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MERFI,ABA
Yeni bir segim atrnosferine giren Trirkiye'yi slcak ve hareketli gunler beklemekte. 23
partinin segime girdigi, blfinmelerin amip gibi arttr{r bir ortamda segimden istikar grkar
rrtr sorusuna kimse evet cevabuu tam anlamr ile verememekte. Ancak piasalara g0ven
saflaycr istilcar igin, segimin de kagrulmaz oldugu konusunda hemen herkes hemfikir
gozukrnektedir. Dileriz memleketimiz iEin hayrh olur.
4733 Sayh Yasa ile beklenen Ttittin, Tiitrin Mamulleri ve Alkolli.i igkiler Piyasasr D0-
zenleme l{urulu atanarak goreve bagladr. Itrrul kurulmasr ile, yasarun emrettili kogul-
lan gergeklegtirecek yasal bogluklarr doldurup, Kanunun uygulanmasryla ilgili sektorel
di.izenlemeler yaparak, plyasayr idemekle sorumlu olacak, alnrca Yasarun 3. Madde-
sindeki gorev ve yetkileri kullanacaktrr. Bu gorevlerin baglnda yasada kargilrlr
bulunamayan uygulamalarrn yanl slra bir " Tut0n Yonetmelifi" grkartrlmasr da vardrr. Bu
yonetmelik ozellikle t0tun tireticilerini yakrndan ilgilendirmekte, yasa ile kogeye srlcgmrg
olan ekiciferi umutlandrrmakta, son on yla gore %25 oranrnda tireticileri azalan (20O2
sozlegmeli 0retici ailesi yaklagrk 400.000 dir) sektorii beklentiye sokmaktadrr. Diizenle-
necek yasal uygulamalann gelecege donuk olmasr, Turk tutiinculti!0ntin on0ni aEma-
sr, sektorden ekmek yiyen insanlarrn beklentileridir.
Bu yonetmeliklerin toplumsal menfaatleri gozetmesi, ihracatgry koruyup tegvik ederken,
ureticinin de el eme{i ile bir buguk yl boyunca tiretip gelecelini bafladrg uriintin
ahbetinin kaygrsm hisseden, sosyal devlet ilkesine uygun olmasr gerekir. AB muktese-
battnrn imzalandrlt, AByasalarrmn Erkartrldrfr, buyasalarayonelikpolitikyatrrrm yaprldrfr
goz onune ahnarak, yaprlacak d|zenlemelerin AB Tirtun Mevzuatna uygun olmasr
yerinde olacaktrr.
Tekel'in yaprlanmast; beg Yaprak Tut0n igletme M0dtirlug0nun ve izmir Sigara Fabrikasr-
mn kapatrlmasr, 50 ylnr doldurarak emeklilifini hak etmig iggilerin zorunlu emekli
edilmesi ile yeni s0reg bagladr. Gkel' in yaprlanmasrna elbette ihtiyag var. Ama bu ihtiyag
bir krym, bir o$iitme, bir tiikenig vesilesi olmamah. Yeni bir sayfa agacak gekilde olmah-
dr. Qahganlann ise buna ikna edilmesi, verilen timitlerin boga gitmemesi ve gelecefe
soluk bir yr.izle delil umutla bakmalarnr sallayacak g6ziimler 0retilmesi gereknektedir.
Dergimizin bu saysrnda, AB ve ttiti.in konusundaki gahEmalarryla bizlere rgrk tutan
Celalettin Qelik'in, toplululun tut0n mevzuatr rgrfirnda yeni d0zenlemelerin neler olmasr
gerel<tilini anlatan yaasrnl, Faruk Gulprnarln sozlegmeli tiit0n tanmmn Ege tut0n
0retimine yanstmaslnl, TEYO'nun olretim tiyesiYrd. DoE. Dr. Meltem Sesli'nin ttit0nde
biogenetik konusundaki gahgmalarr anlatan yaznrnl, artrk dergimizin yazr igleri kad-
rosuna giren Suleyman Sanca'nrn Amasya gozlemlerini,ibrahim Halil ELI4AS
irstadtmztn bize ders niteliiindeki yazlsrnl ve Tekel Bagmufettiglerinden Metin Kayhanln
Bruksel'de yagayan oflu Mert Kayhan ile konusunda Doktora Eahgmasr yapan meslek-
tagtmz Fuat $imgek in AB Uyum Yasalarr konulu iki yazrlarrm bulacaksrnrz. Ayrrca Ttirk
Enerji Sen Genel Seketeri Basri Aydrn'rn, ozellegtirme uygulamalan hakkrndaki yaasln-
da eski adryla TEK' deki uygulamalan bakarak, Tekel Eahganlarrrun gelecekte nelerle
kargrlagacaklarr haklanda fi kir sahibi olacaksrnz.
Ayrrca bu saymrzdan itibaren yeni bir bolum agryoruz "internet D0nyasl". olumlu tepkiler
alacalrmm umuyoruz.
Bu arada TB.M.M. son bir gayretle, AB yasalarr diye amlan d0zenlemeleri kabul etti. Tiir-
kiye'nin eninde sonunda AB'ne gireceline eminiz. Zira nihai amacr, dolrudan htilcnii
altrndaki pazarr genigletmek olan AB'nin, aktuel ve potansiyel imkanlarr muazzam olan
bir Tiirkiye pazannl bunun drgrnda brrakmasl asla m0mk0n degildir. Ttirkiye'nin AB ile
entegrasyonu bu ulkeye farldrhklarrn ihmal edildifi bir dtielemde b0yuk yararlar
saglayacaktrr.
Her geln iyi gittigini ve Turkiye' nin 10 yl iginde AB 0yesi oldulunu varsaysak bile gunu
unutmamak gerekiyor ki bu katrhm herkese ig, aE bulmayacak, herkesi araba ev sahibi
yapmayacak, eEitsizlikler surecek, hatta artacaktrr. Her geyi bagkalanndan beklemeye
ahglcn olan biz Ttirkler, anahtann elimizde oldufunu gormeliyiz. Bu anahtar da siyasettir.
Ve siyaset de segim oncesi tencere veren partiye, segim sonrasr kapalmr versin dlye oy
atmakdejildir.
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r ccixonm
TEKEL; 1862 yhnda ttittinde monopol uygulamasr ile kurulan 1962 yhnda

kurumsallaEan , bu yl 140. Yrlmr kutlayan kurulug. GeEtilimiz yl tilkemizin en

biiytik 5 girketinden biri olmug , istihdam ve vergi rekortmeni, Dunyamn tek elden

yonetilen en btiytik kuruluglarrndan biri olan kurum.5 $ubat 2001 tarihinde

Ozellegtirme kapsamna ahnarak geEti$imiz yl Telekom ile birlikte tizerinde en gok

konugulan kamu ImruluEu.
l/vlF ye verilen Niyet Mektubunda "Tutiin Kanunu 3.Ocak.2002 tarihinde Meclis

tarafindan kabul edilmigtir.(Boylelikle bu 6nkogul yerine getirilmigtir.) Bir sonraki

agama olarak,Tekel igin bir ozelleEtirme planr haarlanacak ve Eyltil ayl

sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafindan kabul edilecektir. (4. Gozden geEirmeye

iligkin on koqul)" ifadesi yer almaktadrr. Bu taahhtidti yerine getirebilmek amacr ile

de Tekel ktiEiilmeye Eahgmaktadr. Bir taraftan 15 Temmuz 2002 tarihinde

emekliligini hak eden 50 yag ve uzeri iggiler emekliye sevk edilirken diler taraftan

yllardr modernize edilmedilinden bu g0n verimsiz hale gelen izmir Sigara

Fabrikasr kapatrlmakta, ttitun uretiminin azaldt|t yorelerdeki Tekel iqletme

Miidiirli.ikleri deya kapatrlmaktaya da kapatllmaya hazrr hale getirilmektedir'

TEKEL' in varltfirnt, sektordeki alrrhlrnr gormezlikten gelip sadece Eahganlar

agrsrndan ele alrsak haksrzhk yapmrg oluruz. Zira TEKEL gerek devletin gelirleri

agsndan gerekse yllardrr Ekici Tiitiin Piyasalanndaki ve sigara pazarrndaki etkin

rolir agrsrndan onemli gorevler irstlenmigtir. Bu gune kadar iireticiler ve tuketiciler,

gokuluslu tekellerin tek taraflr olarak belirleyecekleri ti.itun ve sigara fiyatlanna kargr

ancak TEKEL sayesinde bir olEtide korunabilmigtir. Yaprlacak Eahgmalarda bu

gerEek 96z ardr edilmemelidir. Bu arada kiiEi.ilmenin, tegkilat organizasyonunun

yail sra 1475 sayfiig Kanununa tabiEahgan personelden baglayaraksozleqmelive

657 sayh yasa gerEevesinde gahgan memur personeli de kapsayacak gekilde

etkilemesi muhtemel gdztikmektedir.
Biittin bu Eahgmalar sonuEta TEKEL'i daha verimli krlarak, ekonomiye daha fazla

katma deler sallayan bir kurulug mu yapacak yoksa tasfiyesini mi kolaylagtrracak

gorecefiz. Tekel' in dzeilegtirilmesi ve T0tiin Kanununu IMF' nin oncelikli yasalart

arasna sokarak Erkartrlmasl iEin hukilmete baskr yaptrran Eokuluslu tekellerin Ttirk

ttitiin ve sigara pazailnane olgiide hakim olacaklan biittn bu Eahgmalarla yakrn-

dan ilgilidir. Tekeli yonetenlerin kolaycrhla kaEmadan, i.istlendikleri sorumluluk

gere$i yeniden yaprlanma ile ilgili organizasyonda ve personel atamalannda sa!

duyulu dawanacaklannt umuyorum. $ayet zaman zaman ifade edildili gibi

TEKEL ihtiyag fazlasr olarak ifade edilen personelini Ozeilegtirme idaresi havuzuna

ya da bagka kurumlara gondermeyi d0g0niiyorsa bunu nitelik, verimlilik, liyakat

gibi kriterlere dayanarak yapmahdrr. Siyasi mulahazalardan ya da yukardan agalt

olarak ifade edilen yontemlerle, yetigmig insanlanndan en verimli doneminde

vazgegmek anlamrna gelen kolaycr yaklagrmlardan kaErmlmahdlr. Yonetenlerin bu

sorumlulukla dawanacaklarm umuyorum. Tarih oniinde kamu vicdanmm herkesi

yargrlayrp hak ettili yere oturtacalr unutulmamaltdr.
FaTuK GdLPINAR
Yonetim Kurulu Bagkan,t

farukgulpinar@tutuneksper. o16l.tr
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9 Ocak 2002 tarihli Resmi Gazete' de ya-
ynlanarak ytir0rltife giren 4733 sayh T0-
ttn Kanunu, Ttirk t0ttin tireticisinin tirettili
2001 rirtintl tiitunleri balya yada denkler
haline getirip piyasalann aErlmasrmn bek-
lendili donemde Erktr.
Yasamn Gegici Maddesi gerelince 1177
sayl Ttittin ve Tirttin Tekeli Kanunu h0-
kiimlerinin gegerli oldufu, 196 sayh Ekici
Tutunlerinin Desteklemesi haklcndaki Ka-
nun EerEevesinde Devletin son yaprairna
kadar ahm garantisi gerEevesinde almrp
satilan 2001 tininti tutunlerden aklmzda
kalanlarr, yrhn iklimsel ozellikleri nedeni ile
rekoltenin dikim miktarrna balcldrfrnda
beklenenden az ve olmasl gerek kalitenin
altrnda gergekleEmesi olarak sayabiliriz.
Gerek rekoltenin tahmin edilenden az ol-
masr gerekse 2002 0runti t0tiinlerin yeni
yasa gergevesinde dikilerek ahmp, satrla-
cak olmasr ve buna ekicilerin nasrl bir tepki
vereceklerinin bilinmemesi, dikim istegi-
nin yeterli olup olmayacalr, ozellikle ozel
sektor ahcrlanm kaygrlandrrdrfrndan ya-

bancr ahcrmn toleransr ile ozel sektor tam
anlamr ile tespit yapmadan piyasaya gir-
migtir. 2001 iir0ntinde adeta, 50-60 ah-
cnrn piyasalara girerek rekabetin yagan-
dr!r, tiit0nlerin istiflerde iken henuz balya
yaprlmadan ve Devletin verdifi bagfiyabn
iki kail fiyatlarla ahmp-satildrfir 80'li 90'h
yllan hatrrlatan bir piyasa yagandl. Tek fark
Tekel bagfiyatrmn tizerine grkrlmamasr idi.
Medyanrn b0yuk Eogunlulu ile Televole
iktisatgrlarrmn aksine ttittin ile ilgili trim
taraflar, yeni t0t0n yasasr ile ilgili tereddiit-
ler yagryorlardr. Bu yolla ozellikle ekicilere
yeniyasa ile artrk hep boyle piyasalar yaga-
nacalr havasr da pompalanmrE oldu.
2002 tirtiniin0n yeni yasa hiikiimleri Eer-
gevesinde ahmp satrlacak olmasr, bu konu-
da gorevler verilen Tutun l(urumu' nun,
Tuttin l{urulu atanmadrlr igin faaliyete
gegmemig olmasl yeni mahsuliin belki de
ilk talihsizligi oldu. Zira yeni uygulamalara
gegig tam fide haarlk donemine denk
geldi. Ahcrlar, 0retici yada temsilcilerini
muhatap alma gereji duymadan, tek ta-
raft olarak yazh sodegmeler haarlayp eki-
cilerin onlerine koydular. Zraat Odalan
kargr Erksa da arik Tekel'in tut0n almaya-
calrn diigiinen iiretici okumadrfr, okusa-
da anlamadr$r, anlasa da mecburiyetin ge-
tirdi{i garesizlik iEinde gelecelini ahcrmn
insafrna terk ettilini bile bile bu sozleg-
meleri imzaladr. fudrndan Tekel son iki ti-
riin ylmda tiitiin 0reten ve ozel sektor ile
sozlegme yapmayan ekiciler ile 200 kg.lk
sozlegmeleryaptr.
Gegtigimiz yl Ege Bolgesi tiretiminin %71'
ini satrn alan ozel sektorun aym bolgede
2002 0run yhnda 0retimin%79'unu satln

almak izere sddeEme yaptr$r goriilmek-
tedir.
Sonugta uretim mil<tanna baktr$rmzda
2001 mahsultinde 473.461 ekici tarafin-
dan 142.9 Milyon kilogram olarak gergek-
legen gark tipi t0tun Oretimimizin, 2002
0run ylmda 398.260 ehci eli ile 153.4 Mil-
yon kilogram olarak gerqeldeEmesi bek-
lenmektedir. Bu da bir onceki yla gore re-
koftede %4.6 ltk bir tiretim artgr olacalr
anlamma gelirken, ekici saysl %15.8
azalarak 75.201 kiEi eksilmektedir. Bu
ekicilerin bir lcsmnn gegmig yllarda fada
kogan gkartarak daha fada kredi kullanma
iste$inden kaynaklandrfrm diigtinsek bile
btiytik ksmmrn son yllarda izlenen ahm
politikalan nedeni ile ttttOn tanmmdan
vazgegen ekiciler oldufunu kabul etmemiz
gerelcneKedir. Bu gtln hangi tiitiincii koye
giderseniz gidin bir sonraki yl tiit0n yap-
mayacairm soleyen insanlarla kargrlaE-
maktasrnz. Ttittin iiretiminden siirekli bir
kaErg oldu!u agrk seEik ortadadrr. Ozettikle
yrllarca Devletin onlerini trkadtgrru iddia e-
den ozel sektoriin, gartlann her gegen gtin
daha da zorlaghlrnl gormesi ve tedbirler
almasr gerekrneldedir. Aynca ahcrlar onti-
miizdeki ylda sozlegmeli iiretim yapacak-
larsa hesaplarlru tireticeye avans verecek

Eekilde yapmahdrrlar. Sigara harmanla-
nrun olmazsa olmaa olarak kabul edilen
Gavurkoy' de, KrrkafaE' ta ya da Akhisar'da
tiitirn uretiminin geriye d6ntik son 10 ylhk
seyrine balcp gelecek 10 ylmrn tahminini
yapmaya mecbur olundufu kanaatinde-
yim.
Sadece Ege Bolgesinin de$il iilkemizin en
onemli iiretim noKasr olan Akhisar' rn
durumuna baktrfrmrzda samyorum bidere
diler iiretim merkederi haklanda da fikir
verecektir.
fuabacrbozkoy gibi Akhisar 0retiminin her
yl yaldagrk %3,5 luk lcsmm iireten koyde
2002 rlrun yhnda iiretici saysl 2000 tirun
ylna gore %4O, 2OO1 0riin ytrna 96
re %35 azalrken yapllan sodegmelere
bakblrmzda uretimde %2O amE oldufu

ORYAI\TAI TUTUN

URETIMIMIZ UZERINE

BIR DEGERLENDIRME

URETIM
BOLGESi

2001 dRdNd
TEKEL TUCCAR TOPTAM

EKiCi KILO EKICI KILO EKiCi KILO
EGE 92.9a1 26.636.250 1 53.181 65.709.78s 246.162 92.346.O33
KARADENiZ 41.064 1.O.629.A17 36.740 12.L42.81,6 77.4O4 22.772.633
MARMARA 4.706 1.686.563 4.522 1.51,6.1O4 9.224 3.202.67
DOCU 23.928 3.756.209 0 o 23.92f, 3.756.20/9
G.DOGU 716.242 20.550.309 97 234.155 116.339 20.7A4.464
TOPIAIVI 274.921 63.259.14A 194.540 79.602.A5A 473,461 142.862.006

uneriut
BOLGESi

2OO2 URUNU

TEKEL TUCCAR SOZLE$MELi TOPLAMI
sozLE$MEStZ

URETIM TOPLAM
EKici KiLo EKici KiLO EKiCi KiLO EKici KILo EKici KILo

EGE 88.000 17.600.000 86.000 79.000.000 174.000 96.600.000 7.300 3.945.000 181.300 100.545.000
KARADENiZ 54.000 10.800.000 14.000 11.300.000 68.000 22.100.000 4.500 894.000 72.5N 22.994.000
MARMARA 5.700 1 .1 40.000 2.700 1.385.000 8.400 2.525.000 0 0 8.400 2.525.000
DOGU 24.000 4.800.000 U 0 24.000 4.800.000 0 0 24.000 4.800.000
G.DOGU 112.000 22.400.000 50 1 10.000 112.050 22.510.000 10 2.000 112.060 22.512.A00
TOPLAM 283.700 56.740.000 102.750 91.795.000 386.450 148.535.000 11.810 4.841.000 398.260 153.376.000

[€
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sonucu ortaya glanaktadrr. Hemen he-
men btit0n koylerde ekici sayllan
d0gerken Oretim arilglarrun baz kdylerde
garprcr oldufu gortilmektedir. Akgaalan
k6ytnde ekici saysl 7o25 azalvken
uretimin %38 artu$, Balhca Kasabaslnda
%50 lik ekici azahrken iiretimin %33
arttr!1, Qamonti Koy0nde ekici saysr %50
azalrrken uretimin %10 artugr, Daldere
Kasabaslnda ekici %20 azalrrken tiretimin
%34 afit(11 G.Boyah'da azalan %30 ekici
ile Oretimin %37 antfit, yine G.Yenik6y' de

%76, C6kgeler' de %45, Kadrda!' da %49,
Kapaklr' da %46, Selgikli' de %35, Yaya-
lqnldrk'ta %65, Yefenoba' da %62 iiretim
artrgr olacalr sonucunu veren sozlegmeler
yaprlmlgtr. Bu miktarlarda Oretimin ger-

EekEi olup olmadrfmr iyi deferlendir-
melidir.
Akhisar genelinde 2002 OrOn yhnda ekici
baanda 2000 iiriinyhna g6re% 44,2OO7

iirtin ylrna gdre ise %34fik azalma olur-
ken, 0retimde 2000 tir0n yhna g6re % 5

lik azalmaya kargilrk 2001 iiriin ylma gore
%17 lik artrg olacafl sonucu ortaya gk-
maktadr.
Ylm ozelliklerine gelince, tahmin edilen
tiittin Oretiminin gerEeklegmeyeceli yore-
ler olmakla birlikte genel olarak rekoltenin
beklenen dtizeyde gergeklegecefi anlagil-

maktadr. Zira yurdumuzun kimi yorele-
rinde sel felaketleriyagamrken ozellikle za-

mannda ya!ry alan Akhisa4 Bafra gibi

6zellifi olan yorelerde tahminler tutarken,
Denizli' de az miktarda bir dtig0gtin ola-
cagr dtigiiniilebilir. Aynca dzellikle Ozel

sektor ahcrlan ile sozlegme imzalayan kimi
ekicilerin kota smrlamagt olmamastntn
psikolojisi ile tiretebilecefinden fazla

miktarlarda kilolar tzerinden sodegme
yaptrll unutulmamahdrr.
Sonug olarak, her ahcr hesaplanm yapar-

ken bagrurduiu ydntemin bilimselliii ve

salhldr olmasr orantrh olarak risk taglmak-
tadrr.
Vne sozlegmesiz olarak Oretildifi tahmin
edilen 5 milyon kilogram ttittintin, yasa

gereli kurulmasl gereken Artrrmah Satq
Merkederinde ahmp satrlacafi hesaplan-

malctadrr. Ttitiin lfurulu'nunbir an once
yaprsal gahgmalan ve ilgili mevzuatl ta-
mamlayarak bu merkederi hayata gegir-

mesi yasann gerefi oldu$u kadar sek-

t6rde ozlenen rekabeti sallamantn ye-

gane Earesidir.
G6nlOmiia bir giin, t0m ekici tiittinlerinin
bu merkederde alp satrlmast sureti ile

hem tireticimizin hem de tilkemizin daha

nir-oini-zo
Bu gtn 11 Haziran 2002. Bu g0n, Ttit0n
Platformu kurucusu ve Bagkam eski Tekel
Genel Mtidtirlerinden Orhan OZET' in 6lii-
m0ntin birinci yh. Orhan OZET' ki biitiin
hayatrm Tiirk ttit0nci.iliif0ntrn ve Tekel' in
geligip gtiElenmesi igin adamq bu idealist
insam kaybedeli tam biryl oldu. Bu biryl-
da tilttin 0reticileri, Tekel Eahganlan onu
gokaradrk.

5 Mart 1996 tarihinde Ttit0n Platformu
lrurulurken TEKEL Sigara Fabrikalarrnt ve
Tiittin Oreticilerini bekleyen tehlikelere
dikkat gekmigtik.

Her geyden once gu gergeiin bilinmesi
gerekir. Dtinyamn hemen btitiin Olke-
lerinde sigara end0strileri yasal veya yasal
olmayan tekellerin elindedir.

Tekel Sigara fabrikalan 6zellegtirilirse, yo-
netimde, iiretimde ve pazarlamada insi-
yatif en sonunda gok uluslu girketlerin, ya-
ni yasal olmayan tekellerin eline gegecek-
tir. Bu sigara endtistrisinin ayrrcr ozelli
fidir. Bu g0ne kadar btitiin iilkelerde hep
boyle olmuEtur ve boyle devam etmek-
tedir. 1986 yhnda 1177 sayh Ttit0n Ka-
nununda bir gece yarrsr yaprlan operas-
yonla baglayan stireg bu yrln bagtnda gt-

karblan yeni Ttitiin Kanunu ile surmek-
tedir.

Tekel Sigara fabrikalarl, kar eden devlete
y0k olmayan kuruluglardrr. Bu kurulugla-
nn ozelleqtirilmesi milli ekonomiye bir kat-
lc saflamayacaktrr. Ozellegtirmeden do-
lacak en dnemli mali sonug, ozellegtirile-
cek fabrikalarda iiretilecek sigaralartn sa-
trqrndan saflanacak kann tamamlntn
yurtta kalmas yerine, Eokuluslular tarafin-
dan yurt dryrna transfer edilecek olmasrdr.
Devletin bu kuruluglardan salladtlt kart
gok uluslu girketlere terk etmesi ya da on-
larla bol0gmesi igin hakl sayrlabilecek bir
neden olmadrfr halde TEKEL elden grkar-

blmaya Eahgilmaktadr. Bu bir zihniyet
meselesidir.

1976 yhnda Sayn Orhan OZET'in Genel
Miid0rltig0nde yaprmma karar verilerek
programa ahnan ve temelleri atllan Sigara
Fabrikalarrndan biri olan lzmir Sigara Fab-
rikasr projesi iptal edilmese bu g0nler ya-
ganmayacak, gu anda gelecek kaygst
taglyan galganlar daha mutlu ve gelecele
daha gi.ivenle bakan insanlar olacaklardl.
1884 yhnda Fransrdar tarafrndan lerulan
Izmir Sigara Fabrikasrnr deweden Er
kararak yeni teknoloji ile kurulacak mo-
dern tesillere sahip oiarak izmir - Balatgrk'
ta kurulmasl d0gtin0len Sigara Fabrikast
projesini iptal edenler ve mevcut Sigara
Fabrikamrzr demode makinelere mahkum
krlarak yeni teknolojileri gormezlikten ge-
lip sonrada verimli olmadrlr gerekEesi ile
kamuoyu olugturmaya gahganlar aynt in-
sanlardrr.

Tekel' in tamamlanmamrg sigara fabrika-
lannr iiretime baglayacak hale getirebil-
mek ve difer fabrikalardan gerekenleri
modernize edebilmek iEin, gokuluslu Eir-
ketlerin ortakhlrna hig ihtiyacr olmamrg-
ken kasrth olarakvar gibi gosterilmiEtir. Te-
kel'in hibe edilen yada mevcut tagmmaz-
larr fazlasr ile bu kaynafi olugturabilecek-
ken, Ankara' da ikiz larlelere veya Akga-
abat, Krrkafag, lfula vs. gibi y6relerde
yaprlan ancak faaliyete gegirilemeyen lE-

letmelere israf anlamrna gelen yatrrlmlara
haranan paralarla kaynak saflanabi-
lecekken bu gozardr edilmigtir.

Tekel Sigara fabrikalan iEin yailnm yapil-
mamaslnm sebebi finansman imkansrzltft
defil, sigara fabrikalanmn ozellegtirilme
ad altrnda yabancrlagtrnlmasl igin zemin
hazrrlamaktlr.

30 Haziran 2002 itibarr ile izmir Sigara
Fabrikasr' mn kapahlmasr kararlagtrrllmtg-
hr. Mevsimlik iggiler sene de ancak birkaE
ay galryabilecekleri ortada olan Tirz lglet-
mesine. kadrolular ise lstanbul, Adana ve
Malatya' ya gonderilmek istenmektedir.
AmaE emeklililine krsa s0re kalanlar dr-
grndaki iggilerin tazminatlannt alarak gth-
qa zorlanmalarrdrr. Gegtifimiz yhn sonun-
da Dolu ve Guneydofu Anadolu' da bulu-
nan Yaprak Ttittin lEletme Atolyeleri kapa-
trlarak iggilerinin sevk edildili Adana ve
Malatya Sigara Fabrikalanmn kadrolart
fazlasr ile gigirilmigken, bu kararla yarrn
tiretim kapasitesi stntrh bu fabrikalarrnda
verimlilifi tartEmaya agrlarak elden Etkar-
trlmasl yada kapaillmasrmn zemini hazrr-
lanmaktadrr.

Qoz0m personel aKailmas degil, iggile-
rin ve memurlann daha verimli gahgacaft
iEletmelerin, Fabrikalann aElmastdtr.

Nakil karanna kargr Erlclmasr sadece izmir
Sigara. Fabrikasr Eahganlarrmn delil ttim
Tekel Igyerlerinin ve t0tiin 0reticilerinin
g6revidir.

Bu gorevin guurunda oldulumuzu t0m
kamuoyuna du)rururuz.

AKHISAR
SIGARA EABRIKASI

ACILMADAN
IZMIR TEKEL SIGARA

FABRIKAEI
Ii{PATIIAMAZ
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AVRUPA BIRLIGI

I$LENMEMIO

TUTUN

Y. T iStr vE Tic. MdEs. f'rD.
ARGE SuBEmriprimi

1. AVRqpA BTRLiciNDE igLENMEwlig
rtirrin piynsn o<izeni:

Awupa Birligini kuran Roma Antlagmasr-
nrn 39'uncu maddesinde tarrm politikasr-
nrn baghca hedefleri; tarrmda verimlilili ve
uretimi arttrrmak, seldorde Eahganlara is-
tikarh bir gelir d0zeyi sallamak, pazarr
drizene kavugturmak, arza devamhhk sa!-
lamakve tuketicilere uygun fiyatlarla 0run
sa!lamak olarak belirtilmigtir.
Iglenmemig tirtun sektorunde de belirtilen
bu amaE ve gayeleri elde etmekve uretici-
lerin yagam standardrnr stirdiirmeleri igin
pazann diizenlenmesi gerekliligi on plana
grkmrgtrr. fuzrn talebe uygun olmadrlr gu
andaki durum iEin bir topluluk duzenlen-
mesi ve geleneksel ireticiler tarafrndan u-
retilen t0tuniin desteklenmesi gerekliligi
diigun0lmugttr.
Avrupa Birligi iglenmemig tutun pazarr
baghca; Bir prim sistemi, dretimi yonlen-
dirme ve stntrlamaya ait onlemler,dEun-
cu 0lkeler ile ticarete ait dizenlemeleri
kapsar.
Prim Sistemi: Halen verilip verilmemesi
konusu tartrgrlan primin amacr tretici ge-
lirlerine destek olmaktrr. Prim, iglenmemig
tirt0ni.rn her bir grubu igin ve kilogramr
uzerinden tahakkuk etmektedir.
Primverilmesi iEin;

Tiitun0n belirtilen bir 0retim alamnda ye-
tigtirilmesi,
Belli kalite kogullannr yerine getirmesi,
- Ti.ittinirn bir yetigtirme sozlegmesi al-
trnda ilk tiitun igleyicisine uretici tarafin-
dan teslimi gerekir. Prim, kota kilosu ile
srnrrhdrr.
(iretim Yiinlendirme ve Srnlrlandlrma-
ya Ait Onlemler: Topluluk igin 1993 yh
iEin 370.000 ton olan 0retim mil<tan, be-
lirtilen yrl haricinde 350.000 ton olarak
tesbit edilmigtir.
Bu srnrlama dahilindeAvrupa Birli$i Kon-
seyi pazar qarflarrnr, sosyal ekonomik ve
tanmsal gartlarr dikkate alarak her bir Eegit
igin bir miktar tayin etmektedir.
Uye Devletler arasrnda ttitunri terk eden
ve belli bir 0riine yonlenen iireticiye de ay-
nca prim verilmel<tedir.
Ugiincii Olkeler lle Ticaret: UEuncO
ulkeler ile ticarette;
- Girmruk resim ve vergisine egdeler tu-
tarda herhangi bir iicretin tahsil edilmesi,
- Miktarla ilgili her turl0 lasrtiama veya ted-
birin uygulanmasr, yasaklanmrgtlr.
Uye Devletler kendisinin hukuki ve yasal
duzenine gore, tiitun iEin topluluk di:zen-
lemeleri iEin belirli kontrolleri yapmak igin,
ozelyetkili makam tayin etmektedir. Yetkiti
makama tamamen idari ozerklik veril-
migtir. dretim miKarr 45.000 tondan fazla
olan iye iilke devletler yetkili makamr kur-
mak zorundadrr. Yetkili makamrn yapmlE
oldulu fiili masraflar ve giderlerin % 50
oranr AB genel butgesinden, difer krsmr
0ye devlet tarafrndan kargrlanmaldadrr.
Yetkili makam, ekim sozlegmelerini imza-
lama yetkisi olan ilk igleyicileri onaylamak
durumundadrr.
Yetkili makam kotalarr bireysel iireticilere
veya uretici gruplarrna iiretim yhnrn 31 O-
cak tarihini geEmeyecek gekilde ver-
mektedir. Uye Devletler, uretim kotasr bil-
dirirken minumum miktarlar belirleyebilir.
Bu mildarlar 500 kg\ geEemez.
Uye Devletler her igleflci, uretici ve uretici
grubunun bilgilerini, kotalarr ve kota sis-
temini denetlemek 0zere gerekli dok0-
manlar igin b-ilgisayarda bir veri tabanr
oluEtururlar. Ozellikle hrrsrzh$a kargr ol-
mak Ozere verilerin korunmasr gerekir.
Yetkili makam, kalite aErsrndan asgari ka-
lite ozelliklerine sahip tutunleri satrn al-
maktadrr.
dye Devletler, toplulukta hasadr yaprlan
veya uEtncii ulkeler mengeli veya 0giinc0
ulkelerden gelen yaprak tutunler iEin her
turlfi konumda bir denetim ve kontrol sis-
temi olugturmaktadrr. Bunun iEin yetkili
makam tarafrndan bir sertifika hazrrlan-
maktadrr. Sertifikada satlclnln adr ve ad-

resi, ahcrrun adr ve adresi, yetigtirme ihale
veya sat! sodegmesinin tadhi, tiitiintin
yetigme yeri, t0rti, miktarr, hasat yh,
kilogram fiyatr gibi bilgiler yer alrr. $ayet
prim, kaliteye gore defigiyorsa o zaman
her bir kalite iEin ayn ayn bilgi de
sertifikada yer almaktadrr. Sertifika yetkili
makam tarafrndan onaylanr. Sertifika ik
ntisha tanzim edilir. Bir nOsha yetkili
makamda kalr, di{er nusha satn ahcrya
verilir.
Miidahale yetkili makamlan, ilk iglemel
yapacak firmalara teslim edilen b0tiin
tuttin0 tamamen kontrol etmek
durumundadrr. Miidahale yetkili
makamlarr bu iglem sonucunda ilgili
ttituniin ilk iqlemeci tarafrndan satrn
ahndrlrm ve miKarrn kotaya gore teslim
edildigini ve iElemlerin la,rrallara gore
yaprldrlrnr belirten kontrol belgesi
duzenler. Ilk iglemeyi i.istlenen firmalar sk
stk ve bildirilmeden yetkili makam
tarafindan kontrol edilir ve sonucuna gore
herhangi bir idari ve huku-ki ceza
uygulanmasr onerilebilir.
Yetkili makam bu kontrollerini kontrol ig
in sorumlu olacak, gerekli bilgi ve deneyi-
me sahip ve ozellikle iiretim ve igleme
hak-krnda teknik kontrollerin
deferlendirilme-si ve ekonomik verilerin
stok kayt ve he-saplarrmn incelenmesi
hakkrnda bilgi ve deneyime sahip, saysr
ve elitim seviyesi yeterli personelle yerine
getirmektedir.
Avrupa Birliginde sozleEmeli iiretim yaprl-
maktadrr. Ilk igleyici ve rlretici arasrnda
imzalanan ekim sozlegmeleri yetkili maka-
ma onaylatrlrr. Ekim sozleqmeleri asgari
aga!rdaki ayrrntrlarr iEermelidir.
Sozlegme taraflarr, 0reticinin kotasr,
Sozlegmenin kapsadrfr tiitun Eeqidi, T0t0
nun 0retildili yer, Kalite derecesine gore
fiyatr, Minumum ilg kalite derecesi igin ka-
rarlaEtrrilan asgari kalite gartlarr ve bu gart-
larr tireticinin teslimat taahhi.idu, Ilk igleyi-
cinin, kalite derecesine gore ahm fiyatrm
ureticiye odeme taahhudu, Ahm fiyatrmn
odenmesi igin teslim tarihinden itibaren
30 gunti geEmeyecegi,
Ilgili Oye devlet, o yl iEin muzayede
yaprlacajrna karar verirse, yaprlacak soz-
legmelerde bu madde htrkmu de yer alrr.
Uye Devletler tarafindan, uretim yhnrn 31
Ocak tarihinden once, 0lkelerinde
imzalanan tum sozlegmeleri iEeren bir
muzayede uygulama kararr verildifinde;
ureticiler ilk iglelciyi diler bir iEleyici ile,
ttitun teslimatrnrn bagladrlr tarihten 20
girn once degigtirebilmektedir. Bu tip de-
gigtirme, sozleqmeyi tam olarak devir ala-
bilecegini bildiren iglelci resmi teklifte
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sodegmede belirtilen fiyatlardan en az T"

10 daha yiiksek olmasr gereklidir. Bu du-
rumda tireticilei ahcrya ve ilgili tiye devlet
yetkili makamrna taraflarca imzalanan ori-
jinal sodegmenin g0ncellegen n0shasrnl
gondermektedir.
Ekim sozlegmelerinin imzalanma, yetkili
makama onaylatma tarihleri belirtilmigtir.
Uyulmamasr primin % 20 kesilmesi gibi
afrr cezalarr gerektirmektedin Awupa Bir-
ligi, yetkili makamdan bilhassa sahtekar-
hklan 6nlemek igin gerekli ek tedbirleri al-
masrnr iiye devletlerden beklemektedir.
Uretici tiitiinleri, yaprak tiitunlerin yolun
olarak 0retildili toplama merkezlerinde,
sonradan igleyicinin tesislerine gonderil-
mek 0zere geEici olarak depolanmaktadrr.
Uretici, tuttiniin iiretildifi yere en yalcn uE
toplama merkezini yetkili makama bildir-
mektedir. $ayet depolama iEin yetkili ma-
kamca segilen toplama merkezi iiE
merkezden biri dejilse, her tiirl0 nakliye
masrafi ve giderler yetkili makam tara-
findan tesbit edip kargrlanmaktadrr.
Toplama merkezleri ile iEleme ve depo-
lama merkezlerinin belirhnmesi gerekir.
Bu merkezlerin ttittinlerin depolanmasr ve
korunmasnr sallayacak kapasite ve nite-
liKe olmasr gerekir.

