediyordu ve bu etki di{er toksik
gazlarda, aldehit ve serbest k6klerde de

gciriiliiyordu. Bu maddelerin ve gazlann
zararlan dzellikle solunum sistemine ve
dolagrm sistemineydi.

Bio-filtre rjnce yapay

akcigerde

gcizlendi ve Golden Filter'rn dedigine

bu do{rultuda birkag

Sekap'tan sonra,diger

iki

paylagmaya hazrr olduklarrm sciyhiyorlar.

yiiziinden oldugunu gdsterdi.
Rostov'da bir rus girketi olan Donskey,
bir yrl dnce bio-filtreyi kullanmaya
baglad ve gok baganh oldu. Rusya'mn

kciklerin %80 oranlna kadar olan
krsmrnr temizlivordu. Bunlara ilaveten

bio-filtrenin
kargrlagtrnldr$rnda,

n

orm a lle

insan

h[cre

DNA'srna hasan azalttlr iddia ediliyor.
Bu dtigiincelerden ve deneylerden
olugan birikim dogrultusunda,teknoloji
geligtirilir geligtirilmez, 6nce Golden

Filter kuruldu, daha sonra filtreyi
iiretmek ve tiittin end0strisinde bir
ortak bulmak igin gahgmalar baglad.

: Yunan sigara iireticisi
Sekap, filtrenin tiretimini finanse

Sekap'a girig

ve

Aynca girket bu yaz gergeklegecek olan

fiftre, diger filtrelere oranla

oranrnda daha fazla serbest toksik
krikleri temizliyordu. Bio-filtre aynca
sigara dumanrndaki gaz fazr igindeki

gruplannrn onaylna sunulaca$tnr ve

sigara

yaprlan araEtrrmalar,0r0n0n

%70

iiniversitelere gcindermeye devam
edeceklerini, ba$rmstz aragtlrma

0reticisi daha BFyi kullanma hakkrnr
elde etti. Yunan sigara 0reticisi
Georgidies,l998 yrh sonuna dogru
"Smoker" isminde, BFnin kullaruldr$r
tirtinii pazara sundu,fakat satE gok iyi
olmadr. Bagarrsrh$n sonucunda

insan
cigerinde degil, filtre iginde oluguyordu.
Aragtrrmalann g6sterdigine gcire bio-

gdre, oksidatif reaksiyonlar

gitmeme sebebinin,

aragtrrmalarrnrn yetersiz

iyi

pa2ar
kalmasr

cinde gelen fabrikalanna sahip olan
Eirket yciresel markalarr iiretiyordu.
Donskey 21 BEK adrnda anlamr 21.
Yiizyrl olan, bio-filtrenin kullanrldrgr yeni
bir markayr piyasaya stirdii. Marka
Rusya'da bir ugtan diger uca sahhyor
ve bu bagan, Colden Filtrenin her ay

20-25 milyon filtre

gubuSunu

Donskey'e satmasrna sebep oldu.

Tsolis'in dedigine gdre, diger

fabrikalarryla ve diger

Coresta toplantrsrnda bio-filter hakkrnda
bilgi sunmaya haztrlanryor.

Gtivenlik: Sonuglar grkuktan

ve

onaylandrktan sonra, bu konudaki ters
iddialann ve saldrnlann da son bulacagr
ve girketin her ttirlti potansiyel
engellemelere kargt koymasrna yardrm
edecegi tahmin ediliyor.
Iki yrl boyunca Golden Filter, iddialanrun
hayali ve asrlsrz oldugu yolunda
gikayetlerle, mahkemeye verildi. Fakat
girket halk tarafrndan yapilan tartrqmalarr
saygryla kargrladrgtnr ve bu ttir resmi
problemlerin yakrnda Yunanistan'da sona

erece$ini sciyliiyor. Tsolis'in sciyledigine
g6re, Golden Filter, <jzellikle onaylama
gahgmalarrmn tamamlanmasrndan sonra,

Avrupa ve Rusya'da kanuni problemlerle

karqrlagmayacaklarrnr dtigtintiyorlar.

$irket saghk konusunda

iddiada

bulunmadrgr stirece, ABD'de hukuksal bir
Rus

brilge

girketleriyle ig olanaklarr aragttnlmaya
devam ediliyor. ayrrca Uluslararasl
27

t

marketlerde qok daha

olacak,geligtirilmig iiriinlerle siirprizler

problemle kargrlaqmayacak, Yine
Tsolis'in kabul ettigi gibi:"Yann
olaca{rm kimse tahmin edemez."

de
ne

TI'TON EKSPERLERi
DERNEGi

a0rrExi

rrirrinriN rfiRKrisci
Striptiz nedir bilmezdi,
Ama yaprak soyuldu,
Cibali de kryrm kryrm kryrldr,

Bu grinlerde yeqil yriziin giilmriyor

Ince ka$rda sarrldr,

Parmak parmak kutulara konuldu.

