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MERHABA
Elinize.ulagan bu saymrzla, tyf" T:d*gqranman ve tutun sektoru ile ilgilenen
herkesin yeni yhnr kutruyoruz. yeni yrrn Turk tuttincrrrugti ve sektoiqahganrarr iEinolumlu geligmeler getirmesini temenni edivoruz.
2004yhna girdigimiz bu g_unlerde Gkel ve ozel sektor ile sozregme yapan Ege Bor-gesi tutun ekicilerinin 2003 urirnil tutunlerinin tespit iglemleri timamllnmrg ve Ka_
rad-eniz Bolgesi t0tunlerinin.tespit iglerine geEilmi$tir. Ege Bolgesi tutun ekicilerinin
2004 urunu tutun fide ekimine bagriyacaginu gunlerde, TAPDK'nun tum taraflarrngorug0nu alarak2004 yrr tyjrjn. urynrj igrn gegeiti oracak,,Ekici r0t0n sozregmesi"ni
tadil etmesini ve gegmig yrtarda tttrinLtiliterinin gikayetin" ,en"p oi* sozlegme-
nin baa maddelerini duzeltmesini olumru bir geligml olarak go^iyo'ruz-'
Ancak; burada rsrarla vurgulamak istedigimiz bir konuyu tekiar hatrrratmayda gorevsayyoruz' Eger tedbir altnmaz ve belirli uretim noktalarrnda tutun uretim kotalan ih-tiyaca gore belirlenmez ise bu noktararda tutuncuriik maalesef bitecekiir. Birkaq yligerisinde pagal olarak i:rqnen vg satrgr yaprran Ege, Marmaru, Kuiua"J mengei gi-bi tuhinlerin iqleme paEah bozula.uli, br"tit"n sigaralardan ia istenen iEim kalitesiahnamayacakhr. yann bu sonugra.karErtagrdrgrndi tutrin uretmekten uargegen eti-cileri tekar tutun 0retmeye dondurmek hiE-kolay ot-uyu.utto. ilii; irretiminin
her isteyen-vatandag tarafrn!,an yaprramayaiagr, maharei* a"n"yr- g"rektiren bir0retim gekli oldujunu yetkililere, sel<torde tutr.in ticareti ve sigara 0retimi yapan
herkese bir kez daha hailrlatryoruz.
Gket, 2004 yh bagrndan itibaren uretimi azalmakta oran mengeyrer ve r.iretim nok-talarr iEin tedbir almah, tutirn tjretim miktarlarrm ihtiya"" bufl, oj;',a-I1 gJrlhrse rireti_ci baanda belirreyerek yuksertmeli ve sigara harmanrarrndi ihtryag;hayan men_geylerin uretimini azaltmahdrr.
pu gallmrzda sizlere Teke| denbirkag baqarr haberi de iretmek istiyoruz. $u an TekerIzmir Y.Tigletme Mudrirl0gu btinyesinde'faariyet gosteren grireq Lt -inau serbestve grekoromen stilde minikler, yldrzlar, g-"ngi", r" b,i;k[;-om* .ir"r" akategorideS0 adet sporcu bytnmiktadrr. BI sporcurar arairnda serbesistil briyuk-ler kategorisinde 7 sporcu {iU kl.l Aday kadrosunda olup, bu gureggilerimizin,
olalanust0 bir durum olmadrlr takdirde en az 4 

",ra"ti" 
u" 5rg*ti"rvi"r"ra katrr_masr kesin goztikmekte, bu sporcuranmudan madarya ret te"riet teaii.ir.t ry" gu_reg tarihinde ilf agra Ege Borg_esine gampiyonruk kazandrran, ;r";;;;;;", arenadatlkemizi temsit edecek olan, 2003-2004 r"ronunda bize ilil;; ;"g"t;" r;;;gureq takmrmrzr ve yoneticilerini kutluyor bagarrlannrn devamrnr dilivoruz. Bununyanrsrra, Izmir stiper ug B Grubunda mucade're 

"d"; 
rbk;iF;il.r Tuillr,, tigin bit_mesine 6 hafta kara 42 puana uraqrp en yakrn rakibine z puunlu.[ uiarlt zray-onakalmay garantilemiqtir. Teket Futbbl Takrhrna bagallar dilerken kendilerini 3. FutbolUgi' nde seyretmekten onur duyacalrmrz belirtmek isteriz..

B_ri'ltenimizin bu saysrnda Ramazan GENQ arkadagrmzrn tutunculuk uzerine yeni
Eozrim.dnerilerinin yer aldrir yaasnr, Ai R; qELiK urf.uaug,_"in ilr; ytikll veedebi deferi olan "ld.rglar dzerine" isirnli gti,zret yazsrm; Recep eAKMAK arkadagrmr_an titiz bir araghrma ornegi oran ve bir drih suzgecinden grrn.i-ur" yoiaran ,,Ana_
dolu'nun cazibesi" isimri yaasrnrn birinci bottrm-unu zevH6 ohyucagrnz kanaatin_deyz.
Basrndan izlendili gibi, Teker sigara sanayi A.$.ne balh sigara fabrikararrnrn brokhalinde satrgrna verilen teklifl_er degerlendirite.uti itk ihul6 u"tii"" t"r.rih"ri. dtiqrik ol-masr_nedeni ile iptar edildi. gu an bir bekleme donemine gi.lHigi;.i"irrmaktadrr.
9..:uh zaman ateyhimize igremektedir. Bazr sigara ranrixuLinin itiiv".,lu" tekno_lojik yenileme yaprlmadrlrndan gun gegtikgelazar kaybr ordugu ve her geEen gunolacafr. qerEefi gormezlikten getine;er. bu'gidigre daha onceki iharede verilenfiyatrn dahi tekrar verilmeyecelive yok fiyatrnaEu sigara fabrikararnrn elden Erka'-lacalr yada Tekel'in tasfiye s0iecinl girecegi endige"srni t"i,-"rt"v,r. du runriutu-rrnve Tekel'in rirettili sigara markararirun erJen Eka.rmasr, miv."i."r"" trtun rireti_cisini ve binlerce sektor garrganrm maldur edeclktir. Bir.;;;;,duljoriutu.',a
gereken yatrnmlar yaprlmfl-r, iktisaduigereklerine gore uretim yaprrmarr ve Tekerpiyasadaki yerini almaldrr. Krsacasr Gkel sigara ruuiixaturiuarui g"["ii-"aen ozer_legtirme kapsamrndan Erkarrlmahdrr.saYgrlarrmrzla' 
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GUNDE/VI
15.08.2003 tarih ve 25700 sayh Resmi cazete'de yayrnlanan 4971 sayh Kanun'un 12.

T**t: ile: 4733 sayh Tutiin Yasasi nrn 6.maddesind"e aegigiLtik yaprlrnrgtr. Bu degigifiik
lle I urklye de sigara ur_etimi yapacak yabancr ve yerli yatrrrmcrlann sigara iretim tesisi-er"inde-tam ve yeni teknoloji" kullanmalarr zorunluluQu kaldrnlmrqtr. 497l-Sayh Kanun ile T1tun
Yasasl nda yaPrlan bu de$i;ikli$in kucuk iEletmelerin de kurulmasr amacryla grkalldrgrnr,
ancak dunya.sigara.piyasasrni elinde bulunduran Eok.uluslu firmalaln fetef i Uife]io[
etmeye,Eahgrrken bu kuguk i;letmel911- e-ok uhlslu tekeller kargrsrnda ya€ama gan",n,., hig
:t{lg,_llbelirtmigtik. Dolaysryla 4733 Sayh Tutun Yasasr'n'n O.muiaisinde yaprtan bj
f!.91!,IliEl"l l0rkiye'l eski.ve dokuntu sigar.a makinelerinin Eoplugn hafine g"etirecegini
rlgrltlerin ve kamu oyunun dikkatine sunmustuk.
2 Ocak2004 tarih ve 25334 Sayh Resmi Gazete Mukerrer Saysr nda yayrnlanan 5035 Sayl
Kanun'un 4T.maddesinde yaprian degigiklik ile; 4733 Sayh Tutun Yaiuir'nrn 6.maddesi eiki
haline getirilmig ve dolaysiyla Ttirkiyi'i.e sigara uretecek olanlarrn "tam ve yeni teknoloji"
|Yll1".Til"t 1,orunlulugu korunmugiur. YetkTlileri; bu yanhghgr duzeltmelerinaen aoray tii-
luyoruz. nncak; bundan sonra t0tun konusunda yaprlacak deligiklikler ve getirilmek iitenen
yeni uygulamalar hakhnda, yllarrn birikmine salrif olan insailinn TurkiyE'deki tek mesleki
orgiitu olan Dernelimizin goriigrinun ahnmasrnrn bu kabilyanhghga duqmeyi onteyeceltii
I".ikvg',a-". 

Tlrlti! E$P5r]rgiyapmak iEin kimlerin hangivasrflarr tigrmaiarr gerektigive kim-
F.T.ygtf [99ug: 30 5.1969 tarih vet33^10 Saytr Resmi Gazete'de yaynlinan 1 iz7 sayrr
I utun ve Iutun lekeli Kanunu'nun 32-33-34-35. maddelerinde belirtilmigtir. Ayrrca I 177
:l{IllKulql-u bagL olarak 16.03.1975 tarih ve_15179 sayh Resmi Gazeie,de iruyntunun9348 Saylr Tutun ve Tutun Tekeli T0zufu'niln 30-31-32-33-34-35.Maddeleriile <ie Turki-
ye'de Tutun Eksperligiyapacak olanlann uyacaklarr kurallar belirlenmigtir.
09.01.2002 tarihinde Re_s.gjp.azgle'de yaynlanarak y0rurluge grei, +lss Sayh rutiin
Yasasr'nrn 6. Maddesinde "Ttirkiye'de tufun nhperligi'yapmai igTn, Tutiin rrnsp6rrigiiut_
sek Okulundan,veya muadili yeili ve yabancr okuttarJair lisans duzeyinde yuksik ojrenim
cllptomasl alarak mezun olmak qarttrr. Tttun Eksperi unvanrna sahip blmayanlar, tutrin a1m
ve satlm muayenelerini, 

.tutun vasrf, deler ve nevilerinin belirlenmesini ve iutun igleme, ba-
krm, fabrikasyon eksperlili yapamazlaf tuttin iqlerinde bilirk;i ve hakem olamailar." Huk-
mu aErkEa yer almaktadrr.
Gegici l.Madde F frkrasrnda da Bu kanun vaynlandrgr tarihte tutun eksperi olarak
Eahqtrlrnt belgeleyenlerin haklan sakldrr" denilmektedir. BJi:aoe ile amaciaran,'+;33 .ur-,t,
yasa,yL,urluge girmeden once 2-3 yrl sureli onlisans duze.t;rce Tutun E<sperli$i \uxsek
O.kulu Diplomasrna sahip olan ki;ilbrin haklarrnt korumaktrr. ,{ksini savunanlar- 1 177 ve
4733 sa,yhyasanrn hangi maddesine gore Tutun Eksperligi yaptrgrnrn hesabrnr vermek du-
rumundadrr.
473.3 Sayh yasaya dayanrlarak grka"rrlan "Tutun tiretimi,uretici tutunlerinin pazarlanmasr, ig
ve drq ticareti, denetimi ve Tutun Eksperligi ile ilgili usul ve esaslar hakkndb yonetmelik; iri
29. maddesinde Tutun Eksperlerinin gorev ve letkiterinin neler oldufu; 30.maddede Tu-
tunlerin Muayene ve Ekspertizi; 3l.maddede Tutun Eksperlerinin m6sleki sorumluluklarr
aErklanmrgtrr.
Yonetmelifin Cezalan duz,e,nleyen 32.maddesinin c bendine ise "Bu yonetmelikte yer alan
hukumlerle ilgili yukilmluluklerinden birini suresi igerisinde yerine getirmedigi sa"bit oi;;
ahcrlarrn Tutun Ticareti Belgesi Kurumca iptal edilebilir" hukmii yer alilraktadrr. 

"

FS"llil ozelleqtirilme surecine girdigi bu donem iEerisinde yeni meslektaglarrmrzrn artrk
Tekel'de iq bulma imkanr kalmamrgtn.Tuttin ticaretinin ozel sektor firmalarrnca yaprtacati
artk kaErnrlmaz bir. gergektir. Ozel sektor yetkilileri Turkiye'de Tutun Jlcareti yipacaksi,
4 | JJ saWh I Utun Yasasl'na oore bunvelerinde veteri kadar Ti]fiin Fkqneri ierih/am armaL

sonucunu dofuracaktrr.
T0tun 

Fksperleri Derneli olarak; bazr ozel sektbr firmalannrn ttitun ahm satrm iglerinde ve

4733 sayh Trlt0n Yasasfna gore brinyelerinde4 | 33 saYlt I Ut0n Yasast'na gore brinyelerinde yeteri kadar Tutun Eksperi istihdain etmek
zorundadtrlar. Aksine davranrglan ise 4733 Sayh Yasarun ihlali sonucunu dofruracaktrr.

lt"l:l T,il".n.EFpgri unvanrna sahip olmayan kigilere Eksperlik yaptrrdrklarrnr Mays 2003
tarihinde Hukuk Mahkemelerine yaptrirmri suq ustii tespii davair iie tespit ettirmis: awrcaPrih|de, Hukuk Mahkemglerine yaptrfrmri sug iistu tespii davair iie tespit ettirmig; ayrrca

H. VaKIf MERCiMEK
YONETIM KUROLU BA$KANI

vakifmercimek@tutuneksper. org.tr

#,
1*{-:

firmalarda,gahqan Tutiin Eksperi irhvanrna sa6ip olmayan kigilerin bazifirmalard; r;yr;;
gok fazla oldulunu belirlemiq durumdayz.
9 Ocak 2004 tarihinde Yonetim Kurulu olarak T0tun Kurumuna yaptrlrmrz ziyarette,
meslektaglarrmrztn onirnu trkayan bu mesleki yetkileri hige sayan uygirlim-alan hailrlatrla-
rak, ozel sektorun bu yanhg uygulamalarrnrn hukuki zeminde ddgerle;airilerek gerekli uyarr-
larrn yaptlmasr istenmigtir.
Zira qu 3n$ +Jl3 Sayh Tut0n Yasasr'nrn ve buna bagh olarak Tiit0n Eksperliji ile ilgili usul
v_e esjrslan belirley,en Yone.tmelik'in uygulanrp uygulanmadrlrna dair denetimlorevi''ise Tu-
tun, T0tun Mamulleri ve Alkollu lqkiler Pivasasr Duzenleme Kurumu' na aittir.

Digor ki...

Eren,

Yurdunu

Gercekleri
J

Gtiren

Kimselerden

Diisman
J

0kmaz,
J

1923 Tarsus

Saygrlarrmrzla.
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2002 yrh ortalarnda Dergimizde,
Tiirk ttitilnculugu hakkrnda yaptrjrm
degerlendirmede iireticilerin tijtiin ta-
nmrndan uzaklagtrklarrna dikkat gek-
meyeEahgmrgtrm.
O g0nden bu gune, sozleqme kap-
samrnda yetigtirilen 2002 Urunri tu-
ttinler ahcrlar tarafindan satn almdr.
Tekel hariE diler ahcilar sozlegme
yaphklan ureticilerin sozlegme fazlasr
uretimlerini de sahn aldrlar. pek 

Eok
iireticiye, uretim agamasrnda avans
verecekleri sozunu verdikleri halde
avans odemesi yapmadrlar. Buna kar-
gilrk ahmlarda sozlegme ile belirledik-
leri neviyatlandlrma tammlanna balh
kalmayarak ureticinin lehine bir fiyat-
landrma politikasr izledikleri gozlen-
di. Ufak tefek istisnalar drgnda, soz-
legmedeki 5 nevi tanrml ile korkutulan
ekicinin, fiyatlandrrmada korktufu
bagrna gelmedi. Gergek ekspertiz de-.
frerlendirilmesine bakrlmaksrzrn birin-
ci nevinin fiyah, bagfiyat gibi uygulan-
dr.

Gkel ise once sozlegme yaptrlr ekici-
lerin mahsullerinin tamamlnln tespiti-
ni yaptu. Ahmlarda ise, sozlegme kap-
samndakiriretimi % 10 fazlasr ile sa-
iln alrken, kalan fazlatrklarr satrn al-
madl.
B Mayrs 2003 t:rnh, 25 1 02 savrh Res-

mi Gazete' de yayrnlanan karar ile 86l-
gelere gore Kataloga Dayah ahmlara
esas olacak asgari nevi fiyatlan ilan
edildi. fudrndan sozleqme fazlasr ve
sozlegmesiz olarak iiretilen tiri0nlerin
tespit iglemlerini Tekel, Ttitun, T0ttrn
Mamulleri ve Alkoll[ iqkiler Piyasasr
Dtizenleme Kurumu' nun (TApDK)
13.03.2003 tarih 302 numarah Kara-
rr'nln Resmi Gazete' de yayrnlanma-
srndan sonra gerEeklegtirdi. Bu tutun-
lea TAPDK organizasyonunda, talep
durumuna gore Ege Bolgesinde ku-
rulan Gegici Satrg Merkezlerinde iki
kez agrk arbrmafi satrga sunuldu. ilk
mrizayedeye uE firma katrlacalrnr bil-
dirmesine ralmen higbiri katrlmadr.
Ikinci muzayede ise bu firmalardan bir
tanesinin talebi tizerine 19 uretim
merkezinde kuruldu ve soz konusu fir-
ma bu muzayedelerden ihtiyacr olan
tutunleri satrn aldr. Diler Bolgeterde
ise ahcrlardan talep gelmedili iEin Ge-
gici Satrg Merkezleri kurulmadr.
Kalan tut0nler ise, Resmi Gazete 'de
24.7 .2003 tarihinde yaynlanan 4955
sayrlr Kanun ile %50 indirimli olarak
Tekel tarafrndan sahn almdl.
GeEtilimiz birkaE ayda 2002 rir0nu
tutirnleri satarken yagananlarr krsaca
hatrrlatmak istedim. Zira bunun, eki-
cilerin bu g0n geldikleri noktayr anla-
mamz aErstndan yararh olacalr ka-
naatindeyim.
2003 rirun yJrna geldigimizde ilk degi-
giklilq bir onceki yt atcrlar tarafindan
hazrlanarak ekicilere dayahlan soz-
legmeler yerine ureticilere, sorurnluk-
lanmn yaru sra haldar da getiren
TAPDK' run 23.01.20O3 tarih, 221 sa-
yh Karanrun Resmi Gazetede yaynla-
narak ytirurluSe girmesi sonrasr tek tip
sozlegmelerin hayata geEmesi ile ya-
gadlk. Yeni donemde tiim ahcrlar ve
0reticile4 sozlegme kapsamndaki or-
yantal tutrin uretimlerinde bu sozleq-
melerikullandrlar.
ikinci onemli defiqiklik ise, bu ur0n yr-
lnda Ozelsektortin bir oncekiyhn ak-
sine iki kez avans verip tiguncti kez ve-
recek olmasrydr. Aynca tum iiretim
sezonu boyunca, sozlegme yaptlklarr
iireticileri t0tun yetigtiricilifi i ile zararh
ve hastahklarla mricadelede ilag kulla-
nrmr konulannda efitmeye dontik yo-

gun bir galqma yuriittukleri gozlendi.
Bu faaliyetlerde, Ozel Sektorde gah-

San meslektaElanman Ti.itun Eks-
perleri Yilksek Okulunda aldrklan Tu-
tiin Tanmr ve Hastahklan ile Mucadele
derslerindeki birikirnlerini hayata ge-
girme ve trreticilerle pafagma gansr
bulduklarrnr gordiik.
SonuEta 2003 urunr"i ttitunlerin yetig-
tirilmesi gergeklegtirildi ve Ege Bolge-
sinde de biiytik oranda tespit gahgma-
larrtamamlandr.
Bu yl iilkemiz tutun r-iretiminde iki
ozellik goze Earpmaktadrr. Bunlar;
-Yrhn kurak gitmesive buna ba$h ola-
rak kaliteli bir urun elde edilmiq olma-
sl.
- Sozlegmesiz riretim yaptlmamasr.
Sozlegmesiz riretim yaprlmamrgtrr
gunkti gegen yrl uretim yapanlar, yap-
trgna yapacalrna pigman olmuqtur.
Bu tireticilerin tutijnlerini birkaE kez
tespit ettirmig olmasr bir yana, buyilk
hsmr iirunlerini 800.000-1.000.000
TL ye satmak zorunda kalmrgtrr. Zira
AErk futrrmah sistemin iglemesi, belir-
lenen asgari fiyatlar cazip olmasna
rafmen, yabancr ahcrlar tarafrndan
istenmemigtir. Netice de o grin amiya-
ne tabirle " mah ile rezil olan" ekiciler
bu yrl aErla ti.itun ekmeye cesaret
edememigtir.
Difier taraftan ahcrlar ekstra stok
mali-yeti ustlenmek
istemediklerinden si-parigleri
olErisrinde sozlegmeler yap-mrglar,
sonugta bu ylki iklim kogullarr-nm bir
sonucu olarak da arzulanan uretim
miktan gerEeklegmemigtir.
Ttrtun yllarca kasrth olarak uretim faz-
lasr ile gtindeme getirilmig, ekonomi-
nin kamburu olarak nitelendirilmiq-
ken bu giin gok krsa sure iEinde ihtiyi-
o kargllamama noktasrna gelmigtir.
D0n, bu soylemlere dolayh yada di-
rekt destek verenler hiE olmazsa geli-
nen noktada bir geyler yapmanm ge-
rekli oldu$unu gormek zorundadrlar.
2003 tirunrinde tespiti yaprlan Ege
Bolgesi tttiln riretiminde Ozel sekto-
run yaptlfr sozlegme miktannda orta-
lama %20-25 , Tekel' in urettirmevi
planladrSr tutunlerde ise % 4O-45lik
bir diigtig oldufu tahmin edilmekte-
dir. Bu da Ege Bolgesi ttitun tiretimi-
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Secegi anlamrna gelmektedir. En qok
tartrgrldrjr donemde bile gerek iE tu_
ketim gerekse ihracat iEin bu uretimin
en az 90-100 milyon kilogram olmasl
gerektifinin ifade edildigi hailrlana_
cak olursa geldilimiz noktanln va_
himligi daha net anlagrlacaktrr. Sek_
toriin en onemli aktorleri olan vaban_
cr ahcrlar ve onlann tilkedeki tejarikci_
si firmalar tritun uretimindeki azalma_
dan belki bu yrl pek fazla etkilenmezler
ama bu durumun tekrarrnda neler
kaybedeceklerini hesaplamak zorun_
dadrrlar.
Uretim tablolarr incelendiginde ozel-
likle 4733 sayrh Tutun Kanununun
grkmasr ve Destekleme ahmlannrn
kalkmasr ile birlikte ekici saulannda
surekli bir dugug oldugu gozienmek-
tedir.
Vne drg ahcilann talepleri dofirultu_
sunda ra$bet edilen tijtun riretim bol-
gelerinde igEility'verim ile fiyat parite_
sinde aradrlmr bulamayan ekicilerin,
ahcilarn istedigi miktarda tuttin tireti-
mini gerEeklegtirmedikleri gozlen_
mektedir. $oyle ki, yllarca snflara av_
nlarak farkl fiyatlann uygulandrgr Ege
tsolgesinin bazr yorelerinde riretim va
tamamen bitmig yada birkac eski uie-
ticinin inadl ile yok denecek duzevde
s0rmektedir. Orne{in Gavurkoy gibi.

Akhisar 0retim noktasr ve genel ola_
rak Manisa uretimlerinin Ege Bolgesi
Genel uretimi iEindeki paylarr u.t-,g
gozukmektedir. Tekel ttim bolgede
200 kg.hk sozlegmeler yapmas,na
ralmen bu yorelerde Tekel payr du_
gerken ozel sektorr,in ra$betinin arttr$l
ve payrnrn yukseldigi dikkat qekmek_
tedir.
Bu gun arhk, gerek Tekel yonetiminin
gerekse ozel sektortin, gelinen nokta_
nrn vahimlifinin farknda oldu$una
dair igaretler vardrr. Biraz gegte olsa
sevinerek goruyoruz ki Tekel, her iire_
tim bolgesini ayn ayn degerlendirerek
sozlegme yapacagr kota mikbarlanru
belirleme haarhgr yapmakLadrr. Bu gi_
rigimini ti.itiinun ozelliklerine g6re
prim verilmesi, erken allm ve odeme
gibi adrmlarla desteklemesi halinde
son yrllarda kiisturdtig0 ekicilerini
tekrar kazanacaktu. Ozel sektorirnde
tr.itun ekicilerini hammadde rireticisi
olarak gormeye bagladrjr anlagrlmak_
tadrr. Bir tir0n yrhnda ug kez avans ve_
receklerini iki yrl once deSil ureticiler
kendileri bile dtigunemezlerdi. Onu-
mrlzdeki yrllarda tireticilerin uretim
girdilerine balh olarak fide donemine
kadar gidebilecek avans odemeleri-
nin dugunuldtigtinu sevinerek gor-
mekteyiz. Vne rirun teslimi ve bedeli_

nin odenmesinin aynr yrl iqinde yaprla-
bilmesinin yollannrn arandrjrnr go-
nince bunlan sektorde dewim niteli-
gindeki deligimler olarak deferlen-
dirmemek miimkun degildir.
Geldigimiz nokta, yllardrr izlenen krsa
vadeli hesaplann bir sonucudur. Bun_
dan ekicisi ile ahcrsr ile herkes sorum-
ludur. " Ne verirsen arh 5 bin" tabiri
sadece tutirn sektorunun delil, tum
poptilist uygulamalann ifadesi iqin li-
teratiire kazandrnlmq bir tabir olmug-
tur. Bu gr"in qikayet edenler o gun bu
soylemleri alkrglayarak oylarr ile des-
tek verenlerdir. Oysaki qozum o giin
de bugun de ayrudrr. Sektorun yegine
ihtiyacr uretimin planlanmasr ve reka-
betin saglanmasrdrr. Dtin oldugu gibi
bugrin de sektorden sorumlu otantar-
dan beklenen, bunun gerEekleqmesi
yon0nde Eaba gostermeleridir.
Katalofa Dayah futrrmah Satrs Sis-
temi, 7. Beg Yrllrk Kalkrnma planl son-
rasrnda 1994 ylnda toplanan 12. Milli
Tirtun Komitesi tarafindan benimsen-
mig ancak, o gunku yoneticiler tara_
frndan uygulanmamrgtrr. futrrmah Sa-
trg Merkezleri ve dretiii Birlikleri kurul-
mast esastna dayanan bu sistem, ure_
tim planlamasr yaprlarak uretilecek
tritunlerin satm ahnmayanlarmm Des_
tekleme kapsamrnda satrn ahnmasr
yolu ile uygulanmrg olsa bu gtn, hem
r,iretici orgtitlenmesi tamamlanmlg
hem de ulke kaynaklan israf edilme-
mig olurdu. Bu g0n gor0yoruz ki sahn
alnmayan tutrinlerin ahbeti en az
ureticiler kadar ahcilannda dugunmek
zorunda olduklan bir konu haline gel-
migtir.
Taglarm yerine oturmasr iqin ureticile-
rin, Ttitrin Tarrm Satrg Kooperatif-
leri'nde orgritlenmelerinin tamamlan-
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mast ve Birlik oluqn urn&r tir zonrn-
lulul<tur. Bu" rlaicfer bdar ahcrlann-
da lehine oldtu ttrcticiterin ve sis-
temin bdli bir ddptn alhna almmasr
i gin byte trir prya ihtiyaE vardr.
Yasa gere$ so@meli riretimde, iire-
ticiler yada tretici temsilcileri arasln-
da vanlacak mutabakatla belirlenme-
si gereken fiyat, bugun tek taraflr ola-
rakbelirlenmektedir. Aym fiyat bile be-
lirlense yasaya uyularak bu "mutaba-
kat" aranmahdu.
Sozlegmelerde neviyat standardnm
safilanmas yararh olacakhr. Resmi
Gazete' nin 09.01.2004 tarih 25341
sapslnda yayrnlanan TA.PD.K.' nm
572 sayil kararr ile yapmry oldu$u
duzenleme sonrast artlk ahcrlar. ureti-
cilere fiyatrn yanrsrra neviyatr da bildir-
mek zorundadrr. Bu bile, TS.E.' nin
tutun ihracahndaki neviyat tanrmlarr-
run, gayri mamtil tuttrnler iEin de uy-
gularur hale getirilrnesi iqin yeterli bir
nedendir.
GeSUSt-tz d6nemde baz milletvehl-
Ierinin onc0lufunde ),aPtlan Ea[Erna
ile "Tiititn Kanununun baz maddele.
rinin deligtirileceli ifade edilrniE bu
gahgma, 4733 sayl Ttrtiln Kanunu-
nun 6. maddesinin ikinci fikrasrnda-
ki" tam ve yeni teknotoji ile" ibaresi"
entegre" olar ak497 1 saylh kanunun 1

Alustos 2003 tarihinde kabulii ile so-
nuElanmrgtlr. Krsacasl "da! fare do-
furmug" ve yeni yahnm yapacak si-
gara ureticilerinin maliyetini dugur-
mekten bagka bir yarar saflanma-
mrytr.
Tekel' in ozellegtirilmesinde sunula-
cak teklifleri olumlu etkileyecelini d0-
gtndiikleri bu defiigikligin beklenen
fayday sallamadrlr anlaqrlmq olma-
hki Htik0met, 02.07.2004 giin ve
25334 mtikerrer sayrh Resmi Gazete-
de yaynladrfrr kanun ile bu hiikmii
tekar eski haline getirmigtir.
Son soz olarak sozlegmeli uretimin,
tiit0n sektorunde gerek ahcrlar gerek-
se iireticiler igin uygun bir iiretim gekli
olmadrfnn altrnr bir kez daha gizmek
istiyorum. $ayet Uretici Birlikleri kuru-
larak sisteme ivme kazandrracak tek-
nik ve finans desteli sajlanmaz ise
goriinen o ki bizler daha uzun yllar az
yada gok olan iiretimlerin, bir onceki-
ne benzemeyen piyasalann ve srktntr-
lanrun hikayelerini anlatryor olacafz.

Trihin Mamulleri lte Ilgili Fabri-
kalann Kurulmasna, Bu Mamulle-
rin dretimine, ig v9 DrE Ticareti ve
Denetlenmesine IIiEkin Usul ve
Esaslar Hakkmda Yonetmelik'in 10
uncu ve 15 inci Maddesinin Uygu-
lanmasr ile hgi[ Ttitiin, Ttitiin Ma-
mulleri ve Atkollti igkiler Piyasasr
Diizenleme Kurulu Karan
KararNo:538
Karar Thrihi : 2O/ 1. | /2OO3
Tiittin, Tut0n Mamulleri ve Alkollu
iEkiler Piyasasr Duzenleme Kurulu;
A- Tiitun Mamulleri ile ilgili Fabrikala-
rrn l{urulmasrna, Bu Mamullerin dre-
timine, iE ve Drg Ticareti ve Denetlen-
mesine Iligkin Usul ve Esaslar Hak-
krnda Yonetmelik'in 1 0 uncu maddesi
gergevesinde 2OO4 ytlt igin gegerli
olmak0zere:
1- Tamamlanmrq bagvurularr ilgili
mevzuat, toplum salhlr gerekleri, igin
rasyonel olEtitleri, projede ongorulen
irrun kalitesi gozetilerek l(rrum tara-
frndan delerlendirilip uygun bulu-
nanlara verilecek Fabrika lfurma izni
Uygunluk Belgesi kargrhfrnda bu hiz-
metlerigin:
a) Sigara fabrikalan iEin yirzyirmibeq
milyar Tirrk Lirasr,

b) Di$er hitun mamulleri tiretim
tesisleri igin beg milyar Tiirk Lirasr,
ahnmasl ve bu tutardan bagruru sra-
slnda alman tutarlann mahsup edil-
mesini,
2- Yonetmelifin 8 inci maddesi gerge-
vesinde projesini gerEeklegtirerek
igletmesini uretime hazrr hale getiren,
teknik bir ekip marifeti ile fabrika ku-
rulug izninde aranan gartlarr tagyp
tagrmadrfr hususu yerinde incelenen
ve piyasaya sunum kalitesi deneme
tiretimi ile izlenerek rapora ballanan
ve anrlan rapor de$erlendirilerek du-
rumu.uygun bulunan firmalara verile-
cek Uretim lzni Uygunluk Belgesi
kargrhfrnda bu hizmetler iEin:
a) Sigara fabrikalarr iEin ikiyiizelli
milyar Turk Lirasr,
b) Diler tutun mamulleri irretim
tesisleri iEin on milyar Ttirk Lirasr,
ahnmasrru,
3-Yonetmelifin 9 uncu maddesi uya-
nnca mevcut uretim kapasitesini tek-
nolojik geligmeler doirultusunda de-

$igtirecek gekilde makine deligimi ya-
pacakveya ilave makine getirecek fir-
malann, projelendirdikleri de gigikligin
teknik ve mali analizlerini iEerir rapor-
lannln de$erlendirilmesi sonucu uy-
gun bulunan projelerine verilecek
Proje Tadilatr izni Uygunluk Belgesi
kargrhlrnda bu hizmetler iEin:
a) Sigara fabrikalarr igin on milyar
TtrrkLirasl,
b) Diger tiitun mamulleri iiretim tesis-
leri igin bir milyar Turk Lirasr,
B- Tuttin Mamulleri ile itgili Fabrikala-
rrn Kurulmasrna, Bu Mamullerin dre-
timine, iE ve Dry Ticareti ve Denet-
lenmesine iligkin Usulve Esaslar Hak-
krnda Yonetmelik'in 15 inci madde-
sinin uguncii frkasr gerEevesinde ol-
mak uzere iiretilen ve ithal edilen tti-
tiin mamullerinin piyasaya aranda,
Kurumun gozetim, denetim ve uy-
gunlulunu ifade ve igaret etmesi
amacryla kullamlan ve l(rrumdan te-
min edileh bandrollerin her bir adedi
iEin 2004 yhnda geEerli olmak trzere
basrm maliyeti hariE 1000 Turk Lirasr
Kurum hizmetbedeli,
ahnmasrnl ve bu kararrn Resmi Gaze-
te'de yaymlanmasrnr,
Oybirligi ile kabul etmigtir.