2.TdRKiYE'DEKiDURUM:
Awupa Birlili miiktesebatrrun 0stlenil-
rnesine iliEkn T0rkiye Ulrtsal Programr 19
Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurtrlunda
kabul edilerek 24 Mart 2001 tarih ve
24352 (Ivliikerrer) sayh Resrni Gazetede
yaynlanarakyur0rliile girmigtir.
T0rkiye'de ttrm alanlarda olduiu gibi ta-
rrm alamnda daAB ile uyum gergevesinde
komisyonlar lcrrularak gahEmaya bagla-
mlgttr. Ortak Piyasa Dtrzenine uyum halen
Devlet P.lanlama Tegkilatr koordinator-
lultinde AB Cenel Seketerlifi ve 0r0n ile
ilgili kuruluglarrn katrhmryla devam etmek-
tedir.
Tiirkiye'de tiitinde gimdiye kadar
yaprlanlar ile yaprlacak olarak WlF ile im-
zalanan niyet mel<tuplarmda yer alan hu-
suslar dahilinde d0giintilmektedir. Hal-
buki bir taraftan da AB ile uyum Eergeve-
sinde gahgmalar yiiritiilmekte, AB mev-
zuatmm ancak hentiz belli siyasi kiterleri
giindemde bulunmaktadrr. tMF ile yapilan
anlagmalarda bahsedilenlerle, AB uyumu
arasrnda farklhklar vardtr.

rinrrimpmnLAMASr:
Krsaca "Titiin Yasasf' olarak bilinen 4733
yasa toplam 12 maddeden olugmaktadtr.
Yasanm AB mevzuatma en aylcn y6nti;
tiretimi y6nlendirme ve srmrlandrrmaya ait

bir maddeden yoksun oluEudur. Uretimi
alan ve miktar olarak planlayp, 0lke ttittin
iiretimini ihracat ve sigara sanayisinde
kullamlan miktara indiremedikten sonra
t0ttinlerin;
Yazrh sozlegme esasr veya, Agrk artlrma
yontemi ile satrgrmn yaprlmasrnr konug-
makgereksizdir.
Ttirkiye'de tiittinde yapilmasr gerekli ilk ig

0retim planlamasrdtr. Ulke kullantmt ve
ihracat ihtiyacrmn tur bakmmdan tesbiti
yaprlmah ve bu turlerin koy bazrnda 0re-
tim alanlan belirlenmelidir. Belirlenen
koylerdeki 0reticilere kota tahsisi ya-
prlmahdr. Bu iglemin sonucunda gerek
0retici ufragrsrna delecek miktarda kota-
ya sahip olacak gerekse ekim alanlarr a-
zaltrlarak, igin dtizenlenmesi ve idaresi
kolaylagacakbr.
tilke ihtiyacr dahilinde kota uygulanmasr
yaprldrlrnda; ttitun iiretiminin yapilmaya-
calr yerlerde olayn sosyal boyutunu du-
gtinerek t0tirn iiretilmesinin devamtnt
istemek EokyanhE bir d0Ei.incedir. Bu i.ire-

ticiler mutlaka desteklenecekse, bunun
bir bagka yohr bulunmah, tilke kesinlikle
stola tutun 0retimiyapmamaltdtr.

n;Auusisremi:
Roma AntlaEmasnm imzalanmastndan
sonra topluluk tanm sektoriinde birlikte-
lilin sallanmasr igin bir ortak tanm
politikasrmn idenmesi zorunlu g6rulmi\-
tiir. Bu politikanrn temelini arz ve talep
mekanizmasrmn serbestge igleyigine bagh
olarak ortaya grkacak fiyatlar teEkil etmek-
tedir. Bu prensipten hareketle b0t0n 0ye
iilkelerde taban fiyattn 0zerinden takdyeli
bir fiyat politikasr izlenmel<tedir.

Yaprak ttitunde de 0reticilerin yagam

standardnn belli dtizeyin altrna inmeme-
si igin, fiyatln amaElanan ve hedef kabul
edilen bir seviyeden agalr diiEmesi halin-
de, mtrdahale fiyat seviyesinde iiriin satn
ahnmal<tadr.
Ttittinler AB'nde sozlegmeli uretim
yaprlarak Diinya'ntn btiyik tiltun irreticisi
iilkelerinden ABD, Brezitya ve Zmbab-
ve'de ise m0zayede merkederinde aErk

artlrma yontemif e satrlmaktadrr.
4733 sayh Tut0n Yasasmrn 6.maddesin-
de Tiirkiye'de i.iretilen t0tunlerin yazrh soz-

leEme esasr veya agrk artrma y6ntemiyle
ahmp sattlacafr belirtilmigtir. Yazrh soz-
legme yaprlarak uretilen ttrtiinler drEtnda

kalan tiretici tiit0nlerinin agrk arbrma
yontemi ile ahnlp satrlacajt hiikme
baflanmrgtrr. Ancak agrk arhrmada altctst

Erkmayan tiitunlerin ne olacaft konusu
agrklfa kavugmamlgfir.
Halen iilkemizde tttiin ticaretiyle meggul

firmalann az olugu ve bunlarm piyasa Eart-
larrnr kendi lehlerine olugturma Eabalart
vardrr. dretimin rilke ihtiyaElanna gdre
planlanmasr durumunda, ureticilerin da-
ha iyi gartlarda 0runlerini pazarlayacaklarr
birgerEektir.
Ttirkiye'de iretimi yaprlan oriental tipi tO-
tunlerde kalite unsurlarrmn olugmasr bii-
yuk olgiide kurutma doneminde olug-
maktadrr. Tiitiinlerin kalite durumlarr, bu
tip tiittinler giinegte kurutuldulundan
kalite bu donemdeki hava gartlarrna ba!-
hdr. Bu durum sozlegmeli 0retim yoniin-
den salancalar dofurmaKadrr.
Ayrrca AB'nde Yunanistan, sozlegmeli
tiit0n iiretiminin OTP'mn temel esaslartna
aykrrr oldulunu, tiir baErna onceden be-
lirlenmig fiyatlann taraflarr balladrltru, bu
durumun konvansiyonel fiyatlarrn bozul-
masrna sebep oldufu ve tireticiye tatmin
edici gelir sallamadrlm ve pazann
d0zenli iglelgini tehlikeye attrlrnt ifade
etmektedir.
AB'nde sozlegmeli uretimde; 0ye devlet-
lerin yetkili makamlarrmn ilk igleyiciye tes-
lim edilen tutunlerin tamammr kontrol et-
meleri, sertifika, kontrol belgesi diizenle-
meleri zorunlu krlmmrgtr.
AB'nde Ortak Piyasa D0zeni'nde piyasa
sistemleri devamh degigiklik igindedir. Bu
degiqiklik istemleri en son olarak 25 Mart
2002 tarihli ve 546 sayh konsey yonet-
melilinde aErkga belirtilmigtir. Avmpa
Birlifi iglenmemig tOt0n pazanntn genel
organizaeyonu hakkrndaki 207 5 192 saylt
konsey t0ztrgtiniin deligtirilmesi gerek-
liligi fikri ortaya Erkmrgtrr.
Degiqiklikler iginde 2002, 2003 ve 2004
yllarr uriinlerinde, prim miktarlartntn ve

garanti srmrlanmn sabitleqtirilmesi, henuz
higbir iiye devlette uygulanmayan "agrk

arhrmamn" iglenmemig tutun0n ticari fi-
yatlnl artlrmamn bir yolu olarak tegvik e-
dilmesi gerekliliji, topluluktiit0n fonunun
2002 iiriin ylrnda primin % 2'si,2OO3'de
% 3'u ve 2004'de % 5'e Erkarrlarak finanse
edilmesi yer almaktadrr.
Goruldiigi.i tizere AB'ne !u an uyum
sa(lansa bile uyelik doneminde yeni
deliEikliklere gerek duyulabilir. Zaten AB,
ana detaylarr belirleyerek, difer unsurlan
o tilkelerin ozelliklerini dikkate alarak
kendilerine brrakmaktadrr. Aynca bir
takrm konularda uyelikten sonra bile bir
geEiE d6nemi verilmektedir.
Bu deferlendirmelerden sonra, ulkemiz
ekici tutun piyasalannda "Artrrmah Sattg

Y6ntemi"nin daha uygun oldu!u
dtigt:ntilme]<tedir.
Bir izinle (ekim sozlegmesi) iiretilen
ttrttinler artrrmah satrg yapildrlr takdirde;
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sozlegmeli ureilmde yaprlmasr gerekli ig
lemler ve kontroller tek muayene ile
tamamlanacak, tek elden veriler
toplanacak ve tutiinler ahcrsrna tescil
edilerek satrlacaktrr.
Halen ulkemiz gartlarrnda uretilen
tiit0nlerin piyasada geffaf ve rekabet
gartlarrnda olugan fiyatlarla pazarlanmasr
ve bu suretle ureticilerin m0mktln
olabilecek en uygun fiyatla ur0nlerini
satabilmeleri saglanabilir. En aandan
0reticiye artlrmaya baglangrE fiyatrndan
urunu alma garantisi verilerek, ekici des_
teklenmig olur.
Artrrmah satrg ile sozlegmeliuretim birlikte
yurutulmemelidir. dlkemiz kogullarrnda
artrrmah satrg sisteminin uygulanmasr
daha faydah olacaldrr. Daha sonraki do_
nemlerde sozlegmeli riretime gegilebitir.
Sozlegmeli uretim ilk olarak tercih edildi-
ginde, uygulanacak sozleEme,temeli
geleneksel tuttin tireticilerinin korunmasr_
na yonelik huktimleri kapsamahdrr.
Burada en onemli konu; ulke ihtiyaElanve
ihracat imkanrna gore gegit bazrnda il bir
uretim planlamasr yapmaldrr. Mutlaka
AB'nde oldulu gibi kotah ve belirlenen
alanda irretim yaprlmahdrr. 2002 ur0n vrft
igin; Tekel'in tum irreticilere 200 kg koia,
tuccann ise istedigi uretici ile istedigi
kadar tutun uretme geklindeki uygtdami,
on0muzdeki yllarda belli bir birikim ve
deneyime sahip ktiEuk olgekli geleneksel
tut0n 0reticilerinin yok olmasr sonucunu
doluracaktrr.
4733 saylt Kanuna gore kurulacak olan
Tutun. Tutun Mamulleri ve Alkollu igkiler
Piyasasr Duzenleme Kurulu. AB nde yetkili
makamrn kargrhgr olacaktrr. Kanunun 3.
maddesi (a) bendinde belirtildigi uzere,
kanun geregince yurutulecek gorevler ile
ilgili duzenlemeleri yapmak kurulun
gorevleri arasrndadrr.
Kurulun temel gorevi; tutun irretiminin
duzenlenmesi ile ilgili tedbirleri almak,
tutun uretimini planlanmasr, kota
uygulanmasr, ilkedeki tuttnle ilqili tum
kaytlann tutulmasr, ttit0n satrg mlrkezle-
rinin kurulmasr ve yonetimi, irreticilerin
Korunmaslna yonelik onlemlerin ahnmasr
ile artrrmah satrg iglerinin yurutulmesi,
sozlegmeli uretim ile ilgili genel duzen_
lemelerin yaprlmasr, ahcrsr Erkmayan
tutiinlerin belli kogullarla satrn ahnmasr,
AB muktesebatlarrnrn takibini yaparak
yururlule koymak olmahdrr.
Kurul bu iglemleri kendine balh Kurum
vasrtasryla yerine getirebilecektir.
Kurum'un tegkilat yaprsr, yukanda belirti_
len gorevleri yerine getirebilecek rekilde
d0zenlenmelidir.
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Madde 1- Yurt iginde iiretilen veya ithal
edilen tritrin mamulleri ile alkol ve alkollil
iEkilerin rireticileri ve ithalatErlarr ;
3/1/2002 tarihli ve 4733 sayh kanunun 5
inci maddesi ile 8/5120O2 tarihli ve
2OO?J4152 sayh Bakanlar l(.rrulu Kararr
uyannca , iirettikleri veya ithal ettikleri bu
ur0nlerin ilk teslimlerinin karyhlrm teEkil
eden bedelin binde dcirdi.inri bu teblig
hriKimlerine gore odeyeceklerdir.
Madde 2- Tritun , Tiitrin Mamulleri ve
Alkollu lgkiler Piyasasr Diizenleme
l(rrumuna bu odemeyi yaprnak zorunda
olan riretici ve ithalatgrlar, 815/20O2 tarihli
ve 20O2/4152 sayl Bakanlar l(r.rrulu
Karannrn yaymlndan onceki donemlere
iligkin odemelerini , Karann yaymrndan
sonraki ilk doneme iligkin odeme ile
bidikte yapacaklardrr. Bu s0re iEerisinde
yapllacak odemelere ceza ve gecikme
zarnnH uygulanmamakla bir'li.kte, bu
srireden sonra yapilacak odemelere ceza
v-e gecikme zammr uygulanacaktrr.
Ornegin; 9-31 Ocak,$ubat,Mart,Nisan ve
l4a5ns /2OO2 aylarrna iligkin odemelerini
Haziran/2002 ayrna iligkin odeme ile
birlilr:"e 251712002 gunti akgamrna kadar
yapan 0retici veya ithalatqrlara ceza ve
gecikme zammr uygulanmayacak, ancak
bu tarihten sonra yaprlan tahsilata ceza ve
gecikme zammr uygulanacaktr
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Devlet Bakanhdrndan:

Madde 3- Odemeler Tiirkiye Valqflar
Bankasr Ankara $ubesinde Ttittin, Tritun
Mamulleri Tiz ve Alkol iEletmeleri Cenel
Miidrirfiiln adrna agrlan 2O7 83 65
numarah hesaba yaprlacaklr.
Madde 4- Bu odemeyi yapmak zorunda
olan tiretici veya ithalatgrlar , odeme
donemlerine iligkin katma deler vergisi
beyannamelerinin Vergi Dairelerince
onayt birer omeli ile odemeye iligkin
makbuzlan Tiittin, Ttitiin Mamulleri Tuz
ve Alkol Igletmeleri Genel MridOrltigii Mali
Igler ve Muhasebe Dairesi Bagkanhgr
Ataturk Bufvan No:27 34277 Unkaparu /
ISTANBOL adresine teslim edecek veya
taahh0tlii olarak posta yoluyla gondere-
ceklerdir.
Madde 5- I{urum alacafr ,bu ytikii'rnltil0k-
lerini stresi iEerisinde yerine
getirmeyenlerden, 6183 sayrh Amme
Alacaklanntn Tahsil Osrdti Hakkrnda
Kanun hiktimleri uyannca tahsit edile-
cektir.
Madde 6- Bu Tebli! 9/1/2CIO2 tarihinden
gegerli olmak iizere yayrmr tarihinde
yiirurlu!egirer.
Madde 7- Bu Teblig htik0mlerini Tuttin,
Tirt0n Mamulleri ve Alkollu iskiler
Piyasasr Duzenleme Kurumunun itist<iten-
dirildigi Bakan yrirutur.

Karar Sayrsr : 20024378
Tutun , T0tun Mamulleri ve Alkolt[ iEkiler piyasasr Dtrzenleme Kurulu Baskan ve
uyelerine ekli listede adlarryazrrr kigilerin atanmararr ; Devret BaianlraiiToiatzooz
tarihli ve777 sayh yazrsr tizerine ,3/r/zoaz tarihli ve ar3 sayilrku"un"" z incr
maddesine gore, Bakanlar Ku rulu,nca2T 15/2002 tarihinde kari.i"gt"ffit i. 

'

Ahmet NecdetSEZER
CUMHORBASKANI

r-isrn
ADI SOYADI

l-
a

3-

4-

H:Niyazi ADALI
Dr. Salih YILMAZ
Muammer ORAL
Nazime GURKAN

5- Dr. Alper pi$KiN
6- Mehmet Naki HOCAOdLU
7- Muhammet Celal CiVELEK

ADAY GOSTERJDN KURUM

Maliye Bakanhfr
Hazine Miisteqarhfr
Drq Ticaret Miisteqarhlr
Tiitiin, Tiitiin Mamulleri Tuz ve
Alkol iqletmeleri Genel Mfidtrlii
ffi niin ilgilendiritdili Bakanhk
Salhk Bakanhlr
Tarrm ve Kiiy igleri Bakanhlr

Tiirkiye Ziraat Odatarr Birtifi

(}dRr,vi

Bagkan

Bagkan Vekiti
uv"
Uv"

Uv"
Uv"

uv"



TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

BIYOTEKII0LOJI

Geleneksel biyoteknoloji: Bu donemde
biyolojik sistemler (genellikle,bakteri,
mantar, maya) hiEbir modifikasyona ujra-
madan aynen kullamlmrgtrr (1).
Ara drinem: Biyolojik sistemlerin end0st-
ride kullamm alanlarr genigletilmiq ve bazl
kiiE0k tekniklerin geligtirilmesi ile de

0retim artmqtr (1).
Modern biyoteknoloji: Rekombinant
DI'IA, niikleik asitlerin htcre veya orga-
nellere dolrudan enjeksiyonu, farkh tak-
sonomik gruplar arastnda uygulanan
h0cre ftiryonu gibi dogal fizyolojik gogal-

ma ve rekombinasyon engellerini ortadan
kaldlran, klasik rslah ve seleksiyon yon-
temlerince kullanrlmayan in vitro nukleik
asit tekniklerinin tamamt olarak tantmlan-
maldadrr(2).

Modern biyoteknolojide amaE genlerin
bulunmasr, karakterize edilmesi,
izolasyonu ve hedef tire aktarrlmasrdrr.
Bugiin modern biyoteknolojide kullantlan
teknolojilerin tamamt canlt organiz-
malarda dtizenli olarak kullantlabilir hale
gelmiEtir. Bu kullanrma biyoteknolojinin
son safhasr olan dolrudan gen transferi,
insan ve hayvan kopyalama da girmek-
tedir. Son yrllarda bitkilerde gen aktan-
mrnda kullanrlan en onemli vektorler.

konukEu hucreye girme yolunu kendisi

bulan ve genlerini onlara aktaran genetik
yaprsr deligtirilmig bakteri yada viruslerdir
Her biri bazr avantajlara ve dezavantajlara

sahip Eegitli viral alternatifler bulun-
maktadrr. Q0nkti virusler her zaman ek-

lenmig genin yamnda kendi genlerinin de

bir krsmrm etkili hale getirirler. Bunun so-

nucunda konukgu h0crede istenmeyen
etkilerin gortilmeside milmkiindur.
Bakteri ve virusler yanrnda, pek gok
fiziksel ve kimyasal metotla4 memelilerde
veya bitki hucre kiilttrrlerinde segilen

hedef h0creler igine ntikleik asit mole-
Killerini yerlegtirmek iEin geliqtirilmigtir.

G0niimtrzde modern biyoteknolojinin en

Eok kullanrldrff alanlann bagtnda tarlm ve

hayvancrhk gelmelctedir. Yuksek miktarda
ve kalitede ur0n almak amacryla gele-

neksel ktlltirr gegitlerinin veya bunlann
yabani akrabalartntn genetik yaprlan

deligtirilmektedir. En gok tizerinde duru-
lan ozellikler, hastahklara, zararltlara ve ya-

bancr ot ilaglarrna dayanrkhhl<trr. Son yl-
larda gen transferinde en bagarrh olunan
bitkiler ise domates, Patates, mlslr, soya

fasulyesi, pamuk, tiiti,in ve kolzadrr (2).

TARIMSAL BrVOrNr<IrOrT' i 
.

KQLIINII,IALANLARI

Son yrllarda tanmsal biyoteknolojideki
geligmeler ile Oretim ve Eewe korunma-
srnda yararh olabilecek sonuElar elde
edilmigtir. Gunum0zde tarrmsal biyotek-
noloji sayesinde, tarrmda rslah yontemleri
ile Eoz0lemeyen ekonomik oneme sahip
bazr problemler kolayhkla Eozulebilmekte-
dir. Hastahklara ve zararhlara dayamklthk
sallayan genlerin aktarrlmast ile hem
kullanrlan ilaE miktarlarrnda azalma ol-
makta, hem de verimde artrg saflanabil-
mektedir. Ornegin bazr bitkilerde aroma-
nrn arttrnlmasr pazarlamada kolayhk sa!-
lamalcladrr. Yabancr ot ilaglarrna dayanrk-
hhk genlerinin aktarrlmasr ile de ilaElama
saysr azalmakta, ilaglama ile tum yabanct

otlar olurken bitki canh kalmakta ve mas-
raflar azalrrken verimde de belli bir arttg

sallanmaktadrr (3).

BryOTEKNOLOJI VE TURKTYE

Ulkemizde, biyoteknolojik Eahgmalar bazt

universiteler ve kamu aragtrrma enstitu-
lerinde kullanrlmaKadrr. Fakat bu galry-

malar di!er ulkeler ile hyaslandrlrnda gok
srnrrh kalmaktadrr. G0numiizde bu tek-
nolojinin getirilerini goz ardr etmememiz
gerekmektedir. Ulke tarrmt ve uretici
agrsrndan tanmsal verimliligin y0kselme-
si. yerli tohum qeqitlerinin geligtirilmesi ve

benzeri avantajlan saglamak iEin bu tek-
nolojiyi 0lkemiz tarrml ihtiyaglarr dolrul-
tusunda kullanmak gerekmel<tedir.
Biyotelmolojik yontemler ile tartmtmzda,
ksa donemde en etkin gekilde viruslerden
anndrnlmrg. saghkl bir iiretim yaprlabilir.

Biyoteknoloji tekniklerinden faydalanr-
larak ttitiin, arpa, bugday, mrsrr gibi tarla
bitkilerinde rslah Eahgmalannda irrirnlerin
sorunlannrn giderilmesinde onemli yollar
ahnabilinir. Domates, biber, patates
turlerinde hastahklara, soluk, kurakhk gi-

bi kogullara dayanrklhk sallanabilir.
Modern biyoteknolojik yontemlerden fay-

dalanriarak anadoluya ozgti trbbi ve

aromatik bitkilerin gen kaynaklarr koruna-
bilir (4).

TTITdN'DE YAPIT.AN
BiYorEKNoLoJiK qALISMATARA
6nnextER

Wisconsin Oniversitesinde iki aragttrmact
bitkilerin uziln gure solmadan yemyegil

kalmalarr igin bir yontem geligtirmiglerdir.
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C.B.d.Akhisar
Tiitiin Eksperligi

qALIgMALAR

Yriksekokulu Olretim Uyesi
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Karl Ereky biyoteknolojiyi "Biyolojik
Sistemler Yardrmryla Hammadelerin Yeni

Urtnlere don0Eturuldu!0 iglemelerdir"
geklinde tanrmlamrghr. ilk defa 1919
yhnda bu aragtlncl tarafrndan kullanrlan
biyoteknoloji teriminin tanrmr guni)miize
gelene dek pek gok kez deligime u!ra-
mrgtrr, gunki her geEen g0n bu alanda
yeni teknolojik geliqmeler olmaktadr (1).

1919'dan bugune kadar biyoteknoloji iiE

ddnemde incelenmigtir.

ng
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Bu yontem genleri de!igtirilmig
(transgenik) t0tiiun bitkileri Ozerinde
yaprlmlgtlr. AraEtlrrcrlar yapraklarr
yaglandran ve sarartan genlerden birinin
promot6riinti izole etrnigler bu promotore
komgu olarak sitokin cinsi bitki hormon-
larr yaptlran bir gen koymuglardtr.
Sitokinler hticre b6liinmesini hrdandr-
rarak yapraklann yaglanmasrnr 6nlemek-
tedirler.. Fal@t sitokinler fada yaprlrrsa
bitkinin dtuenini bozmaktadrrlar. Tiitiine
yaprlan gen nakli, agrn sitokin yaprlmasrnr
da 6nlemektedir. Bitki yaElamp yapraklar
sararmaya baglaynca promotor alevlenir
ve sitokin genini uyarrr. Sitokinler bir yan-
dan yaglanmay onlerken bir yandan da
promot6rii "sond0riirler". Boyle bir geri
besleme sayesinde sitokinlerin gere-

linden fazla yaprlmasrda dnlenmig olur.
B6ylece bitki kendi kendinin ayannr yapar.
Bu deneme sonucunda 20 hafta sonra
ttittn bitkilerinin hem verimi (%50), hem
de afrrhklarr artmryhl aynr zamanda gigek
agmaya devam etmigler ve yapraklan ko-
parrldrktan sonra normalde 10 giin sonra
solmalan gerekirken, 40 g0n yegil kalabil-
miglerdir(5).
Tiitiinde uygulanan di$er bir biyotekno-
lojik galryma ise; Versailles'deki Fransa
Devlet Jbrrm aragtrrma Enstit0s0n'de Her-
vet Vaucheret ve ekibi tarafrndan
yapilmrytrr. Bu ekip tiittin bitkisine 35S
kontrolti altrnda nitrat red0ktaz geni
nakletmigtir. Bu enzim bitkilerdeki nitrat
oz0mlenmesinin ilk ewesini etkilemek-
tedir. Bu transgenin etkisiyle de bitkideki
nitrat miktarr azalmaldadrr. Fakat burada
da bir olumsuzlukla karErlagrlabilinmek-
tedir. Bazr tiittin bitkilerinde transgen
sonerve hatta kendisine eg olan geni sdn-
d0rur. Bu yagamsal geni kaybeden bitki
sararf ve oltir. Bu gen sonmesi yada gen
susmasl olayndan bazr aragtrrrcrlar olum-
lu yonde yararlanmaktadrrlar. Ornegin
promotor olarak bitkiye zararh olan bir vi-
riis0 kullanarak, daha sonra da transgeni
sond0ren bitkileri segmektedirler. Bu bit-
kiler ileride bu virusle kargrlagtklannda,
onu da oldrirmektedirler. Yaprlan Ealry-
malar g6stermigtir ki; gen sondtirme bir
hucreden otekine geEebilmektedir. Arag-
trncrlar transgeni sonmug bir tiitiin bitkisi
[zerine transgeni etkin bir tiittin bitkisi
nakletmiglerdir, nakledilen bitkinin trans-
geni de etkinlifini kaybetmigtir. Bu konu
ile ilgili bagka bir gahEma ise; Sainsburg
laboratuvann'da David Baulcombe eki-
bindeki fransz aragtrmacr OlMer Voinnet
tarafrndan yaprlmrgtrr. Voinnet geng trans-
genik ttitiin bitkilerinde sonme sinyalinin

yaylmasrnr GFP ( Yegil Fl0oresans ho-
tein) genini inceleyerek ispatlamrgtrr. Bu
protein, morotesi rgrkta yegil fliioresans

ryrk veren bir denizanasr proteinidir. fuag-
tlrmacr, GFP geni verilip transgenik yaprl-
mry tiitiin bitkisinin alt ve geng yaprakla-
nndan biri iizerine, DI'I,A pargasr igine GFP
geni eklenmig olan Agrobacterium tume-
faciens bakterisinin s0spansiyonunu koy-
mugtur; bu durumda balderi DM'smm
belli bir bdltimti bitki DM'sr ile yer
degigtirmigtir. Bdylece yaprakta bir GFP
fazlahlr olugmug ve yaprak agrr parlama
yaplcr GFP transgenine eklenmigtir.
Yaprafa GFP geni eklenmesinden 15 g0n
kadar sonra, bitkinin iist yapraklanndaki
parlama durmugtur. GFP eklenen yap-
rakta olugan aErrr GFP sinyali bdylece b0-
tun bitkiye yaylmrg ve eg transgeni s6n-
drirmrigtiir. Voinnet'e g6re, bu siireEte
yalnzca GFP'nin mRNA'lan bozulmugtur.
Yaprsr bilinmeyen ozgOl sinyalin ise bir
Rl'iA olabileceli varsaylmaktadrr; bu
RI'IA, hedef olan mRI'lA ile meledegmek-
tedir.
SonuE olarak bir genin gdrevini anlayabil-
mek igin, GFP modeline uyarak o geni
transgenik bir biikide sond0rmek yeterli
olabileceKir (6).
Tiitiinde yaprlan bagka ilging bir biyotek-
nolojik galryma ise, tiitiinden insan he-
moglobinin 0retilmesidir. Bu y6ntemde
hastanln kemik iliginden eritroblastlar a-
hnmaktadrr (Bu hiicredeki DNA hemog-
lobini iiretmek igin gerekli iki geni iger-
mektedir) Bu genlerin ttitUn bitkisinde
0retilmesi igin gerekli di{er gen pargalarr
hemoglobin genlerinin bagrna ve sonuna
eklenebilmektedir. Sonra bu yapr golal-
illmak 0zere bir bakteriye aktarrlmaktadrr.

Qogaltilan bu pargalar bitki hucrelerine
gen tagryabilen bir bakteri olan (Agro-
bacterium tumefaciens)'in plazmidine
sokularak tiitiin bitkisine naldedilebil-
mektedir. Bu iglem sonunda hemoglobini
kodlayan genler tiitii'n bitkisinh genlerine
eklenmektedir. Bu genler bitki hiicresine
hemoglobini olugturacak iki protein zinci-
rini tiretmektedirler. Bu protein zincirleri
kloroplastta demir gruplanyla birlegmek-
tedirler. Demir gruplarrna dalrlmrg
hemoglobin zincirleri ikiger ikiEer birle-
gerek hemoglobin molekiillerini olugtur-
maktadrrlar. Elde edilen hemoglobin iire-
ten bitki hiicresi sentetik ortamda bti-
y0tri'lerek; tek bir hucreden bir tiitiin
bitkisi Oretilmektedir. Bu bitkinin tohum-
larmdan da hemoglobin elde edilmek-
tedir. Bu t0t0n tohumlarr srvr azotta ezil-
diKen sonra elde edilen toz hemoqlo-

binde pek gok protein bulunmaktadrr.
Kangmdaki bu proteinler kolon laomo-
togrofisi teknili lollanilarak birbirinden
aynlmaktadr. Bu iglem sonunda da he-
moglobin lqrnrlz bir srvr olarak elde edil-
mektedir(7).
dkemizde Orta Dogu Teknik dniver-
sitesinde yapilan bir gahgmada ise; Her-
bisit direngli transgenik tiitiin bitkisinin
F,-F, generasyonlarlrun analizi yapilmrgfir.

Bu galrymada gen alftanml yontemi ile
PPT (phosphinothricin) herbisitine di-
rengli hale getirilmig t0t0n bitkisinin F,-F,
generasyonlarr incelenmig, herbisite di-
reng ozellifinin kuEaklar boyunca aktanml
her agamada herbisit uygulanarak ince-
lenmig ve yaprak dokulanndan izole edi-
len DI'IA ve protein drneklerinde mole-
kiiler d0zeyde herbisite dayamldrhk genin
varhlr belirlenmigtir (8).

Giinumtizde biyoteknolojik gahEmala4
gok btiyiik onem tagrmaktadr. Dtinyadaki
bu teknolojik geligmeler iilkemiz tanrrun-
da da btiytk geligmeler safilayacaktlq, or-
nelin uzun yllar s0ren pek gok slah gahg-

masr gok ksa strelerde sonuglandn-
lacaktrr. Ancak bu teknolojinin getirdifi
faydalar yannda baa olumsuzluklarda
bulunmalctadu; bunun igin bu tip gahgma-
lar yaprlrrken dikkat edilmesi gereken en
onemli husus gewe ve insan safhgrnl
korumaya yonelik tOm tedbirlerin
almmasrdrr.
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Ozellegtirme nedenife yaprlan yasal
d0zenlemeler sonucu yabancl sigaralarrn
ithaline, aynca yabancr firmalara da kendi
t0t0nleriyle yurt iginde sigara (blended)
uretimine izin verilmigtir.
Buna paralel olarak Turk ttittinlerinin
iiretimi ve t0ketimi azalacak ve azalmaya
devam etmektedir.
Bu geliEmeler kargrsmda 0retim-imalat
aEamalarrnda galryanlarrn biiyiik oranda
igsiz kalmalarr kagrmlmaz olacafrndan
sorunlar yaganacaktrr.
Aynca, yerli tiretim, ttiketim ve dry sabmrn
azalmasr sonucu Devlet gelirlerinde
azalma olaca$lndan ekonomik sorunlar
daha da artacakhr.
Meslele uzun yllanm vermig bir meslek-
tag olarak, bu gtinlere naul gelindijini
anlatmaya gahgmaya galryfigm dizelerle,
duygulannu paylagmak isterim.

TdTdNdM 1

Sen doldun Amerika krtasrnda,
Bindin l<aEiflerin gemilerine
Geldin Avrupa l{tasma.
Girdin sayarlara, ilag oldun hastalara.

Durmadm bir Olkede,

Turist gibi gezer oldun,
Avmpa, Asya derken
Ulagtrn buttin hta ve tilkelere,

"Dofidugun yer degil;
Doydujun yer vatanm" demigle4
Ne dogru sdylemigler
D0nya senin vatanrn otau TCitCintim.

Binyediy0z0n bagrnda
Geldin Osmanh yurduna,
Reji, Monopol, inhisar, Gkel oldun.
Kavgalara, 6l0mlere neden oldun.

Her iklime, toprafa uyar oldun
Yapralrndan sigara,
Tohumundan yaf,
Saplanndan yalct oldun.

Zaman oldu yasaklandn
iEenler dumamndan korkar oldu.
Afrzlarda gifnendin,
Enfiye oldun burunlara gekildin.

Havanlarda lcyldrn,
Gazete kaf rtlanna sarildrn,
Kav-gakmakla yalcldrn

Cizli gizli igildin.

rdrdNdM 2

Sen bizim toprafrmza
Ahgmrgtk biz sana.
Oryantal tiit0n denilince
Sen gelirdin akla.

Asrrlardrr dosttuk senle biz
Ekicinin emefii, iEginin igi,

Milyonlann gegimi,
Benim meslegimdin TUTtiN&t{.

Nasrrh ellerle 0retilir;
Krnah parmaklarla iglenirdin.
Yorulunca depolarda dinlenip,
Fabrikada tiretime yonelirdin.

Senin iEin fabrikalar kuruldu,
Sigara oldun filtreli san-klrmrzr,
Acrmadrlar yaktrlar seni
Kaderin yanmakmrg TdTdNdM.

Kahve ile igili4 yemekten sonra iyi gider
dediler,
Buna birde frka eldediler.
'ister zengin ol, ister fukara
Yemekten sonra yak bir cigara"

Her igenin vardrr bir nedeni,
Yagh iEer alrykanhk diye,
Qengler iger heves igin
Kimisi iger gosterig olsun diye.

Zengin iEer zevk igin,
Fakir iEti teselli diye,
Erkek iger; kadn iger
Kimisi bilmez neden iEer.

Seven yalctr seni,
Krzan yaktr.
Zaman geldi yangrn oldun,
AteE oldun istanbul'u yaktrn TdTdNdM.

TdTdNdM 3

Ekonomiye kaynak,
Devlete b0tge oldun.
Siyasete alet,
Sonunda goztilmez problem oldun.

Partiler politikaya alet ettiler,
Segim yllannda oy oldun.
Taban topraklara dikildin bol oldun.
"Ek tabana sat babana" mesel oldun.

Her yl agrldrkga piyasalar,
Partiler fiyat artrrmada yarrgtrlar,

Zam lstune zam dediler
Otekiler. biraz fazlasr bizden dediler.

Stoklar arttr dallar gibi
Koyulacak depo nerede dediler.
Ytllarca beklemeKen bozuldu tiit0nler,
Ne yapahm ahclsr yok dediler.

Dugund0ler b0ytiklerimiz.
Buna bir gare bulmahyz
Bunun dofrusu, uretimi krsmah,
Yabancr sigaraya yer agmahyz.

Dediler bu olmaz, oy kaybederiz
Bunun garesi dzellegtirmeliyiz.
Buna kargr grktrlar gergek sahipleri
0retici, Z.Odalarr, Kooperatif, Sendika,
Eksperlerimiz.

Birlik oldular, dayamgma iginde
Platformlar kuruldu yllar suren,
Yanlryhga dur demek igin.