Dcirt mevsim ellerde UBAHAR ".
Giyindikugandr "MELTEM " oldu,

Ocak aqlp tohumunu

Krrmlzllara sanld,
Qelin "GELINCIK,' oldu,

S:..

Qa.ycuma'da boynu

,,

Magka'larda

r

Koyld ".

btiktlk
" MALTEpE ,,.

Taqlrtarla'da brjtlin hafta' iXi:Ci
Her ay baqr 'yENiCE olCu.

Meyhanelerde eiden ele dcias:.
Viskilere bulandr pan on.ar:a.
Sokaklara drjstr.r. izrnar.: :.cu.
Aramayrn.Cibali'de bulamazs:nu.
Bir kibritte yandr.
Kriloldu. duman oldu.

FAiK BAYSAL
"Agn ucunda" adh giir kitabtndan

SANAL SEVGILI
Rrizgann eliyle
_
Saglannr okguyorum her sabah,
Yagmurun damlalarrvla
O rslak dudaklanndin
cipriyorum.
Yrldrzlann gciztiyle sana

bakryorum,
Sen uyurken geceleri.
Kar oluyorum sonra,
Ayaklanna kapanan.
Kan olup damarlannda.
Bal olup dudaklannda
geziyorum.
Sigara oluyorum nihavet.
Semi-oriental , blend lipi
Dudaklarrnda yak beni, bitir beni
Batman'dan sevgilerle
Sekiz aydrr sanal sevgili ...
M. Murat ARAMI$

Batman 1999

Dede.

Deme,
"Siz umarsrz,
Bu haramzadeler pervasrz"
Olanlann farkrndaylz.
Engel ol dersen,
Henriz

beledim

giindriz topragrnr eledim

Nice umut ile diktim suladrm
Ne olacak senin halin be tritun

Yetmiyor gticrimriz.
Ama,
Ama merak etme aziz,
Merak etme,

Bir yll boyu ardrn slra bekleriz
Gece vakti yataklardan hoplarrz

SAMSUN " oldu,
Qamagrrcr Nigar'rn kzr Hatice,
Agkta sonuncu
Dertte " BiRiNCi" oldu.

Uykulanmr kagrrma

Ne olacak senin halin be tiitrin
Istedi$im randrmanr vermiyor
Ne olacak senin halin be trittin

.Ae:2.

Seni yaprak yaprak, tek tek toptanz

Ne olacak senin halin b€ Uthin

Srnklarda

lnra sra

dzil&,
C&r€{ gdrdir yarqeac* brtrldftr
Tangahrd!, prcCende ezildin
ile dad scnin halin be t0t0n

J:nLln ruyastna girecek

_

Ve g6receksin.

Ulkem gcinltindeki gibi olacak
Bugrin fanusta beslenen ulvi
duygular
Qigek agrp, meyve verecek,
Sevgi ve gefkat nefreti,

Balya olup meydanlara atrldrn
Eksper geldi tek tek bakrldrn
Bu sene de az bir pula satlldln
Ne olacak senin halin be tilt0n
Bazrlan sana oyun oynuyor
Grizri aglar, kannlarr doymuyor
Seni kendi haline de koymuyor
Ne olacak senin halin be trit0n
Gtin gelirse sana veda ederim
Son zamanda oldun benim kaderim
ALI BEKTA$ senin derdin dcjkerim
Ne olacak senin halin be trittin

.

Ati BEKTA$ 2s.r2.1997
Izmir Tekel Y.T. IEletme M\d\rlildtt

Ve....

Hayat bir sigaradrr.
Krvrlcrm kril ve ateg,

Kimileritadrnr clkanr
Kimilerinde bir telag bir telag.
"

Sigara nt n Saltanatt Kitabtnda n
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Dogruluk
Yalanr ve talanl bogacak.
Ulkemde,
Kardeglik grinegi
Qurup kabul etmez olarak

Dogacak.
"Do$ru duvar yrkrlmaz"
Yanrlmaz

Bir dristur olacak.
$evket TEZEL

rUrUru exspenleni

ornueGi
eULreHi

I

::.,es.ektaslarrrnlzrn gelece!ine Sekreteri Tuncay KIREQKAYA ve
',

Sneiil< konu]ar tartrgrlmrEhr.