TffiUN MAMULLERI

ALKOLLU IqKILER PIYAEAEI

DUZENLEME KURULU
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Tekel'in satlgnm bir ksmmm gimdilik
askrya ahnmast yenive dofru politi-
kalann uygulanmasr konusunda bir
gans olarak goriilmeli ve deferlendi-
rilmelidir. Tekel'in karhhk orantnln ar-
tarak ulke ekonomisine olan katkrsr-
run artmasr ve kaynaklann dofiru de-

lerlendirilmesi igin bagta Metin Sarr-
Eam arkadaglmzln onerisi olmak i.rze-
re yeni ve ucuz sigara [retimi ile piya_
saya canlillk getirilmesi; tutulan mar-
l<alann (Maltepe, Samsun vb.) karton
paketlerle tiiketiciye sunulmasr gibi
alternatiflerin uygulamaya konulmasl
bu amacrmza hizmet edebilecekope-
rasyonlardr.
Bizim burada asrl konu edinecelimiz
ise Sayn Tanm Bakarumnn projele-
rinden olan hayvanclhk projesinin
ozellikle Dofru ve Guney Dofiu Ana-
dolu'daki ttitun ekicilerimizden baqla-
narak uygulanmasr. Bu proje "Kal-
krnmada rincelikli biilgelerimizin
gelir dtizeylerinin ytikseltilmesi iqin
diiEi.intlen bu projeye gcire ailelere
2 yl geri iidemesiz bir gift hamile
inek veya 30 adet koyun verilmesi
olarak tizetleyebileceflimiz bir pro-
je. "Bu proje ile ilgili olarak Uruguay'la
bajlantrlarrn yapildrfi yolunda bilgileri
basrndan takip etmekteyiz.
Yukarrda krsmen degindi$imiz ihtiyag
fazlasr olarak stoklarrmzda biriken ve
bolge insanr iEin bug0ne kadar uret-
mek zorunda oldulumuz tiitunler igin
iyi bir Eans olarak delerlendirilmelidir.
Tanm Bakanhirmrzn bu projesi saye-
sinde hem bolgenin kaderi deiigecek
iilke olarak da ekonomik olmayan bir
uretimden kurtulmug olacafz. Bu
konuda daha onceki onerilerimiz de
geEerlidir. Tanm Bakanhlrmrzrn bagka
projeleri oldu$unu da biliyoruz. Her
koye bir ziraat mtihendisi projesi de
bunlardan biri. Ne var ki uygulamaya
heniiz geEmemesi bu projelerin uy-
gulanabilirlikleri konusunda ciddi en-
digelerimizi beraberinde getirmekte-
dir. IMF ve Diinya Bankasr'nm onay
verip vermeyecegi gibi konular bizi
dugunduruyon
Ege tutunleri igin ise fazlahk ne kelime
birkaE yl sonra t0ttin dikimi yapacak
aile bulmakta guEliik Eekecefiz. Tekel
'in uyguladrlr 200 kg'hk uygulamarun
yerinibu yl iEin deligtireceli beklenti-
si var. Ne var ki Tekel 'in yeteri kadar
ekici bulabileceli konusundaki endi-
Eelerimizi stirdtiruyoruz. Bunun baga-
nh olabilmesi iEin sozlegmeli ekimin
iptal edilmesi gerekmelrtedir ki baga-
nya ulagabilsin. Bu konuda yetkinin

Krrumda olduiu dtigunultirse bu ko-
nuda HtkDmetin bir d[zenleme yap-
masl gerekecektir. Karar zamanldrr.
Tutiincil iEin ayn bir dert de uruntin
delerine sablmagdrr. Maliyetine ure-
tim Ttirk hfhlnciiltrf0nti bitirecektir.
Serbest pryas trrhincti iEin nedense
hiE drigunulmtiJpr. Bir zamanlar 6 do-
lardan sablan lkg birinci kalite tuti.rn
bugun 3 dolar olarak deler bulmakta.
Hele dolann bir yldr yuzde 30 deler
kaybettigi dtigiinultirse ekicimizin
diigttSu durum daha iyi anlaqrlacak-
trr. Buna pryasa koEullan haarlanma-
dan Tekel 'in tekellisinin kaldrnlmasr
sebep olmugtur. Aym alabet Glekom-
da yagayacalrma soylersek kehanet
elmigsaylmayz.
Ulkemizin tanmsal potansiyeli ve
planlamasr ayrr bir onem taglmakta-
drr. Ulkemizdeki ntifusa gore tanmsal
potansiyelimiz gozden gegirilmeli ile-
riye doniik makro politikalar olugtu-
rulmahdlr. Bu politikalar olugturulur-
ken tuttincultltim0z ve tabii ttitiincii-
miizrin istekleri ile iilke menfeatleri
bafdaghnlmahdrr. En dolal tarrmsal
uriinlerimizi paketleyip piyasaya su-
namryorsak bunlan da yabancr Eirket-
lere braloyorsak ne denir bilirsin2.
"biz adam olrnayz" Bunun b6yte ot-
mad$rmna inanryroruz. Yanhg politika-
lar izlense de bir potansiyel guE herza-
man vardrr. Trpkr Kurtulug Savagrmz-
da oldu$u gibi. Karanhla kiifretmek
kolaydr. Onemli olan bir mum yaka-
bilmektir. iktidar sahiplerini yalmz ko-
tulemek kolaydrr. Qozum uretmek
ama onu iktidara gelmeyi bekleme-
den millet menfeati iEin iktidann hiz-
metine sunabilmel,rtir aslolan.
Kurum ve kurullar dahil olmak tizere
yeni bir yaprlanmaya gidilmelidir. H0-
kumetin de bir zamanlar uzerinde
durdulu Tarrm dst lfurulu bunlardan
biridir. Mako tanm politikalan iEin
programlar olugturmak iEin de bu
Kurullardan istifade edilmelidir.
Onemli olan tilkemizve i.ilke insanr-
mz ise, acilen politikalanmvt 96z-
den gegirmek zorundayz. Yabancl
ve qok uluslu Eirketlere yarayan po-
litikalarr giizden gegirme zamanl
gegmektedir. Aksi durumda milleti-
miz bizi affetmeyecektir.

TARIM

POLITIKAEI
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Blindigi gibi 05 Kasrm 2003 tarihinde
Ozellegtirme ldaresi Bagkanr tarafrn-
dan Japon monopolu JTI' rn, Tekel Si-
gara Sanayii lgletmeleri ve Ticareti
A.$.'ne 1,150 Milyar Dolar ile en yuk-
sek teklifi verdifi aErklanmrgtrr.
Bu rakam, son 4 ay iginde satrglan
gerEeklegenylhk 14 milyon kg. sigara
tireten FAS Gkel'inin 1,5 milyar do-
Iara ALTAD|S Firmasna,.yine ylhk 23
milyon kg. sigara tireten Italyan Gkel'
inin 2,5 milyar dolara BAT Firmasrna
satildrfi goz onunde bulundurul-
dulunda gokanlamhdrr.
Zira TEKEL'in 110 milyon kg. olan
2002 yfi Turkiye toplam sigara satqr
iEindeki pay67 milyon kg.ile%61,5
dir.
. Tekefin 2002 ytlt satrg hasrlatr 4,5
katrilyon Liradrr. Bu, her ig giin0 17,4
trilyon liranm Tekel kasasrna girdifiini
gostermektedir.
. 2003 yrhnda satrg hasrlatrnrn 8 kat-
rilyon lira olacalr beklenmektedir. Bu
da her ig gunri yaklaErk 32 trilyon lira-
mn Tekel kasasrna gireceli anlamrna
gelmektedir.
. Gkel 2002 yrlnda 320 kilyon lira,
2003 yhrun ilk dolarz aynda 170 tril-
yon lira kar elde etmigtir. Vne 2003
yrhnda Hiikumet kararr uyannca
emekli edilen igEilere kdem tazminatr
ve ihbar oneli olarak yaklasrk 90 tril-
yon lira odenmigtir.
. Igletmecilik kurallannrn bir gereli
olarak bu ve benzeri faaliyet ve birim-
lerin tasfiye edilmesi ve rasyonel gah-
grlmasr halinde yrlhk k6rrn l katrilyon li-
raya (625.000.000 $ ) ulagacalr gir-
ket Ana Sozlegmesinde yer almakta-
otr.

igte 1 . 150 milyar $ takdir edilen bu Te-
kel'dir. Bu tabloya bakrnca verilen fi-
yat ile ilgili olarak Tekel GenelMud0ru
Sayn SezaiA. ENSARi' nin "bu fivat
Tekel'e hakarettir" diyerek gosterdigi
tepkinin haklrtrlr daha iyi anlagrlma[-
tadtr.
Tekel' in ozellegtirme kapsamma alm-
drg 05 $ubat2001 tarihinden onceki
1998, 1999, 2000 yrltannda piyasa-
daki pazar pa1vlr % 70 dolayrnda iken
bu oran 2001 yh sonunda % 68, 2OO2
yh sonunda ise % 61 duzeyine inmig-
tir. Bunun en onemli nedenlerinden
biri yrllardr teknolojisini yenilemek
maksadr ile yailnm yapmamasrdrr.
Ozellikle Ozellegtirilme kapsamrna
ahndrktan sonra tum harcamalan

Ozeilegtirme idaresi iznine tabi olan
Tekel'in en biryrik satrq hacmini olu€-
turan ve tuketici talebini kendisine ce-
ken Tekel 2000, 2001, Balhca ve
Samsun 216 gibi markalarda piyasa-
run istedili sert kutu ( Hard Box ) t0rii-
nrin tiretimindeki yetersizlik, gerekli
olan yahnm yapilamadrlrndan gideri-
lememigtir. Bu konu da Gkel' in al-
mak istedifii 4 adet sigara ve paket-
leme makinesinin ahm maliveti 21
milyon dolar diizeyinde iken he. uy
yr-izlerce trilyonu Hazine'ye vergi ola-
rak aktaran Tekel'e 4 adet makine ah-
mr iEin bir yrldan fazla siiredir yatrnm
yetkisinin verilmemesi somut 

-bir 
or-

nektin Sadece 2002 yrtrnda bu yuzden
dolan gerilemenin yarattrlr kayrp en
a2750 milyon dolardrr. Qrinkri 21 mil-
yon dolarhk yatlnm yapllsa aynr ylda
bu yatrnmm 7 kat fazlasr satrs hasllatl
olarak geri donecek, 150 miiyon do-
lar satrg hasrlatrnrn en az 110 milyon
dolarr Hazineye vergiler yolu ite gelir
olarak aktanlabilecek, ortalama 7.5
milyon dolan da Tekel bilancosuna
kar olarakgirecekidi.
Tekel 2002 yrhnda toplam pazardaki
7"7,7 paynt Philsa ve Japon Tobacco
International firmalanna kaphrmrstr.
Pazardaki her ytizde birlik pay kaybr
Tekel' e 70 trilyona mal olmaktadrr.
Adeta altrn yumurtlayan tavukyemsiz
brrahhp zayrflatrhp hasta ve zayf ola-
rak pazara sunulmaktadrr.
Verilen fiyat, Hukumetin Tekel'i ne pa-
haslna olursa olsun satmak isteven
politikasrnrn bir sonucu olarak ortlva
grkmry goz0kmekte dir. Zira Huk0rnet
hedefledili yl sonu ozellegtirme geli-
rinin % 10' unu ancak gergeklegtire-
bilmig, but0n umudunu Tekel'e bad-
lamrg durumdadrr. Bu en yetkiliagri-
lardan ifade edilmigtir. Bu kararhhk-ve
mecburiyet, verilen fiyat uzerinde etki-
liolmugtur.

famuoyunun, fiyah tartrymasl dogal-
drr. Ancak bu satrg, fiyat biraz diha
yukseltildiginde kamuoyunda olumlu
bir satry olarak kabul edilmemelidir.
Nitekim daha once en yetkili aQvla-
nndan Tekel'e 1,6 Milyar $ onerecek-
lerini kamuoyuna agrklayan JTI firma-
smn 1,150 Milyar $ teklif vermesi, iki
agamah bir strreci akla getirmektedir.
Ayrrca Alkoll0 lEkiler Sanaf ve Ticaret
A.$.'ne verilen 292 milyon $ kamu-
oyuna kabul edilebilir bir fiyat olarak
empoze edilmeye Eahgrlsa d a2OO2 ytlt

TEIfiLVE TURK

TUTUN URETICIEI

BIR AVUq DOLARA
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cirosu 450 milyon $ olan bu karhvarh-
lrmzrn de$erinin bu olmadrlr ortada-
drr. Bu ozellegtirmelere izin verilme-
melidir.
Zira, Tekelin ozellegtirilmesi demek;
insan salhlrna dolrudan zararh, ka-
mu gozetim ve denetiminde zorun-
luluk bulunan tirtiln mamulleri ve alrr
alkollu iEki uretim ve ticaretinin ser-
bestlegtirilmesi, yabancr tekellere
dewedilmesi demektir.
Unutulmamahdrr ki yabancr girketler,
sigara uretiminde kullantlan ham
madde ve malzemeleri yurt dryrndan
yuksek fiyatla ithal etmek suretiyle
ulke iginde elde ettikleri kan yurt dr-
grna transfer edeceklerdir. Vergiden
kaqrrrlacak bu transfer nedeniyle
Hazineninstireklivegarantili bir gelir
kaynafi r ortadan kalkacaktrr.
Diler taraftan Turk tuttintinden yapr-
lan sigaralamn pazar payr sistemli ola-
rak diigtirulecek, buna balh olarak
Turk tipi tuttnler daha az uretilecektir.
Sonugta hrsal alanda emek yolun
yetigtirilen gark tutuniiniin yerini ithal
ttitun alacaktrr. Bu da yurt drgrna kay-
nak aktarrlmasr, tuttrn [rreticilerimizin
gelir kaybrnrn yanl stra daha qok ttitun
ithal edilmesi ve bunun iEin daha Eok
doviz odenmesi, Turk giftEisinin yerini
yabancr ulke giftgilerinin almasr
anlamma gelmektedir.
SonuE olarak biz t0tiin sektorunde
faaliyet gosteren kurum ve kuruluglar
olarak bu vesile ile Tekel' in sektordeki
olmazsa olmaz gereklili$ini bir kez
daha vurgulamay gorev sayyoruz.
Tekel'in onemini, verilen fiyat ile olE-
mek buyuk bir yanrlgrdr. Verilen fiyat
onerilenin birkag katr dahi olsa bu
ozelleqtirmeye izin verilmemelidir. Zira
birkaE yl sonra gelinmesi muhtemel
nokta telafisi mtimkun olmayacak bir
nokta olacakhr.
Bir bankada batan 6 Milyar $' rn
srrtrmrza yiiklendigi bu grinlerde, Reji'
den kurtularak baIrmszhfrmzrn
sembolti olma onurunu gerekekono-
mimize gerekse ttjtun ureticilerine
verdi$i katkr ve destekle taglandrran
Tekel' in, birkag milyar dolar u{runa
elden glkartrlmaya Eahgrlmasl, Cum-
huriyetimizin 80. yhm kutladrlrmrz gu
gunlerin gundemi olmamah idi.
Bagta Hukumet olmak uzere trim sMl
toplum orgutlerini ve milletimizi, milli
Tekel'e sahip qrkmaya ga$lnyoruz.
Saygrlarrmrzla. 07 Kasrm 2003

1i77 say[ yasanm 38. maddesinin
ytiriirlukten kaldnlmas ile 03.06. i 986
da baqlayan sureE TEKEL Ozeilegtir-
me tekliflerinin alndrfr 24.70.2003 Ia-
rihinde tamamlandr.
Varrlan sonuE kendini tasfiye surecine
giren TEKEL in arilk eriyen Pazar pa-
yrna ve zaten istenmeyen markalarrna
YABANCI ALICITARCA yuksek bedel
OoeNA4evECEK olmasrnrn Erplak
gozlede gorulmesidir.
Son 6 ay iEinde diinyada gergeklegen
satrglar agalrda tablo halinde veril-
mittir.

BaEka hiEbir gostergeye bakmadan
sadece diinyada gergekleqen en yeni
sigara fabrikal.arr ozellegtirmelerine
bakarak bile DUNYANIN SIGARA ve
TAfdN devi TEKEL igin verilen 1 . 150
milyar $ fifann ne kadar UCUZbirfiyat
olduiu tum kesimlerce kabul edil-
mig,ortaya glkan bu tablo karglsrnda
WlF bile Piyasalann kuwetli tepki ver-
medigi zamanlarda delerinin altmda
ozelleEtirmelerin yaprlmamasr yon0n-
de aErklamalar yapmrg, sonuE itibarr
ile ihale Ozellegtirme Yuksek l(rrulu
onayrna gonderilmeden iptal edilmig-
tir.
Konuyu irdelemeden once 7 Kasrm
2003 tarihinde Milliyet' teki kogesinde
Gringor Uras' rn konu ile ilgili yazdrkla-
rmr buraya almakta yarar var.

Yabancrlar pazara hAkim oldu (Te.
kel'e neden para iidesinler ki?)
Gtingor Uras\n Tekel analizi
. Tekel'i ozellegtirmede geE kaldrk...
Tekel'in defierini dugurecek iqler yap-
trk. Yabancr veya yerli yatrrtmcr Tekel'i
neden satrn alacaktr? Q{inku sigara ve

alkollu iEki pazarr Tekel'in elinde idi...
Ama biz, ozellegtirmeden once sigara
ve igki pezannl yabancr ve yerli firma-
lara aEtrk
. $imdilerde sigara pazannda Tekel'in
pay yuzde 57 dolayrna gerilemig du-
rumda. Philip Moris yiizde 32, JTlyiz-
de 10, BATy0zde 1 payasahip.
. Yabancr sigara ureticileri halhmla
"Amerikan tuti.rnu"ne o kadar ahqtlrdt
ki, Tekel'in "$ark (Oryantal) ti.rtun"den
tirettigi sigaralann ig pazardaki pay
krsa surede yuzde 19 dolayna gerile-
di.

' iE pazarda Tekel'in ve yabancr ureti-
cilerin "Amerikan tiitirnir"nden yaptlk-
lan sigaralann payry0zde 81'e ulagh.

UCUZCULARA

HODRI MEYDAN

llcrrifon Y.T tsletme iltrtr6

SANS TARIHI SATAN &\lniAAI.i KAPASIIESI BEDEL

t'lAYS 2m3 FAS

RfMnin %80'i

ALTADIS(Fransu-lspanyol

ort)

15 milyar adet
sidara

l milya530milyon
S

TEMM(JZ 2OO3

IIALYA ntn devlet

ifrketi En(rigada
%2GPuoda %40

oava sahin)

BAT 26 milyar adet 2.3 l4ilya euro

AGU$IOS 2003
SIRBISTAII(DIVadlr

fabdlnrn %67 dni)
B,\T 1.6 l'lilyar adet 57 mibon $

AGUSTOS 2003
SIRBISTAII(DIN adlr

fabdkann %66 sru)

PhthpMORRIS 1 1.5 l4ilyar adet 442 milyon $

24 ErdM 2003
TEKEIEVERIT"EN

TEKLiF

J.T,I 57 tvlilya adet l.Milpr 150 milyon
I
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. Amerikan tthln[ ithalatrm frenle_
mekiEin, hitun ithalahnda kilo baErna
5 dolar fon alnryordu. Bu fon 2 doiara
indidldi.
. Gtimnik BirliSi anlagmalarmdan ya_
rarlanan yabancl sigara ureticileri, ikl_
ylmrg Amerikan tritrinri"nu, "sanavi
rir0nii" olarak adlandrrmay bagardr_
lar. Ve gumrtikstiz ithaledivorlar. 

"

. Kryrlmrg Amerikan tutu;unu, "gum_
ruksriz olarak" ithal etmek ve de du tu_
tirn0 100 - 200 milyon dolarLk bir sar_
ma ve paketleme tesisinde sigara ha_
line getirerek iE piyasada satmak im_
kant varken, yabancilar neden Gkel,e
3 milyar dolar odesin? Neden bir yerli
grup boyle bir macerada yabanolarla
bolugmayr goze alsm?. Philip Morris zaten yrizde 32 pazar
payrna ulagmq. Tekel ortadan l€llfln_
ca pazar paynl daha da artracak..
Bu durumda Tekel'i alsa alsa, philip
Morrisln pazar payna yetigme aray_
gmdaki rakipleri JTI ile BAT ahi...
Onlar da Tekel'in tesisleri igin degil,
pazar payr igin para oder... Bunun da
deferi3 milyar dolar dolayrnda defil,
1 milyar dolaylannda otur... igte o f,a_
dar...
Hig kimse umitlenmesin... Bekleye-
Iim daha fazlaya satarz demesin...

JatglbgkleVe bekteye bu duruma ge_
lindi. Beklerken Tekel'e fren konulJu.
Y1?T", tireticiye gaz verildi. Ggvik
edildi.
Tekel ozellegtirilecek diyerek, hilkri_
metler yrllardrr Tekel'in elini kolunu
baglayp sigara piyasaslnr yabancr ri_
reticilere agtr. Tekel ig pazarda yaban-
cr iireticilerle rekabet etmek iEin 2 yrl_
dtr 4 adet kutulama makinesialmava
Eabahyor. DPT ve Ozellegtirme iaaresi
2yil&r, "Gkel ozellegecek" diyerek bu
makinelerin ahnmasna izin vermivor.
Bu nedenle yabancr tireticiler 2 yilda
kutu sigarave bu kutulann kullanrldrgl
"light" sigara pazannln da tamamrir
eJe geEirmig durumda.
Ozetle, bugunkii Tekel, eski Teket de_
fil... Tekel'in cazibesi yok oldu... ya_
bancr sigara 0reticisi T"k"l'in purur,.,,
ele geEirdi... Tekel'in etini yedi, bitirdi.

Let<g|'in 
krlErgr katdr. gimdi bekliyoruz

ki,. birileri bu krlgrga 3 milyar iolar
odesin. Goruldii ki, odemiyortar.
Odemeyecekler... "
Anadoluda bir soz vardrr hepimiz bili_

riz " bir musubet bin nasihattan iyirfir-
diye. gimdi ortaya EkanMunrb*TE_
KEL gibi bir dev kuruluga verilen ve
hepimizin hakaret olarak kabul ettili
1..150 milyar $ ozellegtirme teklifidir.
Ozellegtirmeden bu haliyte yarar um_
mayan ve karar ahcilara sesini duvar_
maya Eaba gosteren tum kesimllrin
yaptlgl uyanlara gimdi kulak vererek
alternatifler aranacaksa bu musubeti
belkide bin nasihattan daha ryr say_
mak gerekeceldir.
Sayn UMS; belkide bu gtin TEKEL'
e para odemek istemeyenlere tesek_
ktir etmetiyiz. Qiinku BOYLESI XARU
BIR SEI{TORDE KENDISiXE NN-
sATVERir.tli$KEN SAr{SrNr M KoL_
LAMMAYAN YABANCI SERMAYE
rExelix mirl-i rer<er_ otARAK
I{ALwIAST igin nin FTRSAT OOGUR_
MUSOLDo.
Bu bir firsathr; $imdi artrk olanlardan
ders alma zamarudr.

$imdi artrk riziiltip kahrolmak yerine
yeni modelleri uretme ve yeni iddialan
ortaya koyma zamanldtr.
$imdi Piyasa payrnr hergrin biraz daha
kaybeden, kendini tasfiye srjrecinde ki
TEKEL'e yeni ihalelerle hiqbir zaman
verilmeyecek yeni uygun fiyatlar ara_
mak yerine PRANGAI_ARINI SOKME
gaha kaldrrma ve HODRI tvtEyOAN
demezamanldrr.

$imdi artrk zaman,olti fiyat veren yA_
BANCI SERMAYE YE TEKRAR FIR-
S4TVERMEKYERINE TURK TdTd_
Nd iLE cinrrrm yApAcA6 qEgii_
LENMI$ TdRK SiGAMSTNA 

- 
Xnn_

KASI-ARDA VE ORTADOCUOA PN-
ZAR ARAYACAK yerli ve genig katrhmh
ozelleqtirme modellerine FIRSAT yA_
RATMAZAMANIDIR.
1- Bunun igin oncelikle Thrlasmr terk
etme nolrtasrna gelmig gerqek uretici_
yi gergek tiretim planlamasl ile tarlasr_
na dondiirecek tedbirleri alatrm. Bu
hususta bultenimizin 63.sayrsrnda
aynnhh olarak defindigim burada
bahsetmeyecelim yeni drizenlemele_
ri 4733 sayh yasada yapalm. dlkede
TlitrinLin, ttitrincuntin ve piyasamn
d0zenleyicisi, m0dahelecisi ve denet_
leyicisi YAPRAK TdTUN GENELMd_
otinlciCciXd kurahm. yaaa fiirrir.t
KURUMU iEindeki ilgiti Daire BaEkan_
hfimr amaca uygun hale getirelim-.
Bu yaprlanma daha gegitli daha kali_

tefi sfuaraya ulagmak iEin ihtiyaca uy_
gun milfrarlarda ,daha kalitetive ureti_
mi slrdunrlebitir yaprak Ttjtun temi_
nine frrsat saglayacalfir
2- Sektorde Sigara pazar payrmra ko_
rumak, hatta kaybeEigimiz pazan da
yeniden kazanmak ve yeni dry pazal_
lara aErlmak tizere lclgfr kaldr-sanrlan
TEKEL in prangalannr Eoztip HODRi
MEYDAN DIYECEK tum teknotojik
atilrmlari yapahm.Bu hususta g"rei.li
kaynak hazineye hiE yuk olmadin TE_
KEL in kendi buyesinde mevcuttur. yi_
ne_bu hususta gerekli insan gucu iggi_
siyle, memuruyla mr-ihendisiyle, yonl_
ticisiyle bu TEKEL gatrsr altrnda gimdi
dahada MoTivE olrvt0$ SEKILDE
firsat verilmesini bekliyor. Glnel Mtr_
diinimriztn bu konudaki hevecant
heyacanlanman 0st drizeyd"k t"-_
silidir.
3-Ttim bu EahEmalar sonucunda
Turk tiitrinrlnden sigara tireten, pa_
zarda hak ettifi payr koruyan u" g"iig_
tiren ,tarlada giftgisini, piyasada ieki_
beti ayalrta tutabilen DAHA DA VE_
RIMLI DAHA DA KARLI TEKELI UV-
gun yontemlerle ve igte o ,u-un
oZELLESTIRME MPS,a\MrNA AtA_
LIM.
4-Bu gun Qin ve Hindistan'daki va_
bancr yatrrmn%70 'i dqanda Eatryan
kendi vatandaglarrnca yaprlmaktairr.

l*rp_.1 Ig Adamlan Derneli Bagkanr
Eqref UNSAL dlkemizde tartr kurllug_
lann ozellegtirilmesine ilgi duyduklari_
nr ifade ediyor. Yurt dryrndakiyurttag_
larrmrzrn yatnm igin2O-25 miivar eu_
ro gibi bir potansiyelleri otduju tah_
min.ediliyor.Bu kaynaklarr trpla Qin ve
Hindistan'rn yaptrgr gibi rilkemize cek_
menin yollarrm bulahm.
Yne menkul laymetler borsasr aracrh_
g ile qahganlara ve halka arz yoluyla
trim--kesirnlere aErlacak ozellegtirme
ile Ulke kaynaklannr kullanarak rjretim
yapan ve daha Eok istihdam daha
Eok katma dejer yaratan, piyasada
g:T"k rekaberi saltayarak iut<eticiyi
koruyan, biinyemize uygun 6ZeL_
LESTIRME MODELLEIi|N| atistine_
lim.

Qokuluslulara tekrar frrsat vermeye_
lim.
YETERARTIK.
Saygllanmla.
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Tiitiin Teknoloii ltliirhendisi
Kaynak :TOBACCO JOURNAL INI'
S ay: | / 2OO2 Sayfa : 5 7 -60

Hollanda'da bulunan Wageningen
dniversitesinin onciiltrliinde ve baa
gruplann da katlhmr ile agafilda tercii-
mesini bulacalrmz yeni bir filtre ma-
teryalinin, sigara endustrisinde kulla-
nlmlna yonelik potansiyel bir Eahgma
yapllmrgtrr. Sentetik, bir araya geti-
rilmig ( co-polymer ) yaprdan olugan

bu materyal, saglam bir koPiik YaPt-
dan ve af tabakasr oluqumunu andt-

ran ozellikten meydana gelmektedir.

Yaprsnt olugturan bu ozellilinden do-
luyr;

Ag Filtre ( Network Polymer ) yada Ag
Yaprh Filtre olarak adlandrnlacakttr.

$ekil 1

Laboratuar Eahqmalarrnda kullantlan

igim diizenelinin gematik resmi

Kimyasal kompozisyonlan ve miko
gozenekli yaprlan sayesinde bu ma-
teryalin sahip oldufu ozel adsorpsi-
yon ve absorbsiyon yeteneli, sigara

dumanrnda bulunan katran ( tar ) par-

tikiillerini ve polisiklik aromatik hidro-
karbonlan ( PAHs- Polycyclic fuoma-
tic Hydrocarbons ) oldukga Yuksek
oranda temizleme kabiliyetine sahip-

tir.
Uygulanan igim testleri, ABD Federal

Ticaret Komisyonunun ( FTC ) ve Co-
resta ile iligkilendirdigi, standartlag-
mrg iEim testleri kullamlarak yaptlmry-

tlr. Bu yontemde etkinligi aragtrtlan
a! yaprh filtre materyali ile halen kulla-

mlmakta olan seliiloz asetath filtre ,

katran ve nikotin filtrizasyonu etkinlili
araqtrnlmrgtrr. Diler yandan katrantn

iEinde bulunan PAH larrn indirgene-
bildigi duzeytespiti amaglanmrstrr.
Degigik aErklaycr testler gostermigtir
ki, yeni filtre materyali PAH lart ve

katranr gunumuzde srkga kullanrlan

seltrloz asetat esash veya aktive edil-

mig karbon yaprh filtrelere gore gok
daha etkin stizebilmektedir.

tur. Bundan baqka, filtre materyalinin
kendisinin kullanrmmdan kaynakla-

nan gazlann toksolojisinin azaltrlabi-

lirligi yada en aza indirilebileceli hu-

susu irdelenmeye Eahgrlmrgtrr. Ozel-

likle, iqim zevkini etkileyen, filireden
gegen nikotin miktan ve bu miktartn
filtreden geEerken u$radrlr basmE

kaybrnm igim parametrelerini nasil

etkiledigi i.rzerinde durulmugtur. Son
dile getirilen husus, sigaraY igen

kiginin yetersiz miktarda dumanla
karqr karqrya kalmast demektir ki, bu

da iEim zevkini olumsuz etkileyen baq-

hca faktordur.

$ekil3
Ag Yapil Filtre

$ekil2
sigara igimi sonucu olugan damar go-

rtrntusii
Sol:Seliiloz A. Filtre-Orta:A! Yaprh

Filtre (15 mg. )-Sag: A! Yaprh Filtre
(30m9. )

Bu gahgmanln ana gayesi, yeni filtre
materyalinin katran ve PAH oranlannt

ne kadar dugtirdiifunu anlamaya yo-

neliktir. Bunun sonunda, ag yaprh filt-
re materyalinden elde edilen sonuE-

larla standart olarak kullanllan seluloz

asetath filtrizasyon sonuglan degigik

iEim gartlan altrnda mukayese edil-

miqtir.

Qunkti katrantn bir parEasr olan PAH

lar bugune kadar yayrmlanan litera-
turde kanser olugumuna etki eden

baghca faktor olarak defierlendirilmig-
tir. Yeni filtre gahgmast ise bu fikin de-

ligtirilmesi mantrfr iisttrne kurulmuq-

Qekil4
Seliiloz Asetath Filtre
PAH lannAzaltilmast

Sigara iEim deneyleri, parga alma ya-

da tam igim gartlan uygulanarak ya-

prlmrgtu.