Qabalarr boga gitti, olmadr anlayanr
TCiTdNUM.
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Oncelikle insan olmak gerekiyor yagam-
dan yeterince zevk alabilmek igin. Gerisi
kendililinden geliyor zaten gorap soki.i!0
gibi. Bu olgu her kademedekiler igin ge-
gerli. Ister okumuE ister kara cahil.
YaEamda gok kargrlagrrugEdrr, " ..falan kigi
gu hatay nasrlyapar.." veya "..bu dawarug
falan kigiye yakrgmadr.." dediiimiz Eok o-
lay yagamryrzdrr. Hatta zamanla belli dav-
ranrglar karErsrnda ".. gocuk yapmaz bu
hatay.." dedifimiz de olmugtur.
Giin0m0z insam stresli ve gergin. Ekono-
mik sorunlarn etkilemedifi canh tOru yok.
Ama insam bir bagka t0rl0 etkiliyor. Zira
yery0z0n0n alcl tagryan tek yaratrfr insan.
Ekonomik sorunlar da igte insanda buray
etkiliyor. Dolaysrla 6nceleri akh bagrnda
dawamglar sergileyenlerin bilahare dawa-

nrg bozukluklan sergilemelerinin 6alnde
ekonomiksorunlarvar.
Ekonomiyi de belirleyen siyasettir. Dolayt-
sryla ekonomiyi siyasetten ayn diigtinmek
olasr defildir.
Dtinya, 1929 ekonomik bunaltmlnt yaga-

drlrnda bundan etkilenmeyen 0kemiz, o
giinlerin acrsnr grkanrcasma bunallml ya-
gam biEimi haline getirmigtir son ik yldr.
Bu surecin bitiE tarihi de kestirilememigtir
gimdilik.
dlkemiz igin zorlu s0reE daha baglama-
mrgtlr. N0fusunun % 60'r 35 yagrn altrn-
daki tilkemizde yaldagrk son iki ylda iki
milyon kiEinin igini kaybetmesi, ekonomik
biiyiimenin sallanamamrg olmasmdan
dolayr iEsizlifin dayanma g0c0nti zorladt[t
yurdumuzda kap-kaS olaylannda, ev oto
hrrszhklarnda ve banka soygunlarrnda
akrl almaz yontemlerin Oretimi saflan-
mrgtrr. Artrk hayat kadrnlanrun b0y0k go-

iunlugu Intemet dlrenmiE durumda.
Ekonomik suElann artrglannda toplumsal
patlama oncesi yaganan bireysel tepkile-
rin boyutlan kiEilik bozuklulunun goster-
gesi olarak algrlanmaltdtr.
Efitimde, ekonomide, giimr0klerde ban-
kacrhkta ve 6zetle t0m sektdrlerde b0ytik
goki.int0 yagayan iilkemiz bu gtinlerde her
ttirl0 ajitasyonlara agk hale gelmigtir.
Hemen her gun banka.soygunu, kap-log
olaylarmn yagandrfi Ulkemizde aghktan
olen gocuklara, ailesiyle birlikte intihara
kalkrgan aile reislerine, bebefine stit bula-
mayan geng kadrmnkendini astrlrna dair
haberler gazete mangetlerinde yer almaya
devam ettili surece ekonomiyi yoneten-
lerin bagarrsr grindeme gelemez. Uretme-
yen ( iiretilmesi istenmeyen ) ekono-
milerde faiz-doviz-borsa 0ggeninde refah
aramanm mantlksrdrlr geg de olsa anlagl-
lacaktr. Tarrmda kendi kendine yeten
d0nyadaki 7 Olkeden biri olmakla ovtinen
iilkemizin bu 6zelligi de yok artrk. Pancar,

tiitiin, frndrk,ekicisini perigan eden, hay-
vancrhlr k6Kinden bitiren ekonomik poli
tikalan uygulayanlarrn iki yakalart bir araya
gelmeyecektir bu Cihanda.
Uygulanan ekonomik politikalar siyaseti
de etkilemig ve adamrna g6re ig yaratma
ufraEmdaki politikacr, yeteneksiz ydneti-
cilerle gahgtr bir y6netim yaptsr
olugturmugtur. Daha once iSKi de patla-
yan yolsrzluk olaylannm benzerteri beyaz
enerji davalannda ve Bayndutk Balon-
hfindaki deprem konutlan irqaatlannda
meydana gelmig ve Bakanlan yerinden
etmigtir. Yine son yllarda IEDA$ Genel
MUdiirii ile Teftig lturulu Bagkanlanrun
g6revlerinden ahnmasr, yine TEDA$' ta
birbirine silah Eeken Qenel M0dur Yar-

drmqlan, Saghk Bakanhlr M0stegannm

)iolsuduk soylentileriyte g6revinden ahn-
masr, UlaEhrma Bakanhfindaki bir Genel
Miid0run rOgvet aluken suEtistti yaka-
lanmas, Sayn Bakan Yagar Olcryan' m
SSK dak yolsuduk olaylannm trzerine
kendine has soylernleriyle gitmesi, yine
Sayn Bakan Osman Durmug'un Salhk
Bakanhlrndaki yolsuduldan kameralar
on0nde dillendirerek basrru bunlann tize-
rine gitmemekle suglamasr diler l(rrum-
lardaki B0rokatlan tirkiitmiigt{ir. Biitirn
bu yoz yonetim bigimi Kamuda denetimi-
nin 6nemini bir kez daha hallon g0ndemi-
ne getirmigtir.
Bu yonetim biEiminden Teftig Ittrullannln
etkilenmemesi olasr deiil. Miifettiglik
meslelini tesad0fen elde etmig kiEilerin
olugturdufu Teftig lfurullan ile yolsuz-
luklarm 6nlenemeyeceli deneme-yarul-
ma yontemiyle o{renilmektedir. Meslefi-
nin ozelliklerini 6lrenmeden incelilderini
olrenme telaErndaki M0fefriEin l{urumu-
na verdifi zarar difer l{amu Gorevtile-
rinden daha fazla olmakta&r. Mtifettiglik
meslelini belli gorevleriele gegirmeye ga-
hgan militan gibi kudlanma gayretin-
dekilerin, meslelin kutsal|tfm \re sa)4$n-
h$rm bertaraf ettiklerinin'falerra bile vara-
mamaktadrrlar.
Bu yonetim yaplsl igerisindezarnan iginde
bu militan ruh, agaflhk duygusundan lflrr-
tulabilmekiEin, s0rekli olarakkendinihak-
h g6rme ve gosterme gayretine kapllr. Bu
haleti ruhiye igerisinde kendini bejenme
yon0ndeki melekeleri 6$esine geligir ki,
kendisinden bagka dtrtist kalmamqtu o
kurumda, aynlmasr halinde kurumunun
batacafirndan emin hale gelmigtir artk.
En iyi incelemeyi kendisi yapal; en iyi
raporu kendisi yazar, dilerleri teferruattr
artk. Kibarhkta da ust0ne adam tanlmaz.
O'ndan kirltiirliis0 yoktur. incelik desen
hakeza. Ole ki, odacr bayana harum-
efendi, taEryrcr iggrye beyefendi diyecek
kadar kibarlagmrytrr.
Bu yapr O'nda liderlik ruhunu da geligtirir
ve etrafinda gidebileceli tiirden insan
gormek ister. Her soledifine "hakhsln' ,
"gok do!ru dediniz" vb. ttirden emme-
basma tulumba gibi kafa sallayacak kigi-
liksiz adarnlardr etrafinda gormek iste-

$o.
lgte bu lqvama gelmig kigi biliniz ki insan
olmamn dayanlmaz alrrhlr altrnda kal-
mE, elilrnig, bOkulmtigve hatta lnrilmlgtlr.
Bahnu etrafimza, hatta en yalcnmzda
goreceksiniz bu tipleri. Bu ttr insanlara
her yerde rastlamak olasl. Ancak saysr,
tilkelerin geligmiElik derecesi ile dofru
orantrhdrr.
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Hizmet kolumuz igerisinde bulunan kamu
galganlanmn b0yuk gofunlufunun soru-
nu olan ozellegtirme uygulamalarrndaki
karmaEa devam etmeKedir. Bazr kamu
kaynaklannln ozel sektor tarafrndan
igletilmesi veya kamuya ait tesislerin ozel

sektore bedelli veya bedelsiz olarak devre-
dilmesi geklinde kargrmza Ekan ozelleg-
tirme 1950 li yllardan beri devam etmek-
tedir. 1950li yllarda enerji iiretimi ve dafr-
tlmlnln 6zel selctor eli ile yaprlmasr daha
sonraki yllarda maden sahalarrmn igletil-
mesi uygulamalarr Eeklinde devam eden
ozelleEtirmeler zaman zaman h0ktimet-
lerin m0dahalesi ile devlet kontroltine a-
hnmrgtrr.
1984 ylnda yur0rltige giren 3096 sayh
kanunun ile Elektrik dretim, iletim, dagr-

tlml ve ticareti ile yerli ve yabancr girket-

lerin gorevlendirilebilecefi hukiim altma
ahnmrgtlr ve bu kanunun grkmasr ile
kamuoyu dzellegtirme uygulamalarr ile
tanl!mlgur.
Kanun grlarug olmasma ralmen uygula-
nabilmasi igin halhn 6zellegtirme uygula-

malarma haarlanmasr gerekiyordu. Bu-
nun iEin KiT' lere kargr yofun bir kampan-
ya baglatrldr ve KiT'lerin zarar ettiii halka

s0rekli sdylendi KiT' lerin zaran sizin
grtmzdan bunlara biran once goz0m bu-
lunmasr lazrmdrr gibi sdylemlerle halk
ozellegtirmeye haar hale getirildi ama ger-
gekte KiT' ler zarar etmiyordu.
Ilk ozelleEtirme uygulamalan 1989 ylnda
Tiirkiye Elektrik l(rrumu bunyesinde ger-
geldeEtirildi ve istanbul Anadolu yakasr,

Kayseri ve civan ve Cukurova bolgesinde,

bazr Elektrik dretim ve Dafrtrru igi belirli
bir donem igin 6zel sel<tore devir edildi. Ve

ilk dzelleqtirme igletme hakla gergekleg-

mig oldu. Bu uygulama gegitli nedenlerle
birs0redurduruldu.
igletme haklanmn devir edilmesi halka an-
latrlmrg oldufu kanaatine sahip olan siyasi
iktidar 24.11.i994 tarihinde 4046 sayh
kanunu gkartarak kurum ve kuruluglar-
daki kamu paylanmn tamammn veya bir
b6ltmunrin satlglnrn yalrlabilmesinin
yolunu agmrg oldular. 4046' mn uygula-
malarr genelde orman 0r0nleri Sanayi,
Demir Qelik igletmeleri, Turban, S0mer
Holding, Petrol Ofisi Et ve Bahk ld"rrumu,

Yem Sanayi, Siit Endtistrisi, Qitosan gibi
163 kurrulugta kamuya ait hisselerin hisse

senedi veya varhk satqr yapilmrg olup
bunlardan 143 kurulug tamamen devir

edilmigtir.
Devir edilen bu kuruluglardan elde edilen
gelir ile bu iglemler igin yaprlan gider ara-

srnda kazanE elde edilememiEtir. Ozelleg-

tirme kapsamrnda 40 civarrnda kurulug

bulunmakta olup bunun b0yuk bir
boliim0 Sendikamrz hizmet kolu igerisin-

dedir. Yaprlan dzellegtirme uygulamala-
rrnda ben yaptlm oldu mantrlr uygulan-
mrgtrr. Ozelikle memurlann hak ve men-
faatlerinin korunmast igin hiEbir gayret

gosterilmemigtir. Ozeilegtirme uygulama-
larrnda personel politikasr iggi statusiinde

Eahganlar ozel sehore dewedilmekte,
devir iglemleri esnasrnda ozel sektorun ka-

bul etmedigi iEEiler tazminaflan verilerek
iglerine son verilmektedir. Memurlarla ilgili
uygulamalara gelince, bu uygulamada
3096 sayh kanun' a g6re yaprlan igletme

Hakkr devirlerinde memurlann nakilleri
ancak kendi larrumlarr igerisinde yaprl-

maktadrr. Bunun en son uygulamasr Qa-
yrhan termik Santralinin igletme hakkr

dewinde yaganmry ve burada galryan me-
murlar o g0nku adl TEA$'rn dijer birim-
lerine b0y0k golunlu$u istegi dogrul-

tusunda gonderilmiglerdir. Yani 3096 say-
It kanun kapsamrndaki ozellegtirmelerde
memurlar ve sdzleEmeleri personelin ta-
yin ve nakilleri aynr kurum btinyesinde ya-
prlmakta oldulundan 0cret y6ninden
onemli bir kayplarr olmamaktadrr.
4046 sayh kanun kapsamrnda ozelleg-
tirme idaresi tarafrndan yaprlan ozelleg-
tirme uygulamalarrnda memurlann ve

s6zlegmeli personelin tayin ve nakilleri ge-

nellikle Devlet Personel Bagkanhlrnca
yaprlmaktadrr. Ozeilegtirme kapsamrna
altnan kurulugta kamu payrnm % 50'sin-
den fazlasr veya tamaml dzellegtirilmig ise

sodegmenin imzaladrjr tarih itibariyle 15

giin igerisinde ozellegtirme idaresi sonucu
ozellegtirilen kuruluga bildirir. Bu kurulug-
ta bildirim tarihinden itibaren 30 g0n igeri-

sinde 6zelleEtirme nedeniyle nakle tabii
personelleri Devlet personel Bagkanhlrna
ozellegtirme idaresi kanahyla bildirmek
durumundadrr.
OzeileEtirme kapsamrndaki memur ve

sozleEmeli personel tayin ve nakilleri igin
bir bilgi formu doldurur ve bu formda ga-

hgmak istediji illeri tercih eder. Atamalar
dncelikle bu ile yaprlrr ancak genelde iste-

nilen olmaz, nere de ne boglukvar ise ata-

malar ona gore yaprhr. Atamasr yapilan
personelin almakta oldufu iicret, yeni a-

tandrlr yerde gahgan eEdeferden fazla ise

egdeferi memur [icret yon0nden 6zel-
legtirme dolaysr ile atanan memurun
maagma ulaEana kadar uygulanan artrg-

lardan yararlanamaz. Krsaca sdzlegmeli
personeller 6zellegtirme nedeniyle 657
sayh yasaya tabii kurumlara atandrklarrn-

dan ucretleri dondurulur ve memurlar
aym seviyeye gelmeden 0cret artrgr ala-

mazlar. Ayrrca gahgbklarr kurumdaki kad-
rolarr pek 96z 6ntine ahnmaz. Miidur Yar-

drmcrsr ise Eef olarak veya memur olarak
atanabilir.
Ozeilegtirmelerde KiT' lere tayin ve atama
Devlet personel Bagkanh$rnca yaprlmak-
tadu, ama 6zellegtirme gergeklegmeden

once kurumlann kigiye ozel isim belirterek
istekte bulunmasr halinde atama yaprl-

masr m0mktindiir. Sendika olarak bu g0-
ne kadar ki mi.icadelemiz, OzeileEtirme
yaprlacaksa 6zellikle kamu galryanlannm

maldur olmamasl, tayin ve nakillerin is-

tekleri dolrultusunda yaprlmasrdrr. Bu du-

Siincemizin gegirilebilmesi igin gayretle-

rimiz, Toplu gdr0gmelerde ve kurum idari
kurallannda yo$un bir gekilde devam
edeceldir.
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TBMM'nce kabul editen
AB Mtktesabati diye adlandrnlan

qLUSAL PROGRAMIN TARIM
baEhgl altrnda toplanan
ifadeler iizefl enmiqtir.

ORTAK

TARIIVI

POLITIKASI

MevcutDurum
Tanm alamnda Ttirkiye-AB iliEkileri; tanm
tirtinlerinin serbest dolagrmrnr sallamak
rizere Trirk tanmrnrn Ortak Tarrm politika_
sma (OTP) uyumu, tarrm 0runleri ticare_
tinde karErhkl olarak tercihli bir rejim
uygulanmasr (tanm tavizleri) ve igtenmig
tanm 0rtinleri, konulan olmak tizere 0g
yonlu bir geligme gostermektedir.
Tarrm alamnda Trirkiye-AB iligkilerinde en
oncelildi konu T0rktarrmrnrn OTp'ye uyu_
mudur. Tr.irktarrmrmn OTp'ye uyumu ger_
geklegtirildiginde, Ttirkiye ite Topluluk
arasrnda tanm r.irtinlerinin serbest dola_
grmr saflanacak, dolaysrfa, iglenmig ta_
nm tirtinleri (tanm unsuru bakrmrndan) ve
kargrhkh tarrm tavizleri ile ilgili rejim
OTP'ye uyum kapsamrna girerek sona
erecektir.
T0rk tarrmmn OTp'ye uyumu Turkiye ve
Toplulukta; genel ekonomik ve sosyj yapt
yamnda, tarrm ile dojrudan ilgiti olarak ig_
letme yaprsr, iiretim, t0ketim, fiyat ve pa_
zar politikasr, drg ticaret, tanma bafh ve
dayah sanayiler, teknoloji kullamml ve_
rimlilik, tiretici gelirleri, kendine yeterlilik,
mali politikala4 krrsal, bolgesel ve sosval

politikalar; me\rzuat ve kurumsal y,apr ol_
mak iizere pek gok konu tizerinde etkili
olacaktr.
Trirkiye'de; doial kaynaklar balamrndan
avantajl ve Topluluk tanmrm tamamlaycr
nitelikte olabilecek meyve-sebze, ttit0n,
pamuk gibi urtinler drgrnda, go{u tanmsal
riruinde, ozellikle hayransal tir0nlerde ta_
nm iEletmelerinin yaprsrndaki bozukluk.
teknoloji kullanrmrndaki yetersizlik, d0srik
verimlilik gibi sorunlar mevcuttur. Triiki_
ye'deki tarrm iEletmelerinin kullandrklarr
arazi miktan krig0k olgekte, birbirinden
uzak ve gok sayda pargalardan meydana
gelmigtir. fuazi parEahhlr da Medeni Ka_
nundaki miras htikrimleri, ahm ve satrglar;
kanal ve yol ingasr vb. nedenlerle gittikEe
artmakta ve tanm igletmeleri ekonomik
igletme buytikliiklerinin altrna dtiEmekte_
dir. Bu nedenle, tarrmsal yaprrun en o_
nemli unsuru olan tanm igletmelerimizin
kullandrklan arazilerdeki igletme parEa_
Ihlrm engellemek ve pargahlk oranrnr AB
rilkelerindeki gibi azaltmak zorunluluk arz
etmektedir.
SonuE olarak, Ttirkiye soz konusu neden_
lerle tanm alamnda Toplulukla rekabet
edemeyebilecektir. Tanmsal uretimde ve
tiretici gelirlerinde beklenen artrg saflana_
mayacak, hatta azalmalar ortaya gkabile_
celdir.
Bu nedenle Tr.irkiye, ozeltikle verimlilik ve
rekabet gtcrin0n artmastna imkan vere_
cek, lcrsal ve tarrmsal alt yaprnrn ve tanm
igletmelerinin yaprsmm iyilegtirilmesi ve
etkin teknoloji kullamrru politikalan ile
tanm tiriinleri fryatlanru-malietlerini Top_
luluk fiyatlanna yaktaEhrmahdr. Bunun
igin de tanmsal aft yaprun ve tanm islet_
melerinin yapnrxn iyilegUritmesi gergwe_
sinde mulkiyet ve arazi tasaruf reiiminin
rslahr, toprak koruma ve muhafazasl dre_
naj ve sulama galrymalan gibi tedbir ve
faaliyetler tilke Eaprnda yrirtitiilmelidir. Bu
ahnacak tedbirler demetinin tamarru ge.
niE anlamda 'fuazi toplulaghrmasf veya
'fuazi dtizenlemesi" dedigimiz galgmjar
kapsamrnda yer almaktadrr. TOrk tanmr
uzun d6nemde ve bu alanlardaki iyileq_
tirmelerle ancak, belirli bir rekabet gric0
kazanabilecektir. Bu kapsamda, Tanm
Reformu Ttirkiye iEin Trirk tanmmrn
OTP'ye uyumunda son derece dnemli bir
unsur olarak belirmektedir. Tiirk tanmrrun
OTP'ye uyumu ve T0rk tanmrnrn reformu
igin AB'nin saflayacalr mali ve telcrik
destek onemli bir ihtiyaE olarak ortaya
Ekmaktadrr.

Turft tanmrntn OTpye uyumunda en
6nemli sorunlardan birisi mali konulardu.
Ttrk tarrmrnrn OTp'ye uyumunun,
desteklemenin azaldrlr bir donemde
gerEeklegmesi betdenildig[nden, u)rumun
AB'nin btitEesine br4ruk biry0k getireceli
soylenemez. Nitekirn G0ndem 2O0b
gerEevesinde, yeni genigleme stirecinde
destekleme fiyat politikasr yoluyla
gergeklegtirilen desteklerin azaltrlmasr,
lcrsal, yaprsal ve gewe sorunlan ile itgili
desteklerin arturlmas <ingdrulmektedir.
Ulkemizde 1950 ylnda 2,2 milyon olan
tanm iEletmesi saysr 1990 yhnda 3,9
milyona Erkmrgtr. Buna paralel olarak
1950 yrtrnda 100 dekar olan ortalama
igletme bufikttig0 1990 yhnda giderek
ktig0lerek 59 dekara d0gmiigttrr, 1991 yh
genel tanm sayrnl sonuglanna g6re
ulkemizde 21,6 milyon parga tanm alanr
bulunmakta ve igletrne baErna ortalama
beg parga arazi isabet etmel<tedir. yani

Eiftgilerimiz beg ayn parga iizerinde giftgi_
lik yapmaya gahgmaktadr.
Makineli tanm, gubreleme, ilaglama, sula_
ma, kaliteli tohumluk, tegvikler, rD. girdile_
re rafmen AB 0yeleri ile mukayese edildi_
fiimizde, tanmsal iiretim aglsrndan parlak
bir noktada olmadr$rmu gonilmektedir.
Bitkisel verimtilifimiz Avrupa'daki ortala_
mann yanst kadardr. Bunun da baghca
nedenlerinden birisi, ortalama igletme bti_
yukttigtinrin AB rilkeleri ortalamasrmn
yaklagrk 1/3'u kadar olmasndan ve almca
igletmelerimizin Eok pargal ve dafrnrk
olmasrndan ileri gelmelctedir.
lEletmelerimizin belirli bir boltimu pazara
yeterli rirtin arz etrneyen igletmeler sevi_
yesine dtgmiigtur. Uzmanlagmrg mal rire_
timi ve tanmsal tiretim artrgr iEin rekabet
edebilmek amacryla tanm igletmelerimi_
zin ortalama igletrne buy0kliifrinrin bir
plan dahillinde tedbirler ahnarak arttrrrl_
rxtst ve kuru, sulu ttrm tanm alanlarrnda
arad toplulag-tnlmasr (dtizenlemesi)yapr_
laralq isletmelerin pargaliltlrrun gideriime_
si gerela'nektedir. Bunun yanr srra, Medeni
lGnun gergevesinde tanm arazilerinin da_
ha fazla parEalanmasnl onleyecek tedbir_
ler alnmas uygun olacakhr.
OTP reformu gerEevesinde ontimtizdeki
yllarda tanma sallanan desteklerin azal_
hlmasr nedeniyle, OTp uzun donemde
Ttirk tanrm igin yeterli olgtide desteklevici_
koruyucu olmayabilecektir.
Tanm sektoru ekonomik ve sosyal yonle_
rile Turkiye igin son derece onemli bir
sektdrdtir. Tarrm sektor0n0n 1999 vrh iti_
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olmasma kargm, tanmsal istihdamrn sMl

istihdam igindeki pay ytizde 45, l'dir. Tan-

mrn milli gelirdeki afrrhlr azalrken, niifu-

sun onemli bir losmr gegimini hala tanmla

sallamaya devam etmeldedir.

1991 Genel Tanm Saymrna gdre Ttirki-

ye'de 4,1 milyon tanm igletmesi bulun-

maktadr. igletmelerin yaklagrk yiizde

3,6'sr hayvancilrk ve yiizde 96,4'O bitkisel

Oretim ve hayvancrhkla ufragmaktadr'

56z konusu igletmelerin yaklaErk y0zde

35'i O-2 hektar, yirzde 32'si 2-5 hektar

arasrtda, yiizde 28'i 5-20 he}<tar arasnda

ve y0zde 5'i 20 heKann tizerinde arazi

b0y0kliiltine sahiptir. Ancak 0-2 hektar

arasmda bulunan igletmelerin igledikleri

alan oranl y(rzde 6; 2-5 hektar arasmda

ytzde 16, 5-20 heKar arastnda yizde 4'l

ve 20 hektar izerinde ise y0zde 37 olarak

belirlenmiqtir. Ortalama igletme btiytik-

Itilii ise yaklagrk 5,9 hektardrr' Aynt saym

sonuglanna gore; btytikbaE hayvancrhk

igletmelerinin yizde 71,9'u 5 bagrn aF

ilnda, Kigiikbag hayvancrhk igletmeleri-

nin ise ytzde 31,6'sr 20 bagrn altrnda bir

b0yOkliife sahiPtir.
Tanm sektor0nde istihdam edilenlerin ge-

lirleri diler sektdrlere oranla dtigtik olup'

sektor igerisinde de gruplar arasr gelir da-

lrllmrrda btiyiik olgtde farldiltk mevcut-

tur.
Uygulanan destekleme politikalan ile

iiretici gelirlerinde istikrar saflanamamry,

dtnya fiyatlan tzerindeki destekleme allm

fiyatlan baa iiriinlerin ekim alanlanrun ge-

niglemesine, iiretim fadasr oluqmasma ve

devletin fazla ahm yaparak yiiksek stok

maliyetine katlanmasma neden olmugtur'

Bu olumsuzluklan ksmen gidermek ize-

re, yeni bir tanmsal desteldeme aract ola-

rak; 2000 yhnda Qiftgilere Yonelik Dolru-

dan Gelir Desteli uygulanmasr yontinde

bir pilot Proje baglaillmtgtr.
GATT Uruguay'lirru Tanm Anlagmaslmn

ilgili hiik0mleri gergevesinde Ttrkiye' yO-

kiimliiliiklerini yerine getirmeye devam

etmektedir. Uruguay'[uru sonrasl gelig-

melerde goz on0ne almarakAB ileyeni bir

tercihli ticaret rejimi olugturulmugtur'
ML Plan d6neminde, 4342 sayh Mera Ka-

nunu grkanlmrgtrr. :Tanmda Yeniden Yapt-

landrma ve Destekleme l{urulu olugtu-

rulmugtur. 4487 sayh Kanun ile firirn Bor-

salannda vadeli iglenrler yapllabilmesi im-

kam saflanmrgtr. Aynca, 552 sayh Yag

Sebze ve Meyve Ticaretinin Dtzenlenmesi

ve'Ibptancr Halleri Haklanda Kanun H0k-

mtinde Kararname grkanlmrg, 4367 saylt

Kanunla s6z konusu KHK'nrn bazr mad-

deleri degigtirilmig ve ilgili mevzuatta

duzenlemeler yaprlmrgtrr. 4572 sayh

Tanm Satrg Kooperatif ve Birlikleri

Hakkrndaki Kanun grkarrlmrgtrr' Bu ka-

nunla tanm satrE kooperatif ve birliklerine

iligkin h0kiimler d0zenlenerek bu lruru-

tuglarrn yeniden yaprlanmasr iEin yasal bir

Eergeve olugturulmug, bu kuruluglar etkin

ve siirdiirtilebilir bir gekilde ozerk ve mali

yonden balrmslz lchnmrglardtr.

incakVll. Plan ddneminde, Tanmsal Poli-

tikalar ile ilgiliYaprsal Deligim Projesi Eer-

gevesinde 6ngortrlen T0tirn Thnmtrun

Yeniden Dirzenlenmesi, Uriirt Sigortas'

Ttirkiye Ziraat Odalan Birlifi, Thnm ve

Kdyigleri Bakanhlrmn Yeniden Organi-

zasyonu Kanunlan grkanlamamtgtrr' Ureti-

ci Birlikleri Kanun Tasartsl son agamaya

gelmigtir.
iiirkiye'de modern biyoteknoloji hentz

baglangrg agamasrndadtr. Mevcut gahg-

malar, herhangi bir 0riinde transgenik

iirOn elde edilebilecek dtizeye gelmemigtir

Bu konuda temel gahgmalann yaptlmast

gerekmektedir. Ancak, oncelikle yapilma-

sr gereken geligtirilmig bulunan teknolo-

jinin transfer edilerek kullamlmast ve

transferi agamastnda gerekli biyogiiven-

lik onlemlerinin altnmastdrr' Teknoloji

transferi ve la"rllantmt ile ilgili alt yap Tiu-

kiye'de btiyiik oranda mevcuttur' YaPil-

masl gereken, ileriye d6ntilq sanayi sekto-

riine aKanlabilecek ve sektortln kendi

iginde kullanabilecegi tirtinlerin tiretjmine

yonelik gahgmalann biyo-gtrvenlik onlem-

leri ahnarak ivedilikle baglatrlmasrdr'

Hen0z baglangrg saftrasrnda olunmasr, bu

gahgmalarrn daha giivenli ortamlarda ve

daha g0venli sonuglar Oretecek gekilde

planlanmasr ve y0riittilmesini kolaflag-

' trrmahadlr. Aynca, T0rkiye'de bu EalS-

malann dofrudan kar amaclna yonelik

olmamast nedeniyle gerekli g0venlik

onlemlerinin ahnmasr daha da kolaylagm-

aktadr.
Amaglar. ilkeler ve Politikalar
ft rtiye kendi tanm politikasr ihtiyaglan'

dtinya tanmrndaki geligmeler ve Tiirk tan-

mrmn OTP'ye uyumu zorunlulufunu 96z

on0nde bulundurarak VIil' Planda agag-

daki amag, ilke ve politikalarl belirlemiEtir:

.Kaynaklann etkin lrullammr ilkesi gerEe-

vesinde ekonomik, sosyal, gewesel ve u-

luslararast geligmeler boyutunu btit0n

olarak ele alan orgiitlti, rekabet giic0

y0ksek, s0rdiirtilebilir bir tanm seK6rii-

niin olugturulmast temel amaEtrr' Grda

g0venligi ilkesi gergevesinde artan niifu-

sun dengeli ve yeterli beslenmesi esas

ahnacaKrr.
Piyasa fiyat olugumu 0zerinde olumsuz et-

kileri olan ur0n fiyatlanna devlet miidaha-

leleri yerine, uretimin piyasa kogullarrnda

talebe uygun olarak yonlendirilmesini

sallayacak politika araElart devreye

sokularak, tiretici gelir diizeyinin y0kseltil-

mesi ve istikan esas ahnacaktrr' Uretim

maliyetlerini azalttct ve teknolojik geligimi

hzlandtrrct tedbirler uygulamaya konula-

cakttr.
Tanm politikalartntn esaslart; Dtinya

Ticaret Orgtitti Tanm Anlagmaslnln on-

gordiii0 yuktrmlil0kler ile AB'ye tam

Oyelik stirecine girerken AI Ortak Tanm

Politikasrnda ve uluslararasl ticaretteki

geligmeler Eergevesinde belirlenecektir'

insan kaynaklan bagta olmak iizere,

iiretim faktorlerinin daha etkin k'rllaml-

masr, verimlililin artrnlmasr, tarrmla ilgili

kluluglarda kurumsal kapasitenin gog-

lendirilmesi, kurumsal hizmet akrgrnda

gozlenen sorunlarrn giderilmesi, sektor igi

lraynat dalrhmrnda etkinlik ve rasyonel

kullammrn sallanmasr, tiretici orgtt-
lerinin gtiglendirilmesi, tanmsal igletme-

lerin rekabet gtiElerinin arbnlmast ve pa-

zarlama allanrun geligtirilmesine afrhk
verilecektir.

QiftEi tGyt Sistemi, Tapu-Kadastro Sis-

temi, Colrafi Bilgi Sistemive QiftlikMuha-
sebe Veri Alrnm geligtirilmesi safla-

nacakbr. Jbnmsal veri tabannt kullanan

Tanm Bilgi Sistemi kurulacakhr'
0retici ve iiretim dtzeyini risklere karEt

korumak amacrfa Risk Yonetimi araglart

geligtirilecektir. Bu gergevede; tartm urun-

lerine ydnelik sigorta sistemi, vadeli iglem-

ler borsasr, sozlegmeli tanm ve stokyone-

timi araglarrnrn geligtirilmesi, yaygnlag-

tnlmasr ve etkin gekilde uygulamaya ko-

nulmasr sallanacakfir.
Tanmsal geligmede bdlgesel nitelikli prog-

ramlann onemi nedeniyle Tanmda Sorun-

lu ve Oncelikli dretim Alanlanmn'lbspit

Qahgmalan gergevesinde bdlgesel 6zel

programlar geligtirilecektir'

Tanm sektor0 ile ilgili her ttirl0 konuda'

her agamada ve duzeyde katrhmct proje

planlamasr ve y6netimi esas ahnacakilr'

dreticilerin katrhmrm ve sorumlululunu

esas alan ve do!rudan Oreticilere finans-

man sallayan Krrsal Kalkrnma Projelerine

iligkin Eahgmalar siirdtirirleceKir' Bu

gergevede, gergeklegtirilmeKe olan ve krr-

g
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sal kesimdeki gelir seviyesini artrrmay a-
maglayan Dogu Anadotu Su Havzasr Re-
habilitasyon Projesi halen 11 ilde
uygulanmaktadrr.
Krrsal alanda tarrm-drgr sektorlere destek
verilmesi ve krrsal sanayinin yaygrnlaE-
trrlmasr saflanacaktrr. Tarrmdan gekile-
cek nr.ifusa yeni istihdam imkanlan yara-
tacak projeler geligtirilecektir.
Jbnmsal araghrma kurumlarr etkili bir ya-
prya kavugturulacak, gegitli kurum, kuru-
lug ve tiniversiteler tarafrndan yaprlan
aragtlrma faaliyetlerinde koordinasyon
saflanacaktrr.
Jbrrmsal aragtrrma onceliklerinin belirlen-
mesinde riretici talepleri dikkate ahnacak
ve uygulamaya yonelik aragtrrma proje-
lerinin geligtirilmesi ve uygulanmasrnda
iireticilerin katrhmr ve katkrsr esas
ahnacakttr.
Tarrm-sanayi entegrasyonunun geliEtiril-
mesi, igleme sanayiinin rekabet edebilirli-
lini arilrrcr nitelikte uygun ve kaliteli ham-
maddenin temini ile tanmsal. sanale d<i-
ntik sozlegmeli iiretimin yaygrnlagtrrrlmasr
saflanacaktrr.
Tanm Satrg Kooperatifleri ve Birliklerinin
kooperatifgilik ilkeleri dofirultusunda
ozerklegtirilmesi sallanrrken, sciz konusu
kurumlann yeniden yaprlandnlmasr duru-
munda stird0rtilebilirlili sa{layrcr gerekli
dnlem ve politikalar uygulamaya konula-
caktrr.
Kamu tarafrndan yaprlmakta olan bir kr-
srm gdrevler riretici organizasyonlarrna
dewedilecel<tir.
Dofal kaynak kullammrnda harrza baanda
katrhmcr proje planlamasr ve yonetimi be-
nimsenecektir, Dogal kaynaklarrn surdii-
r0lebilir bigimde lanllamlmasr, gen kay-
naklann korunmasr ve saklanmasr siste-
minin kurulmasr safilanacaktr.
Tarrmsal politikalar dofrultusunda den-
geli ve gevreyle uyumlu tarrmsal kallon-
mamn saflanmasrna yonelik olarak ta-
nmsal altyapr yatrrrmlarmm her agamasln-
da yatrnmdan faydalananlann her tiirlu
katrhmr saflanacak, mevcut altyaprnrn et-
kin kullanrmr ve yeni yatlrrmlarrn gergek-
leEtirilmesinde }<aynaklann rasyonel kulla-
rumr temin edilecektir.
Detayh toprak etutlerinin ve toprak harita-
larrnrn yaprlmasr ile topraldann kullanrm
ve korunmasrna iliEkin bir Kanunun grka-
nlmasr, kadastro galgmalarrmn tamam-
lanmasr ve toprak veri tabamnrn olugtu-
rulmasr sallanarak fuazi l(rllanrm plam
hazrrlanacaktrr.

Bohinemeyecek en ktEii,k parsel anla-
mrnda optimum igletme briyiklukleri b6l-
gelere gdre tespit edilecek, belirlenecek
ekonomik iEletme buytikltiklerine bagh
ozendirici tedbirler geligtirilecektir.
Hayvansal iirtinler tiretimi geliEtirilecek,
toplumun hayvansal protein balnmrndan
dengeli ve yeterli beslenebilmesini sa!-
lamak amacrfa hayvan rslahr, hayvan
hastalk ve zararhlanyla mricadele ile kali-
teli kesif yem ve yem bitkileri Oretiminin
artrnlmasma, meralann rslahrna ve yaym
hizmetlerine af rrhk verilecektir.
Su ur0nlerinde srirdtir0lebilir 0retimin ar-
trrrlmasr amacryla; dofal kaynaklarrn
rasyonel krllanrmr saflanacak, yetigtiri-
cilik ve aErk deniz bahkErhgr geligtirilecek,
aragtrrma ve geligtirme faaliyetlerine
onem verilecek ve kamuda etkin kurum-
sal bir yaprmn olugturulmasr igin gerekli
dtizenlemeler yaprlacaktrr.
Ormanlar; toplumun ormancthk sektoru
irun ve hizmetlerine olan gereksinimle-
rini, surdur0lebilir ormancrhk, biyolojik
gegitlilik ile yaban hayatrnr koruma ve gok
yonlti yararlanma ilkeleri dolrultusunda
ekonomik, sosyal, Eewesel ve ergonomik
kriterler gergevesinde yonetilecek, igletile-
cekve korunacakbr.
T0rkiye'de ormansnlagma, gdllegme,
toprak eroryonu, sel, heyelan ve grg gibi
afetleri onlemek amacryla, afiaglanduma,
erozyon kontrol0, mera islahl ve sosyal
ormancrlk faaliyetleri geliEtirilecek, ger-

Eek ve trizel kigilerin orman yetigtirme
etkinlikleri desteklenecektir.
Hukuki ve Kurumsal Dtizenlemeler
Tanm sektrirt ile ilgili konulan bir bOttin-
l0k iEinde ele alan Qergeve Tanm lGnunu
Erkanlacaktrr. Ziraat Odalanrun etkin ola-
rak faaliyetlerini surdurmeleri ve geligti-
rilmeleri yonunde duzenlemeler yaprla-
caktrr.
Kamudan balrmsrz bir yaprda ureticilere
riretimden pazarlamaya kadar olan saftra-
larda hizmet vermek tizere kar amacr gtit-
meyen organizasyonlar olugturmaya yci-
nelik dretici Birliklerine iligkin bir kanun
tasansr haarlanmry olup, Bagbakanhfa
sunulmugtur. Orgiitlti giftEi kesiminin des-
teklenmesi ve bu yonde tegvik onlem-
lerinin uygulamaya gegirilmesi safla-
nacakfir. 56z konusu orgutlerde dene-
timin dzerkleEtirilmesi yon0nde dtizenle-
meleryaprlacaktrr.
Tanm ve Koyigleri Bakanhfr ile tarrmsal
nitelikli Kamu iktisadi TeEebb0sleri yeni-
den yaprlandrrrlacaktu.