Ziraat Mrihendisleri Odasr lzmir $ube
Bagkanr Alaattin HACIMdEZZIN'le

4\ \ Ill. BYKP TOt0n ve Tritrin bir toplantt yaparak, TEKEL'in
L'iamulieri ve Rekabet Edebilirlik
yaprlanmast ve Ttittin
Ozei ihtisas Komisyonunun yeniden
Platformu faaliyetlerine ycinelik

I8"02.2000 tarihinde Ankara'da gcinigmelerde
bulundular.
aprlan toplantrsrna derne{imiz Sayrn Bakanla
yaprlan gciruigmeler
adrna Orhan OZET, Akgrin sonucu Yaprak
Trittin Mriesse\RSLAANTA$, Vakrf MERCIMEK ve
sesinde
Mrihendis kadrosunda
Faruk G0LPINAR katrldr. Aynr gahgan ve 8 yrhnr tamamlayan
komisyonun 21.02.2000 tarihinde
,.

AKSIYON

istanbul'da yaprlan son toplantrsrnda
ise demegimiz Orhan 6ZZt, Akgun

ARSLANTA$, Ahmet

Hamdi

.\RSLANTA$. Ahmet

Hamdi

meslektaglarrmrzrn Bagmtihendislige
adet

terfi edebilmesi iqin 203

mtihendis kadrosunun iptali ve aynt

Baqmrihendis kadrosunun
A0M0$ ve Vakrf MERCIMEK sayrda
ihdasr igin yazt yazimrgtrr. Ycinetim
tarafrndan temsil edildi.
Kurulumuz bu yaztntn takipqisi
5) 25.02.2000 tarihinde Akgtin olmaya devam etmektedir.

YONETIIUI KUROLU

Bayar 0niversitesi rektorti

Yonetim Kurulumuz

9) Akgrin

ARSLANTAE, Ahmet

C0f'1U$. Vahf MERCIMEK ve Faruk
Hamdi cdMdS ve Vakrf MERCIMEK
CULPTNAR'dan olugan heyet Celal
06.04.2000 tarihinde Ankara'ya bir
sayrn

gezi dtizenlediler. Oldukga yogun

Prof. Dr. Tuna TANER'i makamrnda
gegen gezide bagta Devlet Bakant
ziyaret ederek trjtiin kanunu tasansl

geride
Rtiqtri Kazrm Y0CELEN olmak
da yo$un bir hakkrndaki Ttitrin Eksperleri Y.O. ilzere, Ziraat Mtihendisleri Odasr
tempoyla meslegimize y6nelik gciruigleri rizerinde gcirtiq Genel Bagkanr Prof. Dr. Gtirol
brraktrsrmrz aylarda

girigimlerde bulunmaya devam etti.
sayrmrzda brraktr$rmrz tarihten

ahgveriginde bulunulmugtur.

47.

6)

Rekabet Edebilirlik Ozel ihtisas

arasrnda bulabilirsiniz.

ERGiN, Ziraat Odasr Genel Bagkanr

08.03.2000 tarihinde yonetim
itibaren;
kurulumuz TEKEL Genel Mridtirti
1) 07 .02.2000 tarihinde izmir'de sayrn Mehmet AKBAY'I makamrnda
toplanan VIII. BeE Yrlhk Kalkrnma ziyaret etti. Bu konudaki detayh
Planr, Ttittin ve Tritrin Mamulleri ve bilgileri btiltenimizin sayfalarr
Komisyonu toplantrsrna derne$imiz
adrna Onursal Bagkanrmrz sayln
Orhan 6Znt, Ycinetim Kurulu
Bagkanrmrz Akgrin ARSLANTA$,
Y6netim Kurulu sekreteri Ahmet
Hamdi GCiMdS ve Ycjnetim Kurulu
tiyesi Vakrf MERCiMEK katrlarak

Faruk YdCEL'le gortigmelerin
yanlslra, Eti Holding ve Dantgtay
ziyaretleriyle de yeniden yaprlanma
ve destekleme kararnamesi ile ilgili
dava hakkrnda bilgi aldrlar.

10) Yaprak TtitLin iqletmeleri ve
Ticareti
Mtiessese Mridtirhigrintin
30/03l2OOO tarihlerinde Yaprak
04.04.2000
tarihli olurlarr ile bir
Ttitiin igletmeleri ve Ticareti

7)

Ycjnetim Kurulumuz

28-

Mtiessese MridtirltigUnti ziyaret etti. komisyon kuruldu. Celalettin QELIK,
Bagta mriessese mtidrirti sayn Oguz

Mehmet OZYURT, Hasan qELiK,

qELiK olmak rizere britrin Haldun BABACAN ve
ycineticilerle birebir gonigmeler DEMIRTEN'in mtiessese

