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Tekel Cenel Miidirrltigii 12

meslektagtmlzl, Virginia ve

Burley tutunlerinin Yetigtiril-
mesi konusunda, iginde bulun-
dulumuz mevsim gereli krnm

ve kurutma devreleriile mevcut
tesislerin incelenmesi ve bu

konudaki elitim ve bilgilerini
artrrmak i.izere 06.09'2005
tarihinden itibaren 10 g0n sure

ile ortalr oldulu REYTEK

Tirttn SanaYii ve Ticareti A.S'

Firmastna ait Duzce ve AdaPa-

zan'nda bulunan tesislerinde
gorevlendirmigtir. Yaprlan EahS-

malarda tarla, ktnm ve kurutma
agamalart fiili katrhmla gozlen-

mig, fidelik, dikim (gagrrtma),

tarla agamaslnln ilk bolumu ile
ilgili bilgiler ise (tarla surumii,
gi.ibreleme, gaPalama, ilagla-

ma, tepe krnmr) teorik olarak

anlatrlmrgttr. Duzce ve AdaPa-

DENEME

zan'ndaki Virginia - BurleY tti-
tunlerinin yetigtirilmesi ve kuru-

tulmast Eahqmalanna Gkel Y.T

igletmeleri ve Ticareti Muesse-

sesi Mudurltigu kadrolu mes-

lektaglanmzdan; Teoman OZ-
qELiK, Selami !OMERT

Engin SEVILiR, Nail ACEI
Haydar. AYDEM|R, Sigara
Sanayii Igletmeleri ve Ticareti
A.S. Genel Mtidurliigunden;
Aydrn YAVUZ, Bursa Y.T.

iqletme Mudurlulunden; Savaq

SEYHAN. Bandtrma Y.T.

Igletme Mudurltrgunden; Neca-
ti GENq, HamdibeyY.T igletme
Mudurlugtinden; Alper YAN-

CAR, Bahkesir Y.T iqletme Mu-
durltrg0nden; Metin GULE$ql,
Akhisar Y.T Igletme Mtidur-
lii$unden; M. Ali ACAR,

i KrrkagaE Y.T lgletme Mtrdur-
hi!0nden; Ilyas YALQIN kattl-

mrglardr.
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MERHABA
T[m okryucularrmza yeni bir biiltenle merhaba dryoruz. dke g0ndemimizdeki
pgunluk ile beraber bizlerin giindeminde de son donmelerde oldukga srcak ve ciddi
olaylar yer almaktadrr. Bunlardan baalarrna bu siitunda deginerek , d0g0ncelerimizi
ifade edecegiz.
Tekel A.$. Genel M0d0r0 sayn Sezai ENSARI gorevinden aynlrruqtrr. Kendisine
hizmetlerinden dolay tegekkiir eder, bundan sonraki gorevlerinde baqanlar dileriz.
Bilindigi gibi son donemde sigara harmanlarrndaki vergi orarunda yeni bir dtrzenlemeye.
gidilerek Trirk Tiittin oranr yiiksek olan harmanlara saglanan vergi avantajlna son
verilmigtir. Bu kadarla da kahnmamrg en dugrik fiyath sigara grubuna sabit vergi
uygulanarak % 100 Tiirk tritriniinden olugan bu grup sigaralara ve Turk hitirnctiliif0n0n
gelecefine b0y0k darbe vurulmugtur. Kendi rinin0ne ve insamna bu denli zarar veren bir
karan Erkarmann sakrncalanm hiik0met yetkililerine anlatmaya gahgtrk ancak sonuE
alamadrk. Bu duzenlemeyi grkaranlar ve Erkmasr agamasrnda sessiz kalan ilgili taraflar
oniimuzdeki s0regte yaptrklarr hata ile yiizleEeceklerdir. Bu siiregte sektortin baltmsz ve

diizenleyici kurumu TAPDK'mn, kamuoyunu bilgilendirmek adrna dahi olsa en ufak bir
agrklama yapmamaslm anlamak mumkun defildir.
T0rkiye'de tiretilen yerli $ark tipi t0tunlerden yaprlan sigaralar ile diler tiitiinlerden
yaprlan sigaralara, eski d0zenlemede oldulu gibi iki veya ug kademeli farklt vergi yaprsr

olugturularak uygulanmahdrr.
4629 sayft Bazr Fonlann Tasfiyesi Haklcnda Kanun ile yururlukten kaldmhp aynt