Tanrnsal Urun Sigortalarr Kanununun ve
buna iligkin eylem planrmn haarlanmasr-
na iligkin galgmalar tamamlanacakilr.
Tanmda Yeniden Yapilandrrma ve Destek-
leme Krmlu, ozel sektor kuruluglan ile
Eiftgi org0tleri temsilcilerini yeterince l<ap-
samadgndan, yeni Oyelerin katrhmryla
genigletilecektir.
Yukandaki hususlar da 96z ontinde bulun-
durularak, tanm alarunda en onemli un-
sur olan, Tiirk tanmrmn OTP'ye uyumun-
da gu hususlarrn oncelikli olarak yerine
getirilmesi gerekli 96r0lmektedir:
Ttirk mevzuatrnn AB muktesebatrna
uyumu konusunda siirdurtilen galqmalar
gergevesinde, T0rk tanmnm OTp'ye uyu-
munun agamah bir gekilde gergekleg-
tirilmesi ve bu amaca ydnelikgerekli idari,
hukuki, mali ve teknik dtizenlemelerin ya-
pilmasr ongortilmektedir.
Krsalve tanmsal sMl org0tlenme (koope-
ratifler, birliklet meslek lruruluglarr vb.)
OTP ytildiml0l0klerini yerine getirebilecek
gekilde giiElendirilmekte, yonetim ve fi-
nansman bakrmrndan ba$rmslz bir yaprya
kavuEturulmal<ta ve devletin bu alandaki
rolti azalillmaktadrr.
Tanm igletmelerinin yaprsr ve lqrsal ve ta-
rrmsal alt yapl, arazi d0zenlemeleri (toplu-
lagtrrma) kapsammda planlamp iyiteEti-
rilerek tarrmsal verimlilik ve rekabet gucii-
niin arturlmasrna yonelik galqmalar yaprl-
maktadr:
Tanmsal uretim yamnda tanma dayah sa-
nayiler ve pazarlama kanallarr, ozellikle,
borsa sistemi ve hallerin geligtirilmesine
yonelik gahgmalar yiiriitiilmektedir.
Dogal kaynaklar ile gevre ve larsal pepaj,
i.i,lke, bolgeve havza baanda korunmahve
geligtirilrnelidir. Krrsal alanda tarrma dayah
sanayiler ve tanm drgr ekonomik faaliyetler
desteklenmeli, t{rsal alanlann rekabet
giicu geligtiriknelidtu
Crda guvenligi, bitki ve hayvan saghfi ve
kalite kontrol konulannda Topluluk siste-
mine uyrm igin gerekli yasal, lmrumsal ve
teknik dtzenlemeler yerine getirilmekte-
dir.

Qay, tiftik kegisi, yag ipek kozasr gibi
iirtinler iEin AB ile igbirligi yaprlarak ozel
destekleme ve koruma sistemleri geliEtirit-
melidir.

Qevre ve lffsal mirasrn korunmasrna ozen
gosterilmelidir. Bu kapsamda, giftgilerin
Eevre ve doial l<aynaklar ile uyumlu tarrm
telsriklerini uygulamasrna ozel bir onem
verilmelidir.
Ttirkiye ile Tbpluluk tanm politil<alanmn
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muhtemel geligme efiilimleri de goz onti-
ne ahnarak tanm politikalanve mevzuat
s0rekli uyumlu hale getirilmelidir.
Gerekli kurumsal dedigiklikler
T0rkiye'de toprak ve su kaynaklanrun
korunmasl, geligtirilmesi, ekonomik ve
telcriline uygun olarak kullanllmasr ve
arazi toplulagtullmasmln yaprlmasr gerek-
mektedir. Bugiine kadar yaprlan toplulaE-
trma miktan 23,5 milyon hektar tarla ara-
zisinde ancak 4'1,4 bin hektarhk boliime
tekabtil etmektedir. Bu galrymalar ise
farkh lqrrurnlar tarafindan yiir0ttilmek-
tedir. Bu da$rruklirn onlenmesi ve onem
teEkil eden soz konusu Eahgmalarrn daha
hzh ve etkin bir gekilde tiim Olke Eaprnda
y0r0t0lebilmesi igin MIl. Beg Yilhk Kallcn-
ma Plarunda da ongor0ld0fii Eekilde
"Toprak Sulama ve Tanm Reformu Genel
M0drirliiiti"ntin ve aynca Toprak l{oruma
Kanununun, Tanm Qergeve Kanununun
hrzla yasalagmasl gerekmektedir.
Aynca, toplulagtlrma gahgmasml parga-
lanmrg arazilerin birleEtirilmesi, koyyenile-
mesi, tarla igi hizmetlerinin geligtirilmesi
kapsamryla smrh tutmayp, igletmelerin
arazi varh$mr optimum b0y0kl0ge ulagtrr-
may amaElamahdr. Bunun igin, sahipleri
tarafindan satrEa gkanlan tanm iEletmele-
rini ya da tanm topraklarlrun satrgml dti-
zenlemek tizere tedbirler ahnmahdrr. Bu-
nun amacr esas itibanyla, tarrmsal yapryr

iyilegtirmek, k0Eiik tanm igletmelerinin a-
lanlarrm genigletmek, topraldarr iglenebilir
hale getirmelq bog brraktlrmamakve Eift-
Eilerin yeter geliri getirebilecek dilzeyde
toprala ulagmalanm sa$lamak olmahdrr.
Bu amaEla, Vlll. Beg Yrlhk Kallsnma Pla-
mnda da belirtildifi gibi tanmsal arazi

edindirme ofisi kurulmahdrr.
Ti.irkiye'nin tarrmsal yapnma balcldlfm-
da, igletmelerin ktig0k olmas, bu igletme-
lerin girdi, finansman ve teknoloji kullanr-
mrrun yeterli olmamasr nedenile optimal
verimi sallayamamaslve buyuzden de bu
k0Eiik igletmelerin tirunlerini gergek de-

feri iizerinden pazarlayamamasr, tiretici-
tiiketici arasmdaki pazarlama kanalmda
aracrlann gok olmasl, gelirin 6nemli bir
lasmrnln ara kademelerde kalmasl, ig ve
dq piyasalann Oriin taleplerini bilmeme-
leri gibi nedenlerle Turkiye'de tiretim plan-
lamasr yapilamamakta ve bu sebeplerle
rekolte durumuna gore bazen talep fazlasl
bazen de tretim noksanhfl ile karglagll-
maldadr. Bu itibarla, tir0n desenini Olke

igi ve dry ihtiyaglar do$rultusunda defig-
tirmeye imkan verecek piyasa dtzenleri-

nin iglemesinin sallanmasr gerelcnekte-
dir.
Thrrmla ilgili girdileri zamamnda, ucuz ve
kaliteli bir Eekilde sallayrp uygun
teknolojileri kullanmak suretiyle tiretimin
yonlendirilmesi, pazarlanmasr, fiyat
olugumu konularnda hizmet g6turii'lme-
sinde Oreticilerin orgutlenmesi yetersizdir.

Kamu kesiminde yetki dairuklg ve

koordinasyon eksikligi devam etmel<tedir.

Thnm kesiminde EiftEilerimize laedi ve

girdi temini ile muhtelif hiznefler gotur-
mek ve uretimlerini gergek deleri tzerin-
den pazarlayabilmek amacryda Tanm
Kredi, Tanm Satgvetanmsal arnaEh diger
kooperatifler kurulmuEtur. Aynca sulama
birlikleri, zirai m0cadele birlikleri ve koye

hizmet gotirrme birlikleri, s0t birligi gibi
degigik kanunlarla degigik isimler altrnda
kuruluglar meydana getirilrnigtir. Ancak,
tanmda muhtelif bal<anhk ve kuruluglar

taraflndan kurulup yonlendirilen bu
organizasyonlar, hizmetlerin gotiiriilme-
sinde daflnlkhla sebep oldugu gibi, go-
revlerini yiiriitebilmeleri igin devletten

stirekli kaynak aktarrlmasrna, boylece
kaynaklarrn israfina yol agmaktadrrlar.
Diler taraftan, bu organizasyonlar tarrm-
sal iirtinlerle ilgili problemlerin goziime
ulaEtrnlmasnda da etkili olamamqlardrr.
Tanm kesiminde olan yetki dafrnrkhlrmn
giderilmesi ve hizmetlerin tek elde toplan-
masr amacryla "Tarrm Hizmetlerinin
Dtzenlenmesi Haklanda Kanun Jbsarrsf'
hazlrlanmrg ve Bagbakanhla sunulmuE-

tur. Soz konusu kanunun amacr, tanmla
ve tanmrn desteldenmesi ile ilgili kurum ve
kuruluglann katlhmr ile oluEturulan bir dst
I{urul tarafindan; tanmsal politika ve he-

defleri belirlemek, tarrm sektoriinde yeni-
den yaprlanmay saflamak, s0rd0r0lebilir
tanmrn temel ilkelerini belirlemel<, wun
s0reli tarrmsal planlar yapmak, tanmsal
destekleme modellerini belirlemek, tan-
ma aynlan plasmanlann rasyonel bir gekil-

de kullanrmn sallamak, tiretici ve yetig-

tirici birliklerinin kurulmalannr destek-

lemek, tarrmsal orgutlenme galqmalan-
nln tek elden yurutiilmesini saflamak,
yonlendirmede gorevlendirilecek m0da-
hale kuruluglanm belirlemek, iirun deseni

ve iiriinler arasr parite Eahgmalarn yap-
mak, tarrmsal urtinlerin dolal afetlerle il-
gili risklere kargl sigorta ettirilmesini tegvik

etmek, tanmsal sigorta uygulamalarrnr
yaygrnlagfirmak, devletge yaprlacak prim
deste$i ile ilgili esaslarr d0zenlemek, do-

Sal ve srmrh bir kaynak olan tanm toprak-

lanmn korunmasr, geligtirilmesi, stirekli o-
larakiiretken bir gekilde kullammrm salla-
mak, topralrn amag drgr kullammlarrnt ve

yanhq tanm uygulamalarrm 6nlemek,
arazinin korumave kullanlm oncelikleri ile
uygulama esaslarrm belirlemek, tanmsal
riretim parsellerinin, ekonomik igletme
buytikl0g0nnn altrnda pargalanmasrnr

6nlemek, tarrmsal 0retime konu olabile-
cek her t0rlii gen kaynalrnr korumak,
ekolojik ve s6zlegmeli tarrmsal iiretimi
desteklemek ve geligtirmektir.
Ote yandan, Tarrm ve Koyigleri Bakanltft-
nrn yeniden yaprlanma sirrecine iligkin o-
larak"441. sayh Tarrm ve Koyigleri Bakan-
hlrmn l{r.rrulug ve Gdrevleri Hakkrnda
Kanun Hrikmrinde Kararnamenin Defig-
tirilerek Kabuli.ine Dair Kanun Tasarrsf'nrn
yunirl0ge girmesi onem arz etmektedir.
Ttirkiye'de giftEilerimizin kooperatifler
geklinde tegkilatlanmasrnr sallayabilecek
hukuki ve mali alt yapr bulunmasrna ra!-
men, AB normlarrna uygun tanmsal i.ire-

tici birlikleri mevzuatl heni.iz bulunma-
mal<tadrr. Bu konuda haarlanan Tarrmsal
dretici Birlikleri Kanun Tasarsr hentz Ka-

nun olarak yayrmlanmaml€tlr. Kanunlag-
mak tizere 10.05.2000 tarihinde Bagba-
kanhga sevk edilen, "Tarrmsal Uretici Bir-

likleri" kanun tasansrnrn bir an once yasa-

lagmasr gerekmektedir. Bu kanun ile
AB'de mevcut olan giftgi 6rgtt yaptstntn

T0rkiye'de de oluEmasr miimkun olacak-
ilr. Kamudan balrmsrz bir yaplda 0retici-
lere tiretimden pazarlamaya kadar olan
safhalarda hizmet vermek uzere kar amact
g0tmeyen organizasyonlar olugturmaya
yonelik soz konusu kanun ile org0tlti giftgi
kesiminin desteklenmesi ve bu yonde teg-
vik onlemlerinin uygulamaya gegirilmesi
sallanacaktrr. Soz konusu orgiitlerde de-

netimin ozerklegtirilmesi yoniinde d0zen-
lemeleryaprlacaKrr.
Tarrm Satrg Kooperatif ve Birlikleri hakhn-
da grkarrlan kanun, 16 Haziran 2000 tarih
ve 24081 sayh Resmi Gazetede yaymlan-
mrgtrr. Bu kanun ile kooperatif ve birlikle-
rin etkin ve siirdtiriilebilir bir gekilde ozerk
ve mali yonden balrmsrz bir yaprya kawg-
turulmalan hedeflenmigtir. Kooperatif ve

birliklerin yeniden yaprlandrnlmasr, eko-
nomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri Eerge-
vesinde faaliyetlerini s0rdtirulebilir bir ya-
prya kavuqmalarr igin gerekli galqma, in-
celeme ve oheriler Yeniden Yaprlandrrma

Krrulunda olugturulmaktadlr. Kooperatif
ve Birliklerin ihtiyacr olan iqletme kredileri
de Yeniden Yaprlandrrma Krrulunun one-
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risile genel butgeden ve Destekleme ve

Fiyat istikar Fonundan kargrlanmaktadrr.

Tanm Satrg Birliklerinin ozellegtirilmesi

iEin d6rtylhkbir geEig s0resi ongor0lmek-
tedir.
Ti,irkiye'de tarrm tiri.inleri pazarlama siste-

mi kamu, ozel ve kooperatifler olmak

0zere tig kurumsal yaprda yer almaktadtr.

Pazarlama sistemi iginde kamu krrumlan;
hububat (TMO), geker pancan CfSFAg),

Eay (QAYKUR) ile ttitiin, tuz ve alkol
(TEKEL) 0r0nlerinin pazarlanmasrnda

aktif olarakyer almaktave fiyat olugumun-

da ur0n ahmlart orantnda etkili rol oyna-

maktadrrlar. Tiirkiye Htiktimeti ile MF
arasnda imzalanan stand-by anlagmasn-
da yer alan tanm reformu kapsamrnda bu

kurumlarm bazrlarrntn ozellegtirilmesi on-
gor0lmektedir.
Avrupa Birlili mewuatrna uygun olarak

hazrrlanan yeni $eker Tasartst TBMM'ne

intikal ettirilmigtir. Soz konusu yasa tasarF

sr y0r0rl0kteki 6O747 saylt $eker Kanu-

nu'nun yerini alacaktrr. $eker Kanun Tasa-

nsrmn yasalagmasl ile birlikte, T0rkiye

$eker Fabrikalarr A.$.'nin elinde bulunan
fabrikalar ozellegtirilecek, fabrikalar, soz-

legmeli olarak geker pancart uretimini
sallayacak ve fiyat mevcut sistem
igerisinde belirleneceKir. 6.1.2001 tarih,

.24279 sayrh Resmi Gazetede yaynlanan

Ozellegtirme Yuksek lfurulu Kararr ile T0r-
kiye $eker Fabrikalarr A.$. 6zellegtirme

kapsamrna ahnmtg bulunmaktadrr.
Tekel Kanununun yasalagmasryla birlikte,

Tekele ait fabrikalarrn dzellegtirilmesi ve

tiittin fiyatlarrnrn 2002 yhndan sonra bor-

sada olugmasr ongoriilmeKedir.
Jhrrmda yeniden yaprlandrrma ve destek-

leme politikalart gergevesinde proje ba-

zrnda 2000 yhnda baglatrlan ve 2001 yt-

lnda t0m yurtta tedricen uygulanmast
planlanan QiftEilere Dolrudan Gelir Des-

teli odemelerinin yaprlmasrnl sallayacak

Qiftgi Kayt Sistemi kapsamtnda giftEiler

tapu kaytlarr, difer kaytlar ve saha EaltE-

malarrna gore sisteme dahil edilecelrtir.

Bilgilerin geligtirilerek tanmsal pazarlama-

da kullanrlabilecekverileri iEeren bir pazar-

lama bilgi sisteminin olugturulmast miim-
kirn olacal<trr.
Tarrm Bilgi Sistemi, tarrm sektorirnde ve

krrsal alanlarda s0rd0rulebilir bir kalhnma
sallamak amacryla; bilim ve aragtlrma,

tarrmsal yayrm hizmetleri ve tanmsal
elitim alanlarrnda etkin bir koordinasyo-
na yonelik kurumsal duzenlemeleri kapsa-

maktadrr.

dkemizin ana g0ndemini iggal eden,
gerEek anlamda da onemli olan Avn:pa
Birligine tiyelik siireci degiqik kesimlerce
farkh gekillerde de!erlendirilmelctedir.
Avmpa Birligine [yelik olmah fakat nasrl

olmah? Bu konuda keskin fikir aynlddan

hasrl olmugtur. AB'ye iiye olan tilkelerde
yada soz konusu colrafYada YatsYan
insanlarla beraber yagamak ayru haklara
sahip olmak ,bu haklarrn beraberinde
getirdigi yagam standardrnr yakalamak
herkesrn oldufu kadar bu colrafyada
yagayan iilkemiz vatandaglarrmn da doial
haklcdr.
Fakat Awupa Birligine katrlrrken g0ndemi
olugturan can altct nokta; uyum si.ireci ve

beraberinde yaprlacak olan kokl0 defigik-
likler kafalarr karrgtrrmaktadrr.Uyum elbet-

tekr gerekhdrr. Fakat yaprlacak olan defi-
giklikler ulke gerceklerryle Eatrgmamaltdr.
Unutulmamaldrr ki bizim Avmpa Birliline
ihtiyacrmrz oldulu kadar Awupa Birlifi-
ninde bize ihtiyacr vardrr. Ttirkiye'siz bir
Ortadolu ve Asya politikasr ne kadar sa!-
lam olur na kadar iglerlik sallantr bu ko-
nuda diig0nmek lazrmdrr.

Olkemizin stratejik konumu,geng niifusu,

yeralu,yeriistti kaynaklan, Asyala aElan

kapr olmasr hepsinden onemlisi, islam iil-
keleri ile geEmigten gelen bailan gereli
ethnlili k0Eiimsenmemesi gereken nok-

talardr.
Bu gerqekler 96z on0nde bulundunrlarak;

0lkemizin AB ye girmesi iEin one siirtrlen
gartlar bizim ulusal ve milli gerEelderimide

drt0Emelidir.Btittin hassasiyetleri igine

alan bir goztimle Avnrpa Birliiine girme-

miz daha saflrkh olacaktr.
Avmpa Birli$ine girdifimizde ekonomik
anlamda, hallamrz hakettifi refaha kavu-

gacaktrr. Ancak toplum ttim delerleriyle
bu rahaflrfi hissedebilmelidir. Q0nkti in-

sanlann mutlulugu ttim degerlerin maksi-

mum tatmini ile miimkOnd0r.
Avrupa Birligine uyum yasalanru defer-
lendirirken gu hususu gozden kagrma-
mak gerekir. Srf Avmpa Birlifi istiyor diye

yasalar Erkanlmamalldr.Bizim insaruman
ve Olkemizin daha fada refatuve daha faz-

la demokasi dOguniilerekbu siireg igletil-

melidir.
Avmpa Birlili iginde ki U{kelerde yagayan

vatandaglartmun AB ye telcrih beceri ve

l<alifiye igg0cii olarak yaPrng oldugu kat-

lalar ve bu Ttirk ntifusun sosyal ve ekono-

mik hayattaki onemi unutulmamahdr.
Awrpa Birligi l{openhag kiterleri olarak
giindemi meggul eden uyum yasalannl,

toplumun b0tiin kesimlerinin kafiltmrrun

sallanacafr bir konsenstisle kendi ulusal

ve milli gergelderimizi temel alarakslrf Av-

rupa Birliline iiye olmak adna delil, iilke-
mizin ve milletimizin menfaatlerinive bek-

lentilerin gozoniinde tutarak yasalar grkar-

malryrz ve bunlanda uygulamahyz.
Avnrpa Birlifine girmek elbetteki bizim
iEin gereklidb ve de onemlidir. Fakat unu-
tulmamahdu ki madalyonun obur ytziin-
de de AB nin bizi tiyelige kabul etmesiyle
birlikte elde edeceii kazammlar kOg0m-

senecek boyutta degildir. T0rkiyenin ge-

nig diinyalara agrlma zorunluluiu var-

dr.Genig diinyalar jeopolitik nedenlerle

AB yi gosteriyor. ABD-Rusya yalcnlagma-

srda AB nezdinde Ttirkiyenin tiyelile ka-

bultinii kaErnlmaz hlmaKadr. Gelinen

noktada belirleyici olan nokta gudur;ABye
girmeliyiz ancak kendi milli ve sosyal ger-

Eeklerimizi goz ardt etmeden toplumun

Eolunluiunca desteklenen diizenleme-
lerle bu kapryr aralamakhem Olkemizhem
de AB ye iiye Olkeler igin uzun vadeli fay-

dalar sa(layacaktr.
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Mutfak penceresinden baglml hafifge
baErmr drgan do$ru uzattrm. O eski eski
evlerin pencereleri epeyce b0ytik oldu-
lunda, boylu boyunca goril0yor olma-
hydrm ki 96z g6ze geldik. Sinirli, sinirli
bakmaya bagladrlar bana do!ru. Belki o
balrra Ealrra yaptrldan konugmay ba-
krglarrmla boldtif0mden, belki de farkh
oldufumdan. Onlardan farkhydrm; onlar
gibi giyinmiyordum, onlar gibi konugmu-
yordum, onlar gibi balmuyordum belkide.
Ve onlar gibi dtigtinm0yordum herhalde!
Onlar gibi konugmadrfrmr ve d0gtinme-
digimi gu an iEin sadece ben biliyordum
ama giyinig tarzlm ve derimin rengi, beni
sevmemeleri iEin yeterliydi onlara gore!
Sevmek zorunda da degillerdi ashnda.
Zaten benimde kendimi onlara sevdirmek
gibi bir Eabam oldugu da soylenemezdi.
Fakat merakediyordum, acaba onlar ken-
dilerini dilerlerine sevdirmek igin Eaba
harcadrlar m drye; Eiinkii onlarda iginde
bulunduklan toplumu olugturan Sogun-
luktan farldrydrlar.
Beni bu insanlardan farkh lolan ve toplu-

mun golunlulta bulunan uyelerine yak-
lagtrran qey sadece giyinig taram degil,
aynr zamanda da drigiin0g ve hareket
ediEimin o aznltk gruptakilerinkinden

Eok, golunluktakilerinkine benzemesidi.
Ne yaak ki Avn:pa' da yagayan Ttirklerin
geneli, bana degil, kendileriyle benzer
ozellikleri g6steren diler azrnhklara
benziyorlar. Avmpa insammn bu iki gruba
bakrErndaki farkhhk ise aanhklann oluE-
turdufu btitiin ve butiin0n olelerinden
biri olan Avrupa' da yagayan T0rkler bu iki
gruptan k0gtik olam olugturan Tiirklerin
iilkesi T0rkiye' nin, kendi tilkelerinin de
iiyesi oldulu bir kuliibe uyelik ihtima-
linden kaynaklanryor.
Ttim bu yazdrklarrmrn yamnda, unut-
madan belirtmem gerekirse, yukarrdaki
paragrafa baglarken kullandrlrm " ne ya-
zlk ki " tiimcesinden grkartrlmast gereken
anlam, bu yazy elitist bir anlaygla yaz-
drlrm olmamahdrr. Senelerdir hem
Awupa hem de Awupa Birlifi' nin savu-
nucululunu usflendigi evrensel defer-
lerin, ozetle, ozgtirl0k, demokrasi, huku-
krn tistiinlugii, insan haklarrna saygr,
azrnhk haklan ve sosyal boyutu ihmal et-
meyen serbest pazar ekonomisi olmasrna
kargrn, kendilerinden farkh olduklarr igin "
sevmedikleri " ve kendileriyle aynr olanak-
lardan yararlanrrken gormek istemedikleri
Tiirklerin " ne yazrk ki " sadece farkh ol-
duklan igin kultipte yer almalan istenme-
mektedir.
Gegtilimiz Qargamba g0nu, Avrupa
Parlamentosu'ndaki bir toplanhda bu ger-
gek, Tiirk asilh bir parlamenter tarafrndan
" of the record " olarak " sa! kesim ( Hr-
nstiyan Demokratlar ) hig istemiyor
Ttirkiye'yi. Sol kesimde de istemeyenler
gofunlukta " geklinde ifade edilmigtir.
Bu noktada Tiirkiye' nin yapmasr gereken,
Helsinki Zirvesi' nde onune konulan ken-
dini srnama firsatrru sonuna kadar kul-
lanrp, Avmpa Birlifi'ni kendi kendisini sr-
nama zorunlulujuna itmeKir. T0rhye,
ttim diinya kamuoyu on0nde girdigi bu
srnavdan, kriterleri yerine getirerek, anh-
nrn akryla grkabilirse, aynr d0nya kamuoyu
bu kere Avnrpa Birlifi' nin girmek zorunda
kalacafl srnavdan, Erkacak sonuca kilit-
lenecektir. Bu srnavrn, ayrr zamanda
Awupa Birlifi' nin, savundulu deferlere
ve prestijine ne kadar 6nem verdi$ine tum
dtinyanrn tamkhk edeceji bir srnav
olacalrndan hig kimsenin g0phesi dahi
olmayacaktrr.
Umahm ki Ttirkiye, idam cezastm kal-
drrarak, slnava, bu srnav sorulanndan e-
peyce btiyiik yuzdeli birisini gozmtiE
olarak devam edebilsin.

Tiitiin Eksperleri Derneli, kurulugunun
53. yhm kutlayan, meslek ahlakrnr meslek
teknilinden daha fazla onemseyen ve
faaliyetlerinde 0lke grkarlannr meslek
gtkarlarrmn oniinde tutmayl giar edinmig
bir meslek orgiitiidur. Gegmig faaliyetleri-
miz incelendiSinde r0gvet ve yolsuzlukla
m0cadele konusundaki hassasiyetimizin,
kendi 0yelerimizin zarar goriip gormeme-
sine bakrlmakszm on planda tutuldufu
anlagrlacaktrr.

Son g0nlerde, ozellikle iki basrn organln-
da tefrika haline gelen ve Tekel yonetici-
lerini hedef alan, bunu yaparken de Der-
nelimiz ve meslek gurubumuzu kullanan
yaynlara yer verilmektedir. Yazrlanlara
baktr$rmrzda meslek gurubumuzun kigi-
sel hesaplaEmalar iEine gekilerek farkh a-
maglar igin kullamlmasrnrn hedeflendifi
d0gunr.ilmektedir.
Soz konusu yaynlarda kimi zaman "tiitiin
eksperi" kimi zaman ise bilgileri olmaksr-
zrn meslektaglarrmzn isimleri kullanrl-
mal<tadrr. $oyle ki; 2 Agustos 2002 giinkti
Sabah Gazetesinde ismi gegen meslekta-
gtmrzrn soz konusu yazr ile ilgisinin olmadr-
!t 3 Alustos 2002 tarihinde aynr koEede
tekzip edilmiEtir.
Zamanlamasrna bal<trlrmrzda bu ttir ya-
ynlan,Tiitrin Kanunu sonrasl sektordeki
yeniden yaprlanma ile ilgili yaprlacak Eahg-
malar ile Tekel'in Ozellegtirilmesi kapsa-
mrnda gerek meslek gurubumuzu pole-
mik igine Eekerek 6nun0 kesmek, gerekse
Gkel Sigara Fabrikalarrnrn ve marka-
lartnln yabancr tekellere devredilmesini
hakh krlacak zemini hazrrlamak olarak de-

lerlendiriyoruz.
Kamuoyuna arz ederiz.
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Eski dergileri kangtrrrrken goz0me, 1999
ekim aynda yaymlanan T0tun Eksperler
Dernefi b0lteninde yazdrfrm "internet ve
ttit0n" adh makale iligti. Bilgisayarlarrn
hzrmn Pentium 133 seviyelerinde doruk-
landr{r, ($imdi Pentium IVve 2000 hrzda)
modemin 180 dolar ($imdi vasat bir mo-
dem 15 dolar) ve 30 saatlik internet erigi-
minin 10 dolar (gimdi ylhk srnrrsz internet
erigiminin 25-35 dolar) oldulu donem-
imig. Tabi bu degigim Biligim Sektorti igin
korkung bir fark degil. Zira dtinya tekno-
lojide, bu hrzdaki deligime hazrr. Peki T0rk
toplumu nasrl diye goyle bir balctrlrmzda
yagadrllmrz ve bir gecede vatandagrn yarr
yarrya fakirlegtili o meghur kizden sonra,
teknolojiyi 0retmeyip sadece kullanmak
veya taklit etmede yonelik Eabalanmrzrn
r.ist0n oldulu goz onirne ahndrlrnda krsa
zamanda hiEte azrmsanmayacak bir yol
ahvermigiz....
3 ylda internet kullanrcrlarrnrn saysr %350
artmlg, siber dtinyaya her gun onlarca
TiirkEe site eklenmig, internet resmi
kurumlara girmig, son gunlerde e-devlet
konuEulmaya baglanmrg...Bilgi gafrna
do!ru giden bir yolda toplumun
dinamikleri dofru yolda ilerliyor diye
dtigunrirken birde bakryoruz ki yeni RTUK
Kanunu ile internette sanstr ve yasaklar
getirilmeye gahgrhyor... Burasr Turkiye.
Orneklerine her uygulamada gorebilece-
gimiz Eeligkiler ulkesi.
Bu internet yazr dizisiyle amacrmlz; in-

ternetteki enteresan gorduiumtiz sitele-
rin tamtlml, meslektallanmnn haberleg-
melerini sallayacak ortamn anlaillmasl,
belki posta adresleri ve tabi ki sizlerin
kathlarr ile bu kogenin Eekillenmesi....
Gtinum0zde internet bilgi ahgverigi yamn-
da insanlann birbirleri ile haberlegmele-
rinin kolay, ucuz ve rahat oldulu bir ortam
saflamaktadrr. l(rllamcrlar sesleri ile bir-
birlerine ulagabildikleri gibi birer veb ka-
mera kullanarak birbirlerini goruntii ile de
izleyebilmektedir. Piyasada 30 $ dan 100$
a kadar veb kameralar mevcuttur. inter-
net ballantrsr yaprldrKan sonra insanlar
gehir iEi konugmalarrn ug dakikasrna 1

kontor bedelle konugacaklanna gehirler
arasl veya uluslar arasr gdnigme yaparak
normal mesaide saatte 10 kontor.(altr da-
kikada 1 kontor) indirimli tarifede ise bu
10 dakikada 1 kontdr'e kadar inmektedir.
Yapmanrz gereken evinizde veya igyerin-
deki bilgisayara (e{er yoksa 1000 dolar
civannda bir paraya kyp alacaksrnlz); bir
internet servis saflaycrmn internet erigim
paketi(Telekomdan ahnacaksa TTNET in
fiyatr yrlhk 36 milyon)ve kargrhkh
gor0gmeyi sallayan bir program. Piyasa-
da bununla ilgili gok gegitli programlar
vardrr.(rcq,aol,yahoo,msn, vb..)Ama
onemli olan karglhkh gor0gecefiiniz kigide
de o programln da olmasl. Bundan sonra
yapmanE gereken, krllanacalrnrz progra-
ma uygun bir kullanrcr adr almak ve arka-
dagrnza onu e-posta yaprp irtibata geE-
mek. Gelecek yazrlarda buluEmak umu-
duyla.

* fuabasrmn altrnda birinin bulundufunu
goren s0rucriniin otomobilini Eahgtrrmasr
yasaktrr. (Danimarka)
* Otomobilinin kargrsrna at arabasr grkan
str0cu, otosunu kenara gekmek iorun-
dadrr. (Danimarka)
* Demiryolunda opiiEmek yasaktrr.
(Fransa)
* Domuzlara "Napolyon" isminin
verilmesi yasaktrr. (Fransa)
* Ya$mur yafarken Eimler sulanamaz.
(Kanada)
* Koleje gitmek igin entellektuel biri ol-
makzorundasnz. (Qin)
* Kaprlar ve pencereler pembe renkte
olmak zorundadrr. (Kanada-Kanata)
x Alaca trrmanmak yasaktrr. (Kanada-
Oshawa) Bank Street'te pazar giinleri
dondurma yemek yasaktrr. (Kanada-
Ottawa)
* Yong Caddesi'nde ol0 atlarr pazar gunu

siir0klemek yasaklanmlgtlr. (Kanada-
Toronto)
* Kadrnlann toplu tagrm araglannda
gikolata yemesi yasaktrr. (lngiltere)
* Tiopikal bahk satrcilan harig! kadrnlann
halka aErk yerde iistsiiz gezmesi yasaktr.
(lngiltere-Liverpool)
* Etek giyen erkekler tutuklarur. (italya)
P.azar gtinleri bahk avlamak yasaktrr.
(lskoEya)
*. Inek sahiplerinin sarhog olmasl yasaktr.
(lskoEya)
* Kapmra galp sizden'klozetinizi isteyen
birini" igeri almak zorundasu:tz. (iskogya)*. Pazar gtinii gamagrr asmak yasaktu.
(lwigre)
* Qocuklarrn sigara sahn almasr yasak,
igmesi serbesttir. (Avustralya)
* Patikada sa! elinin iieerinde amuda
kalkarak ytirumek yasaltrr. (Awstralya)
* Pazar gunleri pembe pantolon grymek
yasakbr. (Avustralya-Victorio)
* fuaba larllandllrnz zaman gomlek
giymek zorundasnz. (layland)
* Ig gamagrsz gezmekyasaliilr. @ytand)* Metroda salcz gifneyen tutuklamr.
(Singapur)
* l(rafdrde sag kurutucusunun alilnda
uyuyan kadrn ve salon sahibi para ceza-
srna Earptrnlr. (ABD-Florida)
* Hollywood Bulvan'nda 2 binden fada
koyun varsa araba lellanmak yasaktrr.
(ABD-Hollywood)
* Samk sandalyesinde ailamak yasaktrr.
(ABD-LosAngeles)
* U donuEii yapmak yasakhr. (ABD Tek-
sas)
* Evde igki iEmekyasaktr. (AE}D-lndiana)* Birisinin arkasrndan konuEmak ve
dedikodu yapmak iltegaldir. (ABD
Indiana)
* Berberlerin Eocuklann larlailm kesme-
si yasaktrr. (ABD Jndiana)* Polislel ikaz etmek amaolda kopekleri
srabilir. (ABD-Ohio)
* Birine lnlan atmakyasakfir. (ABD-Ohio)* Egeklerin banyo ktivetinde uyumasr
yasaktr. (ABD-Arizona)
* 

Qorbay hdptrrdeterek igmek yasaktrr.
(ABD-NewJersey)
* Ayakkabryla uyumak yasaktrr. (ABD-
Oklahoma)* Lolipop yemek yasaktrr. (ABD Was-
hington)
x Buzdolabrmn kaprsr agtkken on0nde
uyumak yasaklanmrgtrr. (ABD Penn-
sylvania)
* Banyoda Earto soylemekyasakhr. (ABD
- Pennsyfuania)
* Ana caddede traE olmakyasaktrr. (ABD-
Mississippi)
IEte, internetteki "dumblaws" site-
sinde yer alan garip yasaklar:

#b,

Internet
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"... Korkut Eken, devlete yaPmry oldugu

hizmetlerden ve yagrndan dolay saygt

gostermekten zevk duydulum bir insan-

l,r. .. ... Yammda sigara igrnezlerdi"'

> > sozleri sanki benim onun emrinde bir

memur oldulum izlenimi yaratryor' YagEa

benden biiyuk ve sigara iqmeyenlerin ya-

mnda sigara igerken musaade istemeK

benim uyguladrlrm bir kiEilik tarzrdrr' Ama

bu sadece sozlii bir saygr ifadesidir' Ben

eler sigara igmek istersem, Birlegmig

rvilletler Genel Sekreteriyle oturma imk6nt

oldulunda dahi bu saygr kelimelerini

belirtir, gelecek cevabr beklemeden siga-

,urn, yukur,-. Ben devlet memuru de!i-

lim..." (Nisan2002)

SedatPEKER- lqadamt

"... Oh! Bir de sigara yakaym dedim'

Tezgahrn oniinde kendi gibi ufak tabaka-

lara- mezeler yerlegtirmekle meggul olan

Mavromatis Efendi, arkasl bana d6n0k

oldulu halde sigara yakacalrmr nasil

anlaJr da derhdl bana dogru segirtti'

Acaba bir yudum rakldan bir kag gatat

mezeden ne kadar muddet sonra sigara

igildigini tahmin mi etmigti? Mtmkiindu'

iiinln ciaaen ehli olan Mavromatis Efendi'
jayet hurmetkArane sigaramt yaktr; taba-

kamr onune uzatlnca:
- Mersi pasam! diyerek sigaray sol kulagl-

mn arkastna Yerlegtirdi.. 
"'Cahit STIkTTARAI'ICI $air, (i91 0 - 1956)

"... Yrllar oncesine gittim"' Kent, buyiikle-

rimizin elindeki Pall Mall ile birliKe iki ya-

bancr sigara markasmdan biriydi beyin-

lerimize k-,ttu.t. Biri beyaz, ob0r0 koyu

ktrmzt. O gtin0n insanlan tiretmeden tir-

ketme garkrna heniiz kollanm kapurma-

mrgtr. Bu yOzden orta hAlli evlerde Yenice'