Halit
adrna

yapan yonetim kurulumuz, aynl katrldrgr komisyonda derne{imizi
Vakrf MERCIMEK, Oktay QELIK ve
2) 08.02.2000 tarihinde onursal seyahatte deprem bcilgesini de Htiseyin tiRneZ temsil
ettiler.
gezerek meslektaglarrmrzla
baEkanrmrz sayrn Orhan OZET ve
28.04.2000
tarihinde
lzmir'de
son
gcirtigtriler.
Bu seyahatle ilgili
Ycinetim Kurulumuz birlikte, Manisa
yapan
toplantrsrnr
komisyon,
ZiraaI Odasrnr ziyaret ederek haberleri de sayfalarrmrz arasrnda kurulmasr planlanan Tritrjn Kurumu
ttittinctihigriimdze ycinelik gciruiq bulabilirsiniz.
Genel Miidrirltigli Ana Stattisti,
ahqveriginde bulunmugtur.
8) 9t.03.2000 tarihinde Yonetim Kurumun Merkez ve Tagra
3) 10.02.2000 tarihinde AkgLin Kurulumuz ve Onursal Baqkanrmrz Organizasyonu, Agrk Arttrrma
ARSLANTA$, Ahmet Hamdi AdMd$ Orhan OZZT Tekgrda-iq Sendikasr Ycintemi ite Ekici TLitLinlerinin
ve Vakrf MERCIMEK Tritrin Ege Bolge $ubesinde, Ttirk-ig Genel Degerlendirilmesi, Trittin dretim
Eksperleri Y.O. na bir ziyarette Sekreteri ve Tekgrda-ig sendikasr Planlamasr ve Ttittin Eksperleri ve
dernegimiz gdn"iElerini ifade ettiler.

bulunarak, okul mrlidrirltigtine vekalet Genel Baqkanr Hriseyin KARAKOQ,
eden Yrd. Dog. Dr. Serpil ODEN'le Tekgrda-ig Ege Bcilge $ubesi
gortigrilmtigtrir. Gcirtigmede okul- BaEkanr Dogan KARAYILAN,
dernek igbirligi ve genq Tekgrda-ig Ege Bolge gubesi

Ttitrin Teknoloji Miihendisleri Gorev
ve Qahgma Ycinetmeligi hakkrnda
gahgmalar yaparak bir rapor halinde
Mtiessese Mtidtirhigrine sundular.

nmru exspenuRi
oenxeGi
eULTET{|

TEKEL Mufetti,Etert

Demepi. Yonettm

Kurulu Bapkanhgma
.segilen Bagmufettig
Ibrahim Halil ELMAS
ue diper gonettm

kurulu igelerini
kutlar,
galrymalannda
ba;anlar dtleri.z.
Ycinetim Kurulumuz 8 Mart 2oo0 tarihinde Teker Gener
Mtidiirti sayrn
Mehmet AKBAY'r makamrnda ziyaret etti. yonetim kururumuz,
AKBAY'a Tekelde qahEan meslektaglanmrztn ycinetmelik, sayrn
r.icret,
misafirhane, mtihendislikten baEmtihendririge terfi sorunla.
ve zamanslz
yaprlan igletme mrrdrinr tayinlerinin yarattlEr srlontrlan
iletmenin yanrslra,
Tekelin yeniden yaprlanmasr ve bu yaprlanma iqerisinde
ekspenn yeri

konusunda da g6r0E ahsveri5inde bulunmustur.

izmir Y.T. igletme Mridrirltigtinde gcirevmeslektaErmrz Grinay OZTdRK'r]n babas.

.\leh::el OZfOnX bevefendi

06.C2.20AC

:at:-lce '. e:a: e::::.s::. .\lerhuma
Tanndan rahrnet. meslektasrmrza

ve

yakrnlanna bagsaghg dileriz.
Mugla

igletme MridLirhigri kadrolu
meslektaqrmrz Salih OZENDi'nin kardegi

Engin OZENDi yakalandrgr

amansrz

hastahktan kurtulamayarak 25.03.2000

tarihinde vefat etmigtir. Merhuma
Tanndan rahmet, meslekta$rmrza

ve

yakrnlanna bagsaghgr dileriz.

Salihli Y.T. lqletme

Miidrinj,

meslektagrmrz Fikret Ali CENQ'in babasr

Ahmet Nazif GENQ

beyefendi

26.03.2000 tarihinde vefat etmiqtir.

Merhuma Tanndan

rahmet,

meslektagrmrza ve yakrnlanna bagsaghgr
dileriz.

Ycinetim Kurulumuz 28-30 Mart 2000 tarihrerinde y.T. lgletmeleri
ve Ticareti
Mr.iessese Mridrirltigiine bir ziyarette burundu. Ziyareite
bagta Mtiessese

Mtidri^i olmak tizere Mriessesenin btittin ycineticileriyre birebir gcirr-igmerer
yaprldr. Mtiessese Mtidri^i sayrn oguz qELiK're yaprran jor.ig-eae
zamansrz yaprlan igletme miidtirr.i tayinleri, ekici tritfin piyasalarl
TEKEL'in
yeniden yaprlanmasr ve Tuittin Kurumu Gener Mridii.r.ig,i.,.rn
gahgmala' gibi konula.n yanlslra mtiessese ve bafh kururma
igretme
muidr-irh"iklerinde qarrgan mestektagra.mrzln ycinetmerik,
misafirhane,

mrihendislikten bagmtihendislige terfi sorunlan gcirtigrildti.