Parga alma yontemi ABD Federal Ti-

caret Komisyonu'nun 1 969 ylt 60/2135

sayh teblilindeki yontemdir. Bu me-

totta sigara dumant bir grrrngamn igine

elle gekilmek suretiyle ahnan numuneyi

ifade etmeldedin Tam test iqim yon-

temi ise bahsi geEen metodun normal
igim durumunu ihtiva eden gartlara

uyarlanmq halidir

EIGARA

EANAYIINDE

YENI FIUTRE

MATERYALI
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Deneyfer 720 mg. seluloz asetat ige-
ren filtreli sigaralarla yaprlmrgtrr.
Avrupa Birligi ulkelerinde uygulanan
standartlara gore filtreli bir sigarada
72 m9 katran ve 0,9 mg. nikotin bu-
lunabilir.Bu standartlann olgum ve
kontrollerinde daima 120 mg. seluloz
asetath filtreler referans olarak kulla-
nrlrr. A! tabakasr yaplsrna sahip yeni
filtre materyali igeren filtrelerle hazr-
lanan sigaralar iEin, yukanda sozu
edilen standart seltrloz asetath yapr-
dan 60 mg. uzaklagtrnlmrghr. Bu bog-
alan alana 15 ve 30 mg. a!-polimer
yapr yerlegtirilmigtir. Parga ahm yon-
temine gore elde edilen duman ana-
lizi sonuglarr ile standart kullanrlan
120 mg. selilloz asetath filtre muka-
yesinde, 15 mg. a! filtre ile degiqimde
2 (iki) kat ve 30 mg. a! filtre ile de-
gi$imde de 7 (yedi) kat daha az katran
muhteviyatrna rastlanmrgtrr.Diser
yandan aynr orandaki azalmaya tam
igim yontemi uygulanarak da ulaqtl-
mrgtrr. Ulagrlan sonucun en sevindirici
yanr standart filtrelere gore yeni ma-
teryalin kanserojen PAH lan son dere-
ce baqanh miktarlarda dugtrmug ol-
masrdrr.Benzo(a)pyren ve dibenzo
(ah) antracene de dahilolmak iizere 6
(altr) kanserojen madde, 30 mg. ag
filtre yaprlann kullanrldrfl sigaralarda
0,05 mg altrna dtgm0gtur.
Kesit veya parEa alma yontemine,
mekanik igim makinelerinde elde edi-
len duman yaplstnln parametrelerin-
de farklhklar gostermesi bahmrndan
itiraz edilebilir. Ancak kesit alma yon-
temi her iki tur filtre iEin de uygulan-
mrgtrr. Boylece iki filtre arasndaki kat-
ran ve PAH larn ortaya koydulu fark-
hhklan anlamak mumkun olacaktrr.
Srkrgan igim Gercedi
Bir bagka itiraz noktasr da FTC ve Co-
resta'nln genelgelerindeki tuttiirme
parametrelerine olabilir. Genelgelerde
kabul edilen standart nefes hacmi:
35 ml, nefes stiresi: 2 sn ve nefes
arahklan: 60 sn' dir. Bu metot guncel
hayattaki igim profilini yansrtmayabi-
lir. Asrl goz ontnde bulundurulmasr
gereken husus, igicilerin daha az ni-
kotin ve katran iqeren sigaralara yo-
neldi$idir. Ozellikle duguk nikotin ve
katran miktarrna sahip sigaralarrn pi-

yasada varh@ru devam ettirebilmesi.
iEim ahqkanJrldanmn degigmekte ol-
du g u nu n gostergesidir.
Diger yandan baa araqhrmalar da. si-
gara iqim alrd€nbgn artbE durum-
larda. iEigiler re qerredeki pasif igiqi
konumunda olanJar paketlerin uzerin-
de belirtilenr mildartann 2 4 kat fazla
etkisine rnanz kaln"Etdadrlar. B{,.1 ne-
denle. her ih yrnternie t keslt alma I'e
tarn igim t igim frekans arairgmn uze.
rinde de kaban miktanru azaltrnala
yonelik aragbrmalar yaprlrrughr. So-
nuglar incelendiginde . azalmrg olan
katran ve PAH lara bahldrEnda. aQ
filtreler son derece uygun ve eherigli
sonu glar ortaya koymugtur.
Sigara dumanrmn filtrasyondan son-
raki ve filtre materyalinin kendisinin
genef ve 6zel zararlan olEulmtgt0r.
Her iki durumda da a! yaprh filtre
maddesinin, standart seluloz asetath
filtrelerden daha il sonuElar verdifri
gozlenmigtir. A! yaprsrna sahip mater-
yalden yaprlmq filtreden geEen ana
duman yapsl, seluloz asetattan imal
edilenlere gore daha az toksik etkiye
sahiptir. Hatta A! filtrenin kendisinin
yanmasl sonucunda dahi ortaya gt-
kan duman ve bilegenleri seluloz ase-
tath yapmn ortaya koydugu sonuE-
fardan daha az zararhdrr. Bunun ya-
nrnda a! yaprya sahip filtrenin kendisi
de onemsenmeyecek derecede tok-
solojiye sahiptir.
Bugi.rne kadar yaprlan araghrmalarrn
ortaya koyduguna gore sigara duma-
nrntn igindeki diger onemli kansero-
jen olan nitrosaminler, katranrn iginde
de onemsenecek derecede onde ge-
len maddelerdendir. Bu temel sonuE-
lar irzerinden hareketle, katran oranr-
nrn azaltrlmastnda kullamlan a! yaprh
filtre ayru zamandasigara dumannda
bulunan ozel yapilr nitrosaminlerin de
temizlenmesinde onderlik yapacafr
tahmin edilmektedir.
Duman Basrnq dzerindeki Cekin-
celer
iEim zevkini etkileyen iki temel para-
metre uzerinde durulmaktadrr.
a) Dumanrn filtreden gegerken u!ra-
drfrr basrng kaybr.
b) Ahnan nikotin miktarrnrn dugmesi.
Basmg kaybr, sigara igim zevkini etkile-

yen baghca fakordur. Yukarrda bah-
sedilen her iki test yontemi ile elde
edilen delerlere bakrldrfirnda, 15 mg.
ag yaprh madde ile standart seliiloz
asetaflr filtrenin meydana getirdifii ba-
srnq kaybr aynrdrr. Ancak 30mg. agya-
pilr filtre ile standart filtre karqrlagtrnl-
d@nda % 30 oranrnda basrng kaybr
meydana gelmektedir. Bu sonucu go-
re 30 mg. ag filtreden yaprlmrq sigara-
lann yalcn gelecekte kolay tercih edi-
Iebilecegi dugiinulmemektedir. Tuke-
ticilerin sigara igim ve iElerine Eekim
esnasnda 16 mbar. duzelndeki kay-
br kabul edebilmektedirler. Bu defer
tuthrrme parametreleri uygulanarak
elde edilen deneme galgmalanndaki
basrnq kaybr ile aymdr. Bu veriye dik-
kat ederek kullarulmasr duquniilen aS
filtreler; kabul edilecek minimum egik
yeniden belirlendikten sonra uygula-
ma alam bulmasr daha gerEekEi ola-
calrtr.
Test edilen rig filtrede de ( 15mg. Af,
30 mg. An 120 mg. SAF )sigara du-
manlntn bir parEasr olan buhar faan-
daki molekuler nikotin miktan aynr ol-
mugtur. Buna ralmen dumandaki
balh yaprda bulunan nikotin miktarr
15 mg.da 6 (altr), 3Omg.da 28 (yirmi
sekiz) kat dugiik Erkmqtu.sonuglann
kargrlagtrrrlmasrnda 120 mg. seluloz
asetath filtre mukayese materyali ola-
rak kullanrlmrgtrr.
Difier yandan konu pH bakrmrndan
ele ahndrftnda sigara dumanrnrn bu-
har fazrndaki nikotin miktarr nispi ola-
rak onemli boyutlarda degildir. pH:5
iken yaprlan olEtimlerde, total nikoti-
nin % 99 dan fazlasr sigara dumanrntn
asal gaz fazrnda bulunmugtur. pH:B
oldulunda ise asalgaz fazrndaki bafrh
nikotinin %50 sibuhar fazna serbest
olarak geEmektedir. Prensip olarak
tritun ve tutrin mamullerinde duma-
nrn pH < 8,5 olmahdr. Sigara duma-
nrrun pH nrn driquk olmasr yeni filtre
materyalinin kullanrlmasr ile ortaya Er-
kabilecek duman basrncr kaybr ve bu-
na balh tiryakilerin dile getirecekleri
gikayetleri ortadan kaldtracaktrr.
Boylece, sigaranrn tuttr-irulmesinde
veya dumanrn iEe gekilmesi esnasln-
da ahnan hazda kayrp olmayacaktr.
Bunun yanl slra katran miktannrn du-
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gtirulmiig olmasr ise temelbagarr ola-
rak kabul edilebilir. Bu da a! yaprh
filtreleri tercih edilebilir hlmaktadrr.
Cesaret Verici Sonuglar
. 1 mg. katran ve 0, 1 mg. nikotin
igeren ultralight sigaralarda yaprlan

Eahgmalar gostermigtir ki a! yaprlr
filtreler seltiloz asetath filtrelere gore,
katran oranrnln duguriilmesinde Eok
daha baganh olmugtur.
. Test sonuElarrna gore, 120 mg.
seliiloz asetath filtrelerle mukayese
edildiginde 15 ve 30 mg. a! yaprh
filtreler 2-7 kal daha fazla oranda
katranr temizleyebilmigtir.
. 15 mg. ve 30 mg. a! yaprh filtre-
lerden geEen temel yaprdaki 16 (on
altr) adet PAH, srasryla 3 (uE) ve 15
(on beg) kat daha alt seviyelere geki-
lebilmigtir.
. 30 mg. a! yaprh filtre, kanserojen
etkili PAH lann sigara bagrna kabul
edilebilir seviye olan (< 0,05 mg.) rn
altrna dtguriilmesini bagarmqhr.
. Standart FTC testinden farkh olarak
dakikada 4 (dort)e tirttrirme sa)nsrna

rafimen, 15 mg. a! yaprh filtreler du-
mana geEen katran miktarmr 5 ( beg )
kez azaltmrgtu.

" Toksoloji testleri gostermigtir ki ag
yaprh filtrizasyon klasik seltrloz ase-
tath filtrelere gore onemli milrtarda
toksolojik maddeyi temizlemektedir.
. A! yaprh filtrenin kendisi yakrldr-

frnda, dumanndaki toksolojik etki,
seluloz asetath filtrelerden daha fazla
degildir.
. A! yaprh filtrenin genelve ozel tok-
solojisi onemsenmeyecek kadar az-

dr.
. Standart filtreler ile 15 mg. a! filtre-
lerin meydana getirdigi duman basn-
gl kaybl aynr miktardadrr. Ancak soz
konusu basng kaybr 30 mg. filtreler-
de % 30 daha fazladrr.
. 15 mg. ve 30 mg. a! filtre dumana
gegen nikotin miktannr 6 28 kat
azaltmrgtrr.Sigara dumanrn pH'nrn
belirlibir noktada sabitlenmesi ile tat-
minkar iEim kalitesi elde edilebileceli
dugunulmektedir.
. Tum bu sonuglar a! yaprslna sahip
filtrelerin giderek artan oranlarda kul-
lanrlabilecefine dair kanatlan gtiElen-
dirmektedir.

Antil denizindeki Tobago Adasrndan diinyaya
yayrlan hitirn, toplurnlann yaqarnlanna olesine
girdiki ytzyllar boyunca, giirlere, garlclara, fiicalara
konu oldu. Tiirkie topraklannda ;ragananlar da
farksz degildi. Titrrnin drinyadaki ve Tirkiye' deki
tarihi ile bu konuda yazlan, konuEulan ve
inahlanlat Tttiin Kitabnda toplandr.
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(Mustafa SEYDIOGULLARD
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Delerli okuyucular;
Bu yaa dizimizde sizlerle, tarih iqeri-
sinde Eegitli medeniyetlere ev sahip-
ligi yapmrg olan ama en son ve en
uzun sure ile T0rk vatanr olan Anado_
lu topraklanntn neden yer yiizunde
kurulan btitiin medeniyetlerin bir ca-
zibe merkezi oldulunu ve halen ne-
den yeryizundeki ulkelerin hala ista-
hrnr kabartan bir toprak purEur, oldu-
lunu paylagmaya Eahgacafi lm.
Bin yrldan fazla siiredir Ttirk Vatanr
olan Anadolu'nun neden hala bir gok
ulke tarafrndan cazip bulundugunu;

?u .g31ip topraklarr elde etmek iEin
ozellikle son iig yuz yrldrr bu topraklar
uzerinde ne qok savaglar Erktlllnr ve
bu topraklarr ele geqirmek iEin ne tiir
oyunlarn oynandllrnt tarihi olaylann
akrgr iEerisinde belgeleri ile birlikte
sizlerle paylagmay bir borg olarak
gordulrimden bu yazryr yazmaya ka-
rarverdim.
lfuruldulu giinden itibaren ykrldrgr
gune kadar silren 600 yh agkrn srire
ile tizerinde her trirlii sinsi oyunlar oy-
nanarak, ozellikle son 200 yldr yapr-
lan uzr4n vadeli planla, sonuc,.. Cis-
manh Imparatorlulu once ypratd-
mlg; 5 milyon insanlnr gehit vererek
Avrupa ve 0g krtadan Eekilmek zorun-
da brrakrlarak kugultiilmug; "Hasta A-
dam" haline dugurtildiikten sonra da

pargalanarak tarihe gom0lmugnr.
19 Mayrs 1919 tarihinde baglayan
Ttirk lfurtulug Savagr sonucunda Eo-
!u maflup olan ve T0rkiye Cumhuri-
yeti kargrsrnda 24 Gmmuzl923 tan-
hinde Lozan Antlagmasrnl imzalamak
zorunda kalan Osmanh'mn faili olan
bu hagh zihniyetli ilkeler B0 ylhk
Cumhuriyei tarihimizde de zihniyet-
lerini deligtirmemiglerdir. Bunlar,
Tiirk Kurtulug Savagr'nda ve Lozan
Antlagmasr'nda aldrklan yenilgiyi ka-
bullenememigler ve iglerine hiE
sindirememiglerdir.
Osmanh imparatorlulu tizerinde 200
yl sr.ire ile oyradtklarr dini, siyasi, eko-
nomik, stratejik ve psikolojik oyunlarr-
nr bugun T[rkye Cumhuriyeti rizerin-
de surdtirmeye devam etmektedirler.
Bugunde bu sozde dostumuz goru-
nen r-ilkeler ashnda Turkiye Cumhuri-
yeti'ni once parEalayrp kugiiltmeyi,
yeterince gugsuz kaldrllnr anladrklarr
anda da tarihten silmeyi amaglamak-
tadrrlar.
Peki Anadolu'nun Trirk Vatanr oldudu
grinden bu yana 10OO yldu komEuiu
olsun veya olmasm admr duyan her
ulkenin ilgisini Eeken cazibesi nedir?
Ozellikle Osmanh'nrn zayfladr$l son
200 ylda ve Turkiye Cumhuriyeti'nin
zayrfladrlrnr anladrklarr qu son birkaE
ylda bu ulkelerin iqtahnr kabartan se-
beplerin arkasmda neler yatmalctadrr?
ANADOLU'DA iNSNN YERLESiMi
\EMADENCiLiK
Antalya Beldibi ve Adryaman palanh
Malaralannda yaprlmrg olan kaalar
sonucu bulunan resimler Eski Tas
Dewi olarak adlandrnlan (Paleolitili
Qag) da Anadolu'da insanollunun var
oldu$unu gostermigtir.
Antalya civanndaki Eegitli mafaralar-
da bulunan tagtan yaprlma aletler de
Orta Tag Devri olarak adlandrrlan
(Mezolitik Qag) da Anadolu'da insan-
larrn yaqadrlrnr kanrtlamrytrr.
Konya Qatalhoy0k'te yaprlan kazlar
sonucu bulunan veriler ise;insanlann
toprafi iglemeye ve yerleEik duzene
gegmeye baqladrklan Yeni Tag Dev-
rinde de (Neolitik Qa!) Anadolu'da in-
sanlann yerleqtifi ve yagadrklan karut-
lanmrytrr.
Neolitik Qala ait otdufu tespit edilen

{onya Qatalhoyiik, Diyarba}ar Ergani
QayoSui, Toroslardan grkanlan kur-
gun, lE Anadolu da bulunan turkuaz
ve apatit taglan ile ilgili arkeolojik kaa

bulgulan; daha o donemde Anado-
lu'da maden kaynaklannrn var oldu-
gunu ve Anadolu'da yagayan insanla-
nn maden igleme yeteneline sahip
olduklanm gostermektedir.
BalortaE donemi olarak adlandrrlan
I.O.4OO0-3000 yllan arasrndaki Kal-
kolitik Eaga ait oldufu tespit edilen ve
Denizli Qrwil Beycesultan'da bulunan
bir Eomlek iEerisinde bulunan hanqer
parqa$, bir orak, bz, igneler ve gu-
mriq ve balar ytizukler; Anadolu,da ya-
gayan insanlann I.0.4000-3000 vrllan
araslnda madeni bunduklannr, iqle-
diklerini ve grinltik yaqamda kuilin-
dklannr kanltlamaktadr.
Anadolu'da madencililin yaygrnlag-
masr ve kullanrlmaslntn arttr$r; 1000
yrlhk TunE Qalrn ozellikle son ewesin-
de bakrr kangrmr ile elde edilen tung
egyalarrn kullanrmmtn Eofalmasrn-
dan anlagllmaktadrr.
Degigik zamanlarda Qanakkale Tio-
yq]da yaprlan arkeoiojik kazrlarda
I.02500-2000 yrllanna ait olduju
sofenen sanat deferi Eok yuksek il-
hn kaplar ve stis egyalannn bulundu-
fuve Kral Priamos'un Hazinesi olarak
bilinen bu hazinenin bir bohimtrnun
Istanbul arkeoloji Mtzesi'nde sergi-
Iendifi Eegitli kaynaklarda belirtilmek-
tedir.
Tag D-evrinde Antalya Beldibi, Adrya-
man Palanh Malaralan, Neolitik Qa!-da Konya Qatalhoyiik'te, Tarsui'ta,
Mersin'de, Hatay Amik Ovasr'nda,
Goller Bolgesi'ndeki Erbabma ve Su-
ber'de, Ig Anadolu'da A,grkh Hoyuk ve
Can Hasan'da, Diyarbakrr Ergini'de;
Kalkolitik Qagda Denizli Beycesul-
tan'da, TunE Qagrnda Qanakkale Tio-
ya'da arkeolojik kazrlar sonucu bulu-
nan yerlegim merkezlerinin varhfr ve
bu yerlegim merkezlerinde bulunan
Eegitli madenlerden yaprlma el, ig ve
ziynet egyalarr gok eski donemlerden
beri Anadolu'da madencililin varh$rm
ve bir noktada Madencililin Begiginin
Anado.lu oldugu gerEegini ortayi Er-
karmaktadrr.
Andolu'da en eski arkeolojik cam bu-
luntusunun i.O.gOO yhrun sonuna ait
oldulu belirlenen ve Gordion'da bu-
lunan ince ve renksiz cam bardak ol-
dufu belirtilmektedir.
Buna kargrhk Neolitik ve Kalkolitik
Eallan iEine alan i.O.ZSOO yttanna ait
oldufu belirtilen ve Qorum Alacaho-
yuk'te bulunan tunE tizerine altrn kap-
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lamah Geyik Heykelleri altrn madeni-
nin Anadolu'da Eok eskiden beri var
oldulunu ve kullanrldrlrnr goster-
melrtedir.
Tarihgi Heredot'a gore ilk madeni pa-
ray (sikke) basan Anadolu'da yagayan
Lidia'hlardr. Lidia'run altmlarntn kay-
nalrnm ise bugiinku Salihli llEesinin
Sart Kasabasl yakrnmdan geEen Sart
Qayndan, efsanelere gore 1.0.100
yllarrnda altrn aktrfr anlatrlmaktadrr.
Daha sonra Romahlarm istilaslna u!-
rayan Anadolu'da madencilik Romah-
lar doneminde zirveye ulaqmrgtr. Ro-
mahlar kurqun, bakrr, demir, alttn, gii-
mttg, pandermit ve yapr taglarrnrn ig
lenmesinde, cam uretiminde, mer-
mer [retimi ve kullarulmaslnda son
derece ilerlemiglerdir.
fuadan geEen ytrz yrllar hatta bin yrllar
sonra MTA' nrn yaptrfl araghrmalar
Manisa'nrn Alagehi4 Salihli ve Turgut-
lu llgelerine ait bolgelerde altrmn varh-
lrnr ortaya koymugtur.
Yine Amerikahlar tarafindan pQlgede
1968 ylnda yaprlan kaalarda I.0.6OO
yhna ait oldulu tespit edilen ve Li-
dia'hlara ait olduSu soylenen albn
atolyeleri bulunmugtur.
Yine arkeolojik kazrlar sonucu Fryg-
ler'in Bolkar Dafilarrnda gumug, kt-rr-
qun, hematit, kristal, oniks ve mika
madenlerini igledikleri ve kullandrklan
tespit edilmigtir. Yine Bahkesir Balya
Ilgesi srnrrlarr iEerisinde bulunan kur-
gun ve Einko madenlerinin i.6.fOO
yllannda igletildili tespit edilmigtir. 

.
Insanlar Arasl Ticari lliEkiler ve llk
SavaElann Sebepleri
D0nyanrn di$er bolgelerinde yagayan
insanlar arasrnda oldu$u gibi Anado-
lu insanr da onceleri yonttulu ve ken:
dince de$erli hale getirdili taglanveya
topraktan yaptrlr gomlekleri onceleri
birbiri ile defig tokug ederek ticareti
baglatmrg oluyordu. Zamanla tabiat
ile insanlar arasrnda geligen deneflm-
ler sonucunda bu defig tokug malla-
nnln araslna bakr4 tung, kristal, altrn,
demir gibi madenlerin ve bu maden-
lerden yaprlmq egyalarrn ve Lidia'lilar
zamanlnda ise ilk basrh madeni para-
larm girdilinive arilk ticaretin bir de-
ler kargrhfl yaprldrlrm goruyoruz.
Mezopotamyada buytrk bir impara-
torluk kurmug olan Akat Krah Sar-
gon'un Ti.rz Golii'n0n guneyindeki Pu-
rughanda kenti ile Mezopotamya ara-
smda ticaret yapan ttccarlarr yolda

karqrlagacaklarr zorluklara kargr koru-
ma altma almasr ile bu tuccarlan her
turlu zorlula kargr Anadolu'ya qeken
gucun sebebi; Anadolu'daki ham-
maddeve maden zenginlilinden baE-
ka bir geyolamaz.
Once kara sabanr bularaktoprair igle.
meye baglayan insan o!lu, madeni i5-
leyerek krhE haline getiren insanlara
iqledifi topraklarr terk etmek zorunda
kald. KrhE zoru ve bilek gucii ile topra-
lrnr korumaya Eahgan insanlar ise ba-
rutu, top ve tufeli icat eden insanlara
ellerindeki topraklan ve sahip ctduk-
larr maden zenginliklerini terk etrnek
zorunda kaldlar.
i.O.ZSOO ytlannda Anadclu co![afF-
srnda rastlanan alUn ve g0mq top
rakban Erkantp bir servet olamk insan-
lan idare etrneJp baglaFn laallann,
laaligelerin, defut yretkililerinin ve on-
larayalan olan soylu afulerin ellerinde
topbnmgr Ehr toplanan servetler ise
hig Suph€dz ki komEu insanlann ve
devletlerin o servetlere sahip olma gti-
drl|edni d[rtOklemig ve igtahlannr ka-
barfnanr.
Yazmn bulunmasrndan sonra gunil-
mirze kadar ulaEan taq tabletlerdeki
belgelere g6re insanlann kurdufu
devletlerin buJAtk imparatorluk olma
peginde kogtuiu anlaErlmaktadrr.
Ekonomih askeri, dinsel ve sosyal se-
beplerle bir aray'a gelen ve orgiitlene-
rek devlet kuran topluluklar bulun-
duklan yerden daha genig alanlarda
egemen olmak istemiElerdir. Daha
genig alanlarda egemen olma istek-
leri kugkusuz kuru topraklar iEin ol-
mamlg, komqu insanlann veya devlet-
lerin ellerindeki ekonomik de{erleri
ele gegirme gudusiinden ortaya glk-
mryilr. Bu devletlerin komgu tilkelerin
zenginliklerini ele geqirmekve ekono-
mik olarak onlardan daha gtiglii olma
istekleri ise o zenginlikleri ureten ve el-
de eden devletlerin direncini ortaya gr-
karmlqtr. Bu direng ise insanlar ve
devletler araslnda savaglarn grkmasr
sonucunu getirmigtir.
Savagmak. Yani birilerinin topralr,
taglarr igleyerek elde ettili, tirettifii
geyleri, Eahgmadan kazanmak; iirete-
nin hakkrnr askeri gug ve silah kulla-
narak gerektiginde direnenleri oldu-
rerek onlara ait mallarr gasp etmek,
zorla ele gegirmek.
i.O.Denizli Qivril ilgesine balh Beyce-
sultan'da bulunan arkeolojik bulun-
tular arasmdaki hange4 orak, bz ve

igneleri yapmakta kullanrlan maden-
lerin lq.ilamm aracrna ve stis esyasna
donnEturuldugti bu tarihi esas alacak
glursak; Anadolu Cofrafyasrnrn,
|.O.40OO ylndan beri komqu insanla-
nn veya devletlerin elindeki hazinele-
rin ele geEirilmesi amacryla insanlar
arasrnda Eok Eetin savaglara sahne ol-
dulu sonucu ortaya Elkmaktadr.
tundalu'da kurulu Hitit Krah l.Hattu$i;
GUneA Tanngasml arkasrna alarak bir
bir diger ketlerive devletleri yenmek-
te; ellerindeki albn ve giimtigleri gani-
met eyleyerek Hattuga'y ganimetler
ile doldurmalrta; dider devletlerin altrn
ve grlmiigten yaprlma heykellerini de
ele geqirerek o devletlerin insanlarr ile
birlikte tannlannr da kendi tanrrsrmn
kdlesi haline getirmektedir.
Hangi insan toplululu, kavim yada
devlet [retti{i madenleri silaha veya
makineye dontgturdiiyse diler toplu-
luk, kavim veya devletlerin elindeki
toprak, maden veya hazineleri daha
kolay ele geEirdi. Topraklar, altm ve
gumug gibi degerli madenler guElu
olanln. zor ve kaba kuwet kullananrn
egemenliline girmekteydi. Gtiglu
olan ulkeler, etraflanndaki barq igeri-
sinde ve kaba kuwetten uzak yaga-
maya gahgan; elinde var olanlan koru-
maya ve yagamasrnl devam ettirmeye
Ealryan, askeri anlamda uretim yap-
mayan zayf topluluk ve ulkeleri yok
edecek, onlann ellerindeki varhklan
kolayca elde edebilecekleri silah ve
aletler uretiyorlardr. Yagadlklarr co!-
rafyada insanollu artrk zenginlik, gtig
ve ihtigamrn biiytisune kendisini kap-
hrrruq, bu biiyiinun tesiri ile igerisinde
bitmek tukenmek bilmez bir kan dok-
me, ele geEirme, sahip olma tutkusu-
nun esiri olmugtu.
Banggl, sevecen, tirettilini komgusu
ile paylagan, kendini yaSmur, sel veya
soluk ve srcaktan korumaktan bagka
hiEbir tedbiri dtigtinmeyen ve sadece
doyacak kadar, kendine yetecek ka-
dar trreten insanlar gocuklanrun gele-
cekte srkrntl gekmemesi iEin bir mik-
tar fazla tiretiyorlardr. Yagamaya, var-
hklannr surdtrmeye yonelik miktarda
uretim yapryorlar, gelecekte tireteme-
diklerinde kullanmak iizere bir parEa
dovulmtig bah4 giim0qveya altrn par-
gasr buttin varhklarrydr.
Oysa uretmeyi sevmeyen, tiretilenleri
kolay yoldan ele gegirmekten zevk a-
lan, her geyin sahibinin kendisi olmast
gerektiline inanan insanlar ise yar-
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drmlagma duygulannr, paylagma his_
lerini yitirmigler; Eahgmadan, kolay
yoldan geginmenin zevkini tatm6lar_
dr. Kolay yoldan geqinmek iEin riieti_
lenlerizoda ele geEirmek iqinlavaq si_
lahlarr ve aletleri yapryorla4 askeri 

-an_

lamda guqlti hale geliyorlardr.
BarrqEr insanlar griElii insanlann, zauf
topluluk ve kavimler giiEhi topluluk ve
kavimlerin tahakkumtl altrna giriyor_
du. 

_ 
Komgusunu seven ve uretti$ini

paylagan insan ve toplum yerini zorla
el koyan; paylagmaktan hoglanma-
yan, tam tersine ureteni ve banE igeri_
sinde yagamak isteyenleri kole haline
getirip kendileri iEin zorla da olsa tiret_
tiren, insan ve toplumlara yerini terk
ediyordu.
Tarihin bilinen en eski ticaret ve goE
yollan tizerinde bulunan Anadolu-ise
hig kugkusuz eski dtinya d0zeninin
ykrcr etkilerinden en fazla nasibini
alan toprak pargasrydr. Bu topraklar
uzerinde Erkan savaglar ve yaptlan
istilalar, iggaller dunyanrn bir baska
toprak pargasrnda asla gorulmemiq-
tir. Ama butrln bu savas ve saldrrrlara
kargr Anadolu insanr yagadrgr bu top-
raklan asla terk etmemig, kanr ve canr
pahasrna bu topraklarr vatanr olarak
korumaya gahgmrgtrr.
Yunan kavimleri Anadolu'ya ilk geldik-
lerinde istila edilmekten, savag gani-
meti vermekten blkmrg yerli halklann
direnci ile kargrlagmrglardrr. yunan Ak-
ha-ordusu Tioya aEklarrna geldifiinde
onlan kargrlayan sadece lioyahlar de-
frildi. Dardanielliler; Zeleialrla4 Apai_
soslular, Pratkioslula4 Pelasgla4 piag-
noiahla4 Frygyahlaa Kariahla4 Ukvah-
lar Tioyahlann yardrmna kogmug jbu-
ttin Anadolu topluluklarr birlik olmug;
Yl1an istilacilara kargr Anadotu top-
raklarrnr savunuyorlardr. Uzun yrllar
direnen Anadolu sonunda kapriarrnr
Roma egemenlifine aEmak zorunda
kalmrgtr.
ismmivel'ix oocuqu vE AVRa-
PAYAGiRiSi
Islamiyet'in fuap Yarrmadasrnda do-
gugu ve Peygamberimiz Hz. Muham-
med (S.A) in vefatr uzerine 632 yrhnda
Hz. Ebu Bekir'in Halife sesilmeiiile +
Halife donemibagladr.
Omeyye ile baglayan Emevi Devri'nin
Halife Abdulmelik zamannda Mrsr
Valisi olan kardegi Abdulaziz'in Kuzey
Afrika ulkelerinin fethine onem verdi-
gini ve Afrika ile Avrupa arastnda

onemli bir geEig noktasr olan Thnca
gehrini TankBin Ziyad isimli komutanr
aracrh$ryla 708 ylnda fethettisini go-
ruyoruz.
Iberik yarrmadasmda Rodrigo son
megru kral Vizita'ya kargr ihtilalyap-
mryh. Rodrigo'nun bu hareketini tas-
vip etmeyen Sebte Valisi Julianus za_
lim Rodrigo ile Eahgmaktansa Mus-
h-imanlann yanmaday iggalini uygun
gordri ve onlara gemilerini gondere-
rek Afrika'dan Ispanya'ya gegmelerine
yardrm etti.Tanca Valisi Tank Bin Z-
yad; Julianus'un yardrru ile bogaz
gegerek 711 ytnda (5 Recep 92) is-
panyala girdi. Bu tarihten itibaren de
bogaz Cebeli Tank Bogaz olarak anil-
maktadr.
Daha sonra Emevi devleti M.750'de
ykrhp yerine Abbasi devleti kurulunca
Umegre olullarrndan Abdurrahman
bin Mudviye Endul0s'e kagarak bura-
da balrmsrz Enduliis Emevi Devleti'ni
kurdu. Bu devlet de284 sene hukum
surdu.
Endiih.is Emevileri, islam dinini ispan-
ya'dan Avru.pa'ya sdktu. Fas, Kuriuba
ve Gtrnata Universitelerini kurup batr-
ya ilim ve fen rgrklan saldr. Hrristiyanhk
alemini uyandrrp, bugunku mr-isbet
ilerlemenin, birEok ilimlerin ve bilhas-
sa trp ve astronominin temelleri atrldr.
-Endrilus Emevi Devleti yrkrldrktan
sonra Endtilus'de Hicri: 63 i (M.1233)'
de bagkenti Grnata olan Ben-iAhmer
devleti kuruldu. Bu devlet de Endulus
Emevileri gibi ilim, fen alanrnda qok
ileri gitmiq, devrin en yuksek ilim mer-
kezleri olan gehirler kurmugtur.
fugonya kah Rrdinand ile Kastilva
kraliEesi izeballa evlenerek Miislu-
manlara kargr g0E birlifiyapular.
lspanya'daki sonuncu isl6m devleti
olan Endtiliis fuap Devleti, 2 Ocak
7492'de Ispanyollarln eline geEti. Hr-
ristiyan Ispanyollar; Endtiltis Devleti'ni
5nktnca, goruilmemig bir vahget ile,
ilim merkezi olan Endulus'teki mus-
Itimanlan yok ettiler. Sonra da eqsiz
sanat eserlerini tahrip ettiler.
Awupah hrristiyanlar Hagh ruhu ile bir-
legmig ve 8OO yl kadar iberik yarrm-
adasrnda hakimiyet siiren Musluman-
lan Avrupa'dan kovmug oluyorlardr.
ANADOLU'NCIN TdRK VATANI
oLusu
Turklerin ana yurdunun Orta Asya
bozhrlarr oldugu; i.O.S.OOO yhna iit
oldu$u bilinen ve Bah Turkistan'da

bugunkti Agkabat'ta bulunan kaalar-
dan anlaqrlmalrtadrr. Orta Asya; do!u-
da Baykal Golu, batrda Hazar Denizi
ve Ural Dallarr; kuzeyde Sibirya boz-
krrlarrndan g[neyde Tanrr Dallarr ve
Gobi Qolt'ne uzanmal<tadrr. Orta As-
ya'da arkeolojik kaalarda bulunan e€-
yalar Trirklerin gok eski tarihten beii
konar goEer bir hayat yagadrklannr,
avcilrk ve hayvancrhk ile geqindiklerini
kamtlamakLadrr. Gerek Ergenekon
Destaru'nda gerekse Manas Desta-
nr'nda ve arkeoloiik buluntularda
Turklerin i.O. 20OO ylndan beri orta
AsrTa'da Altay Daglan, Tann Dallan ve
lfuveraiinnehir bolgelerinde yagadrk-
lan ve biiyi.rk devletler kurduklarr
anlablmaktadrr.
Daha Eok hayvancrhkla gegimlerini
saglayan Tiirkler LS. 400 vrllannda
Orta Asya'da meydana gelen bilyuk
kurakhkla otlaklann kurumasr ve hav-
vanlarrna yeterli yiyecek bulamalarrn-
dan dolay daha zengin bitki ortusrl-
nlin ve daha az nufusun bulundudu
batr ellerine dofru gog etmeye bagia-
mrylardr. Bu goglerin sebepleri ara-
smda yabancr kavimlerin ozellikle ein-
lilerin baskrlarr ve Tiirk Kavimlerinin
kendi aralanndaki hakimiyet miica-
delelerinin de etkili oldugu gorulmek-
tedir. i.S.400 yrhndan itiblren bas-
layan goElerde T0rklerin bir krsmrnln
Hindistanln kuzeyine ve Rusya'nln
guneyine, bir krsmr ise Anadolu'ya ve
Orta Avrupa'ya kadar yayrlmrglardrr.
Bugrin varhklannr balrmsz veya bag-
ka devletlerin ege-enligi altrn2a srli-
duren Turklerin nufusu 250 milvonu
bulmaktadrr. Turkler bug0n Anaiolu,
fuerbaycan, iran, Ozbekistan. Kaza-
kistan, Krrgzistan, Trirkistan gibi ba-
lrmsz devletler halinde yagamakla
birlikte; bagka devletlerin egemenligi
altrnda Yugoslavya, Makedonya, BuI-
garistan, Yunanistan, Ege Adalan,
lran, Irak, Suriye, Afganistin ve Rusya
da milyonla rca Turk yaqamaktadlr.
Turkler 4.ynzytldan itibaren Anado-
lu'ya aralrklarla 1 1.yu4rrla kadar alan-
lar yapmrglardrr. Ancak bu aknlar da_
ha gok keqif hareketi geklinde olmuq-
tur. Buyuk Selguklu donemindeki i-
krnlarla birlil<te Anadolu'nun Tiirkler-
mesi ile sonuglanacak fetihler basti-
mrgtlr.
Anadolu'ya ilk T0rk akrnl Avrupa Hun-
larr doneminde gerEeklegmigtir. Roma
Imparatorlufu'nun ikiye avnlmasln-
dan sonra Bizans hakimivetinde kalan
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Anadolu'ya, Kafkaslan agarak ulagan
Kurslk ve Bastk adrndaki Hun Bag-

bullan 398 yhnda Erzurum, Malatya
ve Qukurova hattmt gegerek Kudtrs'e
kadar ahnlarda bulunmug ve aynr yol-
dan geri donmuglerdir. Daha sonra
Sibir Turkleri huktmdarlan Balak li-
derlifrinde 515 yrhnda Dolu Anado-
lu'dan Ankara'ya kadar girerek Eegitli
ganimetlerle geri donmiiglerdir.
Ttirk Devletlerinden Karahanh Ham
Saltuk Bulra Han Mtislumanlar ile ilk
temas kuranve devletin bagrna geEin-

ge islamiyeti i.S.gaO yhnda resmi din
olarak kabul eden Turk Devleti oldu.
Bu tarihten sonra ise Tiirk Devletleri
hem Turk, hem de Islam devleti ola-
rak tarihte yerlerini aldrlar ve islamiye-
tin yaylmasrnda gok btiyuk faydalart
oldu.
islamiyeti kabul eden Ttirklerin Bizans
imparatorlulu ile mucadelesi Anado-
lu'ya yaprlan aktnlann diler bir devre-
sini olugturur. Abbasiler doneminde
Bizans uzerine Thrsus-Malatya-Erzu-
rum hatttndan yapllan 8, ve 9, yuzytl-

lardaki akrnlarda ordunun baqrnda Af-
gin, Vasrf-et T0rki, KaY ollu Ahmed,
Haris, Bufira gibi Turk komutanlar
bulunmaktaydr. SelEuklular oncesi
yaprlan bu akrnlar daha gok askeri ha-

rekatlar qeklindeYdi.