Baira; biraz daha hdli vakti olanlarda Mal-

tepe, Samsun sigaralan igilirdi' Yrllar igin-

de artan tiiketim yeni markalan soKu ha-

yatrmEa. Naylon gOmlegin cebinden 96-

ziiken Marlboro ipi onde golirsledi' Para

her gey olmaya bagladrkga; salltk < <

caka->> ulruna g0mb0rttiye gitti".'' 
^^.(05.05.02)

SerPilYlLivlAZ - Gazeteci Yazar

g

"... Sigarada bulunan siyaniir mil<tan,

Bergama - Ovacrkaltrn madenindeki siya-

niirl0 antma hawzundaki bir litre suda-

kinin beg katrdrr..." (05'04'02)- 
OsmanDURivlU$

SalhkBakant

"... Bitkilerde kullamlan harmanlann tek

kanserojen oldulunu kamtlayan bir bilgi

yok. Belki en fazla, ktig0k bir risk yarattr'

Ancak etkili olmasr iEin bagka faktorlerle

bir araya gelmesi gerekir. Ornefin, pasif

sigara igicilili, kanser agrsrndan daha

UtiWtrist..." (05'05'02)" Prof.Dr.MuratTUNCER

"... Ttrkiye'ye sigarasrz FORMULA 1 yang-

lanmmutlaka getireceli2."" (30'O4'02)

MtimtazTAHiNcioCLU
TOMSFEDBaqkant

nln sonuna dolru camm Eok geKi' Ama

kendimi tuttum, igmedim. lngallah bun-

dansonradaiEmem..." (03'07'02)
BtllentECEVIT- Bagbakan

"... Gtrntlmuz0n purolartnt dil ile rslatmak

hem gereksiz, hem de gorsel olarak Eir-

kin..." (07 'O7 '02)
itrrarrim giLiK - Puro Uzmant

'w
:sr aA w

msseydi@hotmail-com

"... Herkesin her Eeyden sorumlu olmast

demek, bir Eskimo brgalr saprmn hangi

Ren geyifinin boynuzundan yaprldrlrndan

da sorumlu olmasr demek delildir'
Ama bir sigarantn igine kazrklaqmq

uzunca t0ttin krymlklarmrn sokugtu-

rulmasryla sigara igme keyfinin cantna

olonmasndan, Filipinli bahkErlar da so-

rumludurlar, Perulu gobanlar da"'
Onlar da bir gtn b6yle bir sigara igme zo-

runda kalabilir ve ofkeyle kime sove-

ceklerini gagrabilirler. O nedenle dtin-

yarun neresinde igi kaaklagmrg bir sigara

*rarsa. orada hlm insanhgt ilgilendiren bir

bozuklukvardemektir..." Q1}132)
qetuALTAft - Gazeteci Yazar

"... Bir memurumuzun elinde bile trzerin-

de yabancr sigara firmasmm admn yazrh

oldugu galcnak gord0m. Ancak, kanun-

lar, sigarann reklam ve tarufimnt yaPmayl

vasaklryor. Biz kanunlara uygun saug yaPar-

Len, ik biiytik yabano firma, kanunlara

uymayP bu gibi haksn rekabet yontemle-

riie pazar paytannr artrrdrlar".'' (07'07'02)

Sehabettin KdqdKfAZICl
Gkel PL. ve Dag.Mues' MudOru

"... D0n sabah saat 07'00 sulannda

Hasan Cemal'in Milliyet'in ilk sayfasrndan

yansrtrlmrg sattrlannt okuyunca ; elimin
-kendiliginden 

sigaraya uzandtlrm ve he-

men otomatik olarak bir sigara yaktrltmt

sonradan fark ettim. Hasan Cemal'in yazt

baghlr << Ecevit'in saghgr"' >> idi ve

yaastndan gu satrrlar altnmtgtt:

siyaset gOndeminin gizli giindem

rnaddesiydi Ecevit'in safhgr' Artrk oyle

delil. Bu konu yuksek siyasetin gobegine

oturmuE durumda.' '

sorununun, mangetlere Erkmasr ve "yuk-

sek siyaset" ne menem bir siyasetse' onun

g6befine oturmasr ; sabah saat 07'00'de'

iarkrni.tarmadan hemen bir sigara yakttr-

dr bana... Aym kugalrn deligik trenleri'

daha otesi olmayan bir istasyona yaklaglr

Sibiydi... Bu sabah saat 07'00'de' elimiz

iigi.uyu utu.tarak bagladrk gtine' " Yazr da

neredeyse kendililinden yanan sigaramtn

dumanlanaltrndakaldr.'." (08'05'02)

Qetin ALTAN - Gazeteci Yazar

"... iki aydrr sigara igmiyorum' Ama brrak-

ilm demekde istemiyorum' Bazen cantm

gok istiyor. Ornelin, son zirve toplanilst-
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"... Ben sigarayr brrakmak gibi oznel
konularrn kitaplardan ogrenilebilecek
Eeyler olmadrlrnr dugtinmrigiimd0r hep.
Insanrn kendinde yapmak istedigi degi-
gikliklerin oncelikle bir ig yolcululu 'kat-
harsis'i ; zorunlu krldrlrna inanrrrm. Siga-
ray brrakah henriz 2,5 ay olmug, 'Eigefi
burnunda'bir eski igici olarak'7 Adrmda
Sigarasrz Hayat' kitabrnr okumaya beni
iten €ey de bu yiizden; sigarayr brrakmay
olrenmek degildi. Aksine ben kendince
bagarmaktizere oldulum bu onemli de!i-
Eim hakkrnda neler yazrldrirnr merak etti-
lim bu onemli degigim hakkrnda neler
yazildrlrm merak ettilim iEin baEladrm
kitaba.
... Kitap bittiginde ; Eozdrigri problemin
sallamasrnr yapmry olrencilerin ig rahat-
Ilrnr duydum. Tabii, sigaraya kargr her
:er::an uyanrk olmak zorunda oldulumu
unutmamak koguluyla. Th ki 'sigara
igmemeyi' bir algkanhk haline getirinceye
kadar. Kitapta da boyle diyor zaten ;
< <sigara iEmeyi olrenmigtiniz; gimdi ise
sigara igmemeyi olreneceksiniz.> >..."

(24.05.02\
Asuman MENEM
Kitap elegtirmeni

"... O nargileye bir asrhgrm var. yani nasrl
anlataym ; iEime gekmedim zannediyor-
dum ama burun deliklerimden 1000 met-
rek0p falan duman Elayor. Bir nargileyle
darmadalrn olmam, ayala srlc bir esrar
aleminden gkp rig de ex EalcnrE lcvamn-
da kalkmam sebepsiz degilmiE. Senelerdir
sigara igmedilimi de hesaba katarsak ...
Futbol sadece futboldan ibaret defildir
diyoruz ya ne zamandl4 sigara da sadece
sigaradan ibaret delil tabii ; tarihi, imajr,
iligkileri, hikayelerivar. igmiyorum ama ig-
meyen erkeklerden de hazzetmiyorum
mesela. Evinde, arabasrnda igirmeyen-
lere, iki tutt0rmede fenalagrp hemen oday
havalandrranlara, taksiye biner binmez
gofore daha istikameti soylemeden siga-
rasrnr sdndrirtenlere, bu uiurda etrafinda-
kileri terorize edenlere tahammtiltim vok.
igersiniz, iEmezsiniz, kendiniz Ultirsiniz.
Fakat Murat Belge'nin bir yazrst vardr ;
'Sigaraya Serenad' diye, (1995 Mays\nda
Fol dergisinin ilk saysrnda yaymlanmrg,
aynca lletigim'den grkmrq olan 'Tarih
Boyunca Yemek K0ltur0' kitabrnda da
mevcut) bir boglufunuzda onu okursanz
piEmanolmazsrnz..." (3.1.05.02)

Nur QINTAYA.
Gazeteci Yazar

aavaa
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Bundan sonra 6fke bize, UYSALLIK sana..
Gucengenlik bize, CONUI ALlvlAK sana..
Suglamak bize, MTLANMAK sana..
Gegimsizlikler, Eatrsmalat uyumsuzluklal
anlaEmazhklar bize, ADALET sana..
Ey O!ul,
Bundan sonra bolmek bize, BUTUNLEMEK sana..
dgengeEtik bize, uyarmak, gay'etlendirmek, gekillendirmek sana ...
Ey O!ul,
Sabretmesini bil..
Vaktinden once giEek agmaz...

$unu da unutma,
ixsRx'l vASAT Ki, DEVLET vASASIN...
Ey O!ul,
Yukun a$rr, iEin getin, gucun krla ba!h..
Allah yardrmcm olsun...
O!ul, Ogul...
insanlar vardil; gafak vaktinde do!a4 akgam ezarunda olurler.
Guglusun, kuwetlisin, ahlhsn, kelamhsm.
Ama, bunlarr nerede ve nasrl kullanacallnl bilmezsen,
Sabah ruzgarrnda sawulursun, gidersin.
Ofken ve nefsin bir olup aklnr yener.

Daima sabrh, sebatll ve iradene sahip olasn.
Diinya senin gozlerinin gordtlu gibi buyuk degildir.
Butun fethedilememig srla4 bilinmeyenler; gorunmeyenlel
ancak senin fazilet ve erdemlerinle gtin Etgrna glkacaktr.
Ananr, atanl say. Bereket b0ytiklerle beraberdir.
Bu dunyade inancrnr kaybedersen yegilken gorak olu4 gollere donersin.
Agrk sodii ol.

Her soz0 ustune alma. Gordtin, soyleme; bildin, bilme.
sevildigin yere srk gidip gelme, kalkar muhabbetin, itibann olmaz.
dE kigiye acr:

Cahiller arasmdaki alime.
zenginken fakir dugene,

hatrrhyken itibannr kaybedene.

unutma ki, yuksekte yer tutanlat agalrdakiler kadar emniyette defildir.
Hakh oldulunda mticadeleden korkrna.
Bilesin ki, atm iyisine doru, yilidin iyisine deli derler.

I
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G0zel Amasya. $irin Amasya. Irmaklar
yatag yeEil Amasya. Cennet bahgelerinin
yerytizrine yansrmrg bir pargasr Amasya.
Ytl 1986, Mart aymn ilk gtinlerinde gorevli
olarak Samsun'dayz. Tekel mensubu olal
daha 6 ay olmug 15-20 kgilik meslel<tag
grubuyuz. Heyecanh ve azimliyiz. itk aefa
gord0giimuz bir Karadeniz ekici tut0n
piyasasrnrn crvrltrh, hareketli atmosferin-
den yeni Erkmrgrz ve nerelere gidecegi-
mizin beklentisi igindeyiz. Ve gorev yerleri
belli oluyor. Batman\n mtilhakatlanndan
birine gidiyorum. Samsun'dan Diyarba-
krr'a doSru otobirsle algam saatlerinde
yola grktrm. Gtizergahmu Amasya tuerin-

,$..$

den gegiyordu. Daha once hiE gegmedi-

lim bir yol oldulu iEin hava kararmrg da
olsa, pencereden drgarry seyrediyordum.
Otobiiste yeni askere giden en az yirmi
tane delikanh vardr. iglerinde en ilginci
benim arkamdaki srrada oturan gengti.
Bu geng, ta Samsun grkrErnda Karade-
niz'in iinhi dolaglama ttirkrilerinden biri-
ne bagladr ve hig ara vermeksizin alEak
sesle okumaya devam etti. fua verdili an-
lar sadece daha onlerde oturan ve once-
den iyi tanryp, her iginde kendisine danrg-
trlrnr tahmin ettigim 'Ziya' adrndah arka-
dagtna bir geyler damgtr$ zamanlardr. Bu
delikanh yllar sonra bile kulaklanmda
yankrlanan turhisiin0 Diyarbalor'a kadar
devam ettirdi.
Samsun'dan grktrktan yaklagrk iki saat
sonra otobus, her iki taraftan giderek y{ik-
selen rErk krimelerinin arasrna girdi.
Nerede oldulumuzu sorugturunca Amas-
ya'da oldufumuzu ofrendim. Hele sa! ta-
rafta, dagrn bogrtindeki ampullerle
gergevelenmig'laal kaya mezarlarr' gozti-
me Earpmca iyice meraklandrm ve etrafr
daha dikkatli s0zmeye bagladrm; aman
Allahlm ne giizel biryerdeydik. Salrmrzda
bir rmak ve rrmak krysrnda sra srra yahlar
uzamyordu. Solumuzda ise geriye dolru
gitgide yiikselerek uzaklagan rErk
kumeleri. Otobusumtiz dolu oldulu igin
olsa gerek Amasya'da oyalanmadr. O
guzellikler de daha gormeye doyamadan
5-6 dakika iEinde gozlerimin onii
nden kaybolup gitti. Bir saat kadar sonra
m0stakbel askerin Karadeniz dofiagla-
mau eglilinde hafifge dalmrgrm. Uyur
uyanrk vaziyette Tokat, Sivas, Malatya'dan
gegtifiimizi pek anlayamadan Elazr! civa-
nnda kendime geldim. Ttirkiim0z devam
ediyordu.Krg sofu$unda srcak bir ortam-
da, uykulu uyanrk hayal dtinyasrnda gezin-
menin ve ninnimin verdigi hazla Amas-
ya'ya olan merakrmr hig unutamam.
Ve bu merakrmr yrllarca gideremedim. Ta
ki 1995 yrhnda Erbaa tespitlerinde
gorevlendirilene kadar. Ama ne yazrk ki o
yl da tespit Eahgmalarmrn yolunlulu ve
gorevimin bir ayda sona ermesi sebebiyle
daha once gece goztiyle gordugtim A-
masya'y g0ndtiz goz0yle gormelden ileri
gidemedim. Ozlem 1997 yhna kadar
srirdu. 1997 yhnda Vezirkoprii'de gorev-
lendirildim. Vezirkopr0, Amasya arasr 75
km. artrk bazr hafta sonlarr solufiu Amas-
ya'da alyordum. Irmak krysrndaki girin

caddeyi, bedesteni gargrlarr, ll. Beyazrt
Camii'ni, bimarhaneyi, eski konaklan,
krimbetleri tekar tekar geziyordum.
Kalesine gktrlrmda d0nyanrn en giizel
manzaralanndan biri kargrmdaydl. Giine-
ye dolru Tokat yolu, kuzeydoluya dolru
Erbaa, Erzurum yolu, kuzeybatrya dolru
ise istanbul ve Samsun yolu uzantyordu.
Kale o kadar dik bir dalrn iistunde ki, her
an garglnln igine d0gme korkusunu
Bitlis'ten sonra orada da hissetmiEtim.
O srra mevsim krgtr. Amasya krg mevsi-
minde bile bu kadar guzeldi. Baharrm
yagamak 1999 ve 2000 yllarrnda krsmet
oldu. O yllarda Erbaa tespitlerinden
sonra tesellum gahgmalarrna kalmrgtrm.
Mevsim ilkbahar. Bazr hafta sonlarr
Amasya'ya gidip gehrin drgrndaki gam-
Iklarda uzanrp b0lbiil seslerini dinleyerek
gehri seyretmek benim igin bir tutt<"r halini
almrgtr. Baharda Amasya, bir yegillik de-
nizi gibidir. insan bakmaya doyamaz.
Denilebilir ki; eler Amasya bir elma ise
bunun yansr Tokat'trr. Amasya'dan Tokat'a
dofru yola grktrfirnzda salrnrzda Yegil-
rrmak, solunuzda ise kayahk dag
srralarrnrn eteklerine oyulmug Ferhat su
kanah size eglik eder. $ehzadelerin ve
Ferhatln gehri Amasya'dan Tirrhal'a va-
nncaya kadar dolanrn yeEitlifinde,
yaprsrnda fazla bir degigildik gortilmez.
Tirrhal'r gegince iilkemizin en verimli ova-
larrndan olan Kazova'ya gelirsiniz. dz0m-
leri, sebze ve meyvesi Eok 0nlu olan ova-
dan sonra Balhca malarasr ile Pazar ilEesi
ve Tokat gelir. Tokat'ta da Amasya'mn
havasr vardrr. Kalesi, gargrsr, tarihi konak-
larr, Taghan! ve Gokmedrese'si ile Tokat
da Amasya gibi atalarrmran tabiatr
bozmadan, gehirle dolay bulugturan
gehirlegme orneklerinden birini gozler
onrine sunar. Hem Eehirde yagar, hem
dogadan uzaklagmamtg olursunuz. Aynr
gehirlegme orneli Niksar'da da mevcut-
tur. Tokat'tan doluya dofru yola devam
edilince guzelim Gtimenek'te Yegilrrmak
0zerinden gegip, Topgam yaylalarrm izleye
izleye Gokdere yaylasrna gelirsiniz. Musa
prnannln oradan Kelkit vadisine bakmak,
bulutlarrn iEinden Cennet'e bakmak gibi-
dir. Kmrla krwrla vadiye inip batrya dolru
dondii!0niizde, yoldagrmz artrk karl Do-
fu Karadeniz dallarrnrn sofuk sularrnr
Gtimtighane, Giresun, Sivas illerini geEe-
rek Tokat- Amasya il srmrrnda Yegihrmak'a
kawgturan cogkun Kelkit rrmalrdrr.
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Niksar ovasrndan geEip, dar vadilerde
Kelkit'i izleyin. Hayalinizde kendinizi Kelkit
tizerinde dalga dalga, krvrrm hvnm
suz0luyor gibi dtigleyebilirsiniz. Biraz
sonra Tepekrgla koy0nden Erbaa ve Tag-

ova ilgelerinin iginde bulundulu genig
ve verimli Tagova'ya gireceksiniz. Erbaa ve
Tagova ilgelerinde yetigen, frstrk yegili
yapraln uzerin koyu kahverengi genig
beneli ve krvrr krvrr pileleri ile nefis Thgova
mengei t0t0nler, igte bu ovanrn kuzey ve
giineyindek da! srralarr ile, ovamn kesig-
tigi yamaElarda yetigir. Ovanrn kuzeyin-
dek daglar, Karadeniz'in sahil kesimi ile ig
kesimini ayran Canik srra dallarr, g0ne-
yindekiler ise Tokat ve Amasya illerini
dolu-batr yonunde ikiye ayran Sakarat ve
Yaylacrk da!larrdrr.
Erbaa' nrn 10 km. kuzeyinde, doludan
),uid lilnp, hilal gibi bir yay gizerek Amas-
ya'da kuzeybatrya yonelen Yegilrrmak ile
Kelkt, Kale koyrinde birlegir. Bu birlegme
yeri o kadar ilginEtir ki, insan saatlerce
izleyebilir. Birlegmeyle beraber kuzeye
yonelen sular bir sure iki ayrr renkte karrE-

madan giderler. Sanki birlegmeden aldrk-
larr g0gle koca da! srrasrnr delerek Hasan
ve Suat Ulurlu barajlarrnda soluklandrk-
tan sonra QarEamba deltasrndan Karade-
niz'e ulagrrlar.
Tagova'yl geEince Amasya yolundan
aynhp KrhEaslan geEidi yoluyla dolrudan
Ladik ve Samsun'a giden krsa yola girile-
bilir. Biraz sonra dallarrn iginde, ormanlar
arasrnda tarifsiz guzellikteki Borabay
krater golunti mutlaka gormek gerekir. Bu
giizelliklere bakmaktan kendinizi alabilir
de tekrar Amasya yoluna dirEerseniz,
YeEilrrmak sa! yanrnrzda size lne eglik
etmeye baglar. Yalnrz arada bir solunuza,
arada bir salrnrza gegerek adeta sizinle
oynaglr. Sonunda meghur elmalarrn yetig-
ti!i, elma ve kiraz bahgelerinin arasrndan
gegerek Amasya'ya ulagtrlrnrzda Amasya

, Tokat Eevresindeki guzellikler turunu
tamamlamrg olursunuz.
Bu dola ve tarih guzellikleri ile dolu yol-
culuja doyamadrysanrz, igine turkuvaz
renkli SelEuk ata eserlerinin daha Eok
oldulu Sivas\ da dahil ederek seneye tek-
rar gezin. Ama unutmayn; belki bir ertesi
sene gezinizi Erzincan ve Erzurum'u da
dahil ederek tekrarlamak arzusuna
kaprlabilirsiniz. Q0nkii bunlar bir b0tuniln
parEalarrdrr.

Benden sovlemesi....
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Bir onceki yazrda dostlulun kahrl ve
"acl'I taraflarrna delinmeye, yagamlmza
anlamrm ve derinlilini veren bu noktaya
vurgu yapmaya gahgmrEtrm. Fakat
dostluklarrn yalnzca acryla, yalnzca kahtr
ve iiz0ntuyle agrklamaya gahgmak, bir
gergeklifiin yalnlzca bir boyutuna, madal-
yonun bir yi.iz0ne bakmak gibi olacaltnt
hepimiz biliriz. Qlnku boyle bir gey hem
egyarun hem de insanrn tabiailna aylcndtr.

Q0nKi tiim gergeklikler kendi zrthklan ve

Eeligkilerinin b0tunlO!0 iEinde ele altna-
bilirse ancak o zaman gergek anlamtnt
bulurlar.
insanr insan yapan insandrr; dostluklarr
dostlukyapantn dostlar olduju gibi. Ama
dostlan da dost yapan Sevgi'dir. Bu
agrdan dostluk sevgi olmadan olmaz ki
sevgisiz higbir gey olmaz. -:Rdakarhk,
paylagrm, dayamgma, umut olmadan da
ayakta duramaz. Nukleer enerji kaynaltdr
ruhumuzun, g0nki.i sevgi ve hep il
geylerin yolunu aydrnlatrr durur. Belki de
insan olmann en buyiilu, en sihirli duy-
gularrdrr, gergek dostlar araslnda yaganan

bu duygular. Kolayca kurulamadrklarr gibi
ha demekle de ykrlmaz yerle bir olmazlar.
Hele gokga frrtrna atlagmrg bir gemi gibi
tagryorsanrz bedeninizi, ytrelinizdeki
kaptan kogk0nden ve hayat okyanusunun
t0m hengamelerinde dik kalmay, bat-
mamayl bagarabilmigseniz omiirdag-
larrnnn dayanrqmasryla bu baflarrmz ma-
yasrnr sallam tutmug bir iksir gibi olmaz

mr? Zaten sevgi hikmeti kendinden men-
larl bir mucize degildir; emek ister, gaba is-

ter, incelik istel ozen istel fedakarhk ister.

Yani sevgi tiim bunlarrn bir tiriinti ve onlan
yeniden Eolaltan, biiy0ten ve tireten bir
"ilk-maya" dtr. Demek ki emek harca-
madan sevemeyiz, sevmeyince de emek
harcayamayz. Daha d0zgtin bir anlatmla
"sevdifiimize emek harcar, emek harca-
dr{rmrzr da severiz" . B6yle bir dostluk ve
sevgi anlayEr bulagtct bir hastaltk gibidir
adeta; hep yayrlma, hep yeni yeni "hasta"
lar yaratma egilimindedir. KeEke tun in-
sanlar boyle bir hastahktan muzdarip
olsa...
Sevginin insanrn insan olmasrnln yegane
unsuru oldulunu bildigimizden olsa ge-
rek hiEbir dostluktan bir grrprda uzak-
laEmaz, yan Eizmeyiz. Q0nk0 dostlarrn bir-
birlerinin ttim acrlarrna. kahrrlanna.
affedilmezliklerine katlanabilmelerini
saglayan bir goniil baglan vardrr. Boylesi
zor zamanlarda keman yay kadar gerilse
de bailaa yine de hem kopmamay, hem
de iyi bir nalme vermeyi kerebilirler.
Fakat bir piyango gekiligi degildir ya-
gamadan payrmza duEenler, hele ki
dostlarrmn hig te tesadiif kumpanya-
srndan frrlayp gelmezler omur sofralan-
mza. T0mti bizim kendi ellerimizle seEti-

fimiz, kendi yazgtmva ortak etti$imiz,
kendi kigiligimizin rengine don0gtur-
dt!0m02 insanlardu. Bundan dolay da
onlar bizim aynalanmzdtr. Ayna insanm
kendini gormesini, tammlamastnl saglar
ve dostlar bu yonuyle nirengi noktalarrdrr
dtinya yolculuklarrmzrn. Hani bir soz
vardrr; "bana dostunu soyle sana kim
oldulunu s6yleyeyim" diye. Dostlar bir-
birlerini tamamladrklart tamamlandtklart
igin, birbirleridir de... Ayn denizin tuzunu
bedeninde taglyan, aynr gunegin rgrinda
gozleri parlayan insanla4 aynt umutlann
krnah yiireklerine sahip olanlar belki de ilk
gor0gte bile tanrrlar birbirlerini. Bu biraz
gizem koksa da ashnda pazl'rn (plzzle)
parEalannn bir araya getirilmesine benzer
bir ig dinamile sahiptir. Hani bir zaman-
lann meghur gizgi filmi "voltran" vardr.

Orada herhangi bir giigluk ve tehlike
kargrsrnda birleEerek (samnm 5 kigi idi)
srradan insanlardan buyuk bir kurtanct
dev olugturulugu anlatillyordu. Dostluk-
larrn oluqumunda da boylesi ihtiyaElar
etkili olur. Boylesi butiinlenme ve coEku-
sal sevinElerle dolu insanlardrr ki
"toplumsal birey" olmanrn kaptlartnt
aEarlar...
Her insan da hani bir "o afactn altf'
anrsr vardrr. En anlamh dostluklarrna, en
deferli baglangrglanna mil6thk ve tantkltk

eden. Hani insamn hasrm yiirtig0nde:
tamdr$rmz; bir damlastntn iginde denil
bir tohumunun iginde alacr gorebildigiru
galcAma zamanlandrr o vakitler... Krrmu
bir kubbenin altrndan Ege'nin kar;
lcysrna bakarken, tenhahlrnda bir ye
gecesinin... Ve yine iki hrmrzr Buzba! size

eglik edip damarlarrnzda yol altrken..
Radyodan oteki tarafrn sirtakisi denizir
maviligini ve berrakhgtnr tagtrken sofra-
mza... Hani boyle bir gecenin sabahma
kadar sohbet eder de yakamozlartn par-

lakhlrnda ylkarslnlz ya y0reklerinizi...
Ege'nin Eok gormtig dalgalan bir dostluk
senfonisi galar, kayahklara vtrra u.rra

kendini, size... Ve de algamdan kalma bi:

flamenko ezgisi grn Etn Ernhyordur ruhu-
nuzun kulaklartnda, Endiilus0n lti:
notalarnr sonsuzluiun iEinden getiri:
de... BaEka birine yure$ini agmamn kayg
gemilerini yakmaya baglarsrn ya bir bir'

Onca yhn birikmig cesareti ile "zulada b."

gey bra-lana" diyebiiecek guveni seanig"

sindir fa... Daha bir kana kana iger garab.

daha da mavilegirsin sirtaki ile ve biilt-'
siine brralarsrn kendini endi.il0s notala'
nm... Yani kendi bencilliklerimizin, kayg-
lairmrzrn, duvarlanntn gerisinden Erkara"
dostlulun topraltna adtm atarrz ya bir ke
daha... Boylesi ayrrcahkh sevinEleri bi,.
zaman iginde "gozden rrak, goniilden c.
rrak" kurgunu yaralayabilir...
Japonca da bir kawam var, 'rAI/tE{' di}e
Daha gok psikoloji terimi olara'
kullanrhyor. Bu sdzcuk bebegin her ca:
isteyiginde annesinin memesine sanlma..
mtisamahakarca kucaklamak ve anney-.:

bir olmak isteyigine kargrlk geliyor. Arr.:
bu duygular yetigkinlikte de kendini maf
cubiyet, srlclma, utanE duymaksztn ker.

dini bagka bir insana brrakabilme, keyfin

ce ona yaklagabilme, srrf siz oldulunu.
igin kabul gorme isteli geldinde stirdl
ruyor. Bu yakrn dostluklar igin yaganrlabili

bir iklimin ifadesi oluyor. Qtinku yalntzca

dostlar birbirlerinden higbir kargtltr
beklemeden srrf siz oldulunuz iEin- yara-

mazhklartntza, hatalanntza, gtmarrkltklan-

nrza, bencilliklerinize sabtrla katlanmai-
bilirler. Bu sabr sizin bir nevi duygusa
g0vencenizi olugturur; ve aynl zamandz
kendinizle y0zlegebilme, kendinizi:
aynasrna bakabilme, tekar berrak ptna:-

lar gibi Eallayabilme olanairnr da igen:

Bir insana bagka bir insantn boylesi b"
igtenlikle yaklagabilmesi ve kabul gore

celine inanmast ancak ona emek vern. ,

olmasr ile, onun emeli ile yol almrg olm:'
sryla m0mktndiir.
Ortak nefretlerin uzerinde bir araya gele-
lerin arasrnda dostluk kurulmaz ki kuruls.
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da dostluk olmaz-; ancak ortak umutlar ve
sevgilerin bir araya getirdigi insanlar
arasrnda kurulur gergek dostluklar. Bu
yolla ancak sallam atrlmrg olur yarenlik-
lerin temeli ve temelleri sa$lam olan her
bina gibi en sert frrtrnalarrn, depremlerin
ardrndan ayakta kalmay bagarrr.
Gergekten de herkesin mutlaka haylaz
hallerinin ttim0ne yagam olanall tanryan,
bunlarrn her fay gatla$rnda telafi olanafr,
manevra alanr agan dostluklarr vardrr.
Zaten hig birimiz mukemmel olmadrfrmrz
iEin, sevdilimiz, 0zerinde emelimiz olan
ti.im arkadaglanmrza karEr hep bir genig-
likle yaklagrrrz. Biliriz k her insanrn bir drE
yolcululu birde ig yolcululu vardrr. ig yol-
culuklar oyle kolay kolay Erkrlmaz ve ta-
mamlanamaz. Fakat d0nyevi varhlrna bir
anlam arayan herkes bu yolculuktan
kaEamazda...
Elbette, "nasrlsa beni her Eeyimle kabul-
lenen dostlanm var" diyerek, rastgele bir
avarelikle, ilkesiz bir pecmurdelilin su-
larrna brrakamayz kendimizi. Qunk0 bizim
onlara ihtiyaE duydulumuz onlarrnda bize
ihtiyaElan olabilecelini hig unutmama-
hyz. Bencil hrrs kiiptine donen insanlar
igin bu sdylediklerim kapsama alam drErn-
da kaldrlrndan o ttirden acuzelerin yap-
raklarrnr bile krmrldatmayacaktrr.
lnsan aErsrndan en onemli duygulardan
biri deler verilmek onemsenmek ve bu-
nun ifadeye kavugturulmasrdrr. Birbir-
lerine dostluk andr vermiE olanlar ki bu
and yiirelcten yurele uzanan bir kopr0nun
tizerindeki kocaman bir kitabede yazrhdrr
ve ancak o kopr0den gegebilenler okuya-
bilirler ancak boylesi trlsrmh kavramlarrn
hakknr verebilirler. Tokezlemelerine, yere
kapaklanmalarrna, yamlgrlarrn karanhk
sulannda bocalamalarrna, aldrrmadan
dostlannrn, yeniden panltrh sevinElerini
mayasl olan "de$erliyim, onemseniyo-
rum" duygusunu hissetmelerini sallarlar,
yeni ve daha sallam baglangrElara kapr
aEarlar. Bunlan balrra balrra yapmazlar
mutlaka. Ktig0k bir jest zamanrnda gos-
terilmiE bir incelik yerinde yaprlan bir
elegtiri ve en krt kogullarda bile umut-
larrmzrn kelebegi biT "MERHABA' lan bu
igleve sahiplik yapar. iEte bu cevheri ma-
yadrr ki ewende kapladrlrmrzyere anlarve
deler parrltrsr katar...
insanlarr serrme onlarla dost olabilme
yetenegi, belki insanlarrn en mucizeviyan-
larrndan ve ayrrcahklarrndan birisidir. Ama
insanlarr sewne ve dost olabilme yete-
ne$ini kazanamamq ya da kazanmrg olsa
da zor koEullara direnemefp korkularrnrn
kuyularrnda bolulmug insanlar da vardrr.
Igte bu insanlar, ttpkr ugma yetenelini kay-

betmig kuglara benzerler. Bir kugun varh-

lrm anlamlandrran, golun maviliklerini
yara yara ve bulutlar ve riizgarlarla dans
ede ede ugmalarrdr. Ne buyr.ikyitikliktir o-
nun igin uEamamak. Ya serrmeve dost ol-
ma yetenelini kaybedenler...
Dostlar birbirlerinin hem on hem de arka
bahgelerinde oynama ayrrcahlrna sahip
afacan, hoyratve yaramaz gocuklardtr. Ne
yaparlarsa yapslnlar o bahgedeki yer-
lerinin de!igmeyece!ine dair bir ig kesinlik
duyarlar. Boylesi engin ovalar gibi yu-
rekli olan dostlardrr ki om0r yolcululunun
anlamrnr derinden duyarak kendi kalp-
lerini erdemli bir durugla genigletirken,
dostlarrmn y0refinin de geniglemesini
saflarlar.
Bir atasozu "Dostlarrmza srk srk gidin, on-
lan arayn. Qiinkti yrirtinmeyen yollarr di-
ken ve gah kaplar" diyor. Zamanrn imbi-
linden geEmig bir soz ve gok yahn bir ger-
gekligin anlatrmr ki goyle bir yamlgr tagr-
yabilir insan, hani eski bir ilkokul garkr-
srndan uyarlama bir ifadeyle, "orada bir
dost var uzakta/gitmesel<te, aramasakta o
dost bizim dostumuzdur" diye. Dtigme-
memiz gereken bir yamlgrdrr bu. Hani
dostluk sevgi demektir, emek, gaba ve fe-
dakarhktrr demigtik. Hal boyle iken, goz-
den rrak tuttuklanmzrn gonulden de
lradlglnl nasrl anlamazhktan geleceliz;
"Gdz gormeyince gon0l katlanrr" diyerek
mi?...
Ama baEka bir gergeklikte dostluklann
mayaslntn g0g, alr gartlarda gok daha
sallam tuttujudur. Trpkr gimenler gibidir
dostlar; uzerlerine ne kadar basarsan
daha bir kenetlenerek kargrhk verirler. Ve
bir de ttim ezilmelerine, baskrlanmalanna
ralmen hog bir koku salarlar etraflarrna;
inadrna zulm0n... Boylesine bir gururdur
igte dostluk esseniz de, gijneseniz de,
biEseniz de kotu kokmayacafrz!...
Kahrrh, kasvet ytiklu kitik eEiklerde igimiz-
deki bencil tirkek ve tedirgin duygular
isyan eder ve hani balonun algalmasrnr,
irtifa kaybrnr onlemek igin, "VazgeEilebilir
a!rrhk"lardan kurtulmaya yonelir ya insan,
igte Uph boyle bir egikte belah dostlardan
"VazgeEiver" projelerini dayar ya
onumize... Rahata ermemezi, huzura
kavuqmamza saglamak kastryla... Ne ka-
dar sancrh da olsa yine de "lfurEun kalbe
Eok yakrn, grkarrlmasr tehlikeli olur, yerin-
de kalsrn' halli bir sonuca ulagmakta ge-
cikmefiz; hem yurelinden hem de dos-
tundan olmaya izin vermezsin. iEte bu
eEyanln ve insanrn tabiatrnrn gerefidir.
Olaki bir ihtiras ve korkakhk gukuruna
donrigmtig olmasrn insan... Dik duracak-
sn, elilip b0krilmeyeceksin, yol y0rurken

ve vicdarunrn sesinde olacak kulafrmn
biri, herzaman.
Her viraj ahgta, her engeli ayEta, her zorlu-
gu yenigte ve her yanhgtan bir ders grkarrg-
ta dost olmarun, dost kalabilmenin egsiz
lcvancryla donamnz. Ve ashnda zorluklar
daha da billurlagmamrzn, ikirciklerden
daha arrnarak an duygularla dolmamrzr da
saflarlar. Grindelik yagamln rutininde
uzerlerimize ygrlan kop0k ve curufu bir
kenara atarak, asll cevher olan erdemle-
rimizle rErmak da boyle olanakh oluyor.
Dostlarrmzrn rgrlr tum larytuluklarrmrza
bile ulagarak igimizi yagama sevinci ile
dolduruverirler. igtenlikleri ile yam bagr-
mzda, omuz hizamrzda duyuveririz soluk-
lannr... zorluklar vrz gelir o zaman, Para-
szhk pulsuzlukvrz gelir. Mahpuslukuz ge-
lir o.zaman; karabasanlar, korkular vrz ge-
fr. Ohim vrz gelir o zaman; tehditler, tec;it-
ler vrz gelir...
Ve bir sabah, mutlaka bu kan revan hazan
ikliminin sonunun gelece$ini biliriz... Ve
biliriz bir sabah...
Ve bir sabah sergeler crvrltrlarryla btilbuller
senfonik otrigler$e ve leylekler gaga
takrrtrlarryla geliverirler...
Bir sabah hanrmelleri gizemli kokularrna,
nergisler ve menelgeler renk ziyafeti
sofralannt, gebboylar ve lalekovanlar ise
efsunlu nalmeleri ile geliverirler... Bir sa-
bah alaglar dallarrn, dallar yapraklarrnr,
yapraklar yegilliklerini giyinip alh pullu
gelinler gibi geliverirler.
Bir sabah gokyiiz0, giinegi, ayr ve ylldz-
larryla, ardrndan ig agrcr mavitilile en so-
nunda da perilerin kartopu sefasr bulut-
larryla geliverirler...
Bir sabah denizler yakamozlarryla, nehirler
coEkularryla, plnarlar da serin ve berrak
tatlarrla gollegmelere inat- geliverirler...
Igrfa, umuda, sevince ve mavilile bofiu-
luruz o zaman. Bir ti.rrkri tuttururuz yor0k-
lerin dillerinde keskinlegtirdigi bir zeybek
t0rk0sunti... "Qokertmeden grl<trmda..."
diyerekten. Boylesine kurgun gegirmez-
liklerdir ki turkU tadrnda yagamaya, ttim
bilinmezliklerin ortaslna dalmamrzr sa!-
lar..
Boylesi cogkusal frrtrnalardrr dost y0rek-
Ierin en briyuk grdasrdrr kolay ele gegirile-
medilinden olsa gerek, ruhumuzun en
mutena yerinde saklanz. Ve s0rekli iyi
geylere dolru yol almasr, karanhklarda
bile ilerlememizi saglarlar. Pir Sultan Ab-
dal'rn, tum anlatmaya Eabaladrklarrmr iki
dizede anlattrfr bir s6zii ile noktalyorum
yazrml da. 'Alem giEek olsa, ben an olsam.
/ Dost dilinden tath bal bulamadrm" diye-
rek. Dostlarla dostluk ve sevinE iginde
kahn.

i$
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TITIII{ EII$PERLIOI
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Yiiksekokulun Thnltlmr
Ttitin Eksperligi Ytiksekokulunun Ttitiin
Teknolojisi M0hendisligi Bol0m0 mev-
cuttur. Ti.itiin Eksperlili Yuksekokrlunun
dort ylhk lisans olrenimini tamamlayan
Ttitun Teknolojisi Muhendisleri, ozel tiit0n
girketleri ve Tekel lgletmelerinde t0tun
eksperi veya idari kadroyla yonetici olarak
gorevyapabilmeKedir.
TEYO' nun Tarihi Geligimi:
Akhisar'da e$itim ve o$retim faaliyetini

surduren Tutun Eksperligi Ylksekokulu,

tutun ve sigara endtistrimizin ihtiyag duy-

dulu Tutun Teknoloji Miihendislerini ye-

tigtiren bir yuksekokuldur.
1969 yhnda yururltige giren 1177 sayh

"Tirttrn ve Tiltun Tekeli" yasasr ile Tutun
Eksperligi gorevlerinin Tiitiin Eksperleri

Yuksekokulu mezunlartnca yaprlmast

ongor0lmugtiir. Bu yasa geregi Gumruk

ve Tekel Bakanhlrnca 1975 yrlnda Istan-

bul'da kurulan Tutun Eksperleri Y0ksek-

okulu, lise mezunlarrntn on kaytla ogrenci

alarak olretime baqlamrgtrr. Bolelikle
1929'dan bu yana kurs geklinde yurut0len

tutiin eksperligi egitimi yeni bir gekil ka-

zanmrgtlr. Ogretim s0resi 1978 yhnda 3,

1982 yhnda 4 yla grkanlmrg ve 1983 yltn-

da 2809 sayrh yasa ile ytiksekokul, Istan-

bul Universitesi Orman Fak0ltesi'ne ba!-
lanmrgtrr.