30

-

igletme Mtidrini,
Ciiray pEHLIVAN'rn
annesi Muammer hanrmefendi
Yenigehir

meslektagrmrz

27.04.2000 tarihinde vefat etmigtir.

Merhumeye Tanndan

rahmet,

meslektaqrmrza ve yakrnlarrna bagsaghgr
dileriz.

i

rUr0r

aspnn

oenHeci

eULreill

Ydnetim Kurulumuz, deprem bcilge-sine
yaphgr geziyle D0zce, Hendek, Geyve ve

Kocaeli igletme mrid0r-triklerinde gcirev

yapan arkadag-lanmlzln sorunlarrnr
yerinde inceledi. Meslektaglanmlza
briyiik moral katkrsr olduSuna
inandlgrmrz bu geziyle, depremin
bcilgedeki etkile-rinin kamuoyu

taraflndan unutul-mamast ve buradaki

:l*"lilil, ."r#ffIi;,"#l,"$l"j

Yaprak Tritrin lsletme MridUrltisri binasr
cjnr-inde, ycinetim kurulumuz ve gcirevli

arkadaElanmlz g6rtih.iyor.

lstanbulldrak Tiitrin

lgletme Miidrirlfig,j

kadrolu, meslektagrmrz

Htiseyin
AKSUO6LU ve egi Elii hanrmrn ogulian
Bora 20.01.2000 tarihinde dtinvava
gelmigtir. AKS0OeLU giftini kutlar,
Bora'ya saghkl, uzun bir yagam dileriz.

Erbaa YilFak Tiitr.in l$letme Mtdrirliigii
kadrolu meslektagrmrz Tamer AKQAy ve
egi Nermin harumrn o$ullan Ali Tamer
12.04.2000 tarihinde drinyaya gelmiEtir.
AKQAY giftini kutlar, AIi Tamer'e saghkh,
uzun bir yagam dileriz.

Saruhanh Yaprak Tutun

isletme

Mridrirhig0 kadrolu meslektasrmu Mazhar

OZCnX ve egi Halide harumrn ogullan
Mevh.it Berk 23.01.2000 tarihinde dunya.

ya gelmigtir.

oZCm qiftini kutlar, /'levlut

Berk'e salhkh, uzun bir yagam dileriz.
Malatya Yaprak Ttitrin lgletme M0drirtrigri
kadrolu meslektagrmrz Giirsel TANRIKaL

ve egi Manisa Yaprak Tritiin

ialetme
MtidrirliigU kadrolu meslektasrmrz yelda

Hatay Yaprak TUtUn l$letme l,hidrirliigii
kadrolu meslektagrmrz Haydar AyDEMIR

kutlar, yagam boyu mutluluklar dileriz.

meslektasrmrz Omtir

ile Ayge OGdT hanrm

Geng gifti kutlar, yagam boyu mutluluklar

dileriz.

22.01.2000

tarihinde niEanlanmrglardrr. eeng gifti
kutlar, yagam boyu mutluluklar dileriz.

izmir Yaprak TDtrin lgletme M0dnrlugii
kadrolu meslektagrmz Engin BOZTEi4J'R
ile Ruken ERYIL/vIAZ harum 05.02.2000
tarihinde niganlannuglardrr. Geng qifti
kutlar, yagam boyu muduluklar dileriz.

Mani3a Yaprak TUtUn lgletme Miidrirliigii
kadrolu meslektagrmrz yticel DOGAN ile

Griler hanrm 06.02.2000

tarihinde

evlenmiglerdir. DOCAN giftini kutlar,

Samsun Yaprak Tut0n

fgletme

Mndurl[EU kadrolu meslekta$rmrz
rrl.Aelih MRA/qAe ARr\ ile Nurten
niEanlanmtglardrr. Cenq

yagam dileriz.

yagam boyu mutluluklar dileriz.

Saruhanh Y.T. igletme Mridtirliigti kadrolu

Manisa Yapmk Tfitun lgletme Mridtrlijgti

dileriz

Songiil BAKIR hanrm 19.03.2000

TEKINSAL ile yasemin ONuSeR hanrm
30.04.2000 tarihinde niganlanmrglardrr.