Selguklular doneminde baglaYan
akrnlar ise planh idi ve Anadolu'yu yurt
edinmeye yonelik hareketlerdi. Henuz
bir devlete sahip olmayan Selguklular,
giiglu Karahanh ve Gaznelilerin bas-
krsr altlnda kahyorlardr. Bu zor gartlar

sebebi ile Selguklular yeni yurt arama
mecburiyetinde kahyorlardr. Bu ne-

denle batrya kegif kollarr gondermig
oluyorlardr. Qagn BeY emrindeki
3.000 ath ile 1021 Yhnda tuerbaY-
can, Vanve Karsyorelerine girdi, daha
sonra Nahcivan ve Gtrrcti memleket-
leri trzerine yiirudii. Qa[n Bey kargr-

lannda duracak bir kuwet olmadtfilnt
Tugrul Bey'e iletti. Anadolu'nun yer-

legmek iEin uygun bir Yer olduluna
karar verdiler. 1028 yrhndan itibaren
fuerbaycan ve DoSu Anadolu'Ya goE

etmeye baglamtglardr.
Gazneli Hakant Mesut'tan Horasan't
alan Selguklular, 20.000 kigilik ordu-
lan ile Qagrr BeY komutasmda;
100.000 kigilik Gazne ordusu ile Merv
yakrnrndaki Dandanakan meYda-

nrnda karqrlagtrlar. Burada Gaznelileri
ug gunl0k savaq sonunda22-24 ma-
ys 1040 yenen Selguklular; Turkleri

bir bayrak altrnda toplamayr ve Islami-
yetin oncultiltinii iistlenmey bagq_-

mrglardr. SelEuklulann alqnlan 1068
yrhnda Konya, Afyon ve Denizlile ka-

daruzanmqb.
Selguklu Tiirklerinin bu a-lnnlanna

kar$r topraklannl korumak igin, Bi-

rani imparatoru Romen DiYojen ted-
bir almay dtiqiiniryordu. Dandana-
kan Meydan SavaErrdan sonra Sel-
guklu Sultaru segilen Tuirul BeYrn

tOO: ylnaa olumti izerine 1064
yhnda Alp fuslan Selguklularrn ba-
grna geqti ve Nizamirlmulk'ii vezirlile
getirdi. Azerbaycan tizerinden Anado-
lu'ya girdi. Bizans Imparatoru Romen
Diyojen ile Malazgirt ovasmda kargt-

lagtr. Bizans ordusu Ermeni, Gurcti,
parah Frenk, Norman ve Rus krtala-
imrn yant stra Uz ve Pegenek Ttrkle-
rinden olugan 200.000 kigilik bir or-

duydu. SelEuklu ordusu ise sadece
50.000 kigiden oluguyordu. Daha sa-

vagrn bagrnda Uz ve PeEenek Tiirkleri
kargrlanndakilerin Turk oldulunu go-
riince Selguklu taraftna geEtiler. 26
Afustos 1071 Cuma gunu beYaz

elbiselerini trzerine gryen Alp Arslan
Cuma namaaru hldktan sonra sa-
vaga baglamadan once 5u duaY YaPl-
yordu;'.....Ya Rabbi! Seni kendime
vekil yapryor; azametin karErsrnda
yiiziimii yere siirtiyor ve senin ui-
runda savaEryorum. Ya Rabbi! Niye-
tim halisdir; bana yardrm et; siizle-
rimde hilaf varsa beni kahret!!...-"
(KURULTAY 26.08.2001). Alp Arslan

bu duaslndan sonra ordusuna Eok
etkileyici bir konugma yapryor ve gehit

dugerse uzerindeki beyaz elbisenin
kefeni oldufiunu, onunla gomtilmesi-
ni vasiyet ediyordu. Aunrn kuyulunu
ballayarak ordunun en onune geEi-

yordu. Selguklu ordusunun birkag ka-

il Uuytittt t<teki Bizans Ordusunu bu-
vuk savaE taktikleri ile yeniyor, Impa-
iator Romen Diyojen'i esir ahyordu.

Alp fuslan; Romen Diyojen'in diigun-
duguntn aksine ona gok iyi davrandt,
saygr gosterdi. Yaprlan anlagma so-
nunda kendisini kurtulug akgasr kargt-

hlrnda serbest brraktr. Ayrrca yaprlan

anlagma ile Bizansrn elindeki tum esir

Mtrsli.imanlar serbest brrakrlacak ve

Bizans SelEuklulara ylhk vergi odeye-
cekti. Ti.irk askerlerin refakatinde
memleketine gonderilen Romen Di-
yojen tahttan indirildive gozlerine mil
(eklerek hapse atrldr. Yerine gegenler

Selguklular ile yaprlan anlagmay tant-

madrlar. Bunun tizerine Turk komu-
tanlara Anadolu'yu tamamen fathet-

meleri emri verildi. Bu savagtan sonra
Turkler iEin Anadolu'da yeni bir do-

nem baglryordu. Anadolu topraklart-
nln T0rklerin eline gegmesi ile Batt

Tilrkleri yeni bir vatana kavugmug ve

bu vatan topraklart uzerinde Anadolu
SelEuklu, Osmanh Devleti ve Turkiye
Cumhuriyeti Devletini kurmugtur.

Bizansm yenilmesi uzerine kendilerini
tehlikede goren HristiYan AvruPa;

Ti-rrklere kargr ittifak olugturmugtur'
Ashnda Hah ittifakr Malazgirt Zaferine
kargr bir tepki olarak olugturulmug ve

Ttirklerin iterteyigi HaEh Seferleri ile

durdurulmak istenmigtir.
Hagh Seferleri
Alp fuslan'rn yerine gegen Malikgah
zamantnda Anadolu'nun fethine
devam edilmigtir. Melikgah'rn 1092 yt-

hnda olumunden sonra Daniqment-
liler, Saltuklular, Mengticekler, fu-
tuklular, Sokmenliler, Togan-Arslan-
oglullan-Dilmagogullarr; Inalofullart,
guUut<oguttart, inanEolullan, Qaka
eey, Tannvermigolullan gibi Ttirk
beylikleri;bir mt-rddet bafrmsrz hare-

kei etmiglerse de; daha sonra Anado-
lu Selquklu Devleti egemenli$inde
Tiirk Birligini oluqturmuglardrr.
Melikqah'rn oltimunden sonra I.Krhg-

arslan isfehan'dan Anadolu'ya geg-

mig ve iznik'te tahta Erkarak Tiirkiye
SelEuklulannrn hi.ikiimdarr olmugtur'
l.KrhEarslan Turk Birlilini sa$lamaya
gahgrrken; Bizans imparatoru Aleksi
Komen Papa ll.Urban'dan yardtm is-

teyerek l.Hagh Seferini baglattr. 17

Haziran 1097 tarihinde Hagh Ordusu
ile Eskigehir yakrnrnda kargrlagan

I.Krhgarslan Haghlara onemil zayiat

verdiyse de yiiz binleri bulan Hagh or-

dusu kargstnda geri gekilmek zoy-n-
da kaldr. Haghlar iznik, Konya, Urfa,

Antakya'y ele gegirdikten sonra Fatr-

milerin elindeki Kudtis'ti 15 temmuz
1099 da ele gegirdiler.
iznik'in dtigmesinden sonra Selguklu-
lann bagkenti Konya olmuqtur. Sultan
I.Mesut zamanlnda; baglannda Al-

man Krah II: Konrat ve Fransa Kralt

VII:Lui oldulu halde ll.Hagh Seferi
bagladr. Selguklu ordusu ile YalvaE'ta

kargrlagrp yenilen MI'Lui Kudus'e
kacir; Ceyhan yakrnrnda yenilen lll'
Konrat ise iznike eekilir I 747. Bu za-

ferden sonra L Mesut vefat eder 1155

ama Anadolu'da Turk Birlifri saflan-
mEtr.
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l.Mesut'tan sonra SelEuldu lrnparato-
ru olan llKrhEarslan zamamnda; Eli-
zans Imparatoru Manuel 100.000 ki-
qilik bir ordu haarlafarak iggalci ola-
rak gordu$u Tiirkleri Anadolu'dan at-
mak ve Orta Asya'ya surmek iqin Sel-
guklularn uzerine yrlrud0. Bizans Or-
dusu SandrkL-Dinar arasndaki Mir-
yokefalon adr verilen vadiye geldi$in-
de ll.KhEarslan'tn ordusu tarafindan
yok edildi Eliil 1176. Yaprlan anlag-
ma sonucu Bizansn Eskigehir uzerin-
deki iggali son bulacak ve Bizans Sel-
Euklulara yuklu tazminat odeyecekti.
Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarr
Turklere aErlmrg ve Anadolu'nun Turk
Vatanr olmasr baglamrgtr. l3.yuzyrlda
Mogol baskrsr sonucu Anadolu'ya bu-
yrik bir Turk goEu daha baqlamrg ve
Anadolu'nun Turklegmesi tamamlan-
mrgtr. Malazgirt Meydan Muharebesi
vatan kuran bir savag idi. Miryokefalon
Savagma kadar Turkleri Anadolu'da
iggalci olarak goren Bizans; bu savag-
tan sonra Anadolu'nun T0rk wrdu
oldulunu kabul etmek zorundi kal-
mrytr. Bu savagtan sonra Bizans artrk
T0rklere saldramayacak daha gok
savunma yapmak zorunda kalacaktlr.
Miryokefalon Savagr Anadolu'nun ta-
pusunun Tiirklerin eline geEtifini ka-
mtlamasr aErsrndan onemlidir. II.HaEh
Seferinden ve Miryokefalon yenilgi-
sinden sonra da Bizansm ve Avru-
pahlarrn Ti.irkleri Anadolu'da iqgalci
olarak gorme zihniyetleri defiiEme-
migtir.
Endulusten yani bugunkii ispanya ve
Portekiz'in bulundufiu Iberik Yarrma-
dasrnda kurulan Islam Devletini 7492
yhnda yrkarak; Miishimanlan Avm-
pa'dan atan Htristiyanlar; gimdi ise
M0sluman Turklere kaptrrdrklarr Ana-
dolu'dan Turkleri atmak iEin mucade-
le ediyorlardr. Anadolu'yu Turklerden
temizlemek isteyen HaEh zihniyetine
kargr buyuk Taarruz ve Bagkomutanhk
Meydan Muharebeleri ile de Anado-
lu'nun tapusunun Turklere ait oldulu
bir kez daha ispatlanmrgtr. Lozan Ba-
rry Anlagmasm hepsi imzalamrglar
ama 80 ylhk Cumhuriyet tarihimiz
boyunca 6u anlaqma Avrupahlann iqi-
ne bir t0rlir sinmemig ve Turkiye uze-
rindeki emelleri ve HaEh zihniyetleri
bir turl0 de$igmemigtir. Her frrsatta ul-
kemize karqr sinsi oyunlarrnr ve kotil
amaElarrnr surdurmeye devam etmig-
lerdir, siirdurmeye de devam edecek
gozukiiyorlar'

I
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TEBLIG

BaEbakanhk Ozellegtirme
idaresi

BaEkanhdrndan:

KOI'KI:TEKfl' E Aff
GAYRiIYIENKGLLENiN SNMS I

Ozellegtirme idaresi Bagkanhf rnca:
Ozeilegtirme Y0ksek l(rrulu (OYK)
nun 05.02.2001 tarihli, 2001/06 sayr-
h Karan ile ozellegtirme kapsam ve
programma ahnan, 05.02. 2002 ta-
rihli ve zOOz/OG sayh Kararr ile ozel-
legtirme stratejisi yeniden tespit edi-
len Tutiln,Tiittin Mamulleri, Ti.rz ve AI-
kol igletmeleri A.$. (TEKEL)' ne, Ozel-
legtirme idaresi Bagkanhlrnca, 4046
sayrh Kanun'un 4 uncii maddesinin
son fikrasrna istinaden verilen yetki
gergevesinde, TEKEL tarafindan ger-

geklegtirilen defer ve tespit sonuglarr
TEKEL Yonetim l(urulu'nca onayla-
ntp 24.09.2003 tarih ve 114lD sayrh
yaa ile idaremize intikalettirilen ihale-
nin sonuglan dikkate ahnarak, 6YK
nm 13.01.i998 tarih ve 98/03 sayh
kararma istinaden TEKEL'e ait;
1- Adana ili Seyfran ilgesi, 3. Bolge,
Ulucami Mahallesinde bulunan, tapu-
nun 148 ada, 15 parsel numarasrnda
kayfih762 m2 gayrrmenkuliln uzerin-
deki muhdesatr ile birlikte Selahattin
ALOdLU'na 31 1. 100.000.000.-
(ugyuz onbir milyar y0z milyon) TL pe-
gin bedelle satrlmasrna, imzalamak-
tan imtina etmesi veya ihale gartna-
mesinin ongordugii ytikumluli.ikleri
yerine getirmemesi halinde, temi-
natn irat kaydedilerek ihalenin iptal
edilmesine,
2- a) Bursa ili, Gemlikilgesi, Hamidiye
Mahallesinde bulunan, tapunun 41
pafta, 165 ada, 1 parsel numarasrnda
kayrth 383,96 m2 gaSmmenkulun uze-
rindeki muhdesatr ile birlikte Cadla-
yan Ozel Egitim ve ingaat daiayi
Ticaret Limited $irketi'ne 120.000.
000.000.-(fiz yirmi milyar) TL be-
delle satllmasrna, satlg bedelinin %50
(yuzde elisi) nin Satry Sozlegmesinin
imza tarihinde pegin, bakiye tutann 1

(bir) yl iEerisinde odenmesine,
b) Saug bedelinin vadeye baflanan
tutanna, Satrg Sozlegmesinin imza ta-
rihinden itibaren odeme donemleri
esas ahnarak TC. Devlet istatistik
Enstiti.isu tarafrndan her ay aErklanan
toptan egya fiyat endeksindeki (TE-
FE) artrg oranrnda basit faiz uygulan-
maslna ve faiz odemelerinin anapara
odemeleri ile aym tarihte yapllmasrna,
c) Bakiye borg, faizive cazaiqartmda
eklenmesiyle bulunacak mebta!
kadar gaynkabili riicu, kaytsrz gartsz,
ilk talepte odemeli, suresiz, kesin
teminat mekubu allnmasrna,
d) Adr geEen teklif sahibinin peginatr
yatrrmamasr veya satry sozlegmesini
imzalamaktan imtina etmesi veya iha-
le gartnamesinin ongordugu yukum-
lulukleri yerine getirmemesi halinde,
teminatrn irat kaydedilerek ihalenin
iptaledilmesine,
3- Qanakkale ili, Bozcaada ilgesi,
Alaybey Mahallesinde bulunan, tapu-

[g
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nun 475 ada, 6 parsel numaraslnda
kayrth 1.838,1 m2 gayrrmenkulun
iizerindeki muhdesatr ile birlikte
Corvus Tanm Grda Tekstil $arapErhk
ingaat Ti-rrizm Havaciltk Sanayi ve
Ticaret A.$.ne 180.000.000.000.-
(yuz seksen milyar) TL pegin bedelle
satrlmasrna, adr geEen teklif sahibinin
bedelin tamamrm yatlrmaslna veya
satrg sozlegmesini imzalamakban imti-
na etmesi veya ihale gartnamesinin
ongordiig0 yrikumlulukleri yerine ge-
tirmemesi halinde, teminabn irat kay-
dedilerek ihalenin iptal edilmesine,
4- Qanakkale ili, Bozcaada ilgesi,
Alaybey Mahallesinde bulunan, tapu-
nun 475 ada,7 parsel numarasrnda
kayth 3.894,9 m2 gayrrmenkultrn
rizerindeki muhtesadr ile birlikte Cor-
vus Tanm Grda Tekstil $arapgrhk in-
gaat Turizm Havaclhk Sanayi ve Tica-
ret A.$.ne 580.000.000.000.- (beg-
yiiz seksen milyar) TL. pegin bedelle
satrlmasrna, adl gegen teklif sahibinin
bedelin tamamrnr yatlrmamast veya
satrg sozlegmesini imzalamaktan imti-
na etmesi veya ihale gartnamesinin
ongordugu yrik0mhiltikleri yerine ge-
tirmemesi halinde,teminahn irat kay-
dedilerek ihalenin iptal edilmesine,
5- istanbul itl, Adalar ilEesi, Yah

Mahallesinde bulunan, tapunun 27
ada, 5 parsel numaraslnda kayrth
1 1 1,5 m2 gayrrmenkulun iizerindeki
muhdesatr ile birlikte Mustafa Saim
BALADIN'a 100.000.000.000.-
(yuzmilyar) TL pegin bedelle satrlma-
srna, adr gegen teklif sahibinin bedelin
tamamrnl yattrmamasl veya satlg soz-
legmesini imzalamaktan imtina etme-
si veya ihale gartnamesinin ongord0
gu yuktimlulukleri yerine getirmeme-
si halinde,teminatrn irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine,
6- a) istanbulili, Beyollu ilgesi, Bed-
rettin Mahallesinde bulunan, tapunun
179 pafta,927 ada,5 parsel numara-
snda kayth 3.057 m2 gayrrmenkultin
uzerindeki muhdesatr ile birlikte
Ermet ingaat Sanayi ve Ticaret Limi-
ted $irketi'ne 650.000.000.000.000. -
(alh yuz ellimilyar) TL. bedelle satil-
masrna, satrg bedelinin%5O (yi.izde el-
lisi)'nin Satrq Sozlegmesinin imza tari-
hinde pegin, bakiye tutann 1 (bir) yrl

igerisinde odenmesine,
b) Satrg bedelinin vadeye baglanan
tutanna, Satrg Sozlegmesinin imza
tarihinden itibaren odeme donernleri
esas ahnarak TC. Devlet istatistit<
Enstittsu tarafindan her ay aErklanan
toptan egya fiyat endeksindeki ffE-
FE) arhq orarunda basit faiz uygulan-
masrna ve faiz odemelerinin anapara
odemeleri ile aym tarihte yaprlmastna,
c) Bakiye borE, faizi ve cazai gartmda
eklenmesiyle bulunacak mebla!
kadar gaynkabili rucu, kaytsrz qartsz,
ilk talepte odemeli, sliresiz, kesin te-
minat mektubu ahnmasrna,
d) Adr gegen teklif sahibinin peginatr
yatrrmamasl veya satq sozleqmesini
imzalamaktan imtina etmesi veya iha-
le gartnamesinin ongord0gu yukum-
lulukleri yerine getirmemesi halinde,
teminatrn irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
7- a) istanbul iti, Beyoglu ilqesi, Sut-
luce Mahallesinde Bulunan, tapunun
3209 ada,11 parselnumarasrnda ka-
yrth 1.550 m2 gaynmenkuliin uzerin-
deki muhdesatr ile birlikte Yunus BU-
vcinrcugoctu'na 1.251.000.000.
000.- (Birtrilyon ikiyuzellibir milyar) TL
bedelle satrlmasrna, satrq bedelinin
%50 (ynzde ellisi)'nin Satrg Sozlegme-
sinin imza tarihinde pegin, bakiye tu-
tann 1 (bir) yl igerisinde odenmesine,
b) Sabg bedelinin vadeye bafilanan
tutanna, Satrq Sozleqmesinin imza
tarihinden itibaren odeme donemleri
esas ahnarak TC. Devlet istatistik
Enstitirsti tarafindan her ay agrklanan
toptan egya fiyat endeksindeki (fE-
FE) artrg oranrnda basit faiz uygulan-
maslna ve faiz odemelerinin anapara
odemeleri ile ayn tarihte yaprlmaslna,
c) Bakiye borE, faizi ve cazai qartrnda
eklenmesiyle bulunacak meblaj ka-
dar gaynkabili rucu, kayrtsrz gartsrz, ilk
talepte odemeli, stiresiz, kesin temi-
nat mektubu ahnmasrna,
d) Adr gegen teklif sahibinin peginatr
yatrrmamasr veya sat€ sozlegmesini
imzalamaktan imtina etmesi veya
ihale gartnamesinin ongordtigii
yuktimhilukleri yerine getirmemesi
halinde, teminatm irat kaydedilerek
ihalenin iptal edilmesine,
8- a)Mugla ili, f'ethiye ilgesi, Cumhu-

riyet Mahallesinde bulunan, tapunui
51 ada, 19 parsel numarasmda kayl
?34 m2 gayrrmenkulun uzerindek
muhdesatr ile birlikte Burhan OR-

DUKAN'a 409.050.000.000.-(Dort-
yuz dokuzmilyar ellimilyon) TL bedelJe

satlmasrna, satrg bedelinin %50 $u"
de ellisi)'nin Satrg Sozlegmesinin imz;
tarihinde pegin, bakiye tutann 1 (bir
pl iEerisinde odenmesine,
b) Satrg bedelinin vadeye ba$lanar
tutanna, Satrg Sozlegmesinin imze
tarihinden itibaren odeme donemler,
esas ahnarak TC. Devlet istatistiF
Enstitusu tarafrndan her ay aErklanan
toptan egya fiyat endeksindeki (TE-
FE) artq oranrnda basit faiz uygulan-
masrna ve faiz odemelerinin anapara
odemeleri ile aynr tarihte yapilmasma.
c) Bakiye borE, faizi ve cazai gartrnda
eklenmesiyle bulunacak mebla!
kadar ga5mkabili rucu, kaytsrz gartsz.
ilk talepte odemeli, siiresiz, kesin te-
minat mektubu ahnmasrna,
d) Adr gegen teklif sahibinin peginat
yatrrmamasr veya sat€ sozlegmesim
imzalamaktan imtina etmesi veya iha-
le gartnamesinin ongordugu yukum-
litlukleri yerine getirmemesi halinde.
teminahn irat kaydedilerek ihalenir
iptal edilmesine,
9- Sivas ili, Zara ilgesi, Eskihargur:
Koyunde bulunan 37.350 m2 gayn-
menkulun Veysel CUlqiqfn'e
30.000.000.000.- (Otuzmilyar) TL
pegin bedelle satrlmasrna, adr gegen
teklif sahibinin bedelin tamamrnr ya-
ttrmamasr veya sat€ sozlegmesini im-
zalamaktan imtina etmesi veya ihale
gartnamesinin ongordiifi.i yuktimlu-
Itikleri yerine getirmemesi halinde, te-
minatrn irat kaydedilerek ihalenin ip-
taledilmesine,
10- Tllqrnmazlarrn devir iglemlerinin
ilgili Kurum ve Kuruluglardan (Ktilti)r
ve Tabiat Varhklannr Koruma Kurulu,
Vakrflar Genel Mudurhigti vb.) gerekli
izinlerin ahnmasrnr ve bedellerin yatr-
nlmasrnr muteakip yapilmasma,
11- Satrg Sozlegmeleri ile ilgili diger
hususlann belirlenmesi ve Satlg Soz-
legmelerinin imzalanmasr, tapu devri
ile ilgili iglemlerin yerine getirilmesi
hususlarrnda TEKEL'|n yetkili krhn-
masrna, Kararverilmigtir.
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GURE$ KULUBU

rutrnrlfryqaAbdHanpEt(
nayrcun emZ- X*rrnn g$nAn.
re Al-lad AI(QAV tro*rnu Dury4
Avnrp+ Bdhl Earnpriyurahnnda ve
nkaeniz Qpntannaa derecelerinin ya-
ru sra Ohrslararas 6zel tumuvalarda
EeqiUi Ua5antar gostermiglerdir.

$u an gtireg talamrmzda serbest ve
grekoromen stilde minikler; yrldrzla4
genEler ve buyukler olmak uzere 4 ka-
tegoride B0 adet sporcumuz bulun-
maktadrr.

Bu sporculanmtan arasrnda serbest
stil buyukler kategorisinde 7 adet
sporcumuz Milli Takrm Adav kadro-
sunda olup, 2OO4 yhnda Ankara'da
23 Nisan'da dtizenlenecek olan Avru-
pa Ferdi Giireg $ampiyonasr, yine
2004 yhnda 26 Agustos'ta Atina
Olimpiyatlarrnda giiregmek rizere Mil-
li Tahm kamplarrna katrlmaktadrr.
Bu giireggilerimizden, olalanustt bir
durum olmadrfr takdirde en az 4 srk-
lette bu organizasyonlara katilmasnr
kesin olarak goruyor ve kendilerinden
madalya bekliyoruz.

$u an Milli '%hm aday kadrosunda
bulunan sporculanmrz ve gegmig ba-
garrlardan soz edecek olursak;
55 kg. Ramazan DEIvtiR
GenEler D[nya veAvrupa $ampiyonu
60k9. TevfikODABA$l
GenEler Dunya 2. Akdeniz Oy. $ampi-
yonu
66kg.6merQUBUKQU
GenEler Dunya 2. BuyuklerAwupa 3.
74k9. RamazanBAgAMN
MilliGuregEi

84kg. SerhatBALC|

GenEler Awupa $ampiyonu
90 kg. Hakan KOQ
GenglerAvrupa2.
l20ks. KasifgAKiROeLU
GenElerAvrupa 2.

Julkiye giireg tarihinde ilk defa Ege
Bolgesine gampiyonluk kazandtran,

_Eofunu bu yl kadromuza aldrfrmrz,
Uluslararasr arenada tilkemizi balanv-
la temsileden 2003-2004 sezonlnda
bize bu gururu yagatan serbest gureg
takrmtmza yeni sporcular katarall
onrimtizdeki sezon Avrupa $ampiyon
Kuluplerde qampiyonluk hedefl emek-
teyrz.

Son olarak izmir Tekel Spor Kuliibii
Bagkanr Kasrm OEMiREL've yoneti-
mi olarak, gampiyona suresince bir-
likte geEirdigimiz 3 gun boyunca ge-
rek kargrlagmalar srrasrnda gerelse
kargrlagmalar drgrnda kalan sure iqin-
de Olimpiyat felsefesine uygun hare-
ket eden, fair play Eizgisi drgrna kesin-
likle Erkmayan bizvetum Tekel camia-
srna Du gurur ve sevinci yagatan gu_
reqgilerimize ve hocalanmrza bu veiile
ile bir kez daha teqekkur ediyoruz..

TEKELSPOR

vonerim xunqlq

Yaprak Tutun igletme Mudrirlil-
gu bunyesinde 1954 yrhnda kurulan
Gureg Kulubi, 2OO2 vrhnda izmir
Sigara Fabrikasrnrn kipanmasmn
ardtndan Futbol takrmrnrn izmir
Yaplak Tiitrin iqtetme Mtidrirlug0-
ne dewedilmesiyle 2002-2003 seio-
nundan itibaren lzmir Tekel Spor Ku-
lubti altrnda faaliyetine devam etmek-
tedir.

Kuruldulu gr-inden bu yana bir gok bi-
reysef baganyaimza atmq sporcu ye-
tigtiren Kulubtimuz, 1998 yrhna kadar
Giireg 1.ligi ve 2. liginde milcadele-
sine devam ettikten sonra 1998 vrhn-
da tekar 1.lige Erkmrgfi.2OO3-i004
sezonunda yeni transferlerle griEle_
nen gureq takrmrmz 20-21 fuahk
2003 tarihinde Antalya'da yaprlan
Serbest Gtireg 1.Ligi Finallerinde bi-
rinci gun Ankara Btiydkgehir Beledi-
yesiAskispor gureg takrmr 5-2, ikinci
gu,n Ankara Tedaq Giireg takrmrnr
7-0 yenerek 2003-2004 Sezonu Gu-
reg 1.Ligi $ampiyonu olup, ulkemizi
ontimuzdeki sezon Avrupa $ampiyon
Kuliipler Kupas'nda temsil etme hak-
krnt kazanmrqtu.

Gtireg talamrmz bugiine kadar gok
mutevazr butqelerle briyuk bagarrllra
imza atmrg ve her donemde Gures
Milli Takr mrna glregEi vermigtir.
Kulubumuzirn yetigtirdigi Sedat
DUMLU gu an kul0bumuzde antre-
norluk de yapmakta olup askerlik go-
revi srrasrnda 1997 yhnda Ordular
arasr Drinya $ampiyonu olmuqtur.
Bunun drgrnda etkin olarak guretten
uzaklagmrg gok sayda gureggimiz
Turkiye gampiyonluklan ve uluslara-
rasr gampiyonalarda dereceler kazan_
mqlardr. Ayrrca grireg takrmrmzda
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"...Sigara igerdim, haylazhk yapar_
drm. Babam bu diigtince ile beni
imam hatibe gonderdifiini soyler. Di_
ger arkadaglarrn tamamt da o nivetlegonderildiler..." (17.11.03)

NurettinCAXit<t-i
AKp Giresun Milletuekili

"...Kingshill Aragtrma Merkezi Bag_
kant ve bellek yitimi uzmanlanndan
Roger BULLOCK, nikotinin olumlu
etkilerine kargtn, sigarada bedenin
geri kalanlnr trimden guniten bir gey_
ler oldu$una dikkat Eekiyor. O/e t<i,
zaten igin hemen hemen sonuna gel_
diyseniz ve kanserle kalp hastahliarr
gekincesinden de bir bigimde kendi_
nizi sryrdrysaruz, sigara igmek akli
dengenizi korumanrza yardrmcr olabi_
Iir..." . (05.10.03)

IanSAMpLE
The GuardianAezan

"...Richard KLEiN'n'Sigaranrn Salta_
nah'adh ktabr, dilimizde, Tomris Uyr\Rln

Fuiri"ryt" 1995 ylnda yaynlanmrgh.
IletiEim Yaynlanrun Ehli lGyfin Kituplun
dizisinden. Bugtinlerde ikinci basrrtr gr_
lryor kitabn. Kitabr dilimize kazandrran
Tomris UYAR"n'dumanh' bir fotofirafi da
kitaba eldenmig. ilk basrnda kitabrn icin_

O"-"*n beyaz olarakyer alan bu fot@
rafl yeni basrnda renkli olarak Lp"g"
tagtnd. Tomris UYAR'n, sigarann haldc_
n hakikaten veren bu fotofirafr, sonun_
da, gok severek ve kim bilir kag sigam
iEerek gevirdili Sigaram Sattanat'nn
kapagna yertegri..." (19.09.03)

Cetat dSTER
Edebigagt, Aazar

"...Devletin saghk yetkilileri, bir cok
Amerikahnrn Eok sigara igmesinin asrl
nedeninden asla soz etmezler. Qunkii
asrl neden, sigara iEmenin, intiharrn
oldukEa sallamve oldukEa onurlu biryoluolmasrdr..." (10.i0.03)

KUTIVONNEGOT
Yazar

"...Komgu Yunanistan'da eski markah
sigaralann nostalji olarak farkh ve mo_
dern ambalajlarla satrga sunulduf unu
gordum. Bizim anneannelerimizin
kullandr@'Gelincik' ve yeni Harman,
ile dedelerimizin kullandrgr'Birinci' ve
'Bafra' y yenileyerek satrga sunabiliriz.
Nedenolmasnki..." (20.09.03)

perihan 
QAKIROGLU

Gazeteci, yazar

"...Tanrr erkeli yarattl, sonra da srkrl_
masrndan korktulu iEin ona kadtn
verdi. Krsa bir sure sonra Tann pis_
man oldu ve kadrntn erkelin camnt
srkmastndan korkup, ona tr.itunu yol_
ladr..." marf fWAiX

ABD'li yazar

"...Tanju OMNIn 'Benim en ivi
dostum, iEkim sigaram/ Onlar da teik
ederdi olmasa param' garhsmt dinler_
ken ne duq0nuyorsunuz bilmem ama
iEki ve sigara defince, Hr-ikumet ve
Maliye yetkililerinin vergiyi dtigunduk_
leri belli... Sigaraya kargr Erkanlarrn
sloganr olan bir soz var; 'sigara iEenle_
re iyi dawanrn, Erink0 onlar bu drinva_
da misafirdir'. Bu soz{j izninizle gu ie_klde deligtirmek istiyoruz, 'sigira ig
enlere iyi dawantn, Erinkti onlar en
ytiksek oranh vergiyi oduyorlar'...Bu
satrrfaln yazan, hayatnda hig sigara
iEmedigi igin, en yuksek oranh bu ver_
giyi odeyenler araslnda yer almryor.
Ancak, salhlrnr tehlikeye atma paha_

srna sigara maliyetinin yaklagrk yuzd
dortllzu oranrnda vergi odeyenler
de haklqnr teslim ediyor!.." (26.10.03

$iikri.i KIZILO'
Gazeteci, yaza

"...BatI iilkelerin aksine Japonya'di
sigara iEenler neredeyse el ustundr
tutuluyor. Oyle Awupa'da olduju gib
adada sigara iEenlere ikinci struf va
tandag muamelesi yaprlmtyor. Kafe
terya ve restoranlarda cam kenarr, av,
dlnhk ve manzarah yerler sigara iEen.
lere ayrilryor. Sigara iEmeyenlere ise
koEe bucak kendilerine ayrrlan izbe
yerlerde oturmak zorunda kahyorlar.
Sigara iEenler tam anlamryla velini-
met muamelesi gortiyor..."