Kanunun gegici 1/a maddesi hukrnu EerEevesinde yeni bir dirzenlenme yaprhncaya
kadar ahnmaya devam edilen tirttrn fonu da kaho birvergihaline ddnugtiirtrlmelidir.
Aynca, Turkiye'de sigara ureten firmalara, Trirkiye'den belirli oranlarda tirttin satrn alma
zorunlulugu getirilmelidir.
TAPDK adna 20O4 urunti Uretici Titunleri Kataloga Dayah AErk Arhrma Yontemi ile
Batrnan ve Adryaman'da yaprlan ahm galgmalannda Teket Y.T igletme M0durlugti,Oz-
Ege,European Tobacco T0tirn Eksperleri ve TAPDK uzmanlarr meslektaglarrmrz bagarrlt

1 bir E.h$maya imza atmrylardrr. Bu gahgmalarda gorev alan Tekel Eksperleri ve TAPDK
uanam mesleKaglanmrzrn ozl0kve sosyal haklarr arasrndaki uEurum aynl gartlarda aynl
igi yapan meslektaglarrmE arasln da srkrntr yaratmlStr. Bundan sonra yaprlacak bu tiir
Ealqmalarda TAPDK ve Tekel yetkililerinin bu konuda bir araya gelerek optimal gartlarrn
tesis edilmesini sallamalanmn yerinde olacagr kanaatindeyiz.
Gegen yrl Tekel A.$. de gahgan baa meslektaglarrmrz bir ylhk rotasyon kapsamrnda Do[u
ve Guney Dofu bolgelerine atamalarr yaprlmrgtr. Umit ederiz ki btiltenimizi hazrrladrlrmz

Eu gunlerde, verilen s6zler tutulur ve bu 0yelerimiz geri donerler. Bu yl da Tekel A.$.
gahgan bazr meslektaqlanmzrn bir ylhk rotasyon kapsamrnda atamalan yaprlmrgtrr. Bu
atamalarrn, birltenimizin bu saysrnda Resmi Gazeteden ahntr yaptrlrmlz 4046 saylr
yasada yaprlan degigiklikten once olmasr ve atama doneminin gegmig olmasr
dugtiniildrig0nde hukuki aErdan dolrululu tartryrlabilecek bir uygulamadrr. Atamalan
yapilan meslektaglarrmrzrn hangi kriterlere gore seEildili her zaman oldugu gibi
belirsizlilini korumaktadrr!
Istihdam fazlasr personel olarak baqka kurumlara atanmlg meslektaglarrmzrn bazilarr
yiirutmel durdurma kararr almrElardrr. Umut ederiz ki, bu meslektaglanmz davalarrnda
diledikleri nihai sonuca erigebilirler.
6-7 Ekim 2005 tarihinde DPT tarafrndan d0zenlenen 9.Kalkrnma Plam eercevesinde
"iEki, Tutrin ve Tut0n Ur0nleri Sanayii" ihtisas Komisyonu qahqmalanna Dernelimizi
temsilen Genel Selaeterimiz Sabahattin BATUR ve Tutun sektorfi ile ilgili tez gahgmasr
igin Dernelimizde bulunan ABD Rice dniversitesi Antropoloji Doktora"ofrencisi Ebru
KAYAALP katrlmrqlardrr. Bu gahgmalarda, Trirktutun0 ve tiit0ncrihilii igin hayrh kararlar
alnmastnt diliyoruz. Bu komisyonun Eahgmalarrna dernek olarak DPT miistegarhlrna
yazdrQttr'rz yazr neticesinde son anda katrlabilmiqtik. Yine sektordeki dnemli
temsilcilerden Ege..Ttltiin ihracatErlan Birligi de son anda Eahgmalara dahil olmugtu.
9.Kalkrnma Planr Ozel Ihtisas Komisyonlarrmn olugturulmasrna iligkin 2005/18 sayrh
Bagbakanhk Genelgesinde de "Bu uygulamada, belirli konu baghklan altrnda,
alanlannda uzman Eegitli kamu,ozel kesim ve sMl toplum kuruluElar temsilcileri ile
akademisyenler bir araya getirilerek gahgmalar yiriitulmeli ve planlarrn olugumunda
dikkate ahnmaltdr" denilmektedir. Sektordeki yetkin bir siviltoplum kurulugu olarak, bu
konuda DPT yetkililerinin komisyon uyelerini olugtururken daha duyarh olmalarnr
bekleme hakkrmrz oldulunu belirtmeden gegemeyece$iz.
Ayrrca Tekel Sigara Sanayii Genel Mridtirl0g0ne atanan Sayn S.Selman TdML'a yeni
g6revinde baganlar dilerken, Ti.irk tuttn ureticisinin en onemli destegi olan Tekel Sigara
Fabrikalarrnda kullamlan yerli t0tun miktanm bugunkii seviyeden daha yukarrlara
gdturecef ine dair la.rwetli inancrmrzr belirtmek isteriz.
Dernejimiz Y6netim l(rrulu Bagkam Sayn Yilmaz TEKAY'a gegirdigi rahatsrzhk dan
dolayr geEmig olsun de4acil Eifalar dileriz' 
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. Gtinderilen yazrlar yaynlansm veya yaynlan-
masrn iade edilmezler.