Ogretim stresinin 4 yla Erkarrlmasl ve is-

tanbul dniversitesine ballanmasr ile egi-

tim ve olretim irniversiter bir yapt kazan-

mrg, olretim programrnda ttitlin ve sigara

endiistrisinin geligen ihtiyaglan goz onln-
de tutularak gerekli formasyon kazandrrrl-

masl amaglanmrgtrr. Bu nedenle 1987 y-
hndan itibaren mezunlartna T0t0n En-

diistri Miihendisi irnvanr verilmeye baglan-

mrg ancak bu irnvan daha sonra Yiiksek-

ogretim l{urulunca Tutun Teknoloji tlu-
hendisi olarak degigtirilmiStir. 1987 nlurca

3389 sayrL 1'asa ile tstanbul cian .\khisar a

nakli kararta5unJan ve Ege Universitesi Z-
raat Fa-lcultesine baglanan Yirksekolillun
adr ve baglanhsr 1992 yrhnda yiiriirlnge gi-

ren 3837 sayh yasa ile T0t0n Eksperligi

Yuksekokulu olarak deligtirilmig ve Mani-

sa ilinde kurulmasr 6ngor0len Celal Bayar

dniversitesine ba$lanmrgtrr.

1993-1.994 olretim yhnda Akhisar lica-
ret Odastntn dordilnci.i katrnda sadece 1.

smf ile olretime baglamrg, ancak 2., 3. ve

4. srnrflar istanbul'da olretime devam et-

migtir. Nihayet 1994-1995 o$retimyh ba-

grnda Akhisar'daki gergek binasrna nakil

tamamen gerEeklegmig, Celal Bayar Uni-

versitesi bunyesinde gelecele daha gu-

venli bakrg baglamrgttr.

Tutiin Eksperligi Ytiksekokulu, "Ttit0n

Teknoloji Muhendisligi Boliimti" ve bu b6-

lume balh d6rt Anabilim Dahndan

olugmugtur. Bu Anabilim Dallart gunlardtr:

1- Tutun Endtistrisi lgletmeciligi Anabilim

Dah,
2- Ttit0nc0lirk Politikasr Anabilim Dalt,

3- Tuttin Teknolojisi ve Kimyast Anabilim

Dah,
4-Tiitun Yetigtirme ve lslahr Anabilim Dah.

Tiitiin Eksperligi Yilksekokulu Celal Bayar

dniversitesi biinyesine ballandrktan son-

ra 1994-1995 olretim yhnda 50 kigi,

1995-1996 yhnda 51 kigi, 1996-i997 y-
hnda olretim yhnda 47 kigi mezun ver-

migtir. Aynca 1995-1996 olretim done-

minden itibaren daha onceki yllarda iki ve

0E ylhk mezun olan tiit0n eksperlerine ilE

yl s0re ile intibak programr agrlmasr, Celal

Bayar Senatosunca onaylanmrgtrr. Boyle-

likle, intibak programlna hak kazananla-

nn, bir ylhk intibak programlndan sonra,

iki ylhk mezun Olanlarrn Og0ncu srmfa, iiE

yrlhk mezun olanlann dordirnc0 srnrfa de-

vam etmeleri sa$lanmtgilr.

TEYO'nun idari Kadrosu
Yiiksekokul M0dtirii
DoE.Dr. AltayUgur GUL
MiidtirYardlmcrsr
Yrd.DoE.Dr.Serpn OOen
MiidtirYardlmcrsl
Yrd. Dog. Dr.Aysun TOKIMKOG LU

TEYO' nun Ogretim Flemanlan
Doq Dr. .{ltal U!'-:: CU'
\:: ):< l: Se=- Ol1\
\ :c. Drc. Dr-\:unTO KI"IAKOQ LU

\ rd. \. Dr.Airmet OrfuRx
Yrd.Doq.Dr. MeltemSESLi
Uzman Sultan TA$KIRAI'I

Tiitiin Eksperleri Ytksek Okulunda
gtirtilen derslerden bazllarl:

l.SINIF
Temel Matematik, Genel Fizik, Organik

Kimya, Botanik, Temel Hukuk, Ttitun Bil-

gisine Giri5, Temel Bilgi.Tekno.ttull., Ikti-

sat Cirig, Biyokimya, Temel Bilgisayar

Bilimleri

2.SINIF
Mahne Bilgisi, Malzeme, Tilt0n BiYo-

kimyasr, Trit0n Tarrmr, T0t0n Zararhlan,

istatistik, iqletme Yonetimi, Makro
Ekonomi, T0ti.rnde Ktrtm ve Kurutma

Telmikleri, Miihendislik Mekani$i, T0tun
Hastahklan, Tuttin Laboratuar Tekni$i,

CenelMuhasebe
3.SINIF
Isrtma Havalandtrma ve Klima, Yoneylem

fuagtrrmast, fuagtrrma Yontemleri, dre-

tim Yonetimi, Yonetim Organizasyonu'

Uluslararasr Iktisat, Tutun Ekspertizi,

llcaret hukuku, Personel Yonetimi, Titin
Bakrmr, Ekoloji, Uluslar arasr Pazarlama,

4.SINIF
ig Hukuku, Tutun Harmanlama, Tuti.rn

Ekonomisi, Ttitiin Manipulasyonu, Finan'

.#;
Bg
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sal Tablolar Analizi, Tritun Genetili ve Isla_
hr, Ttiti.incriliik Politikasr, Sigara Uretim
Teknikleri, Ig Fttidri ve Planlamasr, Maliyet
Muhasebesi, Finansal yonetim

Okulda Ahnan Bazr Mesleki Derslerin
Ana BaEhklar Halinde igerikleri:

Ttittin Manipi.ilasyonu ders kapsamr:
.Ttitrin maniptilasyonuna girig, .Ekici
iglemesi, .Ahcr iglemesi, . iglemede
kontrol ve denetim, .Uluslar arasr
standartlarda modern iqleme tarz ve
teknikleri

Tiittin Bahmr ders kapsamr:
.T0tiin yaprafrnrn fermantasyon ve
bakrm iglemleri agrsrndan ozellikleri,
.Trittn balamrmn 6nemi, .Ti.itun yapra-

lrmn fiziksel ve kimyasal yapnlnln balcm-
da ve fermantasyon olaynda etkisi,
.Bakrm ve fermantasyona tabi tutulacak
t0ttinlerin iglenmesinin onemi, .Denkle-
me tarzlan ve denk gekilleri, .Ekiciden
teselltim0 yaprlmry ve mtilhal<attan gelen
gayrr mamul t0trinlerin alnlgr ve bakrm_
lan, .T0tunlerin bakmrnda uygulanan
tegvikler ve onlemler, .T0t0nlerin
iglemeden onceki bakrmlarr ve bunlara
iliEkin iglemler; . Fermantasyon ve gegitle_
ri,.Fermantasyonun tanlmt, .Mamul on-
cesi ttitrinlerin fermantasyon gegirmeleri-
nin onemi, .Fermantasyonun geligimini
etkileyen faktdrle4 .Dofal fermantasyon
ve ilrmh , giddetli seyreden geEitleri

Tiiti.in Tarrml ders kapsaml:
.Trittin0n ekonomik onemi,.Ttitiin eko-
lojisi ve gewe istekleri,.Ttit0ntin iklim
istekleri, . Ttit0niin toprak istekleri,. TiJt0-
ntin besin istekleri ve gtibrelenmesi, . Turk
tutunlerinin tanmr,.Fide yetigtirme tek-
nikleri, .Tarla haarlama , gubreleme ve
t0t0n dikimi, . Tutun tarlasrnda uygulanan
bakm iglemleri,.Tutirn hasadr ve rtizit-
mesi, .Ttitinlerin kurutulmasr ve lerut-
ma hata ve kusurlarr,.Tavlama Eekilleri,
.Amerikan t0t0nlerinin tanmr, .yaprak
t0ttintipleri

Tiiti.in Ekolojisi ders kapsamr:
.Ekolojiye girig, .Ekolojik faktorlerin
tanlhmt ve kargrlkh etkilegim karakteris-
tikleri, . T0tiin ekolojisi

Tiitiin Bilgisine Girig ders kapsamr:
.Sanayi hammaddesi olarak ttit0ntin

6zellikleri, . Tuttinlerin tasnifi, . Diinyada
baghca ticari tiit0n tiplerinin ozellikleri ve
iiretildigi bolgeler

Tiittin Zararhlan ders kapsamr:
.Bitkilerde gor0len genel zarar belirtile-
ri,.Ttittinde g6r0len onemli zararllann
tamnmalarr , . Biyolojilerive savagma yon-
temleri

Botanik ders kapsamr:
.Histeloji, .lletim demetleri, .Fizyoloji 

,
. Sistematik, . Tutiin Bitkisi

Tiitiin degerlendirme ve ekspertiz ders
kapsamr:
.Ttit0n pazarlamasrna girig, .iglenmiE
yaprak t0tun pazarlamasr, . Fiyatlandrrma
yontemleri, .Ttittin deferlendirme ve
pazarlamasrna iligkin mevzuatrn incelen-
mesi

Harmancrhk ders kapsamr:
.Harmanrn ve harmancrhlrn tanrmr,
.Ti:trjn harmanlamasrnrn nedenleri,
. Harman regeteleri ve harman tipleri ,
.Ozel harmanlarve mamuller

Fabrikasyon ders kapsaml:
.Fabrikasyonun genel tammt, .Sigara

uretimi, .Soslu amerikan tipi sigara iireti-
mi, .Fabrikalarda toplam kalite kavramr
ydnetim organizasyon sorunlarr, .Sigara
ve insan iligkileri ile sigaranrn zararh etkile-
rini azaltma yontemleri

Tiit0n Politikasr ders kapsamr:
.Tarrm politikast tanrmr ozellikle-
ri,.Yonlendirici tanmsal potitikalar ve o-
zellikleri, .Ttittrn politikasr ve yaprsal
ozellikleri, . Tekel ve ttttun tekeli, . Trirkiye
tutun politikasrru olugfuran organlar ve
yasal dtizenlemele4 .Ttirkiyedeki planh
donemdeki tutiin politikalannrn irdelen-
mesi.

Altay Ugur Gtil , 1967 yrhnda Artvin'de
dofimugtur. 1983 yrhnda girdili Kara-
deniz Teknik dniversitesi Orman Fa-
k0ltesinden 1987 yrtrnda ', Orman
Mtihendisi " unvanl ile mezun olmug-
tur. Aynr yl , KTO Fen Bilimleri Ensti-
tusunde lisansustr.i elitimine baEla-
mE , 1990 yrhnda " Orman ytiksek
Mtihendisi " ve 1995 yrlnda Orman
Mtihendisliginde " doktor " linvanr ile
mezun olmu$tur. 1988 yrhnda KTd
Orman Fakdltesi Orman Amenajma-
nr Anabilim Dah 'nda aragtlrma go-
revlisikadrosuna atanmlEtrr. 1996yr-
lnda askerlik gorevini yerine getir-
migtir. Aym yrl , KTd Orman Fakultesi
Orman Amenajmanr Anabilim Da-
h'nda "yardlmcl dogent" kadrosuna a-
tanmrg ve 1998 yrhnda Orman Ame-
najmanlAnabilim Dah'nda " doEent "
unvamnr almlgtr. 1999ylhnda Orman
Amenajmam Anabilim Dah 'nda ve
2001 yhnda Celal Bayar dniversitesi
Uygulamah Bilimler Y0ksek Okulu '

nda " doEent " kadrosuna atanmrytr.
01.05.2002 tarihinden itibaren Celal
Bayar dniversitesi Ttitun Eksperlili
Yuksek Okulu Mtidtirltigti gorevini
yurtitmektedir.

BAgARILAR
Celal Bayar dniversitesi TiitUn
e<sperteri Yilt$ek Okulu Miidtiirltigti

Ugur qiN'ri krtla4, yeni gOrwinde
baganlardil€riz.

lsdnosuna atanan Dog. Dr. Altay.
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Onu ve ailesini altmrgh yrllardan
tanrdrm. Dogup briytidrigrim Sa
AlaEam ilEemden, Babasr
Ahmet EMSI-{N bey, ilge Tekel
Miidriruydri. Bu vesile ile dewem eski
bir Tekelcinin ofluydu. Kader bizleri
1967 yrh Tekel Enstituleri Tutun
Eksperlili srnavrnda birlestirdi.
Sonrasr okul donemi ve uzun s[.iu

olan t0tiin eksperligi meslegimiz..
Devrem mesleginin olumsuz dan
yagam gartlanna ragmen.
tadrna varmantn mutlulugu i
gabalamrgtr. Bunu iE iEe olduiu
kurum personeliyle, tuttn ekicisile
ve meslektaglarryla paylagmrgtrr.
Yemeyi iEmeyi seven biriydi. Bu
nedenle kilolu ve gobekli olugundan
gobek lakabryla da aynca arulrdr.
Onu en iyi tamyanlar; eminim ki masa
ortamrnda birlikte olup sohbete
kahlanlardrr. Kendisi Hulmk Fiakiil-
tesinden aynlmry olmaslndan, olaylan
ve konugmalan bile hukukga defer-
lendirmigtir. Yagam gewesiyle banglk,
esprileri Eok seven ve bazen kendisine
fazla taldanlara ktis olmayan, negenin
az oldulu ortamda dahi anlatrlanlara
kendine has gulmesi ile arularda yer
alacaktr.
Onceki yrllarda baEarrh bir bypass
ameliyatr gegirmigti. Yriksek gekeri de
vardl. Samsun da gorevli iken bir
keresinde tesadrifen birlikte geker
olEiimii ve muayene amacryla fakul-
teye birlil<te gittik. Yaprlan olEumden

sonra hig unutmam, dolctor hayretle
" Siz buraga gilrugerek mi geldiniz? "
dediginde gekerinin 485 oldujunu
derhal yo$un bakrma yatmasrnl oner-
di. Dewemde gortintu olarak hig te-
laglanma olmadr Onunla en son
Samsun'a izinli gittigimde gorugtuk,
iglek caddede yuriirken kargrdan ses-
leniyordu., bulugtuk dgam saatiydi.
Biraz kilo vermigti. Israrla beraber ye-
mek yemefii teklif etti, birlikte olduk.
iki eksper bir araya gelince ',Tiltun
Anbanndan Qtkamaz" tabirini Eakrr
keyif yerine getirdik. iyi kot0 koca otuz
yllm tizerinde bu kuruma hizmeti
gegmigti. Kurumdaki son uygulama-

lardan ve de eski samimi havann yiti-
rilmesinden son derece gikayetEiydi
ve hakhydr da, bir sure sonra Anka-
ra'ya tedaviye grttigtni ogrendim. Kalp
sorunuyla ilgili olarak. Ne yaak ki belli
tedavi suresi akabinde acr haberini
aldrk.
Hayat Eok krsa, er geg akrbet geliyor
baga, geriye brak giizel -am, baki
kalan bir hog seda...
Sevgili dewem; Seni tanryabildigim
kadar sana ait gizgilerinle sunmaya
qalrytrm. Anrlarda hep gonlirmuzde
olacaksm.
Allah'tan rahmet diliyorum. Bagrmz
sa! olsun.

$emsipaga Bahm igleme de dersha-
nedeyiz...
Ortada uzun bir masa. !'anlnce
sandalyelerde karsrhkfu 3,r;-a: r-P:'r
ERASLS re l.u Kee: :r:s-frr -1&

iukselx {F<!e {.:ru€+€rid: ttriranm-}a:
otLrrrdarca o'tra;'" r{e:iie: rDel:
lhlrrgr le l{crrtkac Zekal orJa:
*'5prdr
ALPAY Ak€ama bir elsnek alsak',e-
ter. Memleketten gelen Brahmar: :--
si yumurtalar Eift sanh, yerli pasbrr_-,:
peynir, sucuk, enstit0de Eahqan ,\1e: -

met' den de garaplar.... Akgamh'ne-
mefimiz hazrr... diyerek guliig-
yorlardr.
Alqam Cevizli'ye geldiklerinde frnr--
dan bir elmrek alarak lojmana nege i1:
gidiyorlar. Tavayr grkanp algam y,e-
meklerini hazrrlamak istiyorlar.,{rna
ne pastlrma, ne sucuk, ne de yumur*:
var... Kim yapar bu igi diyerek Cerii
karakoluna gidip gikayetEi oluyorlar...
Ertesi grin dershaneye geldiklerinde
kemikkrran Zekai ayaklarrnl pencere-
ye uzatmlg yuzunde muzipEe bir ifa-
deyle mnldanryordu:
Yumurtayr srcak suda haElamam,
haglamam
Thze sofan olmaynca baglamam,
baElamam
Rakr garap olmayrnca yekte...
Yekteyavrumyekte
Pastrrmalaryilkte
Ne olursa olsun Delikanhhkta
Srnrfta bir kahkaha yrikselirken
ALPAY Sakrn Cevizli'ye gelme!
Egkalini Karakola bildiririm diverek
sitem edivordu...

ALPAY HRA$LAI1'III
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Bakanlar Kurulu Kararlan

2OO2 YILI

Gtirevlendirme
Madde 1- T0ttin [retim ahm ve satrmnrn
desteklenmesi konularrnda Tutun. Ttitrin
Mamulleri Tirz Ve Alkol igletmeleri
(TEKEL)Genet M0diirl0gti goievlendiril-
mistir.
Deitekleme ahmlan ZOOZ/Zsavrh bakan-
Iklararasr Tuttin lfurulu Kararr'nda belirti
len esaslar dahilinde t0tiin 0reticilerinin
2001 ylmda urettikleri tam mahsul halin-
deki Trirk tipi t0tunlere uygulanrr.

Almlarda Uygulanacak Esaslar
Madde 2- Diinya piyasa fiyatlarr, maliyet-
lerve uygulanmakta olan ekonomik proo-
ram goz <in0nde bulundurularak;
a)2001 yh uninu ekici ttitr.in piyasalarrnda
randrman nispeti %80 ve itdha vuksek
tiittinleriginuygulanacakfiyatlar; "

Biilgeler Fiyat( TUKG)

Ege

Karadeniz-Marmara

Dogu(Bitlis-Mutki
Hizan- Kavakbagr-Yolalan)

Do!u(Diferleri)

%10 fazlasr aqrlan bolgelerde riretilen
h.ttfinlerin agan miktarr randrmanlarr
karyltgr fuatlardan %50 indirim yaprlarak
sahn alnacakhr. Aym karann 7 hci mad-
desi gereSnce kontenjan verilmedidi hal-
de uretilen tutti'nler alm drgr brralaladaktrr.
c) Balanhklararasr Ttitrin l(rrulu'nun
20ffif2 sayrh l{arannn 8 inci maddesi
esaslan Eergevesinde ; tiretim dewesinde
zarnanszve amag drgr zirai mricadele ilacr
kullanan 0reticilere ait yuksek degerde
ilag kalntsr tagyan ve analiz sonuqi-arMa
tespit edilen karbondisii4fur (CS2)-kahhtr
miktarlan 30 ppm deleri tizerinde bulu-
nan trittinler randrman karsrhdr fivat-
larrndan % 50 indirim yaprtlrik sltrn
altnacaktrr.
d) . Ege , Karadeniz ve Marmara bolgele-
rinde sozlegme yapan ve isteyen ur6tici-
lere balya baqrna 20.000.000 - TL. avans
verilecektir.
HarcamaYetkisi
Madde 3- TEKEL Qenel Mtidurltiq0
Destekleme kapsamrnda satrn ahnEn
ttitinlerin bedellerini odemeye , bu karara
konu ttitrinlerin bakrm ve islemeleri icin
sarfr gereken iEgilik ucretl6rini, naklive
giderlerini , sargr levazr mat masraflannr ve
ambar zararlanna kargr yrirtittilen muca-
dele kullanrlan ilag ve eki-pman bedellerini
l€r$rlamaya , iggisi bulunmayan iElet-
melerde mutat olan tahmil, tahfye velb-
bora iglerinin ikmali igin piyasaddn hizmet
satrn almaya , ihtiyag duyulan depo ve
iEleme tesisleri ile yapraktuttin muamelatr
ile ilgili buro hizmetlerinin yiirtitrilmesini
teminen bina ve tesis kiralamava mevcut
bina , tesis ve araElar iEin gerekli her ttirlu
baklm ve onarrmlarr yaphrmaya yetkilidir.
Destekleme kapsamrnda yukarrda yeralan
harcamalar her ay Hazine MirsteEirlrgrna
ve . OzelleEtirme ldaresi BaEklnh[rna
bildirilir.
ikramiye
Madde 4- TEKEL Genel Miidurliid0nce
yaprak ttitrin ihracatrmn arttrnlmasi yurt
iEi tutun mamullerinin kalitesinin vijlisel-
tilmesi ve kaliteli tutun iiretimind-e istik-
rarrn sajlanmasrm teminen , ekicilerin ka-
liteli tutun yetiEtirmelerini teEvik etmek ve
!9slql-de]lgk qmacryla riretilitere toplam
10.000.000.000 (on milyar) Ttirk Lirasr
ikamiyeodenir.
Tiitiin imhasr
Madde 5- Stok fazlasr olmasr nedenivle
uzun vadede dahi drg satrgrmn yaprlmaya-
cagr v.e ig harmanlaida kullanilmayaclgr
anlagrlan iElenmig ve iglenmemiq tritud;-
re luztimsuz balcm ve sair masraflar vap-
mamak iEin , onceden Hazine Must6gdr-
Ilrna bilgi vermek kaydryta ;
a) Ambarlardaki 2000 ve daha eski vrl ririi-
n0 tiitunler ile 2001 yrh iirun0 islenmemis
Dolu ve G0neydoiu bolgesi iutunlerinl
den ihtiyag fazlasr olup , TEKEL Genel Mti-
dtirluliince imhasrna liizum gor0len t0-
tiinler,
b)lEleme sonucu ortaya grkan , ic ve drs
talebi olmayan Ege Bolglsi hariE arrzali
kapa nevi tiitunler ile Do[u ve Grineydolu

bolgesi tiit0nlerinin i$lemelerinden
grkacak krrrk t0tunler ve 

-arrzah 
BG nevi

tritunle4
TEKEL Genel Miidtirl0i0nce tegkil
edilecek ug kigilik bir heyet marifetile
tespit olunacak rapor vetutanak sonuqla-
rrna gore TEKEL Yonetim l(rrulu Kaiarr
ve ilgili D_evlel Bakanllrnrn onay ile yeteri
kadar TEKEL Miifettis-i nezaretinde imha
edilir. (a)ve (b) bentlerine gore imha edile-
cek tutrin bedelleri ve imha masraflarr
destekleme hesabrna gider olarak
kaydedilir.
IgveDrySatry
Mgdde 6- iElenmiE tuttinlerle , iglenme-
mig ttitrinlerin ahcrlara veya rigunc0 Ea-hrslar tarafrndan standirdrn-a uygln
olarak yurt iginde iElenmesi kaydryli-drg
alcrlara , Ttirkye deki ttitrin triicarlannd
veya sigara imalatErlarrna piyasa kogul-
lanna gore satry , TEKEL Yonetim Kurulu
Karan ve ilgili Devlet Bakanrnrn onay ile
yapilrr. Ancak , devlet nam ve hesabrna
ahmr yaprlan stoklardaki tuttinlerin
gerektigi takdirde maliyetin altrnda ihrag
edilmesimiimktindrir. Bu durumda . ihrai
fiyatrnrn tespitinde TEKEL y6netini
[urulu yetkilidir. ihracat sonrasrnda ilgili
pevl91.B.aka1llrna ve Hazine M0steEaih-
gma bilgiverilir.
StoklarArasr Aktarma
Madde 7- TEKELYonetim Kurulu. I{uru-
luEun sigara fabrikalarrnrn ihtiyacrna
uygun olarak, TEKEL Genel MtidrirLi-
giinun ilgilendirildili Devlet Bakanhlrnrn
uygun gonigu iizerine Hazine M0ste-
garhlrnrn bagh oldugu devlet bakanh-
grndan izin almak suretiyle yl igindeki ge-
gerli cari piyasa fiyatrnd-an bealti nakd-en
odenmek kaydryla destekleme stokundan
idare stokuna aktarma yapabilir.
Finansman
Madde 8- Bu Karar uyannca ahnacak
tutu_nlerin ahm ,bakrm ,ijleme giderleri ve
bu. Kararda yetki verilen di$er- hususlar-
daki finansman ihtiyacrnin butgeden
velveya TEKEL Cenel ivludurltiq0 ta'rafrn-
dan kargtlanmasl esastlr.
Destekleme gdrevi nedeniyle TEKEL Ge-
nel Mudtirlugunce sallanan ana para ve
tinansman maliyetleri , bu gorevden do-
gan her turlu zdrar desteklime hesabrn-
dan karErlanrr.
Kar/ZararDurumu
Madde 9- Bu Karar uyannca ahnan ,
iglenen veya satrlan t0iunlerden dolavr
husule gelen geEmig yl karlan Hazine ye
irat kaydedilir. Gegmig yl zararlan ise
Hazine.Mustegarhgi nrn 

- 
britgesine bu

matsatla konulacak odeneklerle ve/veva
mahsup yoluyla kargrlanrr.
Y0rOrliik
Madde 10- Bu Kararg/112002 tarihinden
gegerli olmak 0zere yaymr tarihinde
yririirl0ge girer.
Yiiriitme
Madde 11- Bu Karan Hazine Mtistegar-
hlrnrn bagh bulundufru Devlet Bakani ile
T.EIFL G enel Mridtirltilrinun ilgitendiril-
digi Devlet Bakanl m0Etdreken yrirtittir.

3,000,000

3,050,000

2,700,000

2,550,000
Giineydolu(Bucak dahil)

olarak tespitedilmigtir.
Randrman nispeti daha d0srik olan
tutunlerin fiyatlan, yukandaki rakamlann
80' e bo[inmesi il6 bulunacak tutann .
randrman nispetleriyle garprlmak suretiyle
nesaDlanacal(tlr.
b)Baianhklararasr Tiitun Kurulu,nun
2000/2 sayh Kararrnrn 6 mcr maddesi
gerefince kontenjanrmn % 10 ' undan
fazlasr agrlmayan bolgelerde tiretilen
tritunler randrmanlarr kaigrhgr fiyatlardan,
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Levent gargrsrndaki biifedeyim; leblebi-
gekirdek, igki, sigara tiiriinden geyler

satan bir bufe. Biifedeki iki grrak birkag
yrl 6nce krrsal alandan g6gen ailelerin
gocuklan, ekmek parasrnt grkarmaya, eve

uE-beg kurug gotrirmeye galryan genEler.

Tutiin artrk giftCrye para getirmedigi igin
gogen insanlardan bunlar...

On0mde iki bayan mugeri var: tliri
Muratti, dileri de ozd marta'Cad6"
istedi: Ikisi de ma'crrt, goculdar hernen
verdiler.

- Samsun'dan, o t0tun diyanndan analan-
babalan goEmek zorunda lclan bu go-
cuklar, sattrklan mallar yiiztnden yollara
d0g0p grraklk yaptrklarrrun farlanda bile
degiller. Yabancrlar gelmig, tttiin elde
lolmq, onlar da gogm0gler...

- Tiirkiye'nin 15-20 yrl once tiitun ve

sigarasr doviz getirirken bugiin ne olmug;
yerli sigara 0retemeyen bir ekonomi;
gokuluslu girketlerin tekeline solanlan

sigara ve t0t0n piyasasr; yerli t0tun yerine

yabancr t0t0n giriyor; yerli fabrikalar ve

Tekel "6nce zarar ettirilip sonra
yabancrlara pazarlantyor" .

Sonugta tiit0n ve mamulleri, ylda Tiirk
ekonomisine 3 milyar dolar agrkyiikltiyor.
Muratti ve Cigarillos satarak hargltltnt
grkaran gengler, bu sattlklarrrun kendi-
lerini bu hale getirdiginin farkrnda bile

dejiller. T0rk ekonomisindeki krizin de...

Sistem nasll gahgrr?

Sistem zaten bdle gahqrr; bireyler grplrup
cep harghklannl ya da aile gelirlerini
kazandrklarrnt santrlar; hatta "k6geyi
donenler" bile olur. "SokaKaki adam"
on0ne konan kogullar iEinde "elinden ge-

leni yapar" . Cigarillos'u satarak para ka-

i..

zandllrm sanr; ama ailesini batrran, T0r-
kiye'yi batrran'Cigarillos'tur; birey onu bi
lemez; onu devletin, Meclis'in, htikiime-
tin, iggi sendikalarrmn, tiniversitelerin,
meslek odalannrn bilmesi gerekir.

Peki, onu kim b6yle yapar? Onu "bO-
yiikler" ; btiy0k politikacrlar, buyiik
b0rokatlar, b0y0k sermaye... Yerli iiretim
t0t0nde, gayda, muzda, otomobilde, ku-
magta, efitimde, safhkta ortadan kal-
karken yerini yabancllar doldurur.

Siyasilerin, b0rokatlarrn ve patronlann
gokuluslu girketlerle beraber ig gordukleri
d0zende igler b6yle yiir0r.

Hlrs, tiiketim, teslimiyet...

Ondan sonra bufedeki gocuiu sistem
tahrik eder. Kogeyi donmenin yollannl ara
der. Daha fazla Cigarillos, daha fazla
yabancr mal sat der. Satamryorsan devle-
ti soy, bankalarrn igini bogalt diye dgtitler-
de bulunur.

Sonug mu?Artan d9 agilq dg borE, kapa-

nan yerli fabrikalar, btbrury'en i+sidik..

Sifdsilerirl pabqtarn l€ ba btioHa-
nn glhirslr Sileb tik bc
ettilkr-ffiHllb61hyi&:
Ilcwibn1ry?
D€ryb' ler $stE ri Arde aeg{trmeaen
sadece ah|cr bir b(imde "lcrrumlagbnr-
h'. Tthln, gay, sigara, beyazlar, otomo-
bil ve hatta "alcl" yine drgardan geleceKir.

dkenin ydnetimi siyasilerin, patronlarln,
biirokatlarrn ve en onemlisi, "dryardakile-
rin" elinde olacaKtr.

iggiler, giftgiler, memurlar, yerli sanayiciler

ve hatta yerli bankalar bile bu "oligarginin"
tekelinde kalacaktrr. lggiler, Eiftgiler,
memurlar ve yerli sanayiciler mi? Onlar;

b0fede gahgan genElerin durumundadtr-
lar. Bir Eeyler yaptrklannr sanan, ama
higbir geyyapmayan: DerviS'ler ancak, bu
di,izeni kurumsallagttrlrlar.

Bu resim deligir mi?

Bu resmi toplumsal demokasi degigtirir.

Qrkar gruplanmn kendi grkarlanru koruya-
cak bir bigimde sistemde egemen
olduklan bir dtizen; t0ttincOntin kendi
iir0niin0 CU$ kargrsmda koruyabildili;
yerli Oreticinin kendi iiretimine egemen
oldulu bir sistem; yani ulusal bir sistem'

lMFnin ve Dunya Bankasr'mn "memurla-
rrna" teslim edilen bir 0lke, "btifedeki
gengler ile yabancrlara hizmet eden dar bir
elitten bagka kimsenin bulunmadrfr" bir
toprak pargasr haline ddnmeye mahk0m-
dur. Aynen adt konmamtg bir som0rge
gibi... Cumhuriyet 1O.l2.2OOl

T0rkie'de, 2005 yrhnda Formula 1 dti-
zenlemek igin galgan Tiirkiye Otomobil
ve Motor Sporlarr Federasyonu (TOMS-

FED), projeleri igin higbir t0tun firmastntn
destefini almadtklarrnt bildirdi. TOMS-

FED'den yaprlan yazrh agrklamada, ytir0r-
lu}<te bulunan 4207 sayh yasanrn defig-
tirilmesi iEin federasyonun herhangi bir
gaba ve bagwrusunun bulunmadrlr belir-

tildi. Agrklamada, goyle denildi: "Bazr gev-

relerin 0lke yararna olan bu projeyi asilsz
ve dolru olmayan bilgilerle delerlen-
direrek, kamuoyunu yanhg bilgilen-
dirmelerinden rahatsrzhk duymaKayz.
Avrupa Birlifii'ne girmeye gahgan T0rki-
ye'de birlilin kararlartna paralel olarak bi;-
ler, Olkemizde Formula 1 projesinde t0lur
reklamlartna yer verilmeyecelinin garal-.

tisini verebiliriz. " 05 1o4'2002 nttrnsnbc

Ed hri Sgra Fdbrknda a1'soru
l-rllh ffin dracdc Abancakta";
lsrkda gOnderilen teblir-

gnna, r-uetirnin 3O Haziran 2002 tarihl'r:*
durduruIaca$r bildidldi. 197 kadrolu igE-

nin tayini Adana, Malatya ve istanUut sga-
ra fabrikalanna,24l, gegici igginin tar:-r
ise Sasah'daki Qamaltr Tuz igletmes -t
grkarrldr. 06tvlays2002D0qe

Ozelleqtirme Y0ksek Kurulu (OYK), 11:
ylhk lzmir Sigara Fabrikast'ntn eski tgk-

nolojiye sahip olmasr, diig0k kapasite-
sinden dolay verimlilik ve kdrltltk yc

nunden ekonomik gereklere uygun olma-
masr nedeniyle kapatrlmasrna kararverdi.
Ozellegtirme idaresi Bagkan Yardtmctst

Nazime G0rkan imzastyla 1 ltlayts 2002
tarihinde Tekel Genel M0diirl0!0'ne
gonderilen gerekEeli kararda, izmir Sigara
Fabrikasinrn Tekel'in trretimde bulunan
en eski sigara fabrikasr oldulu, 1884 yltn-
da Reji idaresitarafrndan kuruldu[u, fabri-
kadah makinalann ise alrhkh olarak
1967 yhna ait oldulu ifade edildi.
nYatrrrm yaptlmadt" Fabrikada 200C
yhnda 709 ton filtreli, 809 ton filtresiz ol-

mak Uzere toplam bin 579 ton sigara

trretildili bilgisin yer verilen. gerekgede.