(13.11.03)
ETdaIGdVEN

Gazeteci, yazar

"...Yaklagrk 14 ay oldu sigarayr brra-
kah. Higbiryarannt gormedim. Ne ne-
fesim agrldt, ne de merdivenleri uqer
beger grkar oldum. Tam tersine isia_
hrm aErldr ve 5-6 kilo aldrm. Sigaiay
brrakacalrma FenerbahEe'yi brrikmig
olsaydrnt sallk agrsrndan cok daha
bllyuk yararlar saglardrm lerhalde.
Onun iEin bu sefer kararlym Rner_
bahEe'yi brrakmaya...Aman ne iyiy-
mig bu Fenerbahge'fl brrakmak. Sizi
temin ediyorum. Bu ig sigarayr brrak_
maktan daha yararh. Ben yarannr gor_
meye baqladrm bile. En aandan Fe_
nerbahEe maglarmr televizyon bagrn-
da sey'ederken srkntrdan yedigim
abur cuburu yemeyince otomatik ola-
rak kilo vermeye bagladrm bile... "

(30.1 1.03)
tvtahRecilMez

Yazar

"...Sayrn okurlanm hala, 'Dede olun_
ca sigarayr brrakaca$rna soz vermis_
tin. Sozrinti tutuyor musun?,dive soi-
makta. $unu soyleyeyrm... Qevre
baskrsr kontrolti oylesine yolun ki be_
nim arhk sigara igebilmem qok zor.
Evde, gazetede veya herhangitir top-
lulukta elime sigara almam mumkijn
degil. Bu arada benim bir nikotinman
olmadrlrmr anladlm. Fakat sigara,
mrithig bir el ve dudak ahgkanhlr ya_

g
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r0r0n exspenuni
oenHEGi
aUr-reHi

ratmlq. Birtane lstanbul purosunu ah-
yorum. Yakmadan elimdetutuyor, du-
daklarrma gottiruyorum. Gun bofe-
ce gegiyor. Akgam Eok zorlarursam,
puroyu yakabilirim diye duEtinuyo-
rum hep. Demek ayrp olmasa, bebek
emzifi ile gezmek, sigara brrakmak
igin bir gozum olabilir. O zaman da
'Nereye gidiyorsun?' diye soranlara,
hsaca 'Attaya gidiyorum.' cevabr ve-
rebilirsiniz... " (11.01.03)

MehmetBARLAS
Gazeteci, yazar

"...Akhisar'da tutun fabrikasr 25 yrl
once 150 trilyon lira maliyetle yapil-
mlg ama bir t0rlu agrlamamrg. Gel za-
man git zaman Akhisar'da tutin neyin
unutulmug, fabrikada zaten hiE aErl-
mamrg. $imdi TEKEL'i ozelleqtiriyor=
lar. Once gu Akhisar'dakini kakalasak
olmaz mt? Orast Avrupa'nrn en bu$k
diskosu olabilir mese tal..- (29.t O.bf)

SinaKoLoGLQ
TVeleEtirmeni

"...Sigara bir kitle imha silahrdrr. Siga-
ra igen kiqiler hayatlan uzerine kumar
oynuyorlar ve kaybediyorlar. . . "

(21.12.03)
Prof. Dr.MuratTONCER

O{retimtiyesi

"...1970'lerin 1980'lerle kesigtigi ve
sigara iEtifiimiz yllarda iq igin getdiji-
miz Dunya Bankasr'nrn gu veya bu
odasrnda cebimizden sigarayr grkartrp
fosur fosur iEmeye koyulurduk. O za-
manlar, Amerika'da sigara karqrh ha-
reket bugunkii duzeyde degildi. Dun-
ya Bankasr gibibir kurulugta bile siga-
ra igmek serbestti. Ama, sigaramz-
dan birkag nefes Eektikten sonra ig
ktlu silkmeye gelince bir telag bag-
lardr. Masanrn ustunde, hatta odann
hiEbir yerinde sigaranrzrn krilunii brra-
kacafrrntz bir tabla olmazdt.
Qaresizlikten, odadaki banka yetkilile-
ri drgarr gtka4 uzun uzun tabla ararlar-
dr. Ilk baglarda bu 'tablaszhk'igini pek
akhmrz almadr ve biriki kez bunu bir
unutkanhk olarak yorumladrk ise de,
sonradan bunun maksath bir durum
oldugunu idrak ettik ve sigara kargttr
mucadele konusunda ilk dersimizi

bolece aldrk. O zamandan beri, dun-
yada ve ozellikle ABD'de sigaraya kar-
qr miicadele yaygrnlaqtr ve sertlegti.
Gegen 20 k0sur sene iginde ofislerin
iEinde sigara ancak 'sigara odalarr'n
da igildi. Sonra ofisler tamamryla 'si-
gara igilmez' hale geldi. New York'un
gokdelenlerinin kaprlarmrn ontinde
insanlar ustlerinde kendilerini buz gibi
havadan koruyacak bir giysi bile ol-
madan ya$murda ve karda, zaturree-
ye yakalanma tehlikesi iginde tir tir tit-
reyerek sigaralannt iEtiler. Restoranlar
ve barlar once'sigara iEilebilir' alanlar
ayrdr. Sonra bu alanlar kalktr; sigara
ancak bar kontuannrn onunde iEildi.

$imdi bu da kalktr. futrk oralarda da
tiryakiler kapr onunde titreqerek siga-
ra iqenler grubuna dahil oldu. Ama, ig
onunla da bitmiyor. $imdi, bina, ozel-
likle ofis binalanntn kaprlarrnda sigara
iEmeye kargr mucadele baglatrlmrg
durumda. Kaprlann ontindeki'Bu bi-
nanrn kaptsrnrn 3 metre gevresinde si-
gara igmek yasaktrr' yazrst giderek Eo-
lahyor. Velhasrh kelam, sigara igmek
bir cehennem azabrna donriguyor
ABD'de de ve ozellikle New York'ta. . . "
(27.11.03)

Korkmaz itfOnUn
Yazar

"...Sigara haklcnda kesin yasaklaycr
bir hukum bulunmadrlrndan'haram'
denilemez. Ancak'mekruh' oldugun-
dan quphe yoktur..." (12.12.03)

Mehmet NuTiYILMAZ
Eski Diyanet iEleri BaEkanr

"...Yazar ve gair milletinin alamet-i fa-
rikasr nedir? Diye sorulsa, hemen her-
kesin cevabr 'sigara' olur. Hal boyle
olunca,'edebiyahmzda isimler sozlu-
!u'ya da antolojiler ile Salhk Bakanh-
fl argivlerindeki'akcifrer kanserinden
olenler' listesinde rastlayacafrmlz or-
tak isimlerin Eoklu$u bizi gagrrtma-
mahdrr. Yaa adamlarr iEin sohbetlerin,
uzun ve yalnrz gecelerin, yazrya ay-
rrlmrg vakitlerin'olmazsa olmazr' siga-
ra, herhalde pek gok edebiyatgrnrn gr-
dasr, srrdagr ve tabii ki dost hhkl cella-
drdrr... Bizim o tath tath okudugumuz
romanlarrn, giirlerin arkasrnda bulut
bulut duman, katmer katmer zehir

vardr. Ve o zehrin vakitsiz soldurdudu
hatyatlar... -

(1 1.01.03)
Ati qorsK

Cazeteci, yazar

"...Pipo ilstune kimler kitaplar yaz-
mrytr, bilmiyorum. Daha gok aksoy-
lu, gato adamr, ihtiyar ingilizlerden
beklenmelidir bu. $atosuna Eekilmig,
pipolarn dizmiq, koltufuna gomul-
mrig, t[tununu yavag yavaq haarla-
yan, dahp gitmig, ocak bagr adamr in-
gilizlerden. Ya da inekler gibi rahat,
uzun boylu bir Hollandah da olabilir.
Ama neden az buguk bir pipo adamr
olan ben de olmayaym bu? Oyleyse?
Ben en Eok uzun saph, genig kannh,
agagtan pipolarr severim. Avug igini
dolduran, ilkel, yabancr, afrr pipolarr.
$iirin elini stmsrkr tutan, brakmayan,
eski evler gibi de kahn duvarh, uzun
sofah, dip odah, emektar; Eileli pipo-
larr. Benim gibi yagrnr bagrnr almrq bir
adamdan da bu beklenir elbet. Hep
pipo ahp gitmesini bilen, diig adamla-
nna vergidir. lhtiyar, evcil, masa bagr
adamlanna. En gok da ozanlara. Bu
yuzden de ocak, pencere, masa bagr-
drr piponun yeri. Ordan oraya tagm-
mayan nesneler gibi belli bir yeri, belli
bir yurdu olan. Bir kotiiriim , bir yatak
hayatr. Dunyay bir pencere goren,
dunyay bir pencere bilen. Tek duzenli
bir yagam adamhfr: Sinirli, mzmz,
kaygrh. Benim gibi. Yine benim gibi
ilenEli, srkrntrh, grlgrn. Bir ortaEa! ada-
mr: Suyu ufleyerek iqen..." ('PiPO'ya-
asndan...) ithanBERK

$air, yazar

"...Bugunun genE igicisi onumtzdeki
birkag yl iEindeki endustri hacmini
belirleyecektir. E{er gengler sigara
iEmekten vazgegerlerse, yeni bebek
dolmayan bir toplulufi un kaybolmasr
gibi endiistri sonecektir... " (1971)

R.J.REYNOLDS

"Bizde insanlar daha sabahrn korun-
de en olmadrk yerlerde, en olmadrk
durumlarda fosur fosur sigara iEmeye
baghyorlar. Ornefiin adam surahnda
bir karrq sakal, elinde kazma, onanm
iEin bir yeri kazryor, ya da srrtrnda koca
yuk, kan ter iginde ama bir bahyorsu-
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

nuz alzmda sigara...Bir bagkasr koca
aracrn direksiyonuna geEmig kent tra-
figinin en karmaqlk ve bunaltrcr yerin-
de bir yandan srkrqlkhktan kurtulmak
iEin gabahyor, bir yandan da sigarasrnr
iEmel ihmal etmiyor. Hele genEler...
Ah hele onlar... Nasil analarrmn emzi-
gi gibi inanrlmaz bir tutkuyla Eekiyor-
lar o zehirli dumanr korpecik cigerleri-
ne. .. Yazk, ben en gok genglere uzrjlu-
yorum. Krzh erkekli nasrl fosur fosur
igiyorlar o zehri. Oysa ozellikle kentler-
de beslenmenin giderek bilingli hale
gelmesi nedeniyle ne kadar guzel ve
safihkh bir geng nesil yetiqiyor ulke-
mizde. Kabul ediyorum, tirtun denen
meret insanlara doyulmaz bir keyif
veriyor ama alrr alrr ve hiq gakhrma-
dan onlarrn grizelim omurlerini kemi-
riyor. Onlara ilerlemig yaqlannda ze-

hirlenmig, bir sirrir hastahga yakalan-
maya hazlr giiruk gank bir Wcut brra-
layor." Tufan TdRENQ

Gazeteci, yazar

"...1iryaki okurlarrm rukrn l*-usn.
Fagist kafah biri degilim. Sadece ken-
dimi daha iyi anlatmak igin yazryo-
rum. Bu qagda sigara igmek ilkelliktir,
geriliktir, akrlszhktrr, iradesizliktir. Em-
besillige kadar gider. Sigara olduru-
yor. Hem erken olduruyor. Hem su-
runduruyor. Bizim Ilkemizde de
genEler gok erken yaglarda sigaraya
baghyor. Sigara ozellikle gengleri 'ni-
kotin' sunepesi yaplyor. Herkes siga-
rayr brrakmah. Evine, iqyerine sokma-
mah. Tiirkiye, bazr Amerikan gehirle-
rinde yaprlmaya baglandr$r gibi 'so-
kaklarrnda, parklannda, meydanlarrn-
da bile sigara igmeyi' yasaklamah.
Tiirkler bunu yapamryorsa, hiE degil-
se Tilrk tutunuyle olmeli. Kendi tut0-
n0nu brrakrp, Amerikan tiitriniiyle ya-
prlan sigaralarr igen zavalh, ahk,al<llsrz,
iradesiz Tlirklerin srrtrndan Amerikan
giftgisine kaynak aktanyorlar. . . "

( 13.1 1.03)
NecatiDOCRU
Gazeteci, yazar

". . . Qagdaq insan, alzrndan defiil, ka-
fasrndan tuten insandrr... " (03.01.98)

Bti|entAKARCALI
SalhkBakan

T.C.
Resmi Gazete

Ba$anhgrndan:

OzelleEtirme Yiiksek Kurulu Karan

K0N0 : TEKEL'e ait Alkollti lckiler

tanayii ve Ticaret A,t,'nin

0zellegirilmesi,

Ozellegtirme Yuksek Kurulu'nca;
Ozeilegtirme idaresi Bagkanhfir (ida-
re)'nrn, 77/12/2003 tarihli ve 77297
sayh yazrsrna istinaden, Kurulumuzun
05.02.2001 tarihli, 2001/06 sayh Ka-
rarr ile ozellegtirme kapsam ve prog-
ramrna alrnan, 05.02.2002 tarihli ve
2002/06 sayh Karanmrz ile ozellegtir-
me stratejisi yeniden tespit edilen Tu-
ttrn. Tutun Mamulleri, Tuz ve Alkol ig-
letmeleri A.S. [EKEL)'nin balh or-
takhgr Alkollti igkilerSanayii ve Ticaret
A.$.'nde bulunan %100 (yuzdeyuz)

oranrndaki ldare hissesinin blok ola-
rak "Satrg" yontemi ile ozellegtirilmesi
amacrvla ldare tarafrndan 05.1 1.

2003 tarihinde nihai gor0gmeleri ya-
prlan ihale sonucunda;
1 , lhale konusu $irket hisseleri ile Ku-
zer KrbrrsTurk Cumhuriyeti'nde faali-
ie: gosteren TagelTtirkAlkolll IEki ve

Sarap Endustrisi Limited $irketi'ndeki
=.51 tyrizdeellibir) oranrndaki kamu
lissesinin ldarece belirlenecek sure
;cerisinde, ihale uzerinde kalan Nurol-
Umak-Ozaltrn-Tutsab Ortak Giriqim
Grubu uyelerinin lhale $artnamesi
gergevesinde kuracafir Anonim $irke-
te 292.000.000. (lkiyuzdoksanikimil-
y'on) ABD Dolarr bedelle satrlmasrna,
2) Toplam satrg bedelinin en az7o50
t,ruzde elli)' sinin sozlegme imza tari-
hinde pegin, toplam satrg bedelinin en
az 125 guzdeyirmibeq)'inin sozlegme
imza tarihinden itibaren en geg 1 (bir)
yrl iEerisinde, bakiye tutarrn ise sozleq-
me imza tarihinden itibaren en geg 2
(iki) yl igerisinde odenmesine,
3) Toplam satrg bedelininvadeye bag-
lanan tutarrna, satlg sozlegmesi imza
tarihinden itibaren ytlhk%7 (yuzde ye-

di) oranrnda basit faiz uygulanmasrna
ve faiz odemelerinin anapara odeme-
leri ile aynr tarihte yaprlmasrna,
4) Toplam satrg bedelinin vadeye bag-
lanan krsmr ile vade farkrnrn (faiz), ge-

cikme faizinin ve cezai gartm.odene-
celine dair taahhudu igeren ldare'ce
kabul edilecek gayrikabili rticu, kayt-
slz gartsz, ilk talepte odemeli, suresiz
kesin teminat mektubu/mektuplarr
ahnmasrna,
5) ihale iizerinde kalan Nurol-Limak-
Ozaltrn-T0tsab Ortak Girigim Grubu
uyelerinin ihale gartnamesi gergeve-
sinde kuracagr Anonim $irketin pegi-

natr yatrrmamasr ve/veya talep edilen
kesin teminatr getirmemesi ve/veya
ldare tarafrndan verilecek sure igeri-
sinde satrg sozlegmesini imzalamak-
tan imtina etmesi ve/veya ihale gart-
namesinin ongordugu yukumlulukle-
ri yerine getirmemesi halinde, gegici
teminatrnrn irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
6) Satrg sozleqmesi ile ilgili difer hu-
suslarrn belirlenmesi, satrg sozlegme-
sinin imzalanmasl ve devir ile ilgili tum
iglemlerin yerine getirilmesi hususla-
nnda idare'nin ve TEKEL'in yetkili ki-
hnmasrna, karar verilmigtir.

Kurururu:?f,kidre20 t-uii$i [rru\*:]fit-it(



TUrUN EKSPERLERi
oenrueGi
eULreNi

Cumhuriyetimizin 8O'inci yhnrn kut-
landrlr bu yl, hepimiz igin ayn bir ma-
na ifade etmektedir.
Cumhuriyetimizin kurulugu, Tiirk in-
sanrnrn iEin sadece ulkenin yeniden
dofiugu delil, aynr zamanda refah dtl-
zeyinin artrrrlabilmesi ve kalhnmantn

sallanmastnda da ana hedef olmug-
tur. Cumhuriyetimizin ilk yllannda ge-
nel ihracailmrz, 51 milyon dolardan
gunum0zde 40 milyar dolar [izerinde
bir seviyeye ulagmrqilr. Dtinyanrn dort
bir yanrnda 250 ulkeye 14.000 Eegit-
ten fazla urtinun ihracatmm gergek-
legtirilmesi ve 1980'lerde % 0,15 du-
zeyinde olan dunya ticaretinden aldt-
lrmrz payrn % 0.56 diizeyine qrkarrl-
masr 1923'lerden glinumuze kadar
yaganan geligmenin boyutlanm orta-
ya koymaktadrr. 1980 yrlnda ihracatgr
firma saysr yaklagrk 3-4 bin iken 2003
ylma gelindilinde bu rakam 20 bine
ulagmrgtrr. Cumhuriyetimizin ilk ylla-
rrndaki ihracahmzda tarrm rirunleri
buyiik oranda yer almrgtlr. Ancak, g0-
ntmuzde imalat sanayi ihracatl hrzla
artarken, tarrm urunlerinin payr azal-
mrgtr.
ATATdRK DONEIVIiNDE BASLICA
EKONOMiK Cinigimr-en
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ata-
ttirk'iin fiilen ekonomiyi yonlendirdigi
donemde gergeklegtirdifii somut eko-
nomik girigimlerin baalannt maddeler
halinde srralamak, On beg sene gibi
krsa bir zamanda devasa bir kalkrnma
hamlesine girigildigini gostermeye ye-
terlidir. Bu hayata geEirilen hamlele4
tilkenin buyrik savaglardan grkrp timit-
lerin yitirildigi ve imkanszlar ortamrn-
da gergeklegtirildigini goz onune ahn-
mahdrr. Ayrrca gelecek adna atacafrr-
mz adrmlarda ornek teskil etmelidir.
1-Turkiye ig Bankasr aqrlmrg ve boy-
lece milli bankacrhlrn ilk adrmr atrl-
mqtur.
2-Ugak'ta $eker Fabrikasr aErlmrgtrr.
3-Kayseri'de OEak Fabrikasr aglmrytrr.

4BunFn Dolqrma fabrikasr aEilmrg-
br.

5-Nazilli Bez Rbrilw agilrrugtr.
6-AEar vergi kaldrnlmq ve Turk koylu-
sune bir ytilrten kurtanlmrEbr.
7-Anadolu Demiryollan sabn alnarak
millilegtirilmigtir.
B-Ekonomi ve fu agtlrma kumlmuqtur.
9-T0rkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-
kasr kurulmuqtur.
10-Gemlik Suni ipek Fabrikasr, Bursa
Merinos fabrikasr,izmit kalrt fabrikasr,
Kayseri iplik ve Bez Fabrikasr, Eskige-
hir $eker Fabrikasr gibi
11-Ticaret ve Sanayi odalan kurul-
mug, daha sonra da T0rkiye Ticaret
ve Sanayi odalarr kongresi toplanmry-
ttr.

12-istatistik Umum Mudurltigti kurul-
mugtur.
13-Huktimete iktisadi konularda fikir
vermek amactyla Eegitli meslek kuru-
luglarmrn temsilcilerinden oluqan Ali
Iktisat Meclisi kurulmustur.
14-Birinci ve ikinci kalkrnma planlarr
olugturulmugtur.
15-7927 yrhnda Tegviki Sanayi kanu-
nu grkarilmqtr.
16-1930 yhnda Sanayi kongresi
1931 yrhnda ziraat kongresi toplan-
m€tr.
17-7923 yrhnda l. iktisat Kongresinde
Reji $irketinin kapatrlmasr kararlagtr-
nlmqtr. 26. $ubat 1923 tarihli 558
sayh kanunla inhisarlar idaresi 1 Mart
1923'ten itibaren Devlet inhisarr qek-
linegelmigtir.

1923 -2003 Y|LIjRI
ARASINDA rtiRI<iYE'rriN DIS TICARETi

*2003 Yrh OcakjTemmuz arasr
Kaynak DTM

TURKTYENIN IHRACATININ
Ddr.ryA innecnrr iqinoer<i pAyr (MiLyAR DoLAR)

CUI}IHURIYETIN

80. YILINDA

TURK DIE TICARET
J

CELITlvlELERI
.)

VE EVRELERI

iY;t}tifiiidr.ni6ri

YILLAR DUNYA
innacerr

TURKiYE
lnnacau

TURKIYENIN
YuZDF. PAYI

1980 1989 29 0,15
1985 1947 8,0 o,41
1990 3387 13.0 0.38
r995 4925 2I.6 o,44
2000 6r46 27,9 o.45

YILLAR IIHRACAI I-|FIAIAT DENGE HACiM

1 923 51 87 -36 138

1 930 II 70 1 141

I 940 81 50 31 131

1 950 263 286 -22 549

1 960 321 468 -148 789

1 970 588 948 -360 1,536

1 980 2,910 7,909 -4,999 10,820
1 985 7,958 11,343 1,153 19,301

1 990 1 2,959 22,302 -7,587 35,261

1 995 z t.oJo 35,709 14,073 57,345
2000 27,775 54,503 -26,727 82,278
2001 31,334 41,399 - 1 0,065 72,278
2002 35,761 51,203 -15,442 86,964

*2003 25,513 36,607 11,094 62,120

Kaynak; DTO ,DTM verileri



TOTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

l. 
.1923 - 1960 5nllar arasr DrE Tica-

ret;
1-Bu. donem uygulanan drg ticaret
politikalarrnda daha Eok devletgi ve
korumah politikalar tlgrdrgr goiten_
mektedir
2-Bu donem ihracat %TO,eyalcn bo_
liimrinti tanmsal r-ir0nlerin 

-( 
yaprak

Tutrin Eekirdeksiz kuru uztim, pa_
muk, incir, frndrk, zeytinyagr, afyon ve
gut yagl ) olusturdugu ihracat, rjretim
y: P.3:".i1"ry da dqa yaprtmadrsr igin

Ptryl, olEtide "geteneksel inraE-mat_
larr" dryrna Erkamamrgtur.
3-Gerek ihracatrmrzlerekse ithalatr_
mlzln iqerisindeAlmanya bagta olmak
r.izere Bah Avrupa [lkeleri onemli oav
aldrgr goz onrinde bulunduruldugun"_

9:9" 9d"."m diger onemti get(me
,tf5! fftnda Avrupa ekonomlk iop_
luluguna (AET) yaprtan tiyetik bagvu_
rusunun olugturdufi u gorulmekteiir.
II..1960 - 1980 yrllarr arasr DrE Tica_
ret;
1-1960 yllar ve sonrasrnda ithal ika_
mesine dayah kalkrnma Stratejisi uy_
gulayan Trirkiye, kalkrnma surecine
girmig olsa da, lg74yltnda petrolFi_
yattannrn ani yuksetigi ve petrol dlke_
mizin drg ticaret hadlerinin bozulmasr_
na neden _olmug ve bu geligmeler
ooemeter dengesine buyrlk yuk getir_
migtir.

ihracatrn artrnlmasrna ozel bir onem
verilerek Drg 1)caret aErgrun gideril_
mesi olarak belirlenmektedir. -
2-Drg ticaret rejiminin liberallegtiril_
mesi 1983 yhndan sonra artan bir
hrzla srirdur0tm0q, ithalatta pozitif lis_
teden. negatif listeye Seqilmig. miktar
t{slUiuTtalan yerine tarife uygulamast
one 

.Eri<anlrrug, koruma oranli-an gide_
rek d0giinilmiigtur.
3-Bu donemde ihracatile itgili brirok_
ratik engellerde buyrik otcu-de azaltrl_
mrgtrr. 1567 sayh Turk parasr Kryne_
tini koruma Kanun'a istinaden. iem_
muz 1984 tarihinde Erkarrlan Trjrk pa_
rastnrn Krymetini Koruma Hakkrnda
30 sayrh karal 1989 tarihine kadar
kanun kambiyo rejiminin esasrnr oluJ_

lutTyg,tyc b_u tarihte yaprlan degiqikle
her trirhi doviz ithali serbest U]rint_

,mr$Il: 1999 yhnda ytiriirtutuge konu_
ran I urK parastntn Kymetini Koruma
Hakhnda 32 say ile Tijrklirasr' nrn
tam konvertibl duruma getirilmesi bir
diger onemli degigiklik olarak belir_
lenmektedir.
4-Bu donem zarfrnda ihracatn artril_
masrna yonelik olarak yurtirttiltige ko_
nulan hukuki duzenlemele, yui, ,,ru
ihracatgrlara, vergi iadesi, gelir vergisi
istisnasr, doviz tahsis ve parasal-ve
mali tegvikler de saflanmrqtrr.
5-lh.racail artrrmak iEin yaprlan bu hu_
KuKt ouzenlemelere ilave olarak, bas_
ta parasal ve nakdi tedarikler olmai
rizere ihracat degigik destek unsurlarr
ile tegvik edilmigtir. ihracatrn Kredive
Sigorta bedellerini desteklenmJ
kapsammdaki mekanizmalann geliq_
tirilmesi, Turk ihracatgrlann drg Fazir
rekabet gticLinr.in artrrrlmasl ve Turki_
ye'nin..ihracata yonelik stratejisinin
desteklenmesi artlrrlmasr lggZyln_
da Turk Eximbank kurularak faal"iyete
geEirilmigtir.
6-1980 yhnda % 35 seviyelerinde
olan sanayi ve madencilik tininleri ih_
racatrnln toplam ihracatrmz igin deki
pay 1990 yrhnda iki katrna qrkarak %
70 ulagmrgtrr.
7-7990 yllar orta ve Do$u Awupa ul_
kelerinde demokratikteqmL u"
serbest piyasa ekonomisine geEiq Ea_
h gma larrn rn^b_agla drfr r, i ki ru m-anyi,n,n
birlegtigi, SSCB'nin bollnmesivie Or_
taya Balrmsz Devletler Toplulugu_
nun yanl srra Kafkaslarrn ve Karade_
niz'in yeniden onem kazandrjr donem
olarak kargrmza grkmaktadi Bu qeli_

gim igerisinde, Turkiye'nin de hrzle
resellegen dtinya sistemine entr
olmak yolunda drga agrlma politik
nna ne yeni bir perspektif kazandr,
zorunlulufru ortaya gkmrgtrr. Bu
gevede; ekonomik srkrntrlar sebet
etkinligi giderek drg ticaret politika
na etkinlik kazandrrmak amacrvla r
Pazar arayglarr baqlamrgtrr.
8-Drinya Ticaret Orgiitrinti kurar
utuslar arasr ticarete yeni normlar
tiren Uruguay Round Nihai sened
taraf olmugtun
9-Trirkiye AB Grimruk Birlili'nin
mamlanmasrna iligkin O Marit g9S
rihli. ortaklk konsel kararr EerEesinde 1995 tarihinde tesis olur
Gumrtik Birligidir.
10-1997 yhnda yaganan Uzakdo
Krizinin ABD ekonomisinin gosterr
gllu0u performansyon Eergevesin
dunya ekonomisine etkisi srnrrh c
zeyde kahrken, bolge ulkeler bagta
mak r.izere ozellikle rilkemizde iEin
bulundulu geligmekte olan rilke ek
nomilerine briyuk gapl olarak yan
matan olmustur-
11-1999 ylt 17 Agustos Marma
Depremi Eergevesinde, hem ekon,
mik hem sosyal agrdan srkrntrlar yag
n3n.bir yl olmugtur. Deprem bol-ge:
nin irlkemizin en onemiisanavi ie t

caret merkezi olmasr depremin etkil
rinin daha fazla hissedilmesine nede
olmugtur. Deprem neden olduju talr
bin biiyrik oranda gerilemesi ie bir
lerce ig yerinin zarar gormesi neticr
sinde Cumhuriyet tarihinin en bijvu
gaph kugulmesinden biri gerEekiet
mig ve 1999 yhnda GSMH Uir b.,cei
yllara nazaran % 6.70 orannda gerl
lemistir.
IV. 2000Ii yilardaDryTicaret;
1- 2000 yhnda dnnya hasrlatr ve tica
retinde Eok olumlu geligmeler yagan
mastna ragmen uluslar arasr piyasa
larda.Euro / Dolar paritesin de-Eurc
areyntne yaganan geligmeler ve harr
petrol fiyatlarrnda gozlenen yuksel
artrgm maliyetleri arhrrct etkisi gibi ha.
rici faktorlerden kaynaklanan geliqme
rnracatta beklenen artrgrn gerEeklegti_
rilmesini engellemigtir.
2- Uygulanan istikrar programr 2001
ylr $ubat aynda ortaya Erkan kizle
sekteye ufrramrg, banka sektor{jnde
yaganan yaprsal sorunlarrn bir ttirlu
Eoziime kavugturulamamasr ve dider
ekonomik sebebiyle, faizler yenid"er:

€

2-Ekonominin beg'er ylhk planlarla
duzentenmeye bagladrgr ve planh Kal_
lenma Donemi'nin bagarr olarak nite_
lendirilebilecek 1960'ti yllarda Ttrki_
y.e'nin uygulamrg oldugu sabit kur po_
rrtrKasr neticesinde yurtiEi fiyat artrgla_
nnm yurtdryr fiyat artlglan rizerinde
seyretmesi Trirk Lirasrnm deferlen_
mesine neden olmustur.
3-1970 - 1980 donemi ithalikamesi_
ne alrhkveren bir sanayilegme politi_
kasr uy.gulanmrgtrr. 1 9gb O.uf.' u^_
dan itibaren uygulanmaya baglanan
ve 24 Ocak Kararlan olarak Lmlan
programlar sadece bir istikrar politi_
kasr tedbirleri paketi olarak benim_
senmemiE aynr zamanda uygulama_
lara da zemin hazrrlanmrsilr.
III. 1980 - 2000 yllan arasr Drg Ti_
caret,
1-Ttirkiy.e, 1980 yhndan bu yana drga
aqrk ve liberal bir ekonomik model uy_
gulamaktadrr. dtkemizde ekonominin
dtga agrlmasrnrn yani srra dijnya eko_
nomik entegrasyonun sallanmasr ve

:t:.1.='--;,
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ekonomik sebebiyle, faizler yeniden
frrlamrq, bir grinde 5 milyar dolarhk
sermaye Ethgt yaganm€tlr.
3- Dalgah kur uygulamasna gegilme-
siyle TL, yabancr para kargstnda hrzla
deler kaybetmeye baglamrgtr.
4- Ig piyasadaki daralma ve gergek-
legtirilen deval0asyon sonucu ortaya
Erkan goreli kur ayarlamasr, 2001 y-
hnda drq pazarlara daha fazla yonel-
menin ve ihracattn ivme kazanmasr-
runtemel geregini olugturmustur.
5- Ihracat bir onceki ytla nazaran To

12,3 artarak 3 1 ,3 milyar dolar gergek-
legmigtir.
6- Bu artrqrn sallanabilmesinde ihra-
catrmzda bir tanrhm ve pazarlama
ataf r baqlatrlmasr etkili olmugtur.
7-2OOl yrh ithalatr ise bir onceki vrhn
aksine 7o 24 orantnda azalarak ve
4 1,4 dolar seviyelerine gerilemigtir.
8- 2002 yh gerek dunya gerekse
Trirkiye ekonomisi ve ihracatrnda cid-
di drizelmelerin ve artrglar sallandrfir
ve ihracatrmzn baqanh performansla
bir onceki yrla gore % 72 artarak35,7
milyar dolara ulagtrlr yrl olmugtur.
9- 2001 ve2002 yllarrnda iyi bir artrg
trendi yakalayan ihracatrmrz 2003 yrtr-
nrn 7 aynda da iyi bir performans sur-
dtirmtg,Devlet istatistik Enstitusu
rakamlarr gergevesinde 2003 Ocak
Temmuz doneminde; 2002 yhnrn ay-
nr donemine gore ihracat %30,7 arta-
rak 25,573 milyar dolar olarak ger-
Eeklegmigtir.
10- 2003 yrh ithalatr ise bir oncekivrl
aynr donemine nazaran % 33,7 degi-
giklikle 36,607 milyon dolar olarak
gerEeklegmigtir.
11- Ihracatrn bugun ulagtrfr perfor-
mansla 2003 yrh iEin, 48 milyar dolara
ulagmrg olup ve bu hrzla 2006 yrh ihra-
cat hedefimizin ise 70 milyar dolar se-
viyelerinde olacafil ongorulme]rtedir.
V. 2003 yh gergekleEen ve beklen-
tiler;
2003 yrhnda agafrdaki gahgmalarrn
uluslararasr ticaret verilerini onemli
olEride etkileneceli beklenmektedir:
1- IrakSavagr
2- UzakdoSuda SARS hastahjr
3- Global ekonomideki durgunluk,
Almanya veABD'de deflasyon riski,
4- Dolann uluslararasr piyasalardaki
deSerkaybr,
5- Uzun vadeli etkileri dolaysryla DTO
Doha Kalkrnma Raundu'nun sewi ve

Eok taraflr diizeyde global ticaretteki
sorunlar DTO, 2003 yhnda dunya ti-
caretinin yaklaqrk 7o2-3 orantnda bu-
yuyecefiini tahmin etmektedir. Tica-
retteki buydmenin hala zayrf kalacalr
ama 2003 yrhnrn ilk Eeyre{inde pozitif
gergeklegeceli ve di$er donemlerde
de kuEiik bir artry oranrnda yaganaca-
fl global ekonomik faaliyetler de krs-
mi bir duzelme olacalt varsalnml al-
trnda, globalticaretin 2003 yhnda %
2-3 arahlrnda bir brirydme orant yaka-
layacalr beklenmel<tedir. Bu oran
1990'lar daki ticarette buyume ortala-
masrnrn alhnda kalmaktadrr.
Vl.2003 ylmrn DiE 9 ayhk ithatat-
ihracat verileri;
Devlet istatistik Enstitusrl tarafindan,
ihracatln bu yrhn ekim aynda yuzde
34,1 artrgla 4,6 milyar dolar; 9 aytrk
donemde de yuzde 31,1 artrgla 38,3
milyar dolara ulagtrlr belirtildi. Ekim
ayrnda 6,5 milyar dolal 9 ayda 55,5
milyar dolar ithalat yaprlrrken drg tica-
ret agtgr ekimde 1,8 milyar dola4
Ocak-Ekim doneminde ise 17.2 mil-
yar dolara ulagtr. DiE tarafrndan agrk-
lanan Ekim ayr geEici ihracat ve itha-
latverilerine gore 2003 yh Ekim ayrn-
da 4 milyar 693 milyon dolar ihracat,
6 milyar 588 milyon dolar ithalat ya-
pild. 2003 yh Ekim ayrnda gegen yr-
lm aynr ayna gore ihracat yuzde 34, 1

ithalat ise y0zde 36,4 oranrnda arttt.
Ayn donemde drg ticaret agrlr yiizde
42,6 oranlnda artarak 1 milyar 329
milyon dolardan, 1 milyar895 mityon
dolara yukseldi. 2002 yrh Ekim ayrnda
yizde 72,5 olan ihracatrn ithalatr kar-
grlama oranr, 2003 yrh Ekim ayrnda
ynzdeT 7,2 olarak gerEeklegti.
VII. Genel Def erlendirme;
Cumhuriyetin kuruldugu 1923 yrhn-
dan bu yana geEen B0 yrl zarfrnda kat
edilen srireE ;rukanda ozetlenmeye
gahgrlmrgtrr. Ulkemizde, Teknolojik
geligmele4 sermayenin artan hareket-
lilili ve liberallegen dunya piyasalarrn-
daki rekabet Ttirk Sanayisive ihracat
Sektoru igin hem risk hem de bir ta-
hm frrsatlarr beraberinde getirmekte-
dir.

-dlkemizin dunya ticaretinden aldr$r
payn arhrabilecefii siirdurulebilir ve
istikrarh bir ihracatm sallanmasr ihra-
catta yeni hedefler belirlenmesi bun-
lara iligkin belirlenecek stratejilerin
hayata gegirilebilmesi ile mumkun
olabilecektir.