. Yazrlardan veya gevirilerden dolacak sorum-
Iuluklar yazr sahiplerine aittir.

. Yalnnlanan yazrlardan kaynak g<isterilerek
almh yaprlabilir.

. Reklam fiyatlarr ve gartlarr anlagmalarla belir-
lenir.

. Dergimiz iig ayda bir grkar.
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GUNDEM
G0ndemimizin en onemli konusu Tiirkiye'nin yeni yolu AB miuakere s0recidir. Cor0gmelerin
ucunun agrklfr, AB'nin hazmetme kapasitesi tarhgmalan arastnda 3 Ekim tarihi gegilerek

0lkemiz miizakere surecine girmigtir. Gerek gimdiye kadar gerekse gimdiden sonra yaprlacak

dayatmalara karEr milletimizin hazmetme kapasitesini ise on0muzdeki siireg g6sterecektir.

Miizakereye baglamlacak ilk altr baghktan bf tanesi de tanmdrr ve 5 fuahkta goriigmeler
baglayacaktrr.2006 yhnda da AB muktesebah ile tryrlm dirzenlemeleri igin tarama siireci
baglayacaktrr.
Tarrm Bakanhfrnrn, uzmanlE ilgili diger kururnlarla fapbE ortak Ealtgmalardan grkan taslakta,

Polonya'da uygulanan modeli omek atdrklan aniagrlmaktadr. Bu iilke tartmda istihdam edilen
ntrfus ve tanmln ekonomideki yeri aqrsrndan iilkemide benzerlik gostermekle birlikte yetigtirilen
iiriinler aErsrndan farkh paralelde olmamz ,olEtit olarak altnmast tartrgrlabilecek bir ulkedir. Tartm

Bakanhgr bu Ealqmasrnda, Jbnm ve Krrsal Kallanma Kurumu ile odeme ve mudahale kurumu
iglevini yerine getirecek Tanm Piyasalarr D0zenleme Kurumu(TPDK) adrnda iki yaprnrn

olugturulmasrm onermektedir. TMO'nun da ddeme ve mudahale kurum yaprsrna donugtiir0lerek
TPDK nrn yerini almasrmn dtiEunuldilgri bu Eahgmalarda; yaprak tiitrin sekt6rii diler tanm
tirtinleri eg tutularak aym gerEevede degerlendirilmig,tut0nde sadece mudahale ahmlartntn geEig