"Eski teknolojiye sahip olan lzmir Sigara

Fabrikasr, 1975 yltndan bu yana zarer et-

mekte olup, ekonomik verimliligini yitit-

migtir. 1999 yh zarart 1.7 trilyon lira, 200C

iAe
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yh zaran ise 3 trilyon lira olan fabrikann.
krsmi revizyon ve ek yatrnrnlarla dahi ran-
tabl gahgtrrrlmasr miimkun g6runmemek-
tedir. Difer yaqdan Balhca Sigara Fabri-
kasr'na 4 adet sigara imal makinasr a[n-
mrg olup, bu yl iginde makinalann iglet_
meye ahnmasr planlanmaktadr. izmir
Sigara Fabrikasr'nda yaprlan tiretim mev-
cut fabrikalar tarafrndan karErlanabi-
leceldir. Halen fabril<ada 44 memur,23S
daimi igEi, 258 geEici iggi istihdam edil_
mektedir" denildi.
Kapatrian diger igletmeler OyK, ayrrca
Adapazarr ve Diizce yaprak Tiitrin iglet-
meleri ile Gemlik Sungipek ve Viskoz Ma_
mulleri Sanali lgletmesi kapatrlmasrna,
Tekel'in Qanlcrr, Sekili ve Tirzluca kava
tuzlalarr igletmeciliginden Eekilmesine ie
karar verdi. Soz konusu kararda su
ifadelere yer veriliyor:
"OYl( ayrrca Adapazarr yaprak Tltun iglet-
mesi M0dtirltifu'niin Marmara Bolge-
si'nde 17 Alustos 1999 tarihinde meyda-
na gelen deprem sonucunda idare binasr
ve tut0n depolarrnrn tamamlnln Eokmesi,
memur ve igEilerinin Tekel,in baEka birim_
lerine nakledilmesi, mahalde t0itin 0reti-
mi yapilmadrgrndan iglevini de kaybetmiE
bulunmasr nedeniyle kapatrlmasrna; Diiz-
ce Yaprak T0ttin igletme Mudrirtufri'nun
mahalde tut0n riretiminin azalmasrna
ball olarak iElevini tamamlamrg olmasr
nedeniyle kapatrlmasrna; Qankrr. Sekili ve
Tirzluca kaya tuzlalarrnrn verimlilik ve
kArhlk yontinden ekonomik gereklere
uygun olmamasr nedeniyle igletme-
cililinden Eekilinmesine; Gemlik Sunoi-
pek ve Viskoz Mamulleri Sanali igletm-e-
si'nin eski teknoloji, yuksek maliyet ve ta-
lep yetersizlilinden dolayr ekonomik ve-
rimliligi kalmamasr nedenivle
kapatrlmasr-na karar verdi." Ozellegtirme
faturasr Te-kel'e odettirildi
Tekel, Sumer Holding'in ozellegtirilmesi
srrasrnda Ozellegtirme Idaresi Bagkanlg
(OIB) tarafrndan Tekel'e dewedilen
Qemlik Sungipek ve Viskoz l"lamulleri
Sanayi IEIetmesi'nin kapatrlmastnda
faturanrn Tekel'e odetildigi one sriruldu.
Tekel fuaEtrrma Planlama l{oordinawon
Dairesi Bagkanhg yetkilileri, igletrnerun
OIB'ye iadesi igin gerekli girigirnleri yaphk-
larr halde, bugiine kadar olumlu sonuE
alamadrklarrm ifade ederek, qoyle devam
etti:
"PaEabahge igki Fabrikasr'nrn nakli ama-
cryla kurulugumuza devredilen, ancak
bilahare bu nakil igleminden vazgeEilen ig-
letmede tiretim durdurulmuE olup, 1999
Temmuz ayrndan bu yana 0retim
yaprlmamtgtrr. igletmede halen 34 memur

ve 235 iggi gahgmakta olup, kurulugumu-
za getirdigi maddi ktilfet her gegen g0n
agrfagmaktadrr. igletmenin'1999 zarat 2
trilyon 526 milyar lira, 2000 tahmini zararr
ise 2 trilyon 874 trilyon liradrr. igletmenin
bugunku haliyle ne kadar Eok uretim ya-
parsa o kadar Eok zarar etmesi gibi bir krsrr
dongti igerisinde bulundugu mrifettig ra-
porlarrla da tespit edilmigtir."

Erkan ACAR

Turkiye'ye yasadryr yollardan sokulan
sahte sigaralann izini stiren Giimrrik
Muhafaza ekipleri, Makedonya'daki bir
imalathanede Tekel'den emekli olmus
bazr eksperlerin sahte sigara uretiminde
Eahgtr!rnr belirledi.
Sahte sigara rantrndan pay kapma
yanglna giren organize sug orgutlerinin,
Tekel'den emekli olan bazr sigara
eksperleriyle igbirligi yaptrgr bildirildi.
Gtimnikler Muhafaza Genel Mildurtiidu
Kagakgrhk Daire Bagkanhlr yetkilileri,
ozellikle uyusturucu igiyle uf ragan
gebekelerin, sahte sigara igine yoneldiline
dikkat gekti. Ahnan bilgiye gore, sigara
kagakgrlarr, yuksek meblallar kargrllrn-
da, Makedonya'da bir fabrikada Tekel'den
emekli olan bazr eksperleri sahte Tekel
2000 sigarasr uretiminde kullanryor. Ceza-
larrn diEuk olmasr sebebife, organize sug
orgutlerinin sahte sigara igine alrrhk
verdilini soyleyen yetkilile4 Turkiye'de
bakkal ve hipermarketlerde satrlan sigara-
lann ytizde 50'ye yalcntmn sahte olduiu
gorugunde. Bununla mtrcadele edilebil-
mesi iEin ciddi yasal duzenlemelere ihti-
yaE duyuJdugu vurgulanryor. Hangi tur
tuttrnden yapildrE ve nasil bir hijyenik
ortamda iiretildigi belli olmayan sahte
sigaralar ttiketicilerin salh!rnr tehdit
ediyor. Gr.imrirkler Muhafaza Genel
Mtdfrliigt KaEakErhk Dairesi Bagkanh-
g'run verilerine gore sahte sigara kaEakgr-
lan sadece bir konteynerde yaklagrk 675
milyar lira kazanryor. Hazine, yine bir kon-
teynerde 625,5 milyar lira vergi kaybrna
ufruyor. Gumr0k Muhafaza ekipleri,
yaklagrk yedi ay s0ren Eahgmalar srrairnda
elde ettigi bulgularr deferlendirerek sahte
sigara iginin kimler tarafrndan koordine
edildigini tespit etmek igin harekete gegti.
Once sahte sigaramn yaprldrlr rilke ve
cografyalar belirlendi. Yaprlan aragttrma-
larda, sahte sigara uretiminin Rusya, Bul-
garistan, Gurcistan, Makedonya ve l{uzey
Kore'de hrzla geligim gosterdili gozlendi.

Turkiyeye kaEak yollardan sokulan sahte
sigaralann izini suren yetkliler; Makedon-
ya'da kendilerini gagrrtan bir geligmeyle
kargr kargrya geldi. Bu rilkede sahte
sigaralarrn uretildigi bir fabrikada,
Tekel'den emekli olmug bazr eksperlerin
de EaIgUlr ortaya grktr. Soz konusu
eksperlerin Tekel 2000 sigaralannrn aslna
uygun paketlenmesi iEin kullanrldr!r
bildirildi.
Ahnan bilgiye gore, Uzakdofu'da imal
edilen sahte paket Marlboro sigarasr, 250
bin liraya Tiirk kagakgrhk gebekelerine
satrhyor. Aynr sigara paketi piyasada orta-
lama 1 milyon 750 bin liraya satrga sunu-
luyor. $ebekele4 boylece bir paket sigara-
da yaklagrk 1 milyon 500 bin lira haksrz
kazang saflyor. Kaytlara g6re, kaEakgrlar
daha gok konteyner tagrmacrh-lrm tercih
ediyor. Ajrrhkh olarak Mersin Serbest
Bolgesi, Mersin Limanr ile istanbul
lfumport ve Haydarpaga limanlarr kullanr-
lyor. Ayrrca kagakgrhk gebekeleri, tlkemi-
ze kara, deniz, tren vasrtalanfa yurtdrErn-
dan getirilip iran, Grircistan, Romanya,-in-
giltere, israil ve lftslr gibi tilkelere transiti
yaprlan sigara yrikhi vasrtalarr yurtdlgtna
gkmadan "grl<tr" gibi gosterebiliyor. Vne
degigik mal adr altrnda sahte ewak tanzim
edilerek yurda sahte kagak sigara giriEi
saflanabiliyor. Bunlarrn yanlnda sahte si-
gara kagakgrlarr free shop'lan da kullam-
yor.

Yasal bogluksoz konusu. Uzmanla4 bug0n
Tiirkiye'de bakkal ve hipermarketlerde
sahlan sigaralann ytzde 50'ye yalcmmn
sahte olduiuna da dikkat gekerek, bu
sugla mucadele edilebilmesi igin yasal dri-
zenlemelere ihtiyaE bulundulunu ifade
ediyor. Cezasrrun az olmasr ve yasalardaki
boEluklar sahte sigara kagakghfrm teEvik
eder nitelikte. Yurtdrgrnda kagak yollardan
getirdikleri sahte sigaralarr srmr kaprla-
rrndaki g0mruk sahasrnda satan free
shop'lar (gtimr0ks0z mafazalar), kagak-
glk sugu iElemelerine ralmen sadece
Markalar Kanunu'na muhalefetten yargr-
lanryor. Son olarak, G0mrukler Muhafaza
Qenel Mud0rlugti KagakErhk Daire BaE-
kanhlr ve Kaprkule Grimruk Muhafaza
Bagmtidrirlugu ekiplerinin 22 Maft 2OO2
tarihinde yapilklarr operasyonda 2 trityon
523 milyar lira dejerinde kaEak sigara ele
gegirildi. Bu kagak sigara satrgrm yaphklarr
belirlenen Kaprkule gumruk sahasrndaki
iki igletmeye Edirne Cumhuriyet Savcr-
Itglnda "kagakgrlk" sugundan degil, lvlar-
kalar Kanunu'na muhalefetten dava actr.
G0mri.ikler Muhafaza Genel Mtiduriiigu
yetkilileri free shop'larda sahte sigara ka-
gakgilrlr yapanlarrn mahkemelerde hem

lTMayrs 2002 Diinya
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sahtecilikten hem 1918 sayh Kagakgrhfrn
Men ve Takibine Dair Kanun'dan yar-
gilanmasm istiyor: "Sigara Tekel'e tabi
tirun olmaktan grkarrldil<tan sonra bu t0r
olalan kagakgrhk kapsamrna sokamtyo-
ruz. Bu t0r kigiler ancak Markalar Kanu-
nu'na muhalefetten yargrlanryor. Biz ka-
gakgilrk oldulunu iddia etsek de savcrhk
kabul etmiyor. Qiinku savcthk bu sahte
sigaralarrn yasal olarak free shop'lara
girmesini dikkate ahyor. Free shop sahip-
leri'Ben gu l<adar box sigara getiriyorum,
bunlan antrepoma koyacalrm, bunlarm
satqrnl sallayacafirm.' diyor. Her gey ya-
sal, kagakgrhk yok gibi. Kanuna gore si-
gara sahtecilili ile blue jean sahteciligi bir.
Oysa sahte sigara ile insanlar kandrrrlarak
salhklanna daha gok zarar veriliyor." Ve-
rilere gore, Tiirkiye'de yrlda ortalama 5
milyar 524 milyon 437 bin sigara trike-
tiliyor. Istanbul Aksiyon27.05.2002

TEKELin sigara paketlerinde lc.rlhn@
alOminyum lcgrt fobo iqin aqt$ frr*de
yerli firmalar sevindi. itnb 5arurare*r
ttit0n, rals ya da $giara akna SilU lryr
TEKEL, geri adm atrrca 4 bin 1m br*d(
ihalenin d6rtte Og0nt yefi furndar lca-

zandr. TEKEL'in ged adm atrnasrnda Sey-
digehir Eti Al0minyum Tesisleri'nin balh
oldufu Devlet Bakaru $iikrti Sina Gtirel'in
biiyiik rol oynadrfi ifade ediliyor.
Mart aynda aEtrgr ihalede firmalara ilk kez
'TEKEL 0runii safin alma'gartr getiren TE-
KEL, geri adrm atarak 30 Nisan tarihinde
ikinci defa gergeklegtirdi$i ihalede bu gartr
kaldrrdr. B6ylece yaklagrk 10 milyon dolar
delerindeki toplam 4 bin 100 tonluk alti-
minyum kagrt folyo ihalesinde yerli firma-
lar 3 bin 100 tonu paylagtr. Aliiminyum
folyo ureten yerli firmalaq ralc, sigara ya
da ttitun kargrhfr ihale karanna tepki gos-
termigti. ihale kargrhlrnda tOt0n alma Ear-
trm kabul edenABDli R., Reynolds firmasr
ise 1000 ton kalrt folyo ile yetinmek zo-
runda l<aldr. lhale Komisyonu'nun kararr
birkaE giin once TEKEL Yonetim Kuru-
lu'nunda onaym aldrkan sonra ytir0rli,iie
girdi. Ihale sonucunda 1500 tonu Sey-
digehir Eti Al{iminyum Tesisleri, 1000
tonu RJ Reynolds, 500 tonu Onurpak,
geri kalan 1 100 tonu da iki yerli firma pay-
lagtr.
Seydigehir Eti Al0minyum Gsisleri Genel
Mtidtiru lbrahim Qz, 2 bn ton igin teklif
verdikleri ihalede 1500 tonluk siparig
kazandrklanm soyledi. itrateae ton bagrna

2 bin 350 dolar ile ithal kafrt folyonun
altrnda teklif verdiklerini dile getiren Uz,

"Fabrikamurn ylhk 2 bin ton kapasitesi
var. Bu ihale ile bir ylhk kapasitemizin
tamamma yakrmm doldurmuE olduk. Hat-
ta TEKEL, siparig gelmeden 6nce 150 ton
ka![ folyoyu acilen Tokat'a g6ndermemizi
istedi" dedi. 31 Mavrs 2002 Dtinva

Samsun'da son gtinlerde hava srcakh-
llnln mevsim normallerinin iizerinde
seyretmesi tiit0n tireticisini sevindirir-
ken, Ziraat Odasl Bagkan Vekili Hdrr
Mrnk, "Hava srcaklfi 15 giin daha b6y-
le giderse, gok kaliteli Oriin alrlz" dedi.
Samsun'da son giinlerde hava srcak-
hflnn mevsim normallerinin tizerinde
seyretrnesi t0t0n rireticisini sevindirirken,
Ziraat Odag BaEkan Vekili Hdrr Mnk,
"Hava srcakllr 15 g{in daha boyle gi-
derse, Eok kaliteli tirtin alrz dedi SanF
suniGrkezihAlaSarru B#4 llnz4 Kr
vah Teldclcoy $r!iltbq s.rl'-r c
A!^d( Lided* hlrrrEU-
ei, bdryttb1tff ----
6*116lrlturrul*i.th
rcfifrnrtnE|itrliltrhb
ll:*ir ytHctfri bc-Er tt& fitrdq
$rkr q,he Tifih sqadil.nxr gergek-
ten iyi ba$adk Fide yetigtirilmesi srra-
srrda hava kogullan iyigitti.

3t -o5 -2002 FINANSAL FORqM

Erkeklerde yiizde 59 olan sigara ba-

firmlillflnm, kadmlarda zamanla arta-
rak ytiz_de 49'lara ulaEtrfl belirtildi.
takya Universitesi Trp Fakiiltesi Gii-
giis Hastahklarr Anabilim Dah Oiretim
dyesi Dog. Dr. Celal Karhkaya, Tiirkan
Sabanq Ktilttir Merkezi'nde diizen-
lenen "Tiitiin ve Safhk" konulu paneF
de, sigaranrn. etken maddesi nikotin
bitkisinin M.O 60001i yllarda bulun-
dufunu ve o gtinden bu yana sigaranrn,
insanlan zehirledigini s<iyledi.
Sigaramn 400 bin Eegit kanser yapan
etkisinin oldulunu ifade eden Dog. Dr.
Karlkaya, Eunlarr kaydetti: "Gin0miizde
erkeklerde yuzde 59 olan sigara balrm-
hh!r, kadrnlarda giderek artarak, y0zde
49'lara ulagtr. Kadrnlar birgok hastalla
lcargr daha duyarh olduklangibi, sigaramn
zararlanndan etkilenmeleri de, erkekler-
den fazladrr. Nikotinde "kanser" yaptrjr
kamtlanan 55 etken madde bulunuyor.
Diinyada, her 10 saniyede bir kgi sigara-
dan 6luyor. Her 6 oltimden f i, sigaradan

kaynaklanan hastahldar ytziinden oluyor.
Diinyadaylda 4 milyon, Ttirkiye'de 60 bin
kigi sigaradan ol0yor. "
K{DINL{rDAI'IAHASSAS
ABD'de 1997'de yaprlan aragtrrmada 165

bin kadrrun sigara ba$lmhsr oldulunur
tespit edildigini belirten Dog. Dr. KarL-
l<aya, 2000'de ise yine ABD'de 68 bin ka-

drnrn kanserden old0g0nti bildirdi. Karh-
kaya, "Bunlardan 41 bini meme kanse-
rinden dolay yagammr yitirdi" dedi. Ka-
dtnlarm sigaradan dolayr meme kanserine
yakalandrimr ve bu durumun yaylma
yoluyla akcifer kanserine yol agtrgru
sawnan Karhkaya, "Sigara, erkeklere gG
re daha hassas btnyeli olan kadrnlarde
meme, rahim, rahim agzr ve beraberinde
akciler kanserine neden oluyor. Son
yllarda ttim dOnyada sigara bairmhtu-

Smda erkekleri sollamaya baglayan kadr.
larda, kanser d€ giderck trmaruF gegt-'
d€disigara lo.|rstrn #- esra
ei(irUintsfiffiri-ri! &
;Hdtiuhlb1;.ILr*
h, "lEtniF/3F ffHr
ffOfrffL Er gfr0nmnrr*
liilE, hilF gbr kr rc A vitarrn
ntrrr ffirrt :i1rya yaEh re Eirkh .rr
dg6riirntverir'dedi.

Ti.rtirn iireticisinin TEKEL ve t0ccar ile : ,

yl ilkdefa imzaladrlr sozleqmelerde orta. :

Erkan rakamlar; Oreticinin t0ttinden kaq.;
nr orLaya koydu. TEKEL'in s6zlegme ig'
son girn olarak belirledigi 31 lvlays 20i-
tarihindeki rakamlara gore gegen iiret*
ylnda 516 bin adet olan ekici saysr 3:-
bin adete gerilerken, sozlegmeye kor.
olan t0t0n firetim mil<tarr ise 133 milyc
kilogramda kaldr.
Tirtrrn sektor0 yetkilileri, gelecek sezo
Ttrk tirtunu riretiminin, ihracatrn r,
TEKEL ile ozel sektore ait sigara fabrika
lartnrn t[tiin ihtiyacrnrn toplamrndan olL-

gan 160 milyon kilogramhk stratejik tre
tim mikiannrn altrna inecelini soyledile
TEKEL tarafindan sigara imalatrnda yl
ortalama 45 milyon kilogram yerli tutu
kullanrhyor. Tiirkiye, kotii bir ihracat sez:
nuyagadrlr 2001 yhnda ise 100 milyon.
logram ihracat gerEeklegtirdi.
TEKEL yetkilileri, sozlegme imzalama',.
tlretici kalmamasr iEin son tarih 31 tr1a.

olan sozleqme doneminin 1 4 Hazir an tz'
hine kadar uzatrldrlrnr, ancak bu sure :,
sozlegme adetinin ve ijretim miktar -

31 Mays 2002 Dtinya
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defiEmesine ihtimal rcrrff $
lediler. Yetkililea 31 l.lap5g-
sonuglara gore TEKELIT EFft*r
81 bin ekici ile 16 rrtlar2Dbb$
ram, Karadeniz eagECE 6 h fi
ile 9 milyon }dlogrrr |b BqgF
si'nde 4 bin 3(X) dtrtmlftbgru&
Dogu Anadoh.r R6rg'.tub20 lir eldci ile
4 milyon trnqrDoluAnadolu
Bolgesi'nde ise q) lir ddci ib 18 milyon
kilogram tffur ft€tini igin sddegme yap-
trgru agkladlar- rrbd<ililer; ti.rccann ise Ege
Bolgestnde 84 bin ekici ile 75 milyon ki-
logram, lGradeniz Bdlgesi'nde 9 bin 300
ekici ile 8 milyon 600 bin kilogram, Mar-
mara Bolgesi'nde 2 bin 400 ekici ile 1 mil-
yon 200 bin kilogram t0t0n i.iretimi igin
sozlegme imzaladr!rm belirttiler.
Ege'deki 0retici 0rktti. Yetkililer, TEKEL'in
ttim bolgelerde 240 bin ekici ile 48 milyon
kilogram tiit0n almak igin sozlegme
imzaladrlrm, Dolu ve G0ney Dogu Ana-
dolu bolgelerinde sozleqme imzalamayan
tiiccarrn ise 96 bin ekici ile 85 milyon ki-
logram t0tiin almak igin sozlegme yaptr-

!n kaydettiler. Yetkililer; "Dort yl once
622 bine ulagan, gegen yl ise 516 bin olan
ekici saysr on0miizdeki sezon 334 bin a-
dete, geEen yl 160 milyon kilogram olan
tttun firetimi ise 133 milyon kilograma
gerileyecek. Gegen yl Ege'deki ekici saysr
300 binken, Eu an sozlegme yapan ekici
saysr 165 bin oldu. Ekici saysr ytizde 50
azald. Dolu ve Giiney Dolu Anadolu
Bolgesi'nde ise alternatif tirtin olmadrfr
igin 0retici mecburen TEKEL'Ie sozlegme
yaph. Trit0n Yasasfyla ozellikle ihracat
deleri olan Ege t0tiinunrin ijretiminin ar-
tacafl soylendi. Ancak tam tersine Ege'
deki 0retici tirktituldi.i. Tum bolgelerden
toplam 60 milyon kilogram tutun almay
planlayan TEKEL ise ancak 48 milyon
kilogram tOt0n iEin sodegme imzalayabil-
di. Sozlegmeye konu tutti'n miktan 200 ki-
logram oldugu iEin TEI{EI- ozellilde Ege
ve Karadeniz'de planlarnn miktara ulaga-
madr" bilgisini verdiler.

O6 Haziran 2002 Diinya

Sarrgol Ziraat Odasr Yonetim Kurulu Bag-
kamAli Kaya, kendisine alternatif gosteril-
medigi igin "bir umut" diyerek t0tr.in eken
tireticinin tut0nunti yalanak zorunda kala-
caln s6yledi. Sangol'de tut0n ilretiminin
uzun yllardrr stirekli azaldrdrna dikkat Ee-
ken Kaya, gunlarr soyledi:
"1997'de 65 bin balya iiretim yapfik. Bu
rakam geEen yl 32 bin balyaya dugtti. Tri-
tun ekimi yapan uretici saysr ise 5 bin

ft{h lSlE gE f,edi. Bu yl ihra-
esr A rrzr-gne yapanlar yanrnda
Ifh*nyryacagr dtgiincesi ile dikim
tTClil da oldu. Qtinkti bunlarrn bagka

Fed yokhr. 20 bin balyaya yakrn 0retim
beHiyoruz. Bunun ancakyarrsr sozlegmeli
olarak firetildi. Kalan ]asrmdan da Tekel
iiretici baErna sadece 200 kilogram alm
yapacak. Onemli miktarda tritrin 0retici-
nin elinde kalacak."
Gegmigte bazr yllar Tekel'in yuksekstoklar
nedeniyle t0t0n yakmak zorunda kaldrlrnr
hailrlatan Kaya, gunlan s6yledi: "Bu kez
tutiin yakma srrasr ureticide. 0r0nrinii
satamayan riretici mecburen yakmak zo-
runda kalacak. Efer devlet Ttittin Yasa-
sfndan once altyapry kurmug olsaydr,
0reticiyi alternatif ur0nler konusunda bi-
linglendirseydi, tegvikler verseydi bu duru-
ma dtiE0lmezdi. 4 yrl kadar 6nce haghag
ekimi igin yonlendirme oldu. Fakat vaa-
dedilen tegvikler gelmeyince, haghag t0-
ttrn kadar getiri sallamaynca insanlar bu
rir0n0 de brakt. Kimileri arpaya, bu!-
daya, kimileri bagohga, domatese yonel-
di. Bunlarrn hiEbiri de bilingli yoneligler
deSil." l4Haziran?OO2 D0nya

'''frbrifffiifffffw,${
TEKEL, en son 14 Haziran tarihinde
yaptrlr sdzlegmelerle 2002 tiittinii igin
sozlegme donemini bitirdi. Tiiccarrn da
sozlegmeleri tamamlamasrfa 2002 ynlr

iiriin0nde sozlegme saylsl ve s6zlegmeye
konu olan t0t0n miKan ortaya grkfi. Son
iki ylda tutun uretmig ve tticcarla soz-
legme yapmayan her riretici ile 200 bin
kilogramhk sozlegme yapan TEKEL,
planladrfr ekici saysrna ve t0tun ahm
miktarrna ulagamadr. Toplam 300 bin
ekiciden 60 milyon kilogram tutiin almay
hedefleyen TEKEL ancak 265 bin ekici ile
53 milyon hlogramtk sodegme imzala-

)Ebildi. lstedigi 0retici ile istedigi mildar
iEin s6zleqme yapan ihracatg ise 102 bin
ekiciyle 91 mityon kilogram tthln atmak
iEin sdz.legme yapt. Ttt0n Yasasl'nda yer
alan agk artrma sistemine dahil olmak
istediklerini belirterek sozlegmesiz tiretim
yapacaklanm beyan eden 8 bin 400 ekici
ise 3 milyon 190 bin kilogram tiitiin ure-
tecek. Bu gekilde 2002 yhnda Ttirkiye ge-
nelinde 376 bin uretici 147 milyon
kilogram t0t0n yetigtirecek. Ege'de ekici-
nin yansl kagtl. Gegen uriin ylnda 516
bin adet olan ekici sayrsl 140 bin adet
azalarak 376 bin adete gerileyecek.
Yetkilileq aileleri ile beraber di.iEiinul-
ditgiinde 500 binin uzerinde ntifusun
bundan sonra gegimini tutun drgrnda bir

tanm tir0n0nden ya da tanm drgr bir sek-
torden saglayacalrm ifade ediyor. dreti-
min b0yuk gofunlulunun ihrag edildigi
Ege Bolgesi'nde ise TEKEL 86 bin 560
ekici ile 17 milyon 300 bin kilogram t0t0n
igin sdzlegme yaparken, tuccar ise 86 bin
920 ekiciile 78 milyon200 bin kilogramhk
sozlegme imzaladr. Gegmig yllarda 300
bin olan Ege B6lgesi'ndeki ekici saysl yarr
yanya azalarak 1 73 bin adete diigtti.
Akhisar Ziraat Odasr Bagkanr Naci
6zkara, t0tun sozlegmelerinin iireticiyi
irk0tttig0n0 belirterek, "dretici ne yapa-
cafin bilemiyor. T0ttin ekmek istedigi
zaman sozlegmelere bakrp korkuyor. Bu
durumda tiit0nden kagarak alternatif
0riinlere yoneliyor" dedi. 2000 yhnda 295
bin balya olan ilgedeki ttittin 0retiminin
gegenyl 195 bin balyaya d0gtug0ne deli
nen Ozkara, bu yrl 0retim miktarrnrn daha
da azalacafrnr one siirdii.

20Haziran2002 Dtinya

-wll'll

Tekel Genel Miidtirltifii'niin izmir
Sigara Fabrikasl'nr 30 hazirandan itiba-
ren kapatma karanna galryanlar tepki
g6sterdi. Iggilerin btiyiik biiliimii,
BalatEk ve Tirz igletmelerinde giirev-
lendirilirken, iggiler fabrikanrn ka-
patrlmamasr igin siyasilerden yardlm
istedi.
Alsancak'ta 118 yl once kurulan Tekel Si-
gara Fabrikaa, Tekel Genel M0durl0!ti'-
n0n kararryla Haziran ayr sonundan itiba-
ren kapahhyor. Genel Mudtirl0k, gahgan-
lann bir boliim0n0 farkl sigara fabrikala-
rtnda gorevlendirirken, bir krsmrnt da e-
mekli ediyor. Karaq fabrika galryanlarrmn
tepkisini gekti. Uygulama tarihinin yaklag-
masrfa birlil<te gahganlar eylemler yapa-
rak seslerini duyurmaya gahgryor.
Iggilerden baalan, "Kapatrlmasrnl istemi-
yoruz. Qrinkii burada bizimle beraber
birEok insan ekrnek yiyor. Tuzla ya da Ba-
Iatgga gitrnek istemiyoruz. Biz fabrikamrzr
terketmek istemiyoruz. Gerekirse ken-
dimizi zincirleyeceliz ama terketme-
yece!i2." derken bazrlarrda, "izmir sigara
fabrikasr altr kuEaga ekmek yedirmiEtir.
Ataturk'un lfurtulug Savagryla kazanrlan
bir ig yeridir biz teslim etmeyecefiz. Di-
renecefiz. Buradan 550 parlamentere
sesleniyorum, burada bir defer kaybo-lu-
yor." diyorlar. Qegitli siyasi partilerin de
destekverdifi igEiler, fabrika 6ntinde otur-
ma eylemi yaptr. H0kiimeti istifaya qa!r-
ran gahganlar, sigara fabrikasrmn kapa-
trlmasrm onlemek igin daha etkin eylemler
yapacaklannr da duyurdular.

2L/06/2002 ntumsnbc
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ffiffj;"ff :Th frlt; 3,ffi ;:: n,lxlil, j:if :," n:'#:il ;"#lKonva'da yaprtan bir ara€trrmayl go_._u, ;:A;:ffiil:,,::l{:Tl" ne kadaizara' ,i, aunu'ui.pe."onuri otan bir yapr h*nsigara igenferin yiizde 39.7'sinin ro-rs, '!rut! 
,.1t^er.^^^ ddntigecefini dile getirdiler.

ytizde 52.3'iintin ise 16_20 yag arasmda

SielaVa bagtadrgr bitairitai. Sigara;
l,"U,u-: 

yagrnm dtiEtiigt, 
"rL"n-yugiisigara ile tantsmanrn nikotin Uagrm_

hhdrnr artrrdrdr, genglerde au*urrg-bo_
lfdugq.navolastrgrb-irdirirdi. rrvrFye ver'en taahhiitrer dodrurtusunda frlilt::llHrf.T:ffirr"..TrTHselguk universitesi rsci) itetigim Faktiltesi ev$l avrna t"a", o."ir"gorme. y6ntemi grka'rrnca, bu yr igin 4 bin 500,rin fia,ile Sd Meram Trp Fakdltesi.Aife Hetim-figi befirf"n"""L olui-feX-iiiJu y-eniden yapr_ .]nJ" U.uti"i bagwrdu.Tiitiin ve frrniBoliimti'nce bin 135'i erkek olmak r.izer"e lanma. gahEmatarr siiruyon.Xuru_, Lyi.it ;;.,;r" atanlanrun daraltrlmasr amao,,bin 823 kigi tizerinde y_aprlan-aragtrrmafa ayna kadai h"_ p"r"o'n"iiem ae iiiite ,lirnu,u_uru konulan..alternatif rjr.,u'

ru:";'r11':::'il':fi*:,?l:lrffi ";n"'*;;;J;#'50 t'iiir-.v, ilJi#,"."', dekar bas,na veri,e
bas'vor' tuastrrmava katitanta'n;;; bu upsamaa izmir sigara Fablf:l ,"^l- :."r:r:l"T:U*:ir:lt:rHl"tir,:"#56.2'si haten sigara iEtigini belift;ke;, notolisi,3"t. 

"iJ"gr-il.*g"",ytu 3o i,n'jlru,o,_asr projesi kapsamuroyitzde21..4'unrin ise daha 6ncu 
"igara 

ifii Haziran,da tapatrtir. El.r= -"igu.u 
",i.#ro iirtine gegig ve destekten r"rfini ancak daha sonra urrat<r,grruiiui;i. o*tn:"1.."*r;';t;;u:s*. so,a yi<rn 
'.unl"_"n,*n t Mart2002,yekadarw

fi'#: 'lTff,H-ffi;;ii"1""'#: filTI jT'-H'ff: 'n'r HiTff riren ba€vuru sriresi isinde, sadece bn
Arastrrmada sok onemti tir aynnt ourJ id'yu-un ;A;;;,J"#ffi1:1 :::i:t olmustu. Bektenen bagvrn
wrsuranan sisarava basrami nedenreri *".r.3s"r,s.""k.'i;;;;;:?r4$;: ;il#illT:ill"""llll;3JlJ,l"?"Harasnda ise "arkadag gevresi ve ortarm. izrrir_gd"tg,k ,""i"l.ri 

-i";' 
fu"tiyetlerine 

"iJ.T*, U.Une gegig halinde iideneccr
ytzde 45.5 ile ilk srada yer ahrken bu demm .eden iEletrnel", Ju"ut. y?ofr, 4."i".i,*non artmlmrg hem de proretkenivrizde 16'6ih't=\'€s"vizde6'eile tgS:.@;::.:T:^:: 

'vguiu-u"uresi3yrraska'rmr$h.
..stresliyagarn"idedi. 

medcz Ufh.m id€firre _OaO*rgO ,"y,, ftii,ira. alternatif riRine geEiE r_:
'sIcARAyr BTRAIIIEIAil orrnninr a., u*gE-d_;;.;r.,- 

ry ;;;. sijresi 1 Mart,tan t2 Temmr:sigara igenlerin vizde 67'2'sinin rsisr; rrt-tc,aa e" 6;_Tt tt* ffi*;*"n, bu srirede, gogunrg:igmek bana zerrk veripr- Eetfrrde ;; ve ?i1"albahnSi#. -"a"*ifO.i G.ilr,*" ohnak rzere + uin sm_verdifi araghrmada, tiryat<ilerin yrzde oiyuruun ist"h. mEd,;rrogu^g.or- ;ffiff siftd bagnrdu. Bagvuran qf7.4'0 sisara iEmenin r*r.urip "u.-J,gi attinda toptinacak. if,t,..?,.::o, ,,,u;;g*,rfr"* TEKEL,in, bolge:"|lH'*'.T;:",:'[3trH]i:li ff:il#;FG-'il*l''-uo,irrti*eri ;;;H; mardur ormamasr iEin,irc:
vermiyo4 sigaraybrralorsamoliirum, ben Emektitik ve bagka igletmele basrna da6rtt$t 200 kg'hk kotadan p:

;1':-:lg";:{;;;i:-"-" gekrinde, vonremi le personer 
""rr,r,l"ol"lt'il1 :li}f" 

uretrcrterotarisu u"rirtlai. vu.xaramsargonisbitdirdirer' civarranna indirirmesi pffi;;,y;; ;;;; xjrffl":,"*r"1"Trffi:,il.,fi,1"J 
i:;T,=

-DAVRANIS BOZUKL.CU yApIyOR, otan gahgan ,uy,r, ,o.*t1.:T."ktik 
^ilr."r,iuru.projesinincaziphategerir.

selEuk (iniversitesi sigara Brrakrna uvgulamasvta :o ui*'iui*u,lu .ll ;"J;ri, dekarbagrnaodenecekdeste

i!i!i!',u'ff1:-J['"T#';*T';,?i :ro;Ulm**"xl}, "lo"o"* -,'*.=,,io,..Bankas,i,eMayssonunc
ba€ramanrngtisr,ibi,";iko,inuasrmrrrrg'a ru,r.jiil FilEd;.i:'rdi!!1fr f ilil$:l'#Hd:*:",j1,.i:;.f,.yol agtrlrm soyledi. Ttittin ahEkanlg;nrn olmayan, iiretime Lt,huyu.,-gufry{ann ;;;r"i, dolardan 80 dolara, frndrk,
eroin ya da kokainden daha kuwetl bir segimi rizerinae auruluyor. Vuprut t,.itr.in iliji4"*Oan200dolarayrikseltitmiE:

![lrury;#Jllry;:L:il;;""i:: *n::":li*:il:*j,::der de direr d,-L'i-n r"rmoysu,amai,,o;esi1nnr,
turucr'lara gegiste bir basamak otmat- ozeilegtirme modeli aramvor. TEKFI 

kaPsamrnda uygulanan alternatif urr-
tad* sisara kulanan genslerin kuuan_ Genet Mridrirtrg, v"ir"ti"ri, H:,,.."r::.T H?iffiltfiilX:"T:il""rifilj:mayanlara g<ire 8 kat daha fazla uyug_ yontemi tonur,Inaa u.uy,ffu.in-rrJ.a.ig.i_ O"r",oi,,.,*, n"defleniyor.turucu kullanma riski bulunmaktadrr. Si_ nri, ilk adrmrn t .r.*r,iiuiuit0lmesi ve neomro_ooBiNdRETicigara igen genglerde kavgacrhk, belli bir yenidenyaprlanmasroldufunu*rgulua,_ 

L-"E"r,yj.r"',muz aynda Resmi Ga:.geteye girme ve garprk cinset iriEkirer or- rar. yetkilite; <izeileEtirmslilJJt.in-oru.ut, 
iia=u'"yl'j,'n,,runan T.tun drefimind=;*ffifr"H€1'fffi'':?ffiT;#'f ffi'i:il:H#r'uil':l*'::s:::l ;:;;#1'"'natif d.in Yetistiren dre:

yagrrun t[zla doshigti ve"kullananlarrn sa- alkot fabrikala' ve dilerleri o,rt "lnu'u 
ot cilerin Desteklenmesine oai. naru, it. r=

f-t]]" Y" "*O"itn*tlerde, sigaraya trim varrrkrarrn bir btitrin *il:: :1j: stm avnda vavmlanan uygulama teb -
karsl yaPdacak m0cadelelerin artrntmasr legtirmesinin planlandrgrnr 1"": """ uyartnca, Afrvalan, Batman, Bingol. E :aydettiJer. lis, Diyarbakrr, Hakkari, nn"f",u", il.r.
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Mug, Siirtre ":- : '*.dr, rjjruiy",r rLlll trJ-.t*
ekimalani:-- - _,: : - ld{t.lr. &fr.:a:tr-(=i
ongortiJu,:- -i-.r L"r11l.yTi:r;r&-r,-:€-
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fii -:---_:,: raE. geleneksel meyveler,
se--: a:::,:uz. aromatik ve hbbi bitkiler
e.r:.aei 6neriliyor.
\erkiiiler, t0tune alternatif 0run projesi
kapsamrnda, sadece Adryaman,daki 45
bin tiitun tireticisi olmak uzere, soz konu-
su 1 1 ilde 50-60 bin giftginin alternatif ure-
time yonlendirilmesinin hedeflendigini
belirttiler. Bu nedenle, uygulama suresi 3
yrla Erkartrlan proje kapsamrnda 4 bin
500'un uzerinde basvuru olmaslnln, ',ilkyll
ie:jii ,ieierli ' saylabilecegine dikkati qeker-
ken, uygulama sonuclarrna gore bagvu-
runun artmastnln ongoruldugrinu kaydet_
tiler. Proje uyannca uretrciler. 2001 trjtun
uretim kotalanndan vazgeEtikleri iiretim
alanlna gore, sadece ilk yl iEin destekten
yararlanacak. Ancak yllarca tritun uretip,
pazarlama sorunu yagamadan bunu TE-
KEL'e satmaya ah$mr$ 0reticilerin, alter-
natif ur0nlere geEigi, serbest piyasaya ure-
tim yapmaya karar vermesinin kolay
olmayacagl vurgulanryor. Nitekim, IMF'ye
verilen niyet mektuplarr EerEevesinde TE-
KEL'in 2001'den itibaren destekleme ah-
ml yapmamasl ongorulmesine kargrn, ri_
reticilerin kendini yakmaya varan yolun
gosterileri, buna bagh olarak ahnan siyasi
karar sonuncunda, bolgede, tireticiler ile
son kez 200'er kg'hk uretim sozleE
mesi yaprlmrgtr. Yetkililer, Tutun Kanu-
nu'nun tam olarak uygulanmasr ve
TEKEL'in gelecek yldan itibaren sadece
kendi ihtiyaglarrnr dikkate alarak sozlegme
'.artrasr halinde, [reticilerin alternatif u_

dola'

':'l- .,E gorugulerek, istenen belgelerin
-.-i:lanmasl iEin istenen masraflarrn ve
roter masraflannrn srfrrlanmasr sallandr.
Yetkililer, aynr kolayhklarrn frndrk ureticisi
iEin de saflanacalrnr, bu yonde hazrrla-
nan yonetmelik degigikligin, yakrnda Res-
mi Gazete'de yaymlanacalrnr bildirdiler.
Frndrl<ta alternatif urune geEig iqin gim-
diye kadar hiE bagvuru yaprlmamrgtr.