-Bun<lan sonra belirlenecek hedef;
katrna degeri yuksek. teknoloji yo-
iunluklu 0runleri. alm gucu dinamik
pazarlarda, nihai tuketiciye satmak
olarak belirlenmigtir.
-Bu sadece uluslararasr pazarda mev-
cut pazar paytmnn artrnast aElsrndan
defil, gerekli sanayi altyaprsrm olug-
turmak, ulke ekonomisinde ihtiyag
duyulan dontrgrimu gerEeklegtirebil-
mek agrsmdan da buyuk onem tagr-
maktadu.
-dkemizin geleceline umutla bak-
mamza ve dtinya gaprnda bagarrh bir
performanssergilenmesi igin belir-
lenen hedeflerin gerEeklegtirilmesin-
de ve bu politikanm devammt safla-
yacak ihracat artrgrnrn gergeklegtiril-
mesi garttr.
-Bu amagla, Mristegarhlrmlzca ozel
sektor igbirligiyle haarlanan "ihracat
iEin stratejik Planlama" Eahgmalan ta-
mamlanarak, gelecek igin bir yol hari-
tasl konulmugtur.
-tuadan gegen 80 yrlda irlkemiz 100
milyar dolarr agan dq ticaret hacmi ile
dunya ticaretinin aktorleri arasndaki
yerini almrgtrr. Ancak; ulkemiz sanayi-
sinin mevcut potansiyeli ve ihracatEr-
slnln en zor pazarlar da bile bagarrya
ulagmasrnr bilen girigimci ruhu dikka-
te alndrfrnda, delerlerin Eok otesin-
de hedeflere ulagmak m0mk{rn ola-
caldrr.
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Bir kug en alu yaray kanatlanndan
alr. Qunkti onlar maviliklerin haylaz
gocuklarrdrrlar ve yiireklerini kanat-
larmda tagrrlar.
Ytrekleri kanatlannda olan kuglar ug-
suz bucaksrz belirsizliklere yol alma-
mn, o karanhk dehlizlerdeki bir gakrm-
hkrgr$m ardndan gitmenin ne demek
oldu$unu iyi bilirler.
Fakat, kimi kuglann yurekleri kursak-
Iarrndadrr. Ya da onla4 yurekleri igin en
grivenli yerin kursaklan olduluna ka-
naat getirip ltip diye yureklerini kur-
saklanna atanlardr. Kendi snrlarmm
igine, nefsinin hrslanna bir kara delik-
te hayat buluverecefi bedbahthgryla
hapis oluverenlerdir.

Yiireklerini kanatlannda tag4,an lcrg-
lar iEin hayat hiEbir zarnan kolay ol-
maz. En yakrnlanndan hanEer yarasr
vardrr kanatlannda. Onlar Albahoslar-
la yol ytiriimenin acrh lsvancma be-.
lenmiglerdir. Hayabn her alarunda,
koge baglanru yirekleri lilrsakhnnda
kuglar tutmugtur Elrnlar. Ve onun iEin-
dir ki yagam denizinin zodu dalgalan,
frrtmalan hep onlara yazgdr. Belki
kuglan en gerEekgi ayngtrma konusu
buradan hareketle yaprlabilir. A: yu-
rekleri kanatlannda olan kuqlar, B: yii-
rekleri kursaklarnda olan kuglar. El-
bette ki ytirek, kendi ikliminden ses
verecek, kendi ritmini yansrtacaktr
ttim omrumuze, davranlElanmza...
Bagka bir deyigle ki kocaman kanatlr
bir kugun deyigidir. I{uglar yine ikiye
aynlabilir; mezarhklara giren krglar ve
rtizgar dilinde yazlmrg ansildopedilere
girenler. Itiezara gircn larglar da kendi
aralannda ikiye aynlr: zengin olanlar
ve zengin olmak isteyenlen
Maviliklere kanat Errpmanm gizemli
hazzrna bulaEan kuglar iEin ise "varhkh
olmak" degil VAR OLlvlAK ve ozgurlu-
lun okyanuslannda govdesini frrtrna-
lara adamak gonenElerin en biiyugu-
dur. Jar-u $alim'li bir bilge kugun de-
digi gibi; "zenginin sofrasnda nefsi-
ne hahm olamryorsan, grtlafrna br-
gak solanak en bt\7iik erdemdir... yu-
reklerini l<anatlannda taElyan kuglar
"VAR OLlvlAK" hedefine varmarun yo-
lunun, kendi benliSile mticadeleden
ve bu sureEte kazamlan erdemlerden
gegtilinibilirler...
Dryarrdan bakanlar iEin btittrn lmglar
birbirine benzerler. Kimse o kuglann,
yagamlannln pusulas olan yrireklerini
nerelerinde tagrdrfrnl anlayamaz. Fa-
kat birbirini kadim zamanlardan beri
bilen kuglar iEinse durum siyah-beyaz
kadar kolay ayrrgtnhveren bir durum-
dur. Qi.inku onlar birbirlerini gozlerin-
den bilirler. O ilk bakrgta derelerin al-
trndan hangi sulann aktr[rnl, hangi
dallara kar yaldlfim ayan beyan an-
layr verirler...
Ytireklerini kanatlarrnda taqryan kug-
lar hayatn ve ewenin slrlanm ve stnlr-
lanm merak eder, ozgiirltik denen gii-
nege tutkuyla ba{larurlar ve bu srr ve
srmrlarrn pegi sra atege kogan perua-

neler gibi peryaszca brrakrrlar kendi.
lerini. Bir kug ugumu da olsa bir ha.
yah yagamanrn, o hayata anlamrnl vr
haklnnl vermenin ne kvang dotu bir
yriztinrin oldufru, onlarrn kanatlannde
ilahi bir gtzgibisakh durur, onlara yor
verir.
Yemlerin ve yerlerin biiyuklu!0 onlan
bagtan gkaramaz, ama rqrlrn bir huz.
mesife ritz4ankanatlanrun arasrna
alrverirler. Kimileri onlann "nafile" ka-
nat grphklannr, asil olanrn "YEM" ol-
dufunu qig bh Erlhkla haykrrrrlar. Ka-
ranhk kuyularda btiyuttukleri hrs to-
humlannrn zehirli meyveleriyle yolun-

' dan etmek isterler. Ama yol gidilmek
igindir. Kanatlan yola yakrnsa her en-
gebeyr agarken sahte yol arkadagla-
nyla ve goderi o zehirli meyvelerde
olan kuglarla yollarnn ayrrlma kaEr-
rulmazhfrm da gorur. Halbuki her bir
yol aynml tag gibi oturur kanatlanna.
Fakat ryrk ardrndan gidenler igin b0-
yrir. Yol ayrrmlarmda yitirilen yol arka-
daglan kanatlarda derin szilar brraksa
da, lqrfm kryancr tum slalara iyi gele-
cektir. Qtinkii aydnhk ardrndan gi-
denler iEin Eolahr ya da kanat Errpan
kuglarrn kanatlarmn rtizgan aydrnl-
fl n kullerini savurur...
Ah o gorak iklimler! O Eorak iklimler
ki, nice kugun ytireklerini kanatlann-
dan kursaklanna taglmrytrr. Bir pash
hanger izi gibidir bu anilar. Qiinkii her

Eorakhk bedenlerinden vurur kuglan.
hrslanndan.. Bedenlerinden vurulan
kuEla4 o acl5da, yalnzca bedenlerim
dinlemeye yonelir ve hayat ve ewenin
slrlan ve srmrlarrna uzanan rglltlh ufuk-
lara bakmamaya baqlarlar. Her benlik
kendi yaptrlm rasyonellegtirme (akla
uydurma) gayretindedir. Gozlerirgrltrl
ufuklardan, kendi bedeninin acllarma
ve isteklerine saplanan kuglar da "hu-
zur" u, y[ireklerinin acrsmr kursakla-
nnda dindirmede bulurlar.
Sonraslnda karanhlm sonsuzlu$u...
Fakat kugla4 ne kadar gorak iklimlerir
ve yllarrn ykrmlna u$rasalar, ne kada:
hoyrat kurakhklar onlarr bedenlerin-
den vursa, asrl mutlululun kendi var-
olugunun hakkrnl vermekten, evreni:
ve yagamtn srrlan ve slnrrlarrn.
uzanan sarp maviliklere kana:
qtrpmaktan geEtigini hi;

[g
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ku kursaSmda buyi.iyen yi.irelq bir za-
man gelir hayatrn him anlamm elin-
den ahverir; nefesini kesiverir...
Yure{i neredeyse bir }mgun, en Eok
orasr br)ytr!
Kanatlan buyuk olan, maviliklere en
gok aErlan kugla4 ozgtirli.i!0n szrh kr-
vancryla buyiittirler kanatlarrnr. Nuh
Nebi'den bu yana kadim rgrltllann ha-
bercisidirler. Ti.rfan'dan sonraki ilk ya-
gam haberini gagasrnda bir zeytin da-
hyla ulaqtrmrytrr Nuh Nebi'ye.
Yi.rrekleri kanatlarmda olan kuglannda
ilk atasrdrr o kug...
Nasrl Eolaltrhrsa aydrnhk, karanhkta
go$altrlr. Igrlm golalma mayasr pay-
lagrmdadr. Ama karanhk, paylagrm
olmadl$rnda, "rabbena hep bana"
dendifiinde bi.iytia bir okse otu perya-
srzhfrnda, her yanr kaplar. Oylesine aE
gozlu, oylesine hrrshdrr ki, iizerinde
tagrdrlr sahte pariltr bir dipsiz kuyuya
aEilan kaprdlr adeta. ...
Kimi zor zamanlarda, atege kogan
pervane yazglslndaki kuglar igin yal-
nzhk kagrnllmazdrr. Akhnr mavilikler
btirudri$iinden yerlegik yagamrn o kt-
guk siperlerinde duramaz. O kuguk
siperlerin kahredici meyvelerinden ta-
dar tatmaz kendi kriErikdtinyasma ka-
panmak, o dunyarun etrafina Eelikten
kabuklar ormek zorunda kalacalrnt
hisseder. Boyle bir kader onun da so-
nu demektir. Bilir ki; butun gayesi
yem yryrp, karrn gigirmek olan bir ku-
gun deleri de, karnrndan grkardrll gey
kadardlr.
Yureklerini kanatlannda tagryan kug-
lann kulaklarrnda Ernlayrp duran bir
soz vardtr, binlerce yrhn orsunde do-
vulmtig; "Dunya ytizeyindeki her geyin
gergek yrizu, kendisine ihtiyag duyul-
dulunda ortaya grkar" diye.... Bu ka-
dim sozdur ki onlan hayahn igindeki
yrkrmlardan, hayal krnkhklarrndan,
umutsuzluklann girdabndan korur. O
her geyin gerEek yuziiyle kargrlagma
anlarr her ne kadar kanatlannda acrlr
bir burukluk braksa da; bulutlarla ay
ryrlmm dans ettili gokytiztine ulagn-
ca her gey agafrda kalrr... Yrldrzlara ya-
hn olanlarm, yldlzlann ryrklanna goz-
leri agkla bakanlarrn, mutlaka o aydrn-
hktan bir nasibi vardr. Ve bu ryrltrlar
buruk kanatlara iyi gelir. Yagamrn bir

mucize oldulunu bilen kugla4 ona
ihanet etmezler. Zorluklan unutul-
muglukla4 ahite vefaszhklar ytrrelini
daraltsa da, yagam denen o gtizel
senfoninin tum notalarmr kegfetme
sevdasrndan kesilmezler. Her zorluk
kargrsrnda, kuyunun derinligiyle degil
ipin hsahgryla ugragrrlar. Qunkti boyle
zor zamanlar gewesindeki her geyin
gergek yuzunii de gorme olanall ta-
nr. HiEbir olrenme bedelsiz ve actslz
olmaz. Kim bilir kaE pash hangeryara-
sr buytir srrtlannda, ama onlar bu ya-
ralann acrsrndan merhem yapmayl
ogrenmiglerdir.
KaE yu4rrlhk bir ezgidir Etinkti kulakla-
nnda u$uldayan gu soder ve kanatla-
rrnrn her telelinde dizeleri yaah olan;
"E{er sen her ihanette, yure$i ve ka-
natlarr yorulanlann yanrnda baqml
dik tutabilir ve itidalini koruyabilirsen.
E!er, herkes sana gtvenmezken sen
kendine gtivenebilir ve onlarrn gtiven-
memesini anlayrqla kargrlayabilirsen.
ESe4 beklemesini bilir ve beklemek-
ten de yorulmazsan veya hakkrnda ya-
lan soylenir, iftiralara ulrarsan ve yine
de yalan ve iftirayla ig gormezsen.
Eler hayal edebilir ve hayallerine esir
olmazsan.
Eler dugtinebilir ve dtquncelerini a-
maE edinebilirve de duqundugun gibi
yagamaya Eabalarsan,
E!er, afandan Erkan gerEeklerin baz
algaklar tarafrndan ahmaklara tuzak
kurmak iEin egilip btkulmesine kat-
lanabilirsen, yahut omri.inu verdijin
geylerin bir gun bagmrn uzerine yrkrldr-

!m gorursen ve elilip yrpranmry-
hf rnla onlarr yeniden yapabilirsen.
Eler kalp, sinir ve damarlanm eski-
dikten Eok sonra bile igine yaramaya
zorlayabilirsen ve kendinde onlara
"dayan!" diyebilecek bir iradeden baq-
ka bir takat kalmadrfr zaman da daya-
nabilirsen.
igte o zamanyeryuz[ ve tiim iizerinde-
kiler senindir ve dahasl sen. cussen ne
olursa olsun, kocaman kanath bir kuq
olursun..."
....6zgurlugi.in briyulu garhsrna vur-
gun kuglar, en allr yaray kanatlarrn-
dan alrrlar. Qrinku onlar maviliklerin
haylaz gocuklarrdrr ve y[reklerini ka-
natlannda tagrlar.
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_OzelleEtirme idaresi, Sigara iEin
Verilen Tekliften Memnun begil. 

-

ANKAM - Gkel'in sigara ve alkoilrj
igecekler boliimti igin yaprlan ihateye
toplam 5 firma teklif verdi. Sigara
bohimu iEin en yuksek teklif 1. i5;il_
yar dolar ile JTI'dan gelirken, alkollir
iEecekler boliimtne en yuksek teklifi
292 milyon dolar ile l\urol_Limak_
Ozaliln-Tekel drunleri Toptan Satrcrla_
n Birlili C|dTSAB) OrrakGirisim Gru_
bu verdi.

dzellegtirme idaresi Bagkantrfimr ta_
rafindan yaprlan aElklamada, Tekul,in
sigara bohimti iginJapan Tobacco In_
ternatronal (JTI) ve British American
Tobacco'nun (B/\T), alkollu iqecekler
bolumti iEin ise taru:ncioglu, Tekel

$,,yfl Toptan Satrcrtair Birtigi
(TUTSAB) ve Sabancr gruptanrun tef_
lif verdifri bildiritdi. Bunlann arasrndan
en ytiksek teklifi sigara boltimu icin
1,150 mityar dolar iteJTI, atkollu iie_
cekler bol0mri igin ise 292 milvon dt_
lar ile Nurol-Umak-Ozattrn_tCitSae
Ortak Girigim Grubu TdTSABverdi.
Kilci: Teklif beklentilerin altrnda
Ote yandan gelen tekliflerle ilgili bir
aErklama yapan Ozeileqtirme idaresi
Bagkanr Metin Kilci, Tekel'in sigara bi_
rimi igin verilen tekliflerin yetersiz ot_
dufiunu ve beklentilerinin altrnda kal_
dr$rmsofledi.
Kilci, Ttipraq ihale stirecinin devam
ettigini ve yeterli teklifin ahndrfrnr be_
lirterek, 'Ttiprag'ta baganh bir gekitde
ihalenin neticeleneceli konusunda
bizim inanclmrz gtigttidur. petrol piva-
sasr Kanunu geligimi neticesinde i_3
hafta sonra Triprag ihalesinde somut
adtmlar atmayr iimit ediyoruz" dedi.
TEKEL ile itgiliteklifleri de deferlendi_
ren Kilci, "TEKEL'|n sigara birimi igin
bizim beklentimiz gok daha yriksekti.
Ozellikle sigara birimindeki teklifler
bizim beklentilerimizi kargrlayacak du_
zeyde defiil. TEKEL'in sigara biriminin
bir stire daha bizim elimizde olmasr_
nrn hiEbir sakrncasr yok. Hiebir kuru_
lugumuzu de$erinin altrnda satmava
niyetimiz yok. Umarrm inut" t<o-L_
yonumuz sigara bolumii konusunda
iptalyonrinde kararveri4 iEki iEin aym
geyi soyleyemiyorum. Komisyon i_2
g0n iginde kararmr alrr" diye konuqtu.

Dff!ruA06.11;2003 ":: ::: 
'

ANKARA - Ankara Ticaret Odasr
(ATO) Bagkanr Sinan Aygun, Tekel,in
ozellegtirilmesi ile ilgili verilen teklif_
Ierin ciddiyetten uzak, cep harghfirnr
aratmayacak dtizeyde oldufiunu ifade
ederek, "Tekel' in ozellegtirilmesi iqin

ne siyasi, ne de ekonomik koEullar
gundur. Tekel 13 grinltik faize gidir
dedi.
Tekel igin biEilen bedelin qok az ol
gunu kaydeden Aygun, hlr yl Ttr
ye'nin ulusal gelirine 2 katrilyon
katlc saglayan Tekel'in btinyesind<
sigara fabrikasr, 19 alkollu icki irre
fabrika ve imalathanesi, gi basn
gidrrk, I 1 tuz igtetmesi ve 1 jiit ip
fabrikasrnm bulundufuna dikkat c
ti. Bu igletmelerin uzerinde bulun<
!u arsalann bile bu bedelin kat l

!19nnde oldulunu hatrrtatan Aygr
2004 yrhnda 40 milyar dola6 gtin
109 milyon dolar faiz odeyecek ol
Turkiye'nin Tekel'i 13 gunltik borg ft
kargrhgrnda satacalrnr soyledi. Oz
legtirme Idaresi Ba$kanl Metin I,r

ci'nin sozlerini degeilendiren Aygri
"Ozellegtirmenin Baqkanr'Ben-ihe
komisyonu olsaydrm, ihateyi ipl
ederdim' diyorsa, ihate Komisvr
nu'nun ihaleyi derhal iptat etmesi i
rekir. Tekel'in ozellegtirilmesi iEin i
siyasi ne de ekonomik kosullar u
gundur. Tekel'in haraE-mezai ozelle
tirilmesi iEin higbir ekonomik va c
hukuki gerekEe yoktur. Tekel'in oze
legtirme havuzundan gekilmesi gerr
kin Qekilmedili srirece dejeri de, ve
rimlilili de, gittikge dr-igecelrtir" ded
Tekel'in ozellegtirilmesi durumundr
piyasamn gok uluslu girketlerin insafi
na terkedilecefiini ve yerli tritrinder
imal sigaralarrn da piyasadan siline
cegini kaydeden Aygun, Bulgaris
tanln 1990 yrhnda 145 bin ton urettia
yaprak ttit0nti, 2001 yrhnda 45 bil
tona, Polonya'nln tutun uretimini 4j
bin tondan, 37 bin tona ve Roman.
ya'nrn ise 37 bin tondan, g bin tone
dtigtirmek zorunda kaldrklannr hatrr.
lattr.

Tekel'in sigara ve igki boltimtinrin
ozellegtirilmesi igin agilan ihalede tek_
lifler, hiikurheti hayal krrrkh$rna ujrat-
tr. Gkel'in sadece sigara boliimriiEin
ihale gartnamesinde belirlenen 30

HdRRiyET6 .71.2ot03
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milyon dolarhk teminata balaldrgrnda
3 milyar dolara yalcn getir bekleyen
Htikrlmet, d{in Tekel'in sigara boliimu
igin en fazla bir milyar 150 milyon do_
larhk bir teklifle kargrlagt. Camel,
Winston ve Salem'i ureten Japan To-
bacco Intemational (JTI), Tekel'in si-
gara bohimu iEin 1 milyar 150 milyon
dolarhk bir teklif verdi.
O.zellegtirme idaresi Bagkanhjr'nda
(OIB), diln Tekel'e bafh Sigara Sanayi
Igletmeleri ve Ticareti A.$ ile Alkottu
lEkiler Ticaret ve Sanayi A.$'nin ozel-
legtirilmesinde nihai teklifler aErldr.
OIB Bagkan Yardrmcrsr Hasan Kok-
tag'rn komisyon baEkanhlrnr yaptrlr
ihalede, Tekel'e bafh Sigara Sanayi
lgletmeleri ve TicaretiA.$ igin JTI ile
British American Tobacco (BAT) teklif
verdi.
Komisyon BaEkanr Koktag, Sigara
$irketi iEin en yriksek teklifi 1 milyar
150 milyon dolar ile JTI'rn verdijini
bildirirken, BAT'In verdigi teitif
miktannl ise agrklamadr.
Alkolhi lgkiler Sanayi ve Ticaret
A.$'nin ozellegtirilmesine iliskin ihale-
ye ise Hacr Omer Saban.i Holding,
Tahincioglu Holding ve Nurol-Limak-
Ozaltrn-Tekel drtinleri Toptan Satrcrla-
n Birlifii A.S OUTSAB) ortak girigim
grubu teklif verdi. Kolrtag bu ihalede
ise eny&ksekteklifin 292 milyon dolar
ile Nurol-Limak-Ozaltrn-TCifSne
ortak giriEim grubundan geldigini
aqrkladr. Ote yandan, her iki ihalede
de Komisyon uygun bulmasr halinde
ihale sonuElannr OYK'ya sunacak.
Hepsi l.4milyardolar
Boylece, diin agrklanan tekliflere gore
Tekel'in sigara ve iEki bolumu iEin ve-
rilen toplam teklif 1 milyar 442milyon
dolar oldu.
Gkel'in sigara bolumri igin Altadis,
Imperial, Galloheq JTI ve BAT teklif
vermigti. Dun agrklanan nihai teklif
bolitmunde ise sadeceJTl ve BAT'nin
teklifleri gegerli kabul edildi.
Tekel'e balh Sigara Sanayi iqletmeleri
ve Ticareti A.$ igin, 1 . 150 milyar dolar
ile en yuksek teklifi veren JTI tem-
silcisi Hayemi Chi San, "Bu bizim icin
Eok iyi haber" dedi.
San, Ozeilegtirme idaresi Baskan-
hlr'ndan aynhrken, gazetecilerin so-

rulanm yanttladr. San, hukumetin
ozellegtirme konusundaki gabalarmr
takdirle kargrladlklarrnl vurgularken,
"Bu tamamlanmamry bir prosedti4
tamamlandrlrnda hep beraber gore-
cefiz" dedi.
Tekel ihalesinin gergeklegtigi OzeileE-
tirme ldaresi binasr ontinde ihalenin
bagladrfr saatte Turkiye Kominist par-
tisi (TKP) tarafindan satryrn protesto
edildifi bir eylemde gerEeklegti.
TKP'liler; "Tekel halkrndrr satrlamaz,
sathrmayz" sloganlan atarken, "Gizli
sahg aErk ihale yaprldrjr " elegtirisinde
bulundular.
Telefonla canhya5nn
OIB'nin aldrll kararla ihale sraslnda
canh yayn yaprlmasrna izin verilmedi.
Goruntu allnmasrna yalnrzca baglan-
EE oncesi izin verilen ihalede buna
kargrn telefonla canh yayn gerEek-
legtirildi. Ajans ve TVlerin muhabirleri
ihaledeki geligmeleri saniyesi saniye-
sine iEeride yaptrklarr telefon gorug-
mesiyle kuruluqlarrna aktardt. idare-
nin kapah devreyayrnr ile ihale baqkan
Kilci'nin odasrnda da izlendi.
Philip Morris Pazar palnnrn kurbanr
oldu
Marlboro'nun ureticisi Philip Morris
lnternational (PMI), Pazar paynrn yiik-
sek olmaslnrn kurbanl oldu. PMI, 6iB
ile yaptrlr gor0gmede, Gkel'in sigara
bolilmtinu satrn almasr halinde piya-
sada y0zde 90'a ulagan bir Pazar pa-
ynasahip olacalr igin sorunyagam€-
tr. OIB yetkilileri, PMI'dan Tekel'e teklif
vermelerini ancak bu teklifte ihaleyi
kazanmalan halinde belli bir sure iEin-
de Gkel'in bazl markalannl bir bagka
kuruluga satmayt taahhut etmelerini
istedi. PMI bu konuda yaptrlr temas-
larda, ihalel kazanmasl halinde satrg
yapabilecefi girigimCi bulamaynca
Tekel'in sigara boliimu igin teklif
veremedi.

Financial Times gazetesi, "ahlakstz
burokasi" yiizunden Tekel'in ozelleg-
tirilmesinde duqiik teklif verildilini
one surdr.i.
Gkel ihalesinde verilen tekliflerin cok

du$* kalrnas yurtdrgnda da yankr
buldu.
Daha oncedeTekelin sigara bolumu-
niin deferinin 3 milyar dolara kadar
grkabilecefini ileri stren Financial ll-
mes gazetesi, Tekel ihalesinin Eirketin
satryt konusunda soru igaretleri yarat-
trfirnr belirti.
"Teklif yapan sigara devleri baElo he-
saplar yaptl" gorugtine yer veren gzve-
te, ihaleye katrlan qirketleden birinin
danrgmanrnrn teklifin di.iguk kalmasr-
run nedenlerinden biri olarak da Tiir-
kiye'deki "ahlaksz b0rokrasi"f gos-
terdigini bildirdi.
Ozellegtirmede Eoru iEaretleri
Financial Times gazetesi, Tekel ihale-
sine gelen en yiiksek teklifin hukume-
tinin en duguk beklentisinin bile al-
tmda olmaslnn, girketin ozelleEtiril-
mesi konusunda soru igaretleri yarat-
tr{rnr belirtti.
Camel ve Salem sigaralarmn yaplm-
cts Japan Tobacco'nun Tekel'in siga-
ra girketi igin 1.5 milyar dolar onerdi-
gini kaydeden gazete, Ozellegtirme
Idaresi Bagkanr Metin Kilci'nin ise, Te-
kel'in 2002 gelirinin 2.8 milyar dolarr
buldulunu soyledigine dikkat gekti.
Kilci'nin "Beklentilerimiz Eok daha
yuksekti. Komisyonun yerinde olsam
ihaleyi iptal ederdim" yolundaki ifade-
lerine de yer veren gazete, htikumetin
kararrnrn bu hafta igerisinde agrklan-
masrrun beklendifi ini kaydetti.
Ingiliz gazetesi, ihale once ve BAT gibi
ihaleye katrlan briyiik girketlerin zaten
Ti.irkiye'de aktif oldulunu ve Tekel'in
guqlu rekabeti olrnadan pazar paylan-
m y0kselmelrte olduklannr sozlerine
ekledi.
"Ahlaksrz Biirokrasil Dikkate Aldr-
lar"
Bu arada, teklif veren qirketlerin biriyle
yahn iligkisi olan bir danryman, Fi-
nancial Times'e "Teklif yapan sigara
devleri bagka hesaplar yaptr" dedi.
Damgman soyle devam etti:
"Onla4 Turkiye'nin, dostane olmayan
yatrtm ortamt, istikrarsz dtizenlevici
kurumlanm ve ahlaksz blirokrasM
dikkate aldr.
"Htiktimet Yabanqlar igin yatlnm
Ortamlnr Hazlrladl, Ama... "
Ulkenin huktimeti, yabancl yatrrrm ik-

E
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limini iyilegtirmek igin Eok geyler yap-

il, ancak bu eksik olan geY oldufunu
gosteriyor. Ttirkiye, ABD defildir'"
Ayru aintgman, PhiliP Morris ve BAT

gibi ittul"y" katrlan buyiik girketlerin

zaten Ttirkiye'de aktif oldufiunu ve Te-

kel'in giiglii rekabeti olmadan pazar

paylarrm yukselmekte olduklannt soz-

lerine ekledi.

Dazar paunl daha da artrracak" Bu

durumda Tekelialsa alsa, Philip lv\or-

ris'in pazar payrna yetigme araygrnda-

ki rakipleri JTI ile BAT ahr"' Onlar da

Tekel'in tesisleri igin degil' Pa?ar paY

igin para oder... Bunun da degeri 3

milyar dolar dolaynda degil' 1 milfar

dolaylannda olur..- igte o kadar-" Hig

t<imie iimitlenmesin... Bekleyelim

daha fazlaya satanz demesin"' Zaten

bekleye bekleYe bu duruma gelindi'

Beklerken Tekel'e fren konuldu' Ya-

bancr iireticiye gaz verildi. Teqvik edil-

di. Tekel ozellegtirilecek diyerek, hii-

kumetler yllardrr Tekel'in elini kolunu

baglayp sigara piyasastnt yabanct

ureticilere aqtr. Tekel iE pazarda ya-

bancr ureticilerle rekabet etmek igin 2

vrldrr 4 adet kutulama makinesi alma-

ya gabahyor. DPT ve Ozellegtirme [da-

i"tiZ yttatt, "Tekel ozelleqecek" diye-

rek bu makinelerin altnmasma izin

vermiyor. Bu nedenle yabancl ureti-

ciler 2 ylda kutu sigarave bu kutulann

kullanrldrlr "light" sigara pazanntn da

tamamtnt ele geEirmig durumda'

Ozetle, bugirnku Tekel, eski Tekel de-

!i1... Tekel'in cazibesi yok oldu"' Ya-

bancr sigara iireticisi Tekel'in pazarlnl

ele geEirdi... Gkel'in etiniyedi, bitirdi'

Tekel'in krlgrfr kaldr. $imdi bekliyoruz

ki, birileri bu krlgrla 3 milyar dolar

odesin. Gortildu ki, odemiYorlar'

Odemeyecekler...

lemeleri yapmadan tath k6r pegindeki

ozel sektortin keyfine terk etmemesr

gerektilini belirten Palandoken, "Yil-

iardrr ihmal edilen, her turlu siyasi

basls ile qahgamaz hale getirilen Te-

kel'e yatrnm yaprlmasr gerekiyor' Eski

ve ihmal edilmig teknolojiye kargtr'

devlete btiytik gelir saflayan Tekel'i bu

lryatlarla sitmak akrl igi degildir" dedi'

F{TV-MSNBC 07.11.2003

Tekel'in Sigara Biiliimiintn Ozel'

leEtirilmesi AEamastnda 1'1 Milyar

Dolar'lieklif Edilmesi, Ttitiin Ureti-

cileri Arastnda da'llepki Giirdti'
dreticiler, Yabanq Yattnmcllanr

'Tekel'in Pazardan Silinmesini' Iste'

di{i Gtiri.iEtinde Hemfi kir'

7 Kasrm 2003 Tekel'in sigara boltimu-

ne JTI'dan gelen 1.15 milyar dolarh'

teklif Tekel 
-Genel 

Mudtirii Sezai En-

sari, Maliye Bakant Kemal Unahtanr''

6iB Bagkanr Metin Kilci'nin ardtndar

tuttin ureticilerini de krzdrrdr' Dort at'

hk sureqte ylhk 23 milyar sigara ure

ten italyln Tekeli'nin 2.5 milyar dola"

14 milyar sigara ureten Fas Tekeli'ni

1.5 milyar dolara satrldrfrna dikkat ge

ken Tuttin Eksperleri; 61 milyar sigar:

ureten Tekel'e 1.150 milyar dolar ve

rilmesini kasrth olarak yorumluyor'

Eksperlere gore, uluslararast sigar'

girketleri, Pazat Papson 3 ylda ytizc

i0'lerden 55'e dugen Tekel'in hig b

yahnm YaPmamasmdan YararlantYc

ve sattn almak Yerine onun Pazaroa

silinmesini hedefl iYor.

Tekel'in sigara fabrikalanna verilen

milyar 150 milYar dolarhk fiYat se

tep-ki gormesine kargtn, 
"Yg'lT1

politikilar nedeniyle bu fiyatrn "bel

iendifi" de ortaya grkan bir gerEek'

Pazar paylanna bakrldrlrnda Tekel sc

3 ylda htzla pazar yitirdi' Uriin oat

mindan gok zengin olmastna karq

Gkel'de gerekli yattnmlarln yaprlm

mast, yabbnct sigara ureticilerinin t

diiguk fiyatla alternatifleri zenginle

tirmesi, paylan hrzla defiigtirdi'

1999'da Tekel'in Yuzde 70 olan Pa;

payr 2002'de 61 oldu' 2003'un ilk s

MiLLIYET07.1l.2oo3

Tekel'i ozellegtirmede geE kaldrk"' Te-

kel'in delerini dtiqiirecek igler yaptrk'

Yabanct veya yerli yattnmct Tekel'i ne-

den satln alacaktr? Qunkii sigara ve

alkollii iEki pazan Tekel'in elinde idi"'
Ama biz, ozellegtirmeden once sigara

ve igki pazannt yabanct ve yerli firma-

lara aqtrk.

$imdilerde sigara pazannda Tekel'in

iayr yuzde 57 dolayna gerilemig du-

iumda, Philip Moris ytizde 32, JTlyiz-
de 10, BAT Yuzde 1 PaYa sahiP' Ya-

banct sigara ureticileri halktmn "A-

merikan ttitunti"ne o kadar altgtrrdr ki,

Tekel'in "$ark (Oryantal) tutiin"den

tirettili sigaralann ig pazardaki pay

krsa surede ytizde 19 dolayrna gerile-

di. ig pazarda Tekel'in ve yabanct iire-

ticilerin "Amerikan tuttinii"nden yap-

trklarr sigaralann pay yilzde 81'e

ulagtr. Amerikan ttittinu ithalahnt fren-

lemek igin, ttitiin ithalatrnda kilo bagt-

na 5 dolar fon almyordu' Bu fon 2 do-

Iara indirildi. Gtimriik Birlili anlagma-

lanndan Yararlanan Yabano sigara

tireticileri, "ktylmq Amerikan tutti-

nti"nii, "sanayi tirtrnii" olarak adlan-

drmayr bagardrlar. Ve giimrtikstiz it-

hal ediyorlar. Kylmrg Amerikan ttitu--

ntinti, 'lumrtikstiz olarak" ithal etmek

ve de bu tiitiinii 100 - 200 milyon do-

larhk bir sarma ve paketleme tesisin-

de sigara haline getirerek ig piyasada

satmak imkant varken, yabanctlar ne-

den Tekel'e 3 milyar dolar odesin? Ne-

den bir yerli grup boyle bir macerada

yabancriarla bofugmayr goze alsrn?