BOZKURT TANRIKUL hanrmrn ogullan
Hasan Qagatay 08.03.2000 tarihinde
drinyaya gelmiEtir. TANRIKUL qiftini
kutlar, Hasan Qagatay'a saghklr, uzun bir

meslektagrmrz Memduh UCAR ve esi
Qigdem hanrmrn krzlan Zuhai 20.02.200b
tarihinde dtinyaya gelmigtir. UQAR qiftini
kutlar, Zuhal'e saghkh, uzun bir yagam

ile

liigr.i kadrolu

08.12.1999 tarihinde dtinyaya gelmigtir.
saghkh, uzun bir yagam dileriz.

DU

tarihinde niEanlanmrglardrr. Geng gifti

Saruhanh Yaprak Tritiin iqletme Mridtir-

Izmir Yaprak Tiitrin lgletme Mridrirl:igLi
kadrolu meslektaErmrz yrlmaz HASGdL
ve egi Elgin hammrn o{ullan Mert Hazar

HASGdL giftini kutlar, Mert Hazir'a

lstanbul Yaprak Tritiin lEletme Mtidilrhifti
kadrolu meslektagrmrz Eyiip GdNDOe-

YMICI hanrm 19.02.2000

tarihinde

qifti

kutlar,

yagam boyu mutluluklar dileriz.

Tuzla Yaprak Tritrin lgletme Mtidiirligii

kadrolu meslektaErmrz Ahmet Turan
SARIKAYA ile Aynur hamm 12.02.2000
tarihinde evlenmiElerdir. SARIKAyA qiftini
kutlar, yaqam boyu mutluluklar dileriz.

04.03.2000 tarihinde niganlanmrglardu.
Ceng gifti kutlar, yagam boyu mutluluklar

lzmir Yaprak Tiitiin igletme Miidtirlilgti
kadrolu meslektaqrmrz Ekrem 0ZnOOUR
ile Mediha hamm 20.02.2000 tarihinde
evlenmiglerdir. oZBOOUR giftini kutlar,

dileriz.

yaqam boyu mutluluklar dileriz.

kadrolu meslektaErmrz, Ahmet Hamdi
ite Sevtap GdLER hanrm

Ctil,t0g
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TUTUN EKSPERLERI

DERilEGi
BULTEN|

- rin, gan - fiilden isim trlreten
bir ek
8. Erksine CALDWELL'in eseri olup,
tiirkgeye gevrilip tiyatro haline
igareti

ilk defa 7962 de kriqfik
sahnede oynanan, tritrin ekilen
getirilerek

ODOLLU

topraklarda yagayan insanlann bir
trirhi ekonomik qrkmazdan
kurtulamamalannr konu alan romanl

-

otu

9.

-

Qrplak

-

gonril, kalp

kesin yargl

10.

-

Gciz
sfat takrsr

bir sayr

-

utanma

-

bir

I 1. Baflrrsaklan tutan kann ig zarr galalarda

erkeklerin giydikleri, cinri agtk, ceketi
daha qok atlas
11 12 13 14 15
yakah takrm giysi

12. Su yosunu ba klagillerden,

yapraklarr kaynatrhp iqildiginde

II

mrjshil

I

tesiri

yapan bitki

I

I

I

13. Rtitbe veya

I

ilave

iEaret -Talip Apaydrn'rn ttitiin
iEqilerinin trajedisini qarprcr bit
gekilde anlattrgr romanl

6. Mezgitgillerden kuzey denizlerinden yagayan, eti yenilen

karacigerinden bahk yajr grkanlar:
bir bahk - "demek", " gu demek ki
anlamnda kullanrlan bir kelime
7. Bir yangtaki agamalardan herbiri-

uzun stiredir bir
-

getirilmemig, sriregen

gece ziyafetleri ve
t0

5.

-

aqrk

-

ktrmrzr

krdemce kuc0k

qcizrirr
gahgma

f. insan vr.icudunda bulunan

ve

hayatrn temeli ve sebebi olan gayr
maddi cevher - zamir- geminin bas

ve klg tarafinda asrl gliverteden klsa
olan kriqrik gtiverte
9. Hazineye ait, devlet mah - uc
qalan

-

bir baglag

10. Bir ay adr - radonun sembolt kalayrn sembohi - osmiyumur
sembohi

I

1. Bir harfin okunugu -

bas

notalannrn risttine akortlarrnr belirter

rakam koymak -

molibdenir

simgesi

12. Aklama belgesi, temiz kafrdr
Hitler'in en Lin[i komutanr

-

olan asker
qabuk uyan.
yumugak baqh -

13. Bir harfin okunugu - teki
isimlere tamamlayan gdrevinde

11

krsaltrlmrqr

12

14. Kant'rn modern felsefesinde

gelerek "hepsi" anlamrnr veren bil
kelime - Vietnam'rn trafik isareti -

I

10

ingilizce "bay" ln

I

13

insanlarrn bilemeyip sadece drigti-

14

15

nebilecekleri gey,
nesnenin kendisi

-

15. Levrekgillerden

1. Yerinden ycinetim

dikenli ve zehirli, eti sevilen bir bahk,
qarpan bahSr -ses veya sazlyla tek
basrna mr-izik icra eden kimse

boyunda, kcitti kokulu hekimlikte kullanrlan

3.