14/07/2002 ntvmsnbc

Ttittinde Alternatif Ortin Destegi
Arttrnhnca Qiftginin llgisi de futh

Tttr.in ve frndrk trretim alanlarrnrn daraltrl-
masr amacryla uygulamaya konulan "al-
ternatif trln projesinde" dekar bagrna
verilen destek artrrrhnca, EiftEinin ilgisi de
aftmaya baqladr. Tiitun ekm alanlarrnrn
daraltrlmasr projesi kapsamrnda, alternatif
iirune gegiq ve destekten yararlanmak iqin
1 Mart 2002'ye kadar verilen bagwru su-
resi iEinde, sadece bin bagwru olmugtu.
Beklenen bagvurunun olmamasr uzerine,
Dunya Bankasr ile yaprlan gorigmeler so-
nucunda, hem alternatif tirune geEig ha-
linde odenecek destek miktarr artrrrlmrg
hem de proje uygulama suresi 3 yla Erka-
nlmrqtr. Tutunde alternatif irune geEig
igin bagwru s0resi 1 Mart'tan 12 Tem-
muza kadar uzatrhrken, bu surede, golun-
luju Adryaman'da olmak iizere 4 bin
500'0n irzerinde EiftEi bagwrdu. Bagvu-
ran giftEilerin Eolunlulunun, TEKEL'in,
bolgede iireticinin maldur olmamasr igin
[iretici baErna dalrttrlr 200 kg'hk kotadan
pay alamayan ureticiler oldugu belirtildi.
Yani, kotadan pay alamayan ureticile4 bi-
raz da zorunlu olarak alternatif iir0ne yo-
neldi. Alternatif iirun projesinin cazip hale
getirilmesi igin, dekar baErna odenecek
destek miktarr, Dunya Bankasr ile Mays
sonunda yaprlan gorugmeler EerEevesin-
de, Tarrm ve Kolgleri BakanhSr 'nrn giri-
gimleri ile tuttinde 46 dolardan 80 dolara,
findrkta da 1,46 dolardan 200 dolara
yukseltilmigti.
Bagvuru kolaylagtrrrhyor. Diger taraftan, al-
ternatif uriine gegecek tireticiden, bagvu-
ru srrasrnda, arazi sahiplili ile ilgili istenen
belgeler nedeniyle, ureticilerin biiyuk sr-
kntr yagadrlr, bagvuru saylstnrn az olma-
: -da bunun da etkili oldugu belirtiliyor. Bu

arn agtlmasl amacryla, Tapu ve
""::::r-_ Cenel M0durl0gu ile goruEtile-

i'=-=- ::igelerin hazrrlanmasr iEin
' : - : - - r : - : '- : - - , e noter masfaflaftntn

srfrrlanmasr sallandr. Yetkililer, aynl
kolayhklarrn frndrk ureticisi iEin de salla-
nacafrnr, bu yonde hazrrlanan yonetmelik
degiEikligin, yakrnda Resmi Gazete 'de
yaymlanacalrnr bildirdiler. Frndrkta alter-
natif 0rr-ine geEig iEin gimdiye kadar hiE
bagvuru yaprlmamrgtr.

15 Temmuz 2002 Drinya

Tekel'in Ttitiin Deposu
9 Trilyon Liraya Miize OIdu
ZANAYAVUZ

dskudar PaEalimanr'ndaki Tekel'in eski
tiitun deposu, Kiltuf merkezi ve miize ol-
du. Merkezin aErhgrnr Devlet Bakanr yrlmaz

Karakoyunlu yaptr. iki boltim olarak
duzenlenen kirlt0r merkezinin bir krsmr
muzeye gevrilirken, bir krsmr da klltir
faaliyetlerine ayrrldr. Karakoyunlu aErhgta,
'200 yl once dan ambarr olarakyaprlan bu
yerde Sadettin Kaynakve Alaeddin yavag-

ga gibi iinlu sanatk6rlarrn eserlerinin icra
edilecelini kimse tahmin edemezdi' dedi.
9 trilyon harcanarak yapilan mrJzede
kibritten sigaraya kadar ttim Tekel urunleri
sergilenecek. Tekel'in koleksiyonundaki
yuzlerce tablo da muzeye konulacak. 12
bin metrekarelik merkezde, 500 kigilik lo-
kanta ve 250'qer kigilik 2 salon bulunuyor.

2I / 07 /2OO2 STAR GAZETESI

Tekel, Schroders $aloifion &nith
Barneyin Danrgmanhglnda
OzelleEecek

ANKARA - Tekel ozellegtirilmesinde
danrgmanhk yapacak kurulug olarak
Shroders Salomon Smith Barney (SSSB)
segildi.
Ozellegtirme idaresi Bagkanh!r'ndan yapr-
lan aErklamaya gore, Tekel Genel Midur-
lugri ile bagh ortakhk, igtirak ve yurtdrgr
girketlerin yeniden yaprlandrrrlmasrna ilig
kin oneriler, bunlara uygun alternatifli
ozellegtirme uygulama model ve planlan,
iE ve drg sektor analizlerini de iEeren
yeniden yaprlandrrma ve strateji raporu
hazrrlanmasr ile ozellegtirme stratejisinin
uygulanmasrnda danrgmanlk hizmeti igin
1 5 fi rmadan teklif istendi.
15 firmadan 8'iihaleye katrldrve sonugta 6
firmanrn fiyat teklifi agrldr. Yaprlan teknik-
fiyat ajrrhkl delerlendirme sonucunda
ise SSSB birinci oldu. SSSB, sozlegme
imzalanmasr igin gorugmelere davet
edildi.
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"Diinya Gaetesinin Tekel Genel Mtidtirti

MehmetAKBAYile

1 8 Temmuz 2002 tarihinde yaptrgr roprirtaj"
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18 Temmuz 2002 pergembe 
[09:161

ISTANBUL - TEKEL kurutugunun 140lncr
ylnda nostalji yagatacak. Genel Mtidrjr
Mehmet Akbay Tekel'in tarihinin aqt za-
manda Ttrkiye'de sanayinin kurulmast_
mn, devlet tekelcilifinin, imtiyazh igletme_
lerin, yabancr sermayenin, devletlegtir_
menin ve ozellegtirmenin de tarihi oldufu-
nu belirterek 140. kuruluE yldoniimti et_
knlikleri gergevesinde dskiidar pagalima_

nfnda bulunan Tekel deposunu orijinaline
sadrk kalarak restore ettiklerini Tekel K0l_
tiir Mrzesi'ne doniigttirdiiklerini sovledi.
Akbay, TEKEL'in Samsun 216 sigirasrnrn
tiretimine yeniden bagladrklannr, $arkoy

ve Ugmak deresinin orijinal riz0mtinden
riretilen Gamaj $arabr'nr da triketicilere
sunduklanm belirtti. Akbay, pagalima_

nfndaki TEKEL Kulttir Muzesi'nde Ttirki_
ye'nin gergek anlamda ilk sanayi kurulu_
gunun, ilk yabancr sermayeli kurulugu_
nun, Cumhuriyet yrllannda millileEtiriten
bir monopol0n hikayesine tamkllk eden
ttim pargalarr biraraya getirerek, gelecek
nesillere brrakrlacak eserlerin sergilenece_
gini soyledi.
TEKEL'|n dzelleEtirilmesinin g0ndemde
oldu$unu hatrrlatan Akbay "dzeileEtirme
idaresi BaEkanllr bir damgma kurulu iha-
lesi agtr. ihale sonuglandrktan sonra da_
nlgman firmanrn da ongdrtileri sonrasln_
da bu ig olacak. Henuz resmi bir telaffuz
yok. Biz ticari faaliyetlerimize 6zelleg_
tiriline kadar devam edeceliz" dedi.
Akbay TEKEL'in 140 ylhk seruvenini
Ddl.ffA'ya Eoyle aktardr:
- TEKEL'in temelleri ne zaman atrldr?
O giinden bu giine siiregelen gelig_
meleri iizetler misiniz?
AKBAY 1862 ylnda tiitti,n devlet mono_
polti altrna almdr. TEKEL'in lurumsal_
laEmasr 19 Temmuz 1962'de yaprtan bir
mali islahatla ba$ry'or. tfurulug tarihi ola-
rak onu kabul ediyoruz. Tiitiin aym sene
)rapilan bir dtzenleme ile vergilendiriliyor.
Taman iEerisinde buna devlet monopolti
altrna ahnan birgok madde ekleniyor.
Kibrit, barut, bira, alkollu igkiler gibi.
1950'li yllarda T0rkiye'de liberal politika_
larrn uygulanmaya baglamasryla bunlann
bir krsmr monopol altrndan grkanlmaya
baglanryor. garap gibi atkoll0 iEkilerin
tamamr devlet denetimi altrna ahnmasrna
ralmen Tiirkiye'de fabrika krrulmasr ko_
guluyla bu monopol drgrna grkrlan alanlar
da var. Bu gekliyle 1980'li yllara kadar geli_
niyor. 1986'da ilk defa sigaramn T0rki_
ye'ye tekel markasryla yasal yollardan
ithaline izin veriliyor. Monopol ktsmen
kafdrrrlryor. 1999-2000-200 I yllannda ya_
pilan bir diziyeni yasa ile devlet monopohi
altrnda kalmrg ve halen kurulugumuzca
igletilen monopol haklarrmn, imtiyazlann
belli olgriler igerisinde kaldrnlmasr yoluna
gidiliyor. Hukuken yaprak tritrin ve sigara_
da alkoll0 igkilerde yasat anlamda bir dev_
Iet monopolu kalmryor. TEKEL, Tijrki_
ye'de bir ticari isim olarak muhafaza
ediliyor. Higbir sektorde tekellifimiz yok.

- 2002'ye geldigimizde sekt6rdeki reb
bet ortaml nasll?
AKBAY Trittin devlet monopoltinde olL
$u halde kanunda triccar olarak adlandn-
lan ama yaprak tritiin ticaretile uiragar
insanlarrn tut0n iireticisinden bu 0rtinlet
almasr ve igletilmesine izin verilmigtr
ihracat amacryla sigara fabrikasr kuru-
masr serbestlegtirildi. Monopol altrndari
donemlerde bile. Btittn bu alanlar devle.
monopolti altrndaydr. $u anda rekabet:
agldr devlet monopoltine son verildi. Ar.
cak bunun da belli kogullan var. Sigarz
fabril<alan igin bin ton/ytda baglayan ve i
yllk stire iEerisinde olan, alkoll0 iEki ure.
ten fabrikalar igin 1 mityon titre ylda ba9
layan ve zaman igerisinde azalan ve br
tiretim kapasitelerine sahip olma kc-
guluyla bu fabrikalann kurulmasrna id:
verilebilecek. Nitekim British America:
Thbocco gu anda fabrikasrm fiilen btiyu:

-olg0de tamamladr.
- TEKEL'In ozetlegtirme siireci ile ilgi
geliEmeler nelerdir?
AKBAY Giderek devlet monopollerini-
kaldrnlmasryla birtikte TEKEL'in ozelle_,*
tirilmesi de ongortildii. Qu anda oze -
leEtirme ile ilgili stireE Ozellegtirme idares
Bagkanhfr'nca yur0ttil0yor. Kamu hizme-
tini tabi gosteren kural koyma, piyasalan:
yonetimi gibi gorevler de gegitli birimle-
0zerinde Eahqrlan t0t0n ve alkollti iEkile-
piyasalannr d[zenleme kurulu tarafrnda-
yerine getirilecek. Qu anda bu konuda
kurumun igleyiEiyle ilgili karar Cumhu:-
baqkanhfr'na sunuldu. Kurulda kendi ku_

rulunu oluqturacak. Tekel Trit0n Mah.iller
ve Alkol Piyasalannr Dirzenleme Kurulu
Kurul gu anda yeni grkan yasalara gore bu
kanunlarrn uygulanmasrna iligkin usul ve

esaslarr yonetmeliklerle belirleyecek
kural koyacak ve piyasalan denetleyecek
Piyasalann iyi iglemesine yonelik bu gune
kadar Tekel Genel Mijdilrliifti tarafrndar
yurUt0lmekte olan ve kamu hizmeti nite-
ligi gosteren hizmetleri yapacak. Bizde ar-
trk sektordeki diler firmalar gibi tiltu:-
alacafirz. Sigara tiretip satacalrz. drtjn a

laca{rz, garap veya rakr sataca{rz. Tica:
faaliyetlerine devam edecektir, ozelleq-
tirme faaliyetlerine kadar. 6zelleEtirn::
idaresi Bagkanhlr bir danrgma kurulu iha,
lesi agtr. ihale sonuElandrktan son::
danrgman firmanrn da onqoruleri so:.-

[g
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raslnda bu is :xucrurn,, iifoildllliiir lnlUurol-
mesi iEin or;i:r."lrm uau& fl!, !lr@ IiEriin

olarak tela:; :.tuunr :uungum, umr-

- TEKEL c&tmi
ycinrindekr FbE ffi lOgi
verir mis.irma:
AKB.A': r- :{lnctrnt foaii >u'olay degil.

Butu: .an* sm.mrrde iktisadi olanla

no:ra *:i*srl* rakanhklardaki iglerde

ta-:--':edb{rleri genelgesine gore 50 yag
,--re:jrce !e emekliligini kazanmrg perso-

netin tasfiyesi ile ilgili emekliye ayrrlma-

larryla ilgili bir gahgma y0rutuliiyor. Tasar-

ruf tedbirleri ile ilgili bu ayn 1O'unda Res-

mi Gazete'de yaynlanan yatrnm ve istih-

dam programndaki degigikliklerle 50 yag

istii emeklilik hakkr kazanmrg igEi

arkadaglarrn yanl slra memur sozlegmeli

ieya iqqi siattsunde gahgan istihdam faz-

lasr personelin tespiti bunlann diger kamu

kurum ve kuruluqlanna nakJi. iggi statu-

s0nde olup memur gibi cahsanlann me-

mur kadrolanna ai<lanlmasi veva iS

akitlerinin feshi. Yaghhk a,,t(i:a ha< xaza-

nan igEilerin ig ahtlerir.rn iesri ve1'a 
':c1le

bir ayrrm gozetilmeksz: .s a<hlenri: :es-

hi gibi Eahgmalar surdlriiuvcr. Ca.tsnalar

Devlet Bakanr Sayrr .\lehrr.et Kececiler in

bagkanhlrnda tespit ecilien ilgili kurulug-

larrn temsilcileri ve se:ldika temsilcilerinin

de katrldrgr komiwoniar marifetiyle yiiru-
tuliiyor. Degerlendirmeler yaprlryor. Ona
gore nasrl olacag:nr oni..rmi.rzdeh donem-

de gorecegiz.
- TEKEL'in 140. kurulug yrldciniimii
dolayrsryla ne gibi etkinlikler
diizenlediniz?
AKBAY 140'ncr yl dolaysryla bu sene biz

Tekel Mtizesi ve Kultur Muzesi kompleksi
olugiurduk. dsktidar, Pagalimanr'nda bir
l -.,-:< depomuzu bu amagla orjinaline
sa:.. .:-arak restore ederek mirze ve

kr.r;' -=:- --'ne donugttrdiik. yarrn ak-

sE*nle!( !€ komrurlast ile ilgili vitrinler

mr nrekanlar yaratmak resim ve diler

-:xt dallannrn sergileneceli alanlann,

salonlann, mekanlann d0zenlenmesi ve

rgrklandrnlmasr onumiizdeki donemde

yaprlacak. Zannediyorum bir yl iE-

erisinde tam bir muze ve kultur merkezi

olarak Eahgmaya baglayacak. $imdilik
inEaat agamasrnda sonradan iEine konul-

masr m0mktin olmayacak malzemeleri

topladrk. Soz gelimi Turkiye'nin ilk itfaiye

aracr, ilk sigara makinasi gibi aletleri sergi-

leyece!iz.
- Yrl diini.im0 dolayrsryla yeni bir [riin
qahgmaslvarml?
AKBAY Yrldon0mu dolaysryla yeni bir

urun gahgmasr yok. Ama yeni urun olarak

Qamay garabr hazrrlayp piyasaya verdik.

$arkoy ve UEmak deresi yoresinin orjinal

uzirmi.i. Bunu yeni bir ambalaj, etiket ve

iqindeki uzumun adrnr da kullanmak

suretMe garap ttketicilerine ve merakhla-

nna sunduk. Talep lcsa boy sigaralara

dogru kayd,r. Bu alandaki iirun kapa-

sitesini bizde genigletmeye Eahgryoruz. Bu

lrl iginde 200f in }osa versiyonunu yapttk.

Samsun 216 sigarasrnr yeniden plyasaya

verdik. Yurtdrgrnda lretiliyordu, Tlrkiye'ye
ithal ediliyordu, gimdi btit0n marka

haklarrnr ahp gimdi Turkiye'de uretiyoruz.
- TEKEL'in yurtdryr iEtiraklerindeki son
durumnedir?
AKBAY 1949 ylmda kurulan Tabacs

Turcs SA, TEKEL'in en eski ortakltldann-

dan. Almanya pazart haklart, marka hak-

larr bu firma tizerindeydi. Yurtdryt ortaldtlt
tamamr bize ait. Y0zde 50 hissesi TE-

KEL'de yizde 25'i de bir yabancr sigara

kurulugundaydr. Qok cuzzi bedellerle satrn

aldrk. Almanya'yl Tiirkiye'nin Avrupa ii-
ri.inlerinin pazarlanmastnt kolaylagttran bir

iilke haline getirmeye gahgryoruz. Ama da-

ha mevzuat ile ilgili bir dizi problemle

ulragryoruz. Ama bu muhakkak bir g0n

canlandrnlmasr gereken ve zaman geldi-

linde kullamldrlr taktirde birEok igler

yapacak olan onemli bir hadise. Kaza-

kistan'daki ortakhk siirtiyor. Azarbeycan'

daki ortaklkolmadt.
Tekel 140\ncr yrhnda nostalji yaEatacak
Tekel Muzesi ve Kiiltiir Merkezi olarak
::store edilen binalar 200 sene 6nce

- j8- 1802) tarihlerinde tahtl ambarr

- .:-:. .,artrnldr. Jbhrl ambarlannrn yamn-

da Pagalimanr Karakolu olarak inga edilen
bina 1842 tarihinde inga edildi. Uzun yllar
Tekel Tiittrn Deposu olarak kullamlmrg

olan binalann igi 19501i yllarda t0miiyle
ykrldr, daha fazla depolama alanr sa$la-

mak iEin korunan eski tag duvarlarrn igine

dort kath betonarme ingaat yapildr. Altr

boli.imden olugan Tekel Miizesi ve K0ltur

Merkezi binalarrn g0neyindeki tig bolumii
Kultiir Merkezi, kuzeydeki iig bohimii
Muze ve Sanat Galerisi olarak projelendi
rildi. l(rzeydeki tiE boliimun i.ist katlan

mtize salonlarrna ayrrldr. Yaklagrk 2 bin

200 metrekare sergi alam olan bu salon-

larda tirtun, alkollt iEkiler, tuz, kibrit tirun-
lerinin uretim slreci, bilgi panolan ve

video ile aktarrlacak, trretimde kullamlan
araE gereElerden ornekler sergilenecek.

Ahgap, tag, metal ve kalrt baskr eserlerin

surekli bahm ve onanmrnln yaprlabileceli

dort adet onanm labaratuvan da d0-
zenlendi. Tekel M0zesi alamnda en biiyuk
m0ze olma ozellili tagryor. Miize bakrm ve

onanm laboratuvarlarr, kafeteryalarr,
kutiiphanesi, sergi salonlarr, Eok amagh

salonlan ile birlikte trim ziyaretEilere

hizmetverecek.
TEKEL'in Ttirkiye ekonomisindeki yeri
Tekel'in Ti.irkiye GSMH iEindeki payy0zde
2'ler civannda. Tekel'in QSMH'ya katma

deler olarak katkrsr ise 2001 yh fiyatlanyla

2.030 trilyon lira oldu. Hazine'nin
salladrfl toplam vergi ve fon gelirleri

igerisinde Tekel'in payr y0zde 4.9. Yaprlan

ttittin ihracatrmn genel tarrm urunleri
ihracatr igindeki pay isey0zde 5 civannda.

Tekel, ttitin mamiilleri, alkoll0 iEki ve tuz

olmak uzere 71 markamn tiretimini, 190

markanrn da satrgrm gergekleEtiriyor.

Tekel tarafrndan uretilen Yeni Rakt

diinyada en gok sahlan y0ksek alkollir
iEkiler srralamasrnda 24.'uncri, perakende

satrg hasrlatr srralamasrnda ise 32'inci

srrada yer ahyor. Tekel 500 Bnyuk firma

srralamasr iginde 2000 yh sonuglarrna

gore iiretimden satrglar srralamastnda 6.

srrada yer aldr. dcretle gahganlarda 1., net

aldifler ve br0t katma deler bakrmrndan

2., donem kannda 7., satrg hasrlatlnda ise

9. srrada bulunuyor. Tekel GenelM0diirl0-

!0 Avrupa'nrn en btiyiik 30 alkollu-alkol-
suz igki ve dtinyanrn 5. sigara uretici firma-

sr arasmda yer ahyor.
18/O7l2OOZDnnYa

garn -e:n aErhgrm hem de

140nc "';"-- . .:.:e',lini birlikte yapa-

caiu. ii*3- r ,'*ui:i: : -slurmaya bagla-
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Kararnamesi haklanda Dernejimizin,
2000 yh Destekleme Kararnamesi ile
ilgili olarakta yine Dernejimizin ve
Kamil yAVUZ arkadaErmrzrn ur-,f
oldulu davalann lehimize 

"o.,ug_lanan kararlan tarafrmza teUlig eait_
miEtir Aynr kararlarla ilgili olarak
BaEbakanhlrn Dava Daireleri Genel
Ktrulu' na .,kararn 

iptali,, istefi ile
baEvurdujunu o{renmiE Uutun_
maktayz. Gmyizde olan, Kamil ya_
vuz'un agtrgr 1999 Kararnamesi ile il_
gili olarak ta Genel Kurul karannrn, Ie_
himize olan 11. Daire karannm bo_
zulmasr yonrinde oldufu bilgisini al_
drk. Aleyhimize geliEti{i anlagrlan bu
konu haklanda karar ulaEtllrnda daha
detayh bilgi sunulacalrtn. 70 - 12 Mays 2002 tarihleri arasrnda
Yonetim Kurulumuzdan bir gurup tr-i_
tr.in ahmlannrn devam ettili Batman,
Diyarbalc4 Malatya, Adryaman uu Hu_
tay' da gorevli arkadaElanmzla birarayagelmigtir. o 21Haziran2O02 tarihind eyaprlan24o 27 Ntays 2002 tarihinde cizel sektor Donem TEyO Mezuniyet t6renine biradma vekalet dtizenleyen ve eksperlik gurup arkadasrm' katrlarak bu mutluehliyetini kapsayan gorevrer konu- gr.inrerinde nl.g -""i"LuEtur,-*sunda yetkisiz kiqilerin vekir orarak basandirekrerimiziiretmisrerdir:

tayin edildigini tespit ettijimiz izmir3. . 01 Temmu;t-''o;,*, ijrj.,,r,o" *u",
:::::jT::1]:11*l l"*.a,ar uu :enlfliidii'riid;;;;;r oui,ueus.

^ 
kutlanarak baEarr dilenmiEtir.o I I Haziran 2002 tarihind" Ui, topt
yapilarak, Dernejimizin Onursal &
kam ve Ttitrin platformunun 

lq-u
cusu Sayn Orhan OZET ararnzr;

- 
ayrlrylnrn birinci yhnda anrlmqtrr.. tz t-laztan2002 giinri yonetim l(r
lu Bagkammz, meslektaglanmz Gli
Genel Mridur yardrmcrsr Tokyar F
HAN ve Tekel yaprak Ttitrin igl. ve T,
Mriessesesi M0d0rti Oguz eELiK:,
birlikte Tekel Genel Mridtini Mehrn:
AKBAY ile makamlannda bir gorii.
me yapilmrEtrr. Gonigmede Gkel,i:
gelecefi ile meslektaglanmzm bur
dan nasil etkileneceli ve mrihendi
kadrolan ile Tutrin Gknoloji Mr-
hendisi meslektaElanmtzln yapl,-
mayan stnavlan gtindeme getirl-
migtir. Atama ve srnav konusunda ca_
[Emalar yaprlmakta olup ontimuzdet:
gtinlerde sonug ahnacagr dtisrinUl-
mektedir.

o 30 Nisan 2002 gtinti rtirkiye Ziraat konuda aynr yanlErn tekrarranmama- u"", #;lil;ff;3:tfi|:ffiff-odalan Birligi Yonetim lfurulu BaE- srnrtalepettik. mavemeslektaglanmzmozluikhakta-
kanr M' Rrfat AI{r/dZ ve bir gurup yJ- o 29l4ayts2002 grinri r0tun platformu n konrnetim Kurulu dvesi ;#;'il"; Y:'Y" rturulJ nu topruntyu gus,.- r".d";i.;1:fi?ffi:,ffi:lar hak-

Merkezimizi ziyaret etmiElerdir, Go- dtk' ziraat Muhendisleri oau",lri-ri. o 02Gmmuz2o02algamrManisaETV
r[iEmede trlkemiz tr]trin seldortinrin i_ $ubesinde yaprlan toplantrda durum de canh olarak yaynlanan ., ManisadaEinde burunduju durum deferren- ffr""ii:#Tffii;iilffirJh.r,;; nffi;ilffi1f:tm,:gdirilmiEtir,

r 02 Mayrs 2002 tarihi itiba'ile Anaya- :'It*t 
edilerek, sektorr-in yetiEmiE in- tritrin tiretimi ve yeni rrittin Kanunusa Mahkemesi'ne, baz maddelerlnin san gr-icti olan TEyo mezunu arka_ sonrasr geliEmeler hakkrnda dtigrin_iptali ve Ytinjtmenin Durdurulmas, daslanmza EahEma ve kendilerini celerinialrtarmrgtrr.

haklonda dava aglan yeni rr:trln r<a- karutlama imkanr verdikleri iEin tegek- t 10 Temmu z2xo2gtinti izmir srv-Tvnunu hakrandaki goniErerimiz sunur- . 5E,;il:i*i"o?T6r?tl'il. .- ;L:?:rura;1,:ffo"'i,on 
u-muEtur.

o 07 Mays2ffi2gtinii Damgtay 1 1. Da- perleri Yiiksek okulu( TEYo) ziyaret . 24 Gmmu z2oo2 gunuAkhisar Ziraatire'nin, lggg yil Ttihin Destekleme edilerek_okul mtidrirltifri gorevine odasrBagkanrAbdullahMBoGA 
zi_atanan Dog. Altay Ugur G{N bey yaretedilmigtir.

Arr$ryON
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YUKARIDAIJAgAGTYA:
1. Uzun tutiin Eubuklannm kullanrldr_
g gafilarda odanrn ortasrna verlestiri-
len kril ganagr . Matematiktl bir savr
Bag . goban
2. 

-Bayram yeri . Kalga kemifi .
Ankara yakrnlarrnda bir gol -
3. insan tiplerini belirleme ve aurma
yontemi. Dikiz
4. Nam, san . Teori nitelifinde olanlar. Qokdegil
5. Mel(up . D0zgr-in, uygun Adrm
6. llave . BirAvrupa ulkesi

J: Ekgry,p Eurumek . Bir galgr aleti
Nazi askeri
8. Trirk Musrkisinde bir makam .
Gergek . Deniz giysisi
9. Sahip . Ad . Mahkemenin verdidi
karan kabul etmeyip bunu ilk derec"e
mahkemelerle temyiz mahkemeleri
arasmdaki ikinci derecede virksek
mahkemeye gotiirme
10. Bayrndrr, mamur . Ticaret malr
11. Isveg igEi sendikasr . Balrglama. Dingil . ElEilik veya konsolosluk_
larda gorevli hizmetli
72. Ara. Yemek listesinden seqilen ve
fiyatlan ayn ayn hesaplanan yemek
usulu
13.. Bir yagrq turu . Ayga, yeni ay . En
Katrn erkek sesi
74. Trirk Divan giirinde karsrhkh
taglama . Tibet okrizti
15. Susmug, sessiz . Aynr zamanda
olan, birlilde yaprlan.

SOLDAN SAGA:
1. Turgut Uyar'rn 1962 yrhnda
<endisine Yeditepe $iir 6iutun.i
ta:andtran eseri
I 3ii:ik. tanrdrk . Nemden dolavr::- -- , :-:.de oluqan oksitlenme

. i-i l-:t i--]-.€
J :s-: ":,-- : . 3.: tezegen . Sine_
:ll.a .e.a -i,:::.,:: :€:].-i{ UStalfkla
),aPua:. g,:,;:-
4. Onceoer. :,:€*i._: : _--:.ar-ak
siireli yaynlana-j_-.:. S.=.;- - . l,:
uzunluk olgusri
5. Kumagla astar arasir-.a r_t,.*'irf:.
giysinin dik durmasrm saglala: r.: = -

bez . Ilac . Milli gairimiz Mehrne: .-.::
Ersov un siirlerini igeren buyuk ese n
6. Yer n: -:-nu . Macun
7. Alt.:, ---'lerinde gark ve t1rkuye
venle: :: . {otii . Parlak ve srk
dokur-:- -; : -:-: ipekli kumaS

8. Denizgenerali . Birrenk. Caka
9. Ayaklan drgarrya donuk (hayvan) .
Bir et urun[
10. Bir seslenme sozil . Boru sesi .
Samaryumun simgesi
1i. Padigah ahrrlanna ve onlarla ilgili
gereElere bakmakla gorevli kimse .
Kargrhkh olma, kargrlama
12. Parafinler serisinden birqok
izomerli doymuq hidrokarbur Japon_
ya'nrn Tokyo metropoltnde bir ient
13. Bir deniz . Taun unsirzleri .
Cogebe bahklarrn Akdeniz'den Kara-
aeniz e grkmalarr

- { Cocebe bahklarrn rst dti€mesi
s:--:- Karadeniz'den Marmaia ve
1::::-: e goq etmeleri . Guzel sanat

-: C_: :a'..:. \rn olqude yapmacrk_
U !:a',:3:.3:. :-_utS€ \.? da agtn OlgUde
kansA a-r*::.

G

5T..sapmlzdaki

Fil onceki sayrmrzdaki anagram
bulmacay dogru Eozerek (MESLEK
AHTAKI DAHA OXfMI_iOin) derne_
iimize gonderenler araslnda yaprgan
kura gekiliginde meslektaslarimizjan
MehmetAli eiRiXCi ve Kemai yrldrnm
ULUER tuslan BULUT,un ,'ATATURK'

iin yol Haritasr" adh eserini kazanmts_
lardrr. Kendilerini kutlar; ilgilerinin de_

Bu sayrmzdaki bulmacayr dofiru
Eozerek 1 Ekim 2002 tarihine kadar
dernek genel merke zimize ulasilran_
1.u., 

?r?."'..a3n yaprtan gekitigte 2 kigiye
Abdullah AYSU'nun "Tarladan So-fr _

ya Tanm"adh eseri verilecelctir.



TUTUil EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

Saruhanh Yaprak Tritiin igletme Mtid0r_
lillri kadrolu meslektagrmrz Hriseyin
TUNQ ile Zuhal hanrm 2g Haziran 2002
tarihinde evlenmiglerdir. TUNQ giftini
kutlar; yagam boyu mutluluklar dileriz.

Diyarbakrr Yaprak Tutiin igletme Mu_
durlugri kadrolu meslelrtagrmrz yusuf
Nesip ALIIN ile Songril hanrm 6
Temmuz 2002 tarihinde evlenmiqlerdir.
ALTIN Eiftini kutlar, yagam boyu
mutluluklar dileriz.

Manisa Yaprak T0ttin igletme Miidtir-
hig0 kadrotu meslektagrmz Emin
BULUT ile Ayge hanrm 6 Temmuz 2002
tarihinde evlenmiglerdir. BULUT giftini
kutla4 yagam boyu mutluluklar dileriz.

Saruhanh Yaprak Tritr.in igletme Miid0r_
hi!0 kadrolu meslektagrmrz Mehmet
UZUN[,{R ile Esengril hanrm 2g
Gmmuz 2002 tarihinde evlenmiglerdir.
UZUNLAR giftini kuttar; yagam boyu
mutluluklar dileriz.

dr.inyaya gelmigtir. BOZKURT
kutlar Srla Nur' a salhkh, uzun
yagam dileriz.

Sunel Yaprak Tuttn Firmastnda gahgan
meslel<taglarrmrz Sezai ALDIRMAZ ve
egi Ebru hanrmrn krzlarr Aybtke 12
Temmuz 2002 tarihinde d0nyaya gel_
migtir. ALDIRIvIM Eiftini kutlar; Aybuke,
ye sashkh, "l]"- o',"ro.

izmir Yaprak T0tun igletme Miidtirltilt
kadrolu meslektagrmrz ilker MUMTSU
ve egi Seher hanrmrn hzlarr Ceren 22
Temmuz 2002 tarihinde drinyaya
gelmigtir. MURATSU Eiftini kuttar,
Ceren' e salhkh, uzun bir yagam dileriz.

-----|--

Hatay Yaprak Trit0n igletme M0drirlii-
lri kadrolu meslektagrmrz Htiseyin
SANAP ve Hatice Hanrmrn olullan
EREN, 2i Mays2002 tarihinde d0nya_
ya gelmiqtir. $AI\AP giftini kutlar, Eren'e
sajhkh, uzun biryagam dileriz.

-

Hatay Yaprak Ttitiin igletme Mudrirhi_
g0 kadrolu meslektagrmv Haydar
AYDEMIR ve Ayge harumrn krzlan Elif
24.06.2002 tarihinde drinyaya gelmig_
tir AYDEIvtiR giftini kutlar; Etif e sagtrkh,
uzun biryagam dileriz.

giftini

n bir

Hatay Yaprak T0tiin igletme Mild0rl0_
6u kadrolu meslektagrmrz Hakan
BOZKORT ve egi Giitrer hammrn kzlarr
Srla Nur 19 Haziran 2002 tarihinde

Saruhanh Yaprak Ttitun igletme Mrid0r_
lugii kadrolu meslektagrmu Kenan
KINAY ve Hatice hanrmrn krzlan Ferda
Nur 08.07.2002 tarihinde drinyaya gel-
miqtir. KINAY Eiftini kutla4 Ferda Nur'a
saghkh, uzun biryagam dileriz.

ry'
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Ayaktakiler: (Soldan - Sagar
C:;-- KUPELI, Ahmet t(AR.r"C:- '.'-:a: TOK. ilker ATILGAN, Hakan SAHiN, Murat SOyLEMEZ, Namrk qETiN,!:--- '1. AKAR, Nuri TOP(Z..1;--::e: ?CI r.T Hakan HANGUL, Murat $ALVARLI, Burhan DEMiRCAN, Mlrselin': : - - - 3ilal Olday Qiqenl_ffAg. i-ia<ar ;1{tpOCLU, Simge peMn TOKBAy

--'ILAI Yasemin NiLUFER. ilker J'Ztsi\. Ersin vASAR,Gokhan BiTiK, Taylan MUHURDAROCLU, Selcuk
: - an KCfffA. Remzi AKIARII.
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