Philip Morris zaten ytrzde 32pazar pa-

yrna ulagmrq. Tekel ortadan kalknca

DUITIYA 07.11.2003

ANKAM - TiirkiYe Bakkallar ve BaY-

ler Federasyonu Genel Baqkam Ben-

devi Palandoken, ylhk 3 milyar dolar

cirosu ile devlete her yl 2..milyar dolar

6zel Ttiketim Vergisi (OTV) kazan-

dran Tekel'in ozel sektor tarafindan

bedavaya kapatllmaya gahgrldrf rm be-

lirtti.
Palandoken, YaPtrlr Yaah agklama-

da, Tekel'in ozellegtirilmesi igin agrlan

ihalenin acilen iptal edildilinin aErk-

lanmastnt istedi. Huktimetin 32 bin

galqan, 285 bin dafirtrcr ve 500 bin tu-

iun ureticisini, gerekli hukuki diizen-

HSIYOR



TUrUN EKSPERLER|
oenrueGi
e0LreNi

kiz ayhk doneminde ise bu payn yuz-
de 55'lere geriledigi bildiriliyor. Philip
Morris ise 22.7'den 27.5'a, J.TI. da
7. 1' den 1 1 .5'e Erkarak pazardaki pa-
yn hrzlayiikseltti.
ljekel 2000 Profi li Qiziyor
Tekel'in sigara urunlerine baktlftmrz-
da da bu azalryrn boyutlarr daha da il
gorunuyor. Tekel'in favori urunlerin-
den TEKEL 2000 sigarasr bunu en iyi
yansrtan marka olarak kargrmza glc-
yor. Bu markanrn 5 Eegidi bir yrlhk sri-
reEte yuzde 31 ile yuzde 77 oranlnda
pazar yitirdi. Diler urun TEKEL 2001
farkll modeller aracrhjryla yabano si-
gara girketleriyle rekabete girerken,
2001'de 76 milyar adet olan trretim
2002'deynzde 12 dtigerek 67 milyara
geriledi.
OIB'in verilerinde Tekel'in 2003'iin ilk
iig aynda Pazar paytyuzde 58 oranln-
da gosterilmesine kargn bu payrn
yuzde 55'lere diigtugu bildiriliyor.
Yabancr sigara girketlerinin Pazar pa-
ynda ise surekli artlg yaqanlyor. Philip
Morris klasik urunlerinde Pazar ftir-
mesine kargrn yeni urunleri pazarr bir
anlamda "darmadaltn" etmig durum-
da.
Philip Morris'in 8 gegidi bulunan Marl-
boro'su bir yrlhk suregte urun baanda
ynzde 2.5 pazar artr€r ile yuzde 42\ik
pazar kaybr arasrnda kaldr. Buna kar-
gn bu girketin 5 Eegitli L€,M sigarasr
pazarda yuzde 67 ile yuzde 467 ara-
srnda pay kazand. Philip Morris bir yl-
hk stregte sigara 0retimini de 23.8
milyardan, 30.1 milyar adeie yuk-
seltti.
JTI'da da aynr durum yaganryor. Bu
girket farkh urunlerle piyasada Pazar
paynr arttrryor. 4 urtnlu Camelyi-rzde
32 dugug-yuzde 161 artrg arahlrnda
bulunurken, genel toplamda 11 mil-
yar adet olan iiretim yuzde 15 artarak
72.7 mily ar adete yu kseldi.
Tekel Pazar Yitiriyor, Fiyat Dtigi.iyor
Rakamsal geligmeler pazarda her ge-

ln TEKEL'|n aleyhine oldugunu net
bir gekilde ortaya koyuyor. Peki TE-
KEL neden pay kaybediyor. Tuttin
Eksperleri Dernefi Bagkanr Valaf Mer-
cimek, Ozellegtirme ldaresi'ne geg-
mesinin ardndan TEKEL'de yahnmrn
tamamen durdulunu soyledi. Merci-

mek, "Tekel 7.5 - 2 yldrr ozellikle bu
yasa Erktrktan sonra korkunE biEimde
erimeye baglad. Yatrlm yaprlmryor.
Yabancrlar farkh urunler grkarrrken,
ureticinin tercihini TEKEL yapamryor.

Q0nku yatrnm yok. T0ketici box siga-
ra istiyor. Box'da sigara uretmekiEin 4
makine lazm. Yani 21 milyon dolar.
Bunu yapmlyorsunuz. O zaman da
Pazar yitiriyorsunuz. Yuzde 1'lik Pazar
yitimi 70 trilyon demek. Yani 21 mil-
yon dolarhk yatlrtm yapmaynca ylda
150 milyon dolar yitiriyorsunuz. Bu
Tekel sigara pazar paylntn Gkel'den
ghp Eok uluslulara gittilini gosteri-
yor. Bagka bir izahr yok. Fiyatrn bu ka-
dar duquk olugmasrnrn sebebi Tekel
nasil ofsa yattnm yapmtyor pazar pallr
kaybetmesinde en fazla Eokuluslular
yararlaruyor. Bu sebeple Eokuluslular
Tekel bir hantalyapr iEinde diyor."
Yenilikler yaprlmamasr yannda hantal
yapmn surmesinin pazar paynr du-
gurdufiinu belirten Mercimek, "iti uE
yrl iEinde yuzde 55 olan pazar pay iyr-
ce srfrra dogru indirgeyerek biitun pa-
zar yaplnt ben ahrrm. Tum dugunce
bana gore bu. O zaman niye bu kadar
parayvereyim diye bir sisteme gitmig
olabilirler diye dtrgunuyorum" diyor.
Hedef Olii Fiyatrna Almak
Tutiin eksperlerine gore, fiyatlar da
bu yrizden kasrth aqalrda tutuldu:
"Tekel'in ne kadar edecefii konusun-
da bazt de$erlendirmeler yapmak ge-
rekirse son yakrn tarihtesi son 6 ayhk
bir zaman diliminde bakarak birkag
ornek vermek istiyorum. Fas Gkel'i
14 milyar adet sigara uretiyor ve 1.5
milyar dolara pegin parayla satrldr.
Toplam 23 milyar adet sigara ureten
Italyan Tekel'i de 2.5 milyar dolara sa-
trldr. Bunlan goz oniine ahpta balchfr-
mrzda Tekel'in Pazar pay gu anda Ttr-
kiye'de 2002 rakamlanna gore y0zde
67.5 200.2'de 67 milyar adet sigara
uretmig. Ikisini bir yere koyup baktr$r-
mzda Tekel'e verilen fiyatrn, olucu bir
fiyat oldulunu goruyoruz. Yani bu iki-
siyle mukayese ettijimizde 5 milyar
dolann iizerinde bir fiyat olmasr gere-
kirken bu fiyat ortaya Erkh."
Bundan Sonra Ne Olacak?
Tutun Eksperleri Derneli Bagkanr
Mercimek, huki.rmetin TEKEL'i sat-

may kafasrn koyduiunu bundan
sonra farkt modellerin de ortaya grka-
calnsofiryor.
Bu fiyata Gkel'in sablmasru miimkun
gormeyen Mercimelg'Herkesin kafa-
stnda2-3.4 milyar dolara dogru giden
bir rakam oldu. Fakat 1.15 milyar sat-
trfirnda toplumsal tepki Eok buyiik
olur. Oyle tahmin eden hukumet bu
defa buyuk bir ihtimalle belki bir stra-
teji defiqiklili yaparak blok satrqtan
vazgeEip, parga parga satmay dene-
yecektir. Belki biraz daha yuksek ra-
kamlara ulagabilir" dedi.
Tekel OzelleEmemeli
Pazardaki y0zde 1 kaybrn 70 trilyon ti-
ray ifade ettilini belirten Mercimek,
20 ylhk siiregte nufusun yuzde 20, si-
gara sat€rnln da y0zde 140 arttrlrna
dikkat gekiyor. Mercimek'e gore eko-
nomik yaplstntn yant stra tutun top-
lumsalve stratejik bir urun.
"TEKEL'|n ozellegmesi iki yonlu dii-
gunmek mtimkun. Burada sosyal et-
kisinin gok buyuk oldufiunu dugunii-
yorum. Ureticilere baktt$tmrzda yasa

Erkmadan once 500-550 bin olan u-
retici saysr geEen yl 400 bine bu yrl
da 330 bine diigmugt0r. dretici boyu-
tu korkunE biEimde azalmrytrr. Qiinku
daha ewel devleti yanrnda hisseten
r.iretici, artrk devletin arkasrnda olma
yacaSr, inanqnda. Gittikge de tutiin
uretiminden vazgegmek durumun-
da. Sosyal boyutun diger bir ekse-
nine baktrlrmtzda tuketici yonun0
goruyoruz. Ozellikle Tekel Eok uluslu-
lann sigara zammlnl engelleyen en
buyrlk unsurlardan biri. Yani Tekel
zam yapmadan difier sigara fabrika-
lan zam yapmazdr. Onlar iEin en bu-
yuk engelve en biiy0k tehlike Tekel'in
sigaralanna zam yapmamast. Ttirki-
ye'de devlet Tekel'i olmazsa, iiretici
gok daha yuksek fiyata sigara almak
zorunda kalacak. Sigara Tekelleri
dunyanrn her yerinde devletlerine bu-
yuk kath yapan kuruluglardr. Bu da
bir bagka boyut. Tekel hantalhfl rize-
rinden atrp biraz daha radikal on-
lemler alrrsa yrlhk geliri 250 milyon
dolardan 650 milyon dolara ulagabi-
lecek bir potansiyele sahip. Yani veri-
len fiyat Tekel'in iki yrlhk kArr olacakfir.
Bu yuzden ozellegtirmesine gerek
voktur."

[g
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Eko.nomi d0nyasr Gkel'e gelen drigtik
teklifle sarsildr.Ekonomistle4 bu teklifi
gok uJuslu girketlerin Ttirk pazarrna
y,onelik komplosu olarak deglrlendir_
di..Hayal krnkhjrndan borsa-da payrnr
aldr ve yiizde 5.3 dtrgtri.
Tekel'in sigara bo[imiine en yuksek 1

|,lVa. 150 mityon dola4 alkoitti igkiler
bolumrine ise 292 milyon dolarhli tek_
ur verrtmesi, trim kesimleri ayala kal_
drrdr.
Tekelyrlda yaklagrk 70 milyar adet si_
gara tiretirken , yrlda sadece 15 milvar
adet sigara rireten italyan sigara girle_
ti2.3 milyar Euro'ya , Tekel'in uqtl Uiri
kadar Pazar payr bulunan Fas sigara
girketi ise 1.5 milyar dolara alcr-Uut_
du. Peki Gkel'e neden bu fiyatverildi?
Tiitrin Eksperlerine gore verilen fiyat,
ufusfar arasr girketlerin Trirk pazanna
yonelik bir komplosu.

F,lel_Genel Mridiini Sezai Ensari,de,
OIB Bagkanr Metin Kilcigibi ihalenin
hemen iptal edilmesi gerektigini soy_
ledi. Piyasalar ise dtigrik tekliFgorun_

:" q"k? girdi. Borsa yuzde 5.31 deger
kaybederken, dolar 1.5 milyon lirir_
nrrrna dayandr, Tekel'in sigarasrna en
yriksek teklifi veren JTI'nin hisseleri
ise Japonya borsasrnda yti zde 2.5 de_
ger kazandr. Tekel ile birlilrte ozelles_
tirmeye gtkan Tuprag'ta hem acrkla_
mantn 3 hafta sonraya kalmasr hem_
de akbetinin Tekel'e benzeyecefii
beklentisi oluqunca, hisseler 

"V"ri"
5.69 d0gtu.
Bu Tekel'e hakarettir.
Tekel Genel Mudurir Sezai Ensari,
ozellegtirme ihalesinde verilen teklif_
lerin kabul edilebilir olmadrfinr belir_
terek, "Teklifler hem Gkel'e h--akarettir,

lem.lrirf sigara piyasasrna saygrsrz_
hktrr" dedi. Verilen tekliflerin kenJisini

9:.S:k gaErrrtrffnr soyteyen Ensari,
tekliflerin kabul edilebilir otmadrgrni
ifade etti. Ensari, ,,Dunyadaki 

siglra

Ttitrin Eksperlerine gore, higbir yatr_
nm yapr_lmayan, hantal yaprdan kurta_
nlmayan Tekel'in oniimuzieki stireEte
daha da buyrik pazar kaybetmesi ia_
grnilmaz.

pazarlarrna baktrlrmrzda, bu hem Te.
kel'e hakarettir hem de Turksigara pi_
yasasma saygsrzhktu. Ama Tekel'in ne
oldufiunu, Tekel'i almamakla ne ka_
dar pigmanhk duyacakl annt pazar
paylannr en yriksek seviyelerine grka_
rarak zaman iEinde ben ispatlayaca_
gtm" diye konugtu. Tekel'in 200i so_
nu itibanyle 328 trilyon lira kar etti{ini
l:rmTtal Ensari, Eyl0t itibariyte UO
trilyon lira karda olduklarmr beiirterek,
yrl sonuna kadar 250 trilyon lirahk kar
hedeflediklerini bitdirdi.
Uluslararasr Komplo
Ttitrin Eksperleri Dernefi Bagkanr Va_
krf Mercimek, Tekel Sigara igietmete_
rinin ozellegtirilmesi iEin verilln fiyatrn
kimsenin bu kurumu almakistemedi_
ginin bir gostergesi oldu$unu ileri stjr_
dri. Yrlhk sigara pazan 14 milyar adet
olan Fas'ta devlet tekelinin sitrgr iEin
Altadis firmasrnrn nakit 1.5 milyar dt_
lar verdifini, ylhk 23 milyar adet paza_
n bulunan italyan tekeii lEin ise ZS
Tilry. dolar verildijini soleyen Mer_
cimelg "70 milyar adet iiretimi, hrzla
biqniyen pazan bulunan Jbkel'e veri_
len bu fiyat, kimsenin bu kurumu al_
mak istemediiinin bir gostergesidir,,
dedi. Mercimek, gunlan kayae-tti, ,,fe-

5:1,yu,,lT tgpmadrgr iEin hrzta eriyen
bir dev. Tekel'i n hzl a p azar kaybetmesi
onlarrn herhangi bir bedel odemeden
pazarr almalarr demektir. Bu ihalede

9".t"r qey gok utuslu qirketterin plan_
ladfrr gibioldu."
Rekabet Kurulu Engeli
Tekel'in ozellegtirilmesine Rekabet
Kurulu da srcak bakmryor. Kurul, bu_
nun sektorde 'hakim durum'yarata_
calr ve tekellerin eline geEecelini
savunuyor. Tekel, tuzda yuzde 1b0.
garapta ynzde20, sigarada ynzde62
ve afkollti igkif erde yuz de 95 pazar oa_
yna sahip. Gkel drinyanrn en briyrik
tiretici girketleri arasmda yer ahyor.-Te_
kel'in pargalanarak satilmasr gerektifi
gonigunu tagryan Rekabet Kurulu, d_.
kel'in ozellegtirme geklinin tamamlan_
maslnrn ardmdan Rekabet Kurulu ra_
por hazrrlayacak. Kurul, on raporunda
srcak bakmadrjrn aErkEa ifade etmig_
ti. Ihaleye giren firmalann dunya ve
T0rkiye'de I< pazar paylannr inceleve_
cek, haksrz rekebet sonucuna vanhisa
ihalenin iptali soz konusu olacak.

pzell-egtirmenin patronu 2003 yhnda
4, TdV:l dotartrk getir etde etmeyi
planladrgrnr ancak bunun 200 milyon
dolan peEin, 360 milyon dolarda tal_
dr!'rru belirterek "Hedefi tutturamadrk,
beceremedik" dedi.
Vatan geletesinin haberine gore 6zet_
legtirme idaresi'nin bajh oljugu Maii_
ye Bakanl Kemal Unakrtan, tuiturula_

Tlyan 2003 ytr ozellegtirme hede_
fiyle ilgili olarak, "Tltturamadrk, bece_
remedik, ne yani olelim mi?" dedi.
Sigara krsmrna 1.150 milyar dola4 al_
kollri iEk krsmrna da2glmilyon dolar
teklif gelen, bu fiyatla satrgrnln onay_
lanrp onaylanmayacalr merak konu_
su olan Tekelle ilgili tartrgmalar surer_
ken Maliye Bakanr ilginq aErklamalar
yaPt.
Daha 6nce "Babalar gibi satanm" so_
zri ile dikkati Eeken Unakrtan\n sozle_

L9u ?, kez hayat hrrkhlr vardr.
Maliye Bakanr Kemal Unakrian, yap_
trgr agrklamada, ozellegtirmeae fuiXri_
metin hedefine ulagamadrfrnr ama
Dulun dtinyanrn sonu olmayacalrnr
soyledi. Onakrtan, basta drq p'otititiyu
iligkin getigmeler olmak rjzere icerderu
degigik geligmelerin de ozellegtirme
hedefinin tutturulamamasrnda etkili
oldu{unu belirterek,,'Turkiye'nin ge_
ligmesinin onunde engel olanlar !a_pacaklarrnr yaph. Kimi alamayacagr
ihaleye girip fiyat yukseltti ki- temi_
natmr yakma pahasrna. Kimileri de
ozellegtirmenin ontrnu yasal engeller_
le trkadr. Bu yrlolmadr, yrlsonuia ka_

91 ?,,. 
biVuk ozeilegtirme gergekleq_

tirebilirsek, yine de baqarr olur', dedi.

Ozellegtirilmesi iEin aErlan ihalede
verilen teklif nedeniyle, tart6malarrn

T(RATTADIilITIiINf
FI,ABER TCRK 10. 1 1.2003
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odak noktasr hdftne gden TEKEL'de,
igki ve sigara firetirrfnde 6nen[ say-
labilecek dtrzeyde nahrm gortluyor.
Devlet Istatistik Errstihisii'ntn veri-
lerine gore, TEKELIn bu ylm Ocak-
Ekim donemindeki Earap hariE iEki
tiretimi geEen yhn ayn donemine
gore ytzde 10.3 orarunda geriledi ve
56.5 milyon liheye dtigtti. On ayhk do-
nemde yalnzca ralq ve brendi ureti-
minde arhg saflamrken, diler ttm
iiriinlerde gerileme oldu.
Ocak-Ekim doneminde rakr tiretimi
geEenyhn aym donemine gore yiizde
2.6 oramnda artarak yaklagrk 46 mil-
yon litreye Erktr. Brendi 0retimi deytiz-
de 19.7'lik arhgla 190.3 bin litreye
ulagil. Buna kargrhk, uretim viskide
ynzde 13.7 orarunda gerileyerek 43.3
bin tona, cinde y0zde 23.2'lik dtigtigle
7.5 milyon, votkada y0zde 9.3
azalarak 5.6 milyon, kanyakta yuzde
1.3'luk gerilemeyle 516.3 bin, likor de
yuzde 1 7'lik diiqiiqle 624.5 bin, birada
yuzde 76. 6 oranmda azalarak yaklagrk
2 milyonlitreyeindi.
Sozkonusu donemde, ozel sektor
iiretiminin de dahil oldufu, garap tire-
timi de ytizde 59.3'luk dugugle 1.5
milyon litreye geriledi.
TEKEL'in iEki riretimindeki gerileme-
ye karglhk, ozelsektortin bira tiretimi
bu yhn ilk on ayhk doneminde geEen
yrhn aym donemine gore yuzde 8.1
orarunda artarak 662 milyon litreye
yukseldi. Ozel sektol geEen yhn
Ocak-Ekim doneminde 612.1 milyon
litre bira uretmigti.

lar ve basm mensuplart huzurunda
almdl.
Alkollu igkiler'in ozellegtirilmesi iEin
Tahinciollu Holding, Nurol-Limak-
Ozaltrn:Tutsab Ortak Girigim Crubu
ve Hacr Omer Sabano Holding'den
teklif dhnrken, en ytiksek teklif 292
milyon dolar bedelle Nurol-Limak-
Ozahrn-Tiitsab Ortak Girigim Grubu
tarafrndan verildi.
Agrklamada, ihale Komisyonu'nun
gerekli delerlendirmeyi yaparak, en
yiiksek teklifi veren Nurol-Limak-
Ozaltrn-Ttitsab .Ortak Girigim Gru-
bu'nu kazanan firma olarak Ozelleg-
tirme Yilksek Kurulu'na bildirilmesine
kararverdi!i belirtildi.
Agklamada, ihale komisyon karannln
Rekabet l(urulu'nun gortigleri altndtk-
tan sonra Ozeilegtirme Yuksek lfuru-
lu'na sunulacafr hatrrlatlldr.

len bu fnrndan &dlegirilmesi siire-
cinde, bu furnahr€€r ucuz bir fiyata
sahlacaksa g,ene Yatand€lanmza
topluca halka arz edikndidir" dedi.
Aktag, Qukurova ve Kepez Elel*rik
ozellegtirmelerine kablan yahnmola-
nn bu girketlerin imtiyazrun iptali ile
maldur duruma dtig0nildtifitnii ifa-
de eden Bahguvan, bu yanhg uygula-
malar sonucunda b0ttin diinyada
ozellegtirmelerde etkin gorevi tistle-
nen sermaye piyasalannln Tiirkiye'de
gereken gorevi yapamaz hale geldigi-
ne dikkatEekti.
IMKB'de iglem goren hisse senetleri
incelendifiinde ciro ve kdr rakamlan
daha diigtik olmasrna ralmen TE-
KEL'den ytiksek veya TEKEL'e yakn
piyasa delerlerinde iglem gormekte
olan birEok hisse senedi bulundufu-
na igaret eden Bahquvan, agrklama-
srnda gu gortiqleridile getirdi:
"Yatrnmcr bu tabloyu gordtigiinde,
Borsa'daki hisseler mi gok pahah yok-
sa TEKEL mi gok ucuz fiyata satrhyor,
diye dtigtinmeye baglamrgtrr. Geldifi-
miz noktada, firmalann neredeyse
birkaE yrlhk kdrlarrna }<argrhk gelecek
bedellerle satrlmamasr gerektiSini
diigiintiyoruz. Biz yatrnmcilar olarak
Borsa'da bu fiyatlann daha fazlasml
vermeye haarv. Firmalar satrlmadan
once ciddi bir haarhk donemi gegir-
meli, yeniden yaprlandrnhp yuksek k6r
eden pozisyonlan korunmah ve te-
mettu verimi yuksek tutulmahdrr. Bu
girketler bu sayede Borsa'da da ozel-
legtirilebilirler. Biittin dtinyada oldulu
gibi sermaye piyasalarr ve kugtik yatr-

nmcr olmadan ozellegtirmenin de ol-
mayacalr artrk anlagrlmahdr. "

Hnennr[iRK 10.11.2003

Tekel'in Alkollii igkiler boltimtintin0n
ozelfegtirmesile ilgili ihaleyi 292 mil-
yon dolar teklif veren Nurol Limak-
Ozaltrn-Tiitsab Ortak Girigim Grubu'
nun kazandrlr bildirildi.
Maliye Bakanhgr'ndan yaprlan agrkla-
maya gore, .Tekel'in balh ortakhfl
olan Alkollii lgkiler Sanayi'nin yuzde
100 oramndaki kamu hisselerinin
ozellegtirilmesi amacryla aErlan ihale-
lerin ilkteklifleri, 24 Ekim, son teklifler
ise 5 Kasrm 2003 tarihinde yatnmcr-

Boryad Bagkanr Ali BahEuvan, ozel-

legtirme strrecindeki Tekel igin halka
aErlma onerisi getirirken, Borsa'da bu
fiyatlann daha fazlasrnt vermeye hazr
olduklarrm soyledi.
Tekel ozellegtirmesi ile ilgili olarak ko-
nugan Borsa Yatrlmcilart Derneli
(BORYAD) BaEkanr Ali BahEuvan, fir-
malarrn birkaE ylhk kdrlarrna kargrhk
gelen bedellerle ozellegtirilmemesi
gerektilini belirterek, "Biz yatrlmctlar
olarak, Borsa'da bu fiyatlann daha
fazlasml vermeye haarn" dedi. Bah-
guvan, yaptrlr yazrh agklamada, Ttir-
kiye'de son yaganan ozellegtirme sti-
reglerinin genelde bagarszhklarla so-
nuElandrlrnrn gortildultinu savundu.
Ozeilegtirme kapsammdaki girketlere
gelen taleplerin az ve verilen fiyatlann
diinyadaki orneklerine gore oldukga
diiguk dtizeylerde olugtulunu belirten
Bahguvan, devletin elindeki qirketleri

srarla aynr sistemde ozellegtirmeye
gahgmaslnm bu siirecin gittikEe daha
da bagarsz olmasna yolaEttlrm ileri
surdi.i. BahEuvan, "Vatandaqtan sa!-
lanan kaynaklarla kurulan ve btiyutu-

Tekel'e bdklenenin altrnda fiyat gel-
mesi, Ankara'yl kangtrdl. Erdofan,
hentiz sonuElanmayan ihale hakkrn-
da konugan Kilci ve Ensari'ye ateg
puskurdti Aga olan konugmasrn.
Hiikumet olarak bir ige btiytik umut
balhyorsamz deneyimin, ehliyetin,
liyakatin onemini fark etti$inizde ig iE-

ten geEmig olabilir. Ankara'da hemen
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herkes iE ve dE piyasalann yakrndan
izledifi Tekel ve Ttiprag ozelleqtirme-
lerinin perde arkasm merak ediyor.
Gelin, dosyanrn kapafrm birlikte ara-
layahm.
Once, Bagbakan Tayyip Erdo$anln
penceresinden olaya bir bakahm.
Bagbakan, gerek Ozeilegtirme idaresi
Bagkam Metin Kilci'nin gerekse Tekel
Genel Mudiirii Sezai Ensari'nin, hentiz
sonuglanmayan ihale hakknda ko-
nugmastndan hayli rahatsz olmug.
Erdofian, ozellegtirmenin patronu ko-
numundaki Maliye Bakanr Kemal
Unahtan aracilrjtyla, 'A!zr olan ko-
nugmastn" mesajlnr btirokratlara ilet-
mig. "Ben olsam ihaleyi iptal ederim",
"Onerilen fiyat hakarettiri sozleri siya-
si kadroyu bir kez daha dug0nmeye
zorlamry.
Samimi itiraf Haarlanamadrk
Ozellegtirme idaresi'nden gor0gtugu-
mtiz teknisyenler, yeterince hazrlana-
madrklarrnl itiraf ettiler ve "Bize, ihale-
ye glkln talimatr verildi. Q*trk" dediler.
Gkel'in tutiin boltimu igin 2.5-3 mil-
yar dolar fiyat beklentisi tagrdrklannr,
alkol bolumu iEin pazal[gpn 250 mil-
yon dolardan baglamasru umdukla-
nnr anlattilar. Erken havaya girildigini
soylemelrten de geri durmbdllar.
Tabloyu, "Tiirkiye dryarrdan, bizim
gordi.ifrimtz gibi gorunmtryor" sozle-
riyle ozetlediler. "Yabancr, neden du-
guk fiyat teklif ettiT' sorusuna verilen
yanltlar oldukEa Earprcl... "Yarrn
kaynak gerekirse yine Tekel tirunleri-
ne zam yapilrr", "Tutun Piyasasr Kuru-
lu kapatilabilir", "Reklamve tanrhm gi-
riqimleri hsrtlanabilir...
Peki, Ozeileqtirme idaresi neyi satrga

Erkardr? BirkaE fabrika ile piyasanrn
kendisini. Yoksa bu ihalede Gkel'in
para eden gayrimenkulleri, 30 bin
civarrnda igEinin krdem tazminatr
yuku kimseye dewedilmedi. Satq
yontemine itirazlar da geldi. Orne$in,
Philiph Morris, marka baanda satrg
onerdi. En ryr teklifi veren Japon
firmasr JTI ile takipEisi ingiliz BAT
arasrndaki fark da gok aErldr. Akta-
rilanlar {ofruysa, sigara pazarnda
avantajh konuma geEecek ahcrya, 3
yl iEin 125 bin ton ttitun sozu verildi.
Alkol trrunlerine yahnm yapacaklara

ise trilyonluk stoka sahip olma gansr
tanmdl.

Ozellegtirme idaresi Bagkanh{r'ndan
yaprlan agrklamada, Tekel'in Sigara
Sanali igletmeleri Ticaret A.$'nin
ozelleqtirilmesiigin 7 Haziran 2003 ta-
rihinden itibaren ihaleye grkrldrgr ve
tekliflerin 24 El<tm 2003 tarihinde
alndrlr hatrrlatrldr. AErklamada, iptal
kararr konusunda ise goyle denildi:
"5 Kasrm 2003 tarihinde ahnan nihai
teklifle4 ihale Komisyonu tarafrndan
deferlendirilmig ve ihalenin iptaline
karar verilmigtir."
Ozellegtirme kapsamrndaki Tekel'e
baflr Sigara Sanayii igletmeleri ve Ti-
careti A.$'nin satrgr iEin gegen hafta
yaprlan ihalede en yuksek teklifi, 1

milyar 150 milyon dolarla Japon To-
bacco International (JTI) vermiqti.
OIB Bagkan Yardrmcrsr Hasan Kok-
tag'rr komisyon bagkanhiru yapt$
ihalede, Gkel'e bafh Sigara Sanayu
Igletrneleri ve Ticareti AQ iqn, JTI ile
British American Tobacco (BAf) teldif
verirken, BAT'n verdig teldif miktan
aErklanmamrqh.
1 milyar 150 milyon dolartk en ynk-
sek teklif ise beldentilerin oldukca
altrndakalmrgt.

Korea Tobacco, Tire'de sigara fabri-
kasr kuracak
Dunyaca unlii sigara firmalan Tekel'i
almak yerine Turkr'ye'deki yahnmlan-
nl arthrryorlar. Tekel'in sigara ozelleg-
tirmesi igin ismi geEen fakat ihaleye
katrlmayan Guney Koreli sigara tireti-
cisi Korea Tobacco and Ginseng Cor-
poration da Ege Bolgesinde r.iretim
hazrrhfr yaptyor. Tire Organize Sanayi

Elilgesi'nde 1.8 milyon dolara arsa
alan l(orea Tobacco, fabrikanrn teme-
lini 6n0muzdeki yrlbagrnda atacak.
Philip Monis, Japan Tobacco interna-
tional (JTI) ve British American To-
bacco'dan (BAT) sonra KoreaTobac-
co and Cinseng Corporation da iz-
mir'de sigara fabrikasr kuracak. Korea
Tobacco, bu amaEla Tire Organize
Sanayi Bolgesi'nde i45 bin metreka-
relik yer aldr. Daha once Akhisar Si-
gara Fabrikasr'nr almak iEin girigimde
bulunan, Tekel ihalesi iEin adl geEen
girketlerden biri olmasna kargn ihale-
ye katrlmayan Korea Tobacco, izmir'-
de Torbah, Kemalpaqa ve Tire'de yap-
tlfir incelemelerden sonra BAT\n da
tesisinin bulundulu'lire Organize Sa-
nayi Bolgesi'nde karar krldr. fusanrn
yaklagrk 1.8 milyon dolara maloldulu
o!renildi.
Imza arahkta
Yatrrm iEin'lire Organize Sanayi Bol-
gesi yoneticileri ile hafta bagrnda an-
lagmaya varan Korea Tobacco yetkili-
leri agrklama yapmaktan kagmtrken,
resmi aErklamantn arahlrta arsanln ta-
pusu ahndlktan sonra yaprlacajr bildi-
rildi. Ahnan bilgiye gore ocakta temeli
atrlacak olan fabrikann 2004 sonuna
kadar uretime baglamasl planlanryor.
145 bin metrekare
BAfrn bolgedeki tesisinin 1.25 bin
metrekare alan irzerinde kuruldufu
gozonune almdr$rnda, 145 bin met-
rekare ile daha buyuk bir arazi satrn
alan Korea Tobacco'nun yaklaqlk aynl
btiyiiklukte bir tesis kuracalr ifade
ediliyor. BAT\ntesisi 100 mityon dola-
ra maloldulu dikkate ahndrfirnda, Ko-
rea Tobacco'nun yatrrrmrnn da bu ra-
kama yaklaqacalr hesap ediliyor.
Gtiney Kore pazannrn yiizde 80'ine
sahip
Yuzde 33'ti hiikrimete ait olan ve Gu-
ney Kore sigara pazarrmn yuzde 80'ini
elinde bulunduran Korea Tobacco'-
nun yrlhk sigara iiretimi yaklagrk 70
milyar adet. 2005 yrlma kadar ureti-
min yiizde 30'unu ihrag eder hale gel-
meyi hedefleyen Korea Tobacco'nun
en onemli ihrag markalan Pine, Carni-
val ve Esse.
6nce Ortadofiu ve Orta Asya tilkeleri-
ne yonelen grup, daha sonra Qin pa-

DOI.-ARI-A Jn VERMi€Ti.
HURRTYET 11.11.2003
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zarrna da girdi. Bunun yanr sra ABD,
Nepal ve Mofiolistan'da yerel sigara
iiretimine bagladr. Grubun, ABD, Qin,
Dofu ve Guneydolu Asya'daki sahy
larr giderek artryor. $irketin yuzde
29.3 yabancr hissedarlaq yuzde 10.8'i
Kore Sanayi Bankasr, yiizde 7.4'tt
Daehan Yatrrm Fonu Menlarl ryei-
ler $irketi, yuzde 6.2'si EahEanlar, ytz-
de 8.9'u yerel kurumsal yatnmcrlaq
yizde 4.7'si ise k0Eirk yabnmcrlara
ait.
izmir, iiretim merkezi oluyor
izmir son yllarda diinyanm dev sigara
firmalarrntn yahnmlan ile bu alanda
cazibe merkezi haline geldi. Daha on-
ce lzmir'e yatrnm yapan firmalar, bu
yahnmlarm meyvesini krsa stirede Pa-
zar paylannr arttrarak ahrken, bu du-
rum Turkiye'de yatrrrm yapmak iste-
yen difer sigara iireticilerinin de iz-
mir'i tercih etmesinde etkili oldu. iz-
mir'de yaprlan ilk yabancr sermayeli
sigara tesisi yatrnmr Marlboro ve Par-
liament markalarrnrn iireticisi Philip
Morris'in Sabancr ile birlikte lirrbah'da
kurdulu Philsa oldu. Daha sonra ise
Camel'in ureticisi JTI yine Torbah'ya
yatrnm yapt.2002 yrhnda Kent, Pal-
Mall, Dunhil, Rothmans gibi dunya
markalannrn ureticisi BAJ 100 mil-
yon dolarhk yabnmla Tire'de fabrika
kurdu. Manisa'ds 80 milyon dolarhk
yatrrmla kurulacak olan Davidoff da
dahil edilirse bolgedeki yabancr siga-
ra iireticisi 5'e q*acak.