kapari

Kahnca btikrilmrig sicim

makinesi

-

Osmanh

15. Yasama dokunulmazhdr

Bir efriye giderek yaklagan ama ;
sonuna kadar uzahlsa bile yaklagtrgr

asbest

5

:
;

- 2. Deposu olan - bir gagkrnhk
tinlemi - kale duvarl
Ytjz metrekare degerindeki ytizey
"
3. Bir uzvumuz - sivas ili, Gr,irtin t,:
cilqrisr,i - Kanszhk
6. Adryaman'tn bir ilqesi - Begenen, ilqesi, Baghgay koytine ait bir ,;
ortaoyunu
hayran
4.
7. Bir ev aleti - Endonezva'nrn trafik Bir petrol damttma tiriinri - qegit - ls
-

Gece

E

r'1

I

I

R,

E
K-

r1

p
E

A
L

.

N

e

e-

o

R.

T

o
D

N

L

E

E

L
B

L

I

N
L

A

N

L

k

L

L

R.

E
ts

R.

E R-

Y N
B

.J

B R.

R-

€ N
€ N L

E

14

t

E

t'

E

E

N

I

s

13

FIE

(,
t

E

I

E

N D
k-

k

K.

Y

l1

t-

E

(

t

r
E

t
I

10

32

r
E

4

liflerden olugmug bir ttir ak

Fl

l

dizgi halde egriyi kesmeyen dogru sarayrnda ahir kolayca btiktilen ve atege dayanan

amiri, seyis bagr.
5. Polonya'nrn trafik igareti

simgesi

E

- Bir l.

erkek adr
4. Harfleri ayn ayn dizip doken

Elektrikte direng birimi-

yrizgegleri

bir bitki - Stirekli yegil kalan canh y(KARIDAN A$AGIyA:
-gcinintimr.inde bir bitki,

-

- tistten saga dogru egik gekilde
yazrlan yazr - tersi stronsiyumun

srvr cilqer

SOLDAN SAEA

2. Maydanozgillerden 7-2 m.

bayat
14. Erkek

E

I

e

N

R-

R-

N
k-

TUTUN EKSPEqt.Eq
DERNEGI

BULTENI

Yaprak Tut{)n lpletmelert ue Ticareti Muessese Mtidilrlilgi)nitn
Web Sagfastnr sizlere dugurmak istigoruz. Meslektaplanmtz
tarafndan huulanan ue bilgtsagarcilart ktskandracak kadar

Soru 1: Ali'nin 12 litrelik bir kova qarabr var ve bunun vanslnl
komgusu ile paylaqmak istiyor. Ama komgusunun bir iane g
litrelik bog gisesi varmr. $a
nasrl paylagabilirler?

gilzel olan bu Web Sagfasr lgin emegi gegen mulekkslanmut

Soru 2: Aydrn

kutkrz.
W eb Adr esl:

A

ap r

aktutun. g ou.tr

BULMACA 60CiLrinri xnznnANLAR
47. Saytmtzdd. Butmacamua doQru gani gonderenler

Gegen Saymlzdaki 1. soru
kogtugunda kardegi 97
hrzh koqtugundan yan$t kazanrr.

rizere

eklersem, iki
Avdrn. Emel "ben
alabiliriz?" diye
, Aydrnln ne kadar

yanrh Agagbey 100 metre
3 metreyi agabey daha

2. sorunun yanrtl lki hamal ffifola qrkar. Birinci gtin birinci
hamahn geri dcinrig yiyecek ve suyunu vererek geri dcindririir.
Ikinci gtinrin akqamr ikinci hamahn 2 grinhik yiyicek ve siyini
vererek geri dcindrlinir. Kalan yiyece ve suyu da yanrna alarak
qcilti geger (Geri kalan gtin 4 giindiir).

Bu saymzdaki bulmacama dogru gozAp demegimbe ulaStranlar
arasrnda kurayla belirlenecek t)g kiprge Soner yALeN ue Dogan

hpo" isimti kitap

almak

parasr vardrr?

arutnda gekilen kura sonucunda isnait ylL],lAZ. Muskfa ALACAN ue
Hilseytn $ENAP, Billg GAIES'In 'dugdnce haLnda gahSmak,, adlt uerini
kuanmrylardr. Kendilertni kutlar ilgileinin de,- amrnt bekleru.