Ust kurullan bir standarda ballamak
isteyen huktimet ile "Tek tip elbiseye
slfmayz" gerekgesiyle buna kargl gr-
kan ust kurullar arasnda yapilan uzun
toplantrlar sonucunda hazrrlanan uz-
lagma metni nihayet tamamlandr.
Huktimet, trst kurullarrn hakh bazr iti-
razlarrnr dikkate almakla birlikte iste-
dili dirzenlemelerden de fazla taviz
vermedi.
Bagbakanhk Mtistegan Omer Dinger
bagkanh!'rnda eylirl ayrnda ust kurul
bagkanlanla yaprlan toplantlarda ah-
nan ilke kararlan uyamca haanlanan

-duzenleyki re d€n€deyici lsrLrrfal
haldtrda lffrn tfrilrs' tadadna
son geld r=lld- Gegici ug rnadde ne
tftf,lCe 26 dan 3l ma@;e glran tas-
lagp gere, Ost ls.n![ar yedi qpden

Bdylece, Rekabet lfuru-
mu'nda d6rt" lGmu ihale l{urumu'n-
da [E, RT0Kte ise iki tyelik iptal edi-
lecek dye sayrsr fazla olan kurullarda
sayr yediye dtigunceye kada4 gorev
stiresi biten uyenin yerine atama ya-
pilmayacak. Hukirmet, tist kurul bag-
kan ve uyelerinin maaglannr Baqba-
kanhk Mirstegan'nrn maagr ile srnlrla-
ma konusunda geri adrm atarken,
maaglann belirlenmesinde yetkili ol-
ma konusundaki kararhhlrm s0rdiir-
du. Kurullarrn drq denetimini Sayrgtay
gergeklegtirecek ve biitEeleri TB-
MIVI'nin onayndan geEecek. Kurulla-
rrn kendi kanunlannda QerEeve Ka-
nun'a uygun degiqiklikler igin ongoru-
len siire de i.ig aydan altr aya grkanldr.
Hazlrlanan iist kurullar EerEeve yasa
tasarrsr tasla$mda getirilen yeni du-
zenlemeler qoyle:
Kurullar Yedi dyeden OluEacak:
Yedi kigiden olugacak kurul rlyelikle-
rine Universitelerarasr l(rrul ve TOBB
dan temsilci almaktan vazgegildi. Ku-
rullarda bagkan ve ikinci bagkanlan
Bakanlar Kurulu atayacak. Bagkan
yardlmctsr sayrsr iki ise ikil gegeme-
yecek. Yediden fazla kurul uyesi bulu-
nan kurumlarda, tiye saysl yediye dti-
gunceye kadar yerlerine yeni atama
yapilmayacak.
G<irevden Ahnabilecek:
Bagkan ve tiyelerin gorev suresi alh yl
olacak. Suresi biten uyeler, yeniden
seEilemeyecek. SuE igledikleri iddia-
srla haklannda ceza davasr aglan
kurul bagkan ve uyeleri, davarun aEl-
dlgr mahkeme tarafrndan gorevden
uzaklagtrrlabilecek. Hala uygulama-
da bulunan yasada, gorevden alma
igin sugun sabitolmasl gerekiyor.
Ucretlere Srnrrlama: Kurul bagkan ve
iiyelerinin ucretJeri ile difier mali ve
sosyal haklan, Bagbakanhk Mtistega-
n'run her ttirlu odemeler dahil ayhk
net iicretinden az olmamak ve iki
kahnr geEmemek tizere Bagbakan\n
teklifi 0zerine Bakanlar Kurulu'nca be-
lirlenecek. Htikumet. daha once ha-

zrladgr taslakta kurul baqkan ve uye-
lerfoifui rnaaElannr Bagbakanhk Mitste-
gan'run rnaa$yla slrurlamak istemigti.
ffd B€l/an Zorunlu: l(rrul uyeleri
gorarc atandldan ve gorevlerinin so-
na erdigi taritrten itibaren bir ay iEinde
md beyamnda bulunacaklar.
BaEbakamn Veto Yetkisi Qrkanldr:
Kurullann Erkaraca$r yonetmelik ve
teblillerin gerekirse Bagbakan tara-
frndan veto edilecejine iligkin hti-
ktim, taslak metninden Erkarrldl. Bu-
na karglhk, bu duzenlemeler Erkarrlr-
ken DPT'den gorug almacafirna iligkin
hukiim korundu. Ancak, DPT goru-
gunu 30 giin iginde kurula bildirmez-
se, gorugiin olumlu oldu$u varsayla-
cak.
Btitqeye Meclis Denetimi:
Kamu mali yonetim ve kontrol kanu-
nu tasansrnda ongortilen b0tge birligi
ilkesine uygunluk sallamak amacryla
kurullann btitEelerinin de BiitEe Ka-
nunu ile birlikte TBlvlM'nin onayndan
gegmesi hukmu getirildi.
Saygtay'dan Denetim:
Kurumlann iE denetimi bagkan tara-
frndan hukuka uygunluk ve perfor-
mans denetimi olarak; drg denetimi
ise Saygtay tarafindan ylhk hesaplar,
gelirler ve harcamalara iligkin ig ve
iglemler ile mallann denetimi olarak
yaprlacak. l(rrumun yrlhk faaliyet ra-
poru, mali tablolan ve butge kesin he-
saplarr TBMIVI'ye sunulacak.
Emir Ve Tialimat Verilemeyecek:
HiEbir organ, makam, merci ve kigi
kurullarm karannt etkilemek ama-
crf a emir ve talimat veremeyecek.
Personele Smlrlama: dst kurullarda.
meslek personeli slfatna haiz olma-
yan personelin oranl, toplam perso-
nelin yuzde 25'ini geEemeyecek. An-
cak, meslek personeli sayslrun yilzde
1 O'unu gegmeyecek gekilde ilgili alan-
da doktora yapmrg kigilere uzman ola-
rak istisnai kadro verilebilecek. Getiri-
Ien bu yeni dil,zenlemeyle bazl duzen-
leyici kurumlarda personel saysnm
yan yanya azalhlmasl bekleniyor.

$eker Kurumu Gidici: Gereksiz ol-
dugu dtgtincesiyle $eker Kurumu'
nun gorevlerini Rekabet Kurumu'na
aktarmaya haarlanan htikiimet, ilk
adlmr taslakta atarak. kanun tasarsr-
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mn kapsadlll kuruluglar arasndan bu

kurumu grkardr. Kanun kapsamma. gi-

ren iist kurullar BDDK, EPDK, RTUK,

SPK, Kamu ihale Kurumu, Rekabet

I{urumu, TelekominikasYon Kurumu
ve Tiitun-Alkoll0 lgkiler Piyasasr Dii-
zenleme Kurumu olarak belirlendi-

Tekel'in sigara boliimii ihalesi Japon
JTI'dan gelen 1.1 milyar dolarhkteklif
dtigtik bulunarak iPtal edilirken, ozel-

legtirme stirecinde adl gegen ancak
Tekel'e teklif vermeyen Ingiliz sigara

devi Imperial Tobacco Turkiye'de fab-

rika kuracagrnr agrkladr.

D0nyamn en b0ytik dorduncu sigara

tireticisi olan Imperial Tobacco'nun
Basrn Sozctisi.i Alex Parsons, Milli-
yet'in sorusunu yarutlarken T[rkiye'ye
yabnm yapacaklannr soYledi.

T0rkiye'de fabrika kurmak igin lisans

iglerrlerin tamamladtklartnt ve Mani-
.sa'da bir arsa aldlklannt anlatan Par-

8ons, tiretimle birlikte bir dafitttm
kanat da kurmak istediklerini kaydet-

tl,
Tiirkiye'de hangi markay [retecekleri
l<orursunda son karart vermediklerini
belirten Parsons, ancak Turkiye'deki
Du$ Free ShoP'larda Davidoff mar-

kasnn yiizde 10'luk Pazar Paylna sa-

hip oldufunu ve Turkler tarafindan
gok ilgi gordiigiinu anlattr. Parsons,

bunun igin de uretilmesi en giiglti
markann Davidoff oldufunu soyledi'
Fabrikamn ingaatlna 2004 yhmn ba-

grnda baglamay planladrklannr s6y-

leyen Parsons, 50 milyon dolarhk ya-

hnm yapacaklanm ve 2005 yrhnda da

faaliyete gegeceklerini belirtti'
2 milyar sigara iiretecek
Pazara qok hrzh bir giriq yapmay iste-

mediklerini belirten Parsons, baglan-

gtEta2milyar adet uretim yaparak, 50

kigi istihdam edeceklerini, pazar pay-

larrndaki artrgla birlil<te istihdam say-
srnr da arttracaklanm ifade etti. Impa-
rial Tobacco, Almanya'da West ve Da-

vidoff, ingiltere'de de Lambert t' But-

ler ve Embassy markalanm uretiyor.

35 fabrikastvar

ingiliz Imperial Tobacco. 2OO2 yhnda

8.3 milyar sterlin ciro dd€ €fii. OPe-

rasyon k6n 789 mit]'on sertin dan
qirket, vergi sonrasrrda da 465 milyon

sterlin kAr elde etti-

Dunyada toPlam 116 mibrar adet si-

gara [retrne kaPaiteine sahiP olan

lmperial Tobacco. durya genelinde

17 bin Eabgaru ile 24 bin 40O ton tttun
igliyor. 35 fabrikasl bulunan qirket

gegtigimiz yl ttrtun ureticisi Alman

Reemstay da satrn alarak gelirini yuz-

de 40 artrrdr.
Imperial Tobacco'nun CEO'su Gareth

Davis, Tiirkiye'de ve Qin'de bityuJneyt

planladrklarrnr soyledi. Davis, Izmir

yakrnlannda 2005 yhnda faaliyete ge-

geceklerini kaYdetti.

Yabancllar bastrrdlkga Tekel pazar-

daki.igiiliiyor
Yrlda 115 milyar adet sigaranrn sattl-

drsr Turkiye pazan dunyantn dev ure-

ticilerinin arenasrna dondii.
Turkiye'de halen dunYanrn bir
numaralt ureticisi PhiliP Morris,

Sabanct ortakhlr ile tiretimde. Diinya-

nrn uguncu buyuk ureticisi Japan To-

bacco International (JTI) ve dunyanrn

ikinci buyiik ureticisi British American
Tobacco (BAT) da Tiirkiye'de fabri-

kalannt kurdu. Son olarak diinyantn
dorduncri ureticisi de pazarda yerini

almaya haarlarurken, Gkel'in bu Ya-

bancr rekabeti kargrsrndaki pay gide-

rek geriliyor. 2001 'de pazar payr ytizde

68.7 olan Tekel, 2002 sonunda yi-tzde

57 .5' e kadar geriledi. Tiirkiye'de faali-

yette bulunan sigara fabrikalan ve ka-

pasiteleri goYle:

Tekel:
Altr fabrikasr ylhk 86 milyar adet siga-

ra uretim kapasitesine sahip. Ancak

2002 sonunda iiretim miktan 67 mil-

yar adet oldu.
Philip Morris - Sabancr:
1993'de Ttirkiye Pevanna girdi' Marl-

boro, Parliament, Llv1, Chesterfield

gibi markalann iiretildigi Torbah'daki

fabrikasrnrn kapasitesi yrlhk 40 milyar
. adetsigara.

Japan Tobacco International:
1993'te izmir Torbah'da aqrlan fabri-

kasmda Camel, Winston, Salem,

Monte Carlo markalanyla uretim yapt-

yor. Yrlhk uretim kapasitesi25 milyar

adet.

British American Tobacco:
150 milyon dolar yatrnmla Tire Orga-

nize Sanayi Bolgesi'nde 2002'de faali-

yete gegen fabrika ylhk 2 milyar adet-

le uretime bagladl. Kent markastnt

[ireten firmantn hedefi 10 Ylda 10

milyar adetlik kapasiteye ulagmak.

FmRiYET19.11.2003 ::i''':: :'

Tekel'in sigara birimine verilen teklifin

dtigi.iklirgii nedeniyle ihalenin iptal

edilmesinin ardtndan, alkol birimi iha-

lesi de yargl tarafrndan duruldu.
Ankara 8'inci idari Mahkemesi dtin al-

kol birimi ihalesi igin yiirtitmeyi dur-

durma kararr verdi. Tek Grda-lq'in baq-

wrusu irzerine agrlan davada mahke-

me, Anayasa'ntn 167'nci maddesine

gore rekabet sorununu ortaya gtkara-

calrnr gerekge gostererek, soz konu-

su karanverdi.
Alkolbirimine verilen 292 milyon do-

larlk teklifi Ozeilegtirme idaresi Bag-

kanh$r (OiB) tarafrndan uygun bulun-

mug ve surecin tamamlanarak sattgtr'

gergeklegtirilmesi karartnt almtgtt'

Bagkanhk, 30 giinliik sure iginde

mahkemenin YtrutmeYi durdurma
karanna itiraz edecefi olrenildi.
167. madde: Devlet Para, kredi, ser-

maye malve hizmet piyasalanntn sag'

hkh ve dtrzenli iglemelerini sallayo ve

geliqtirici tedbirleri ahr; piyasalarda fiil

veya anlagma sonucu dofacaf
tekellegme ve kartellegmeyi onler'

HURRIYET24.11.2003

TEKEL ihalesi Ozellegtirme ldares.

yetkililerinin aklmdan bir ttirlii gtkmt-

yor. Bu ihaleyi bagmdan sonuna kada:
-ders 

almak iEin iyice inceliyorlar' Peki

grkarrlan ders ne derseniz, het geyder

once "kattltmct firmalarm .soyledikte-
riyle, ihaleye verdikleri teklifler arasln'

aa UuyuX fark oldufunu" anlamtqlai

yani kendilerini biraz "aldaUlmrg" his-

sediyorlar. Yarustra "ihalenin zamanla-

mast" konusunda hata yaptrklanr'

diigiinuyorlar. Yani "Yl sonu bilango-

€
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su Elktrktan sonra, 2004'te ihaleye gr-

krlsaydr daha iyi netice alrdrk" diyor-
lar.

Ama olan olmug... Bundan sonra ne
yaprlacalrna gelince; idare yetkililer
Tekel'i satmakta kararh ve gok daha iyi
fiyat edeceline inanryor. Bu nedenle
yeni bir ihaleye kadar "Tekel'i strsle-
mek ve fiyat arhrmak" igin harekete
gegmigler. Yeni ihale ise birinci Eey-
rekten sonra gibi gozuktiyor.
idare yetkilileri hergeyden once Tekel
sigara igletmesinin "pahah tutun" al-
maslnrn onune gegiyor. Yaprak tutun
igletmesinin zarannl kapamak igin,
yabancr sigara qirketlerine satilan tu-
ttiniin yaklagrk iki katr fiyata Tekel si-
gara igletmelerine satrg yaprlryormug,
gimdi bu engelleniyor. Harekete ge-
gilmig bile... Artrksigara igletmeleri de
tiitunu piyasa fiyatrndan yani yabancr
sigara fabrikalanna satilan fiyattan
alacak. Boylece Gkel'in Maliye'ye ver-
gi takmasrnrn da ontrne gegilecek.
Ancak tutun igletmesinin zaran do!a-
cak, buna da Hukumet'in karar ver-
mesi gerekecek.
Tekel'in pazarlamaya donuk yeni ted-
birleri de gundemde. Hergeyden once
ktiE0k yailrrmlarla Tekel sigaralannln
ambalajlarrnrn defiigtirilecek. Sigara
paketlerinin daha albenili hale getiril-
mesi igin gahgmalar baglamrg, maliye-
ti duguk tutularak, bu susleme yapll-
maya gahgrlacak.
Pazarlama konusunda da yaprlacak-
lar var. Tekel'in "toptan sattctlar"tnrn
belli kotasr var ama bu satrg yapilma-
drfr takdirde mueyyide yok. Yani top-
tan satrcrlann kotalarr kalrt uzerinde
kalmrg. $imdi bu deligtiriliyor. Toptan
satrcilar kotalarmt gergeklegtiremez
yani soyledikleri kadar sigara sata-
mazlarsa yetkileri ellerinden altnacak.
Bu yolla sigara satrytnlanntn arhrtlma-
sr hedefleniyor.
Tekel'in en bt-rytik srkrntrlanndan biri
ise yabancr sigara fabrikalanntn trrun-
leri vitrinin en goze garpan yerinde
dururken Tekel urunlerinin arkalarda,
hatta vitrinde degil, tezgahrn altrnda
olmasr. Idare yetkilileri, yabanct siga-
ra girketlerinin satrg noktalarrnda yatr-

nm yaplp, imkanlar taruyarak bunu
safladrklarrnr, Tekel'in bu nedenle
fazla rekabet olana$r olmasa da, bir-
geyler yapacaklar.

Butun bunlar Tekel'in sttslenmesine,
de{erinin artlrrlmastna donuk onlem-
ler. Yl sonu bilanEosunun Eok daha
karh bir iqletme.oldufunu gosterece-

lini kaydeden ldare yetkilileri, onu-
muzdeki yl "uygun gorulen zamanda"
Tekel'in yeniden sattga gkanlacafrnr
soyhiyor.

Maliye Bakanr Unakttan, TEKEL'in si-
gara boliimiinirn tamamt yerine, si-
gara markalan fabrika bazmda satlgln
gundeme geldifini, bu yontemi de
deneyebileceklerini soyledi .

Maliye Bakanr Kemal Unahtan, "Ozel-
legtirmede, fiyatrnr bulmadan satacak
halimiz yok. Her geyden once insantn
kendi vicdanl ve akhnln bu fiyata evet
demesi laam" dedi.
Unakrtan, atv'de yayrnlanan'Ankara'
da Sabah" programtnda, bu yrl iEin

ongorulen 4 milyar dolarhk ozelleqtir-
me hedefine ulagrlamamasr ile ilgili bir
soruya yantt verirken, ozellegtirmede
bu ytl542 milyon dolarhk satrq yaptl-
drgrnr,TEKEL ve PETKiM'in sonugla-
namadrlnl belirterek goyle devam et-
ti: "irademizde, yetimizde noksanla-
qan bir gey, sapma yok. Ama 1 mil-
yonluk mala 300 bin lira verilirse sat-
mazsrnrz. Kendi malma nasrl dikkat e-

derseniz, biz de bu mallara o kadar
dikkat ediyoruz. Bunlarl, fiyatrnt bul-
madan satacak halimiz yok. Her qey-

den once, insantn kendi vicdanr ve ak-
lmrn bu fiyata evet demesi lazlm. Piya-

sanrnda bir defieri var, b0yuk satrglar-

daki genellikle yurtdryr darugmanlan-
mrz fiyat araltklart belirliyor. Verilen fi-
yatlarda gok fark olursa, kusura bak-
mayn satmtyoruz diyoruz."
Maliye Bakant (Jnakttan, TEKEL'in si-
gara bolum0nun tamamt Yerine, si-
gara markalan, fabrika baanda satrgrn

gundeme geldigini, bu yontemi de
deneyebileceklerini soyledi.

Maliye Bakant Kemal Unahtan, ozel-
legtirilen kuruluglarrn gerEek fiyatrnr
bulmadan satrlmayacalrnr belirterek

"Once vicdan ve akhn bu fiyata evet
demesi laam" dedi. ATVdeki "Anka-
ra'da Sabah" prograrrilna katrlan Ba-
kan Unalqtan, TEKEL"in sigara bolu-
mtine yeterli lryat verilmedigi, PE-f-
KIM'de de ahcrlar alamadrE igin ihale-
yi iptal ettiklerini hatrrlatarah goYle

devam etti: "Bizim rakamlanmu ula-
gilmaz degildi. Ama TEKEL ve PET-
KIM'deki sorunlar bu sonucu dogur-
du. Biz'eyvah yapamadtk, ulagama-
drk, ne yapacaQtz' telaglnda degiliz.
Bir milyonluk mah 300 bin liraya sat-
mazslnlz. Verilen fiyatlarda gok fark
olursa,'kusura bakmayn satmryoruz'
diyoruz." Unakrtan, TEKEL'in sigara
bolumiinun tamaml yerine, sigara
markalan, fabrika baanda sattgm
giindeme geldifini, bu yontemi de
deneyebileceklerini soyledi. Milli Pi-
yango'yu gelir paylaglmr yontemine
gore satmay ongorduklerini de kay-
deden Bakan Unakrtan, gu bilgiyi ver-
di: "MP'nin gimdiki cirosu 500-600
milyon dolar. $imdi 10 yrlhk gelirini
satlyoruz. Yapmrg oldulumuz Ealq-
malara gore, ozellegtirmeden sonra
cirosu 1.5 milyar dolar olacak. O za'
man 500-600 milyon dolar uzerinden
hesaplanan geliryerine 1.5 milyar do-
larhk gelire ortak olurum."

TEKEL, devlete buyil2.4 katrilyon li-
rasr OTV 945 trilyon lirasr KDV 146
trilyon lirasr da SSK primi olmak uzere
toplam 3.9 katrilyon lira odeyecek.
Tekel'in verilerine gore, bu yrl kurulug,
Savunma Sanayi Destekleme Fo-
nu'na 500 milyar lira, Afetler Fonuna
9 trilyon 82 milyar lira, SMlSavunma
Fonu'na 1.5 trilyon Tutun Fonu'na da
110 trilyon lira aktaracak. Kurulug bu
yrliEin 2 katrilyon 418 trilyon lira akta-
racak. lfurulug b_u yrl iqin 2 katrilyon
418 trilyon lira OTV 945 trilyon lira
KDV 14.5 trilyon lira kurumlarvergisi,
40 trilyon lira gumrtik vergisi, 89.3
trilyon lira da gelir vergisi stopajr ode-
yecek. Tekel, bu yrl igsizlik sigortast
primi olarak 12.5 trilyon lira, SSK pri-
mi olarak 146 trilyon lira, Emekli San-
drflr aidatr olarak ise 13.4 trilyon lira
verecek. Gkel'in yapacalr diler aidat
ve fon odemeleriyle birlikte bu yl dev-
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ve fon odemeleriyle birlikte bu yrl dev-
let gelirlerine katkrsrrun 3 katrilyon
894 trilyon lira seviyesinde olacafir
tahminediliyor.

O.zellegtirme Idaresi BaqkanhE'mn
(OIB), Ankara 8. ldare /vlahkeme-
si'nin, Tekel'in Alkol[i iEkler igletme-
si'nin ozellegtirilmesile ilgili yurtitme-
yi durdurma karanna yaptrlr itiraz ye-
rinde bulundu. Ahnan bilgiye gore,
idare mahkemesinin kasrm ay so-
nunda, yuriitmeyi durdurma kararr-
run gerekgesinin yeterli olmadr$r ge-
rekgesiyle, Bolge ldare Mahkemesi'ne
yaptrgr itiraz uygun goriildu. Bu arada
Rekabet Kurulu'nun Tekel'in Alkollu
iEkiler igletmesi'nin satryna iligkin go-
rugunun de olumlu oldulu ve idare
mahkemesine ulagtrlr ofrenildi. Al-
kollii lEkiler lgletmesi'nin ihale sonu-
cunun onumiizdeki gunlerde Ozelleq-
tirme Yuksek Kurulu'na sunulmasr
bekleniyor. Tekel'in Alkollii igkiler bo-
lumununyiizde 100 oranndaki kamu
hisselerinin ozellegtirilmesi amaclyla
aErlan ihalede en yuksek teklifi, 292

lnilyon dolar bedelle Nurol-Limak-
Ozaltrn:Tiitsab Ortak Girisim Grubu
vermigti. ihale komisyonu ise gerekli
de$erlendirmeyi yaparak, en yiiksek
teklifi veren Nurol-Limak-Ozahrn-Tut-
sab Ortak Girigim Grubu'nun 'ka2a-
nan firma' olarak Ozellegtirme Yuksek
Kurulu'na bildirilmesini kararlastrr-
mqh.

AA - IZMIR - lzmir'e, yeni bir sigara
fabrikasrnrn kurulacalr belirtildi. Lirb-
nan asrlh ABD vatandagr Threk Kauti-
ni, bin metrekarelik yatrnm alanl iEin
Ege Serbest Bolgesi Kurucu ve igletici
A.Q. ileanlagtr.
Ege Serbest Bolgesi'nde larracafr
fabrikada, lzmir ve gewesinden aldlfr
tutunleri igleyerek lfuzey Afrika tilkele-
rine ihrag edecefi belirtilen Kauti-
ni'nin, Yunanistan'da da bir sigara fab-
rikasmrn bulundufu ifade edildi. Ub-
ya lideriMuammer Kaddafi'nin o!lu-

nun arkadagr olarak bilinen r€ tern-
muzda Qrralan Saray'nda evlerren
Kautini'nin, Tiirkiye'de yine lt.Iz€V Af-
rika pazanna yonelik gda Urctimi ),ap-
mak trzere serbest bolgdede il€t{im
iqinde bulundugu ilade edld- lunk'
de halen Philip Monb Sabancl Japan
Tobacco Interrnti<xral ve Britistr Ame
rican Tirbacco fireti5n yapryror.

HURRIYETz7.12.2ffi3

Gkel Genel Miidiirii Sezai Ensari, ku-
rumun bu yh 6 katrilyon lira civarnda
ciro ve 250 trilyon lira karla kapataca-

lrm bildirdi. Sezai Ensari, Tekel'in
ozellegtirilmesinde Genel Mridtirli.ik
olarak uzerlerine dugen gorevi yaphk-
lannl, hiEbir hatalarr bulunmadt$rnr
belirterek, gunlan soyledi: "O.zellegtir-
me bir suregtir, zaman alrr. Ozellege-
celiz diye, artrk Tekel Genel Mtidurlu-
fu'nti kendi haline brrakacak durum-
da defiiliz. B planr qeklinde mi olur, bi-
zim kafamrzda bulunan diler projeleri
hayata gegirme anlammda mr olur,
biz Gkel GenelMiidurlulti olarak on-
lemlerimizi alryoruz. Sigara uretimin-
de ataklanmn, adrmlanm n atacafiiz.
Bundan hiE kimsenin kugkusu olma-
srn. Tekel'i kendi haline brrakmayaca-

!v. Pazar payrnda ozellikle dugiiglere
sebep olacak engelleri aEacaiz. Tekel
sahipsiz defil."
Ensari, yeni markalar, varolan 0retimi
gi.iglendirmek, kalitesini artrrmak, da-
ha gok talep olan irrtinler bazrnda pi-
yasayl doyurmakanlammda daha faz-
la uretme, yeni urunlerin de piyasaya
sokulmasr ba!lamrnda gahgmalar
yaptrklarrm aktararak, "2004 yh igin-
deyeni markave ririjnleri mutlaka go-
recefiz" diye konugtu.

$ubatta alkolii brrakryoruz
Sezai Ensari, ozellegtirme ihalesinde
292 milyon dolara satllan Tekel'e balh
Alkollti lEkiler Sanayi ve Ticaret
A.$'nin Nurol-Umak-Ozaltrn-Tritsab
Ortak Girigim Grubuna 20 $ubat
2004 tarihine kadar devrinin soz ko-
nusu olacafrnr belitti. Ensari, "20 $u-
bat'tan sonra biz artlk alkollu igecek-
lerin hiEbir dah ile ufragmayaca!2.
Yeni alan konsorsi)rum, bu konuya
artrk hakim olacak" dedi.

Bu topraklar benim
Igindekiler de
Hakkeden benim
AIrum terlemese de
Esas olan tenim
Ozgesi nafile kafile
Ben her geye gerelim
Lazrmsa ben getirir
Gottirurum hem de

Quvalla kamyonla
Canlm isterse
Onu da harcarrm
Olmasa da cebimde
Kimse olamaz benden ak

Qarprtrr Eurputur;
Atanm gamurumu
Leke gitse izi,

Kdn da bana kahr
Ben her geyim
Her gey dolal neferim
Bir tug kadar uzalrm size

Boya kokusu kadar yakm
Thnrmlyorum mu dedin ?

O vakit

Qrkart beynini ki
Bog yere eskimesin
Benim igin mahzuru yok
Kryamete kadar
Dinlenmesinin
Kimse merak etmesin
Sizin yerinize de ben diigunur
Thgrmr, gotururiim
Zaten genel geEerdir benim
gortigiim
Takdim edeyim iki gozum
Ben Beyaz Turk0m.

zAMAri ti.tz.zoos
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. 5 Kasrm 2003 tarihinde Tekel' in
ozellegtirilmesi hakhnda Anadolu
Ajansr Dernelimizin goriiglerini al-
mak uzere Yonetim Kurulu Bagkanr-

mrzla gorugm0gtiir.
. 6 Kasrm 2003 tarihinde CNN Tilrk
televizyon kanahnda yaynlanan Meli-
ha Okur' un sundufu canh yayrnda
"Ogle Yemefii" programna katrlan
Yonetim Kurulu Bagkanrmz H.Vahf
MERCIMEK, Gkel' in ozellegtirilme-
sinde verilen teklifler hakl<rnda dernek
goruqlerini aktarmlgtrr.
. Vne 6 Kasrm 2003 tarihinde NTVve
Ulusal TV' de Tekel' in ozelleqtirilmesi
konusundaki diiguncelerimiz Yone-
tim Kurulu Bagkanrmz taraftndan

;iit*:i-.n;i',:,':'.'ii!l'it .it :.':, ,::::'':i: ':

Canh Yaynda ifade edilmiqtir.
. 7 Kasrm 2003 tarihinde T0h-rn

Platformu, Tekel Sigara Sanayi A.$.
ve Alkollil igkiler Sanayi A.$. hakkrnda

verilen teklifleri ve Tekel' in T0rkiye
Ekonomisine kathstnr ifade eden 30
Numarah Bildiri, geniq bir katrhm ile

basrna aErklanmrghr.
. 27 Kasrm 2003 tarihinde Manisa ili

Gordes ilEesinde duzenlenen "Tttt0n"

konulu panele, Dernelimiz Yonetim
Kurulu Baqkanr H.Vakrf MERCiMEK,

Manisa Milletvekili Hasan Oren ve

Qordes Ziraat Odasr Bagkanr katrlmrg-

trr. Panelde Yonetim Kurulu Bagkanr-

mz, ekici tutun piyasalarr ile ilgili ola-

rak Dernefimizin goruglerini uretici-
lerle paylaqma firsatr bulmugtur.
. Yonetim Kurulumuz, 4 fualtk 2003
tarihinde Bahkesir' de qahgan meslek-

taqlarrmrzr ziyaret ederek Tekel' in 6zel-
legtirilmesi konusundaki geligmeleri

defierlendirmigtir.
. 10 fuahk 2003 tarihinde Yonetim
Kurulumuz Denizli' de, tespitlerde go-
revli arkadaglartmtzrn da katrhmr ile

bir toplantr yaparak bu seneki uretim
durumu, Tekel' in sektordeki yeri ve

geleceli ile ilgili goruq ahg veriginde

bulunmuqtur.
. ZiraatMi.rhendisleri Odasr lzmir $u-
besinin Olalan Genel Kuruluna kail-
larak bir konugma yapan Yonetim Ku-

rulu Bagkanrmrz, Tekel ihalesi ve Ozel-

legtirilme s0reci hakkrndaki kaygr ve

diiguncelerimizi toplantrya kattlan de-

legeler ve siyasi parti temsilcileri ile
paylagmrgbr.
. 17 tuahk 2003 tarihinde TRT 3 tele-

vizyon kanahnda canh olarak yaynla-
nan " Bu Topralrn Sesi" programrna
Yonetim Kurulu Bagkantmlz telefon
ileballanmrytrr.
. 24 Arahk2003 tarihinde TRT 3'teki
aynl programrn ikincisine de telefon
ile katrlan Yonetim Kurulu Bagkantmz
" sozleqmeli Ttitun dretimi " ile ilgili
olarak uygulamadaki eksiklikleri ve

dugiincelerimizi dile getirmigtir.
. 23 fuahk 2003 tarihinde Aydrn' da
gorev yapan meslektaglartmtzt ziyaret

eden Yonetim Kurulumuz, mesleki

sorunlarrmrzr ve gelece$e doni.ik kay-

gilanmrz arkadaslanmzla paylagarak

raprlrnasr gerekenleri de!erlendir-
migtir.
. Yonetim lfurulumuz 9 Ocak 2004
tarihinde Ankara 1a giderek. Tutun,
Tiitirn Mamullerive Alkollii iqkiler Pi-

yasasr Duzenleme lfurumu'nda galt-

gan meslektaglanmzla gorirgerek fikir
ahgveriqinde bulunmugtur.
. Aynr gun Tutun Kurulu Bagkanr Sa-

yn Niyazi ADALI ve Kurul Uyesi Sayn
M. Naki HOCAOGLU' nun yanr srra

Kurum Baqkan Yardtmctlan ve baa
idareciler ziyaret edilmigtir.
Sayn ADALI ile yaprlan gortqmede,
Ozel Sektorde yeteri kadar Tutirn
Eksperi istihdam edilmemesinin yant

srra yetkisi olmayan kigilere ekspertiz
yaphrilmasrnrn engellenmesi konusu
da gtindeme getirilmigtir. Ayrrca 20

Kasrm 2003 tarihinde Resmi Gazete

de yaynlanan, Kurum'da " Uzman ve

Uzman Yardrmclsl " olabilme gartlannt

belirleyen Yonetmelik ve sonraslnda
Anayasa Mahkemesi' nin 4733 sayh
Kanununun " Kurum Personelinin
emeklilik ve ozluk haklart ile ilgili"
maddesini iptal ettigi karan hattrlatt-
larak muhtemel geligmeler sorulmug-
tur. Sayn ADALI, iptal karan sonrasl,
Kurullarla ilgili " QerEeve Kanunu"
olarak adlandrrrlan kanunun grkmast-

nr beklediklerini, durumun bu kanu-
nun grkmasrndan sonra deferlendiri-
lece!ini ifade etmiglerdir.
. 9 Ocak 2004 tarihinde Ozellegtirme
idaresine gidilerek Gkel Yonetim Ku-
rulu Uyesive Ozellegtirme idaresi Pro-
je Grup Bagkanr Sayrn Ayhan SARISU

ile gorugulmtigtur. Qoruqmede Tekel'

in ozellegtirilme si.ireci, muhtemel ge-

ligmeler ve Tekel Yaprak Tttun A.S.
nin gelecefi konuqulmugtur. Sayrn

SARISU Yaprak Tutunun Tartm Ba-

kanhlrna baflanmasrnrn soz konusu
olmadrfrnr, Sigara Sanayinin ozelleg-

me s0recine balh olarak bazr proj'eleri

oldufunu, Yaprak Tutunun yeniden
yaprlandrrrlacafrnr, sektore ttitttn te-
min eden kurulug haline getirilip ozel-

legtirilmesini dugundtiklerini ifade et-
miqlerdir.
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Mugla Yaprak Tutun igletme Miidurlug_q
kadiolu meslektagrmrz Salih Murat ELQI
ileYasemin Hanrm 28 Kasrm 2003 tarihin-
de evlenmiglerdir.ELQI Eiftini kutlar yaqam
boyu mutluluklar dileriz.

izmir Yaprak Tuti.in tgletme Mndilrlugu
kadrolu meslektagtmz Turan ERGIN ile

Hanife ESKiER Hanrm 15 tuahk 2003
tarihinde niganlanmrglardrr. Geng Eifti kut-
lar yagam boyu mutluluklar dileriz.

FilTYIRLI

1963 yhnda Ktitahya' da do!-
au. itXve Orta odrenimini strast

ile Kemalpaga (lzmir), Tirrgutlu
ve Ktitahya' da tamamladr.
i.u.o.n TE.Y.O.' dan Tuttin
Tekn. Muh. Olarakmezun oldu.
i. U. it<tisat Fak0ltesi'nde Mas-

ter efiitimini tamamladr. Thnm

Kimyasallan, Kimyasal Pestisit-

ler ve T0ttin Endustrisinde Is-

tihdam uzerine bilimsel maka-
leleri bulunmaktadr. Evli ve 3

Eocuk babasrdrr. Ingilizce bil-
mektedir.
Gkel Yaprak T[tun Ticareti ve

igletmeleri M0essesesi mudtir-
lilgune atanan _meslektaglmz
Mustafa ERDOGAN beYe Yeni
gorevinde Baganlar Dileriz.

Samsun YaprakT0t0n lgletme Mudurliig0
kadrolu meslektagtmz Muktedir $EN-
TdRK ile Dilber hanrmrn krzr Dilber Beyza
30 Nisan 2003 tarihinde dunyaya gelmiq-
tir. $ENTURK giftini kutlar, Zeynep Beyza'
ya salhkh uzun biryagam dileriz.

Meslektagrmrz Unal OCAK ile Emel hanr-
mrn ollu Turan EFE 20 Ekim 2003 tari-
hinde dtinyaya gelmigtir. OCAK Eiftini kut-
lar, 

-Iuran EFE ye sa$hkh uzun bir yagam
dileriz.

OLTUN
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