YURDAKUL tarafindan kaleme ahnan ,,Bag
edilecektir.

ve

bakkala gitmektedirler.
gikolata almak icin
paramln yansr seninkine eklersem
safga sorar. Aydrn bir gikolata

hedige
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:'ffi1,nfiffitui:

""dan

"cocuMAN" u"vu "BABA" dive bahsederler.
Akranr eksperter iss "FtAlMI-n diye

ff;;
oran ;;;;;;"';ill;fi,J',?i:

'T31flii'i'ilffi'iT,"':,:,"oJi:":,1'j;j:::?'1';i?T,:;;",
coCUMAN'rrk artr
kiro

bitirter.

ir".'ru,"tu,a,g' isin armrsrrr

":,H:li'lJI]l,llllil

vriz
ve vaptr$r vardrmlardana"'Fi"s;
uu,**oJ"o,nr"'i,,*uu.n. ranrmayan
fi[1[T"111?n

ff"itfl*il:"

;i?l#,'"ran

i;;;il;;Jl
kas"E*Jqi

v",

-

ve mesrektasrunnu

unat Slp,qHi

"l^.,11:,:,,o]duk bu yirmiyrltrk srjrecin

ill*iiry*,:[i. *':,ff ;Hj

otmar;. ,";;";l;iai aeyimiyte *
s'in'i uut'k
kah

kez katp krizi gesirmiq

T.TIA,t::::1"::il

itibaren hep dost

jtH

tua.r..,

>)

yapryordu.

;.*in'u-r*
,i *n biiyiih b),. )<"la)i
'i;;k';
etti. nilur,iui;;;Jil;j'i'i.ur,runnu,

nuq,;11!1ffil:ff*t

yakrnrarrna

(20. Deure. tg60-j964)

MUStAfA SEYDIOCULLARI

(1939,/ 29.01.2000)

2' Dcjnem riitLin

il::_;m m:;;j

ii"
"ttn

... o,ru

cjnemri

EksP-e'::::::l:T''q'"

$]il::^:*,?o, ,.,,i vrrar rEKEL,de sarrqmrs
yurdun dcjrt bir yanrnda
ff:.P", ve Baqeksper olarak hizmetierae'bulunmu;tur. Fransrzca
bilen ve entellektr-iel bir.kigiiige
turr'p'oiurirnBAy emekirrl"
lstanbul'da gegirmekteydi'
oz'oz.zoob
"u,,ia,i.r"" sonraki yrllarrnr

,ur"rt"a" hayata gdzrerini y,.umdu.
yakrnlanna ve meslektaglarrmrza
Alrahtan rahmet.
r"Ur"n,,E,'i,Ir,rn

ERBAy

.^ _ginasi
(2.Deure, jg39 - jg43)

daha on bes yasrnda

idim. Ablamla e.vllnmitti,
,?:::,-Sitni.O"
,""rr,
vermig' 32-15
demevi de o dgreimigii. nkr.i.-"rarak
"r'j*JJ"n*t::,*
gegirdigimk
bunca
yrl
ufak bir krrgrnrrk o,*u11: nu
iginde aramrzda en"
vur",, i.ni", ,r,;' aeEr-rut,in-m.rr.t'iJ*iu'naa
Kimseyi k'maz gticendirmek
da bciyreydi.
istemezdi, rr"it"r. iyi ve
igten auuru*ra,. Mesrek hayahnda
de
Mesresini iyi birir,
;'if';:il'ilH'J,i;"':-,'""*,'li::l-sinde
!r! ri'r pur noKralannr cigretir,,*'r'.,-,"i,r,.dr.
i,'*::
onlan iyi birer eksper otrnuyu
krlavuzlaidr.
onu kaybetmenin acrsr yLiregimi
burkuyor ama inanryorum
kj o,nun gr-izel vasiflarr Alrah
katrnda da degerini buracak,

uJ'*"".,

Necdet ARTUN
(10. Deure, j9S0_tgS4)
( 1926
,/ 24.03.2000)

rngairah
sabrr ve tLitiln eksper camiasrna
da n"qr.gf,E,

oracakirr.

x."oo,*

;,l.rim, Nur iclnde

,ui.htan rahmet, airesine

1.31516.
41.

seyhan qELIK tanrdrfrm en
dr-i^ist, en

iyi niyetri. en sai;gr,, en be,vefendi

yagar TEMEL

insandr.

Yrlmaz NALKIRAN

Istanbul

sigara fabrikasrnrn kurulu$unun
en b_riyiik emekqisj. degerii
mdkemmel sahsiyet, btiytigrimriz
dr-inya iyisi,
bogmuEtur. Allahtan
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Tannrsal gitUi iireten firmalar...
Satrg magazalanmlzdan
siz Ce yararlanmalr ister misiniu?
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