doneminde TAPDK (TutUn , Tiittin Mamulleri ve Alkolltl lgkiler Piyasasr Diizenleme l(rrumu)
tarafrndan yaprlmasr 6nerilmigtir.
Ancak AB'nin 6numtizdeki stiregte tarrm iiriinlerindeki prim destelini kaldrracalrnt duqunerek
yaprak ttitun sektoriin0 delerlendirirsek, prim odemesinden vazgegilen AB tilkelerindeki ttit0n
ekicileri tiitiin tarrmrndan biiyuk oranda vazgegecekler ve sigara girketlerinin hammadde t0t0n
maliyetleri artacaktrr. Bu da iilkemiz t0tunciihilii agrsrndan ciddi bir ihracat gansr oluEturabilir. Bu
nedenle boyle bir selddrun, AB'nin bazr ulkelerinin de uyguladrlr gibi ayn yaprlandrrrlmasr

gerekmektedir.
Tanm Bakanhlrmn bu taslalrndaki diler bir yanhE ongorii de gudur; yaprak t0tiin sektdril
iilkemizde gegmigten bu yana diler tarrm uriinlerinden ayrr delerlendirilmig ve ayrr

yaprlandrrrlmrgtrr. TMO'nun bu sektorde gegmi$ten bugtine en ufak bir deneyimi ve teknik
yetertiliii bulunmamaktadrr. Aym taslakta t0ti..rnde mridahale ahmlarr igin TAPDK onerilmektedir.
Bilindigi gibi bu kurum da rilke Eaprnda yeterli organizasyona sahip degildir. Sodegme drgr

ttitgnlerin katalo$a dayah ahm satrmr dahi Tekel Yaprak Ti.itiin Muessesesi gdrevlendirilerek
gergeklegtirilmektedir.
Sonug olarak daha 6nce muteakip defalar ifade ettilimiz gibi yaprak t0t0n sekt6rtiniin m0dahale
ve 6dime lrurumu olarak ayn yaprlandrrlmasr gutek-"ktedir. TEKEL Yaprak Ttit0n iElt. ve Tc.
Muessesesi Miidrjrliilri bu konudaki deneyimi ,donarumt ve yeterli teknik kadrosu ile bu.
doniigumir sorunsuz sallayabilecek tek kurumdur.
4733 sayh yasanrn daha iglevsel hale getirilebilmesi igin gerekli degiEikliklerin yaptlmast

gerekmektedir. Bu yasa degiEikligi Eahgmalarrnda, sektorun her kesiminden temsilcilerin ve sMl

toplum kuruluElannrn katrhmr sallanmahdrr.
AB'ye kairhm s0recinde gerekli olan geffaflrlmrn sallanabilmesi igin, T0rkiye'deki sigara 0retim,

tiiketim ve pazar paylan bilgilerinin kamuoyuyla paylaErlmasr gereklidir.

1177 sayh eski tutun kanunu ytiriirliikteyken, t0t0nle ilgili veri tabaruna sahip olan TEKEL

tarafindan yaynlanan yrlhk enformasyon biiltenlerinde her tiirl0 istatistiki bilgi yer almaktaydr.

4733 sayh yasarun yuriirluge girmesinden sonra bu bilgilere ulaEllamamaktadr. TAPDK bu

konuda gerekli hassasiyeti gostermelidir.
Ayrrca Tiirkiye'de faaliyet gosteren tijttn igleyicileri(firmalarr) kapasitelerine g6re telmik eleman
galrytrrmamalCa, mevcut yasanln hukmtinil aErkga gifnemeKedirler. Bu, hem teknik egitim

ihig 1EYO (fiitun Eksperlili Ytiksek Okulu) mezunu iiyelerimizin hak kaybrna sebep olmaKa,

hem de liyakatsiz insanlann sektorde Eahgmasrna neden olmaktadrr. Bu konuda seK6r0n

dtizenlemesinden sorurnlu olan TAPDK mn gerekli denetimi yapmasr gerekrnektedir.

Tiitgn sekt6riinun daha egitimli ve nitelikli ig gtrc0ne sahip olabilmesi igin, Celal Bayar

dniversitesi TOtOn Eksperligi Y0ksek Okulu dgrrencilerine t0ttrn ve tlti.rn mamulleri ticareti yapan

girketlerden burs verilmesi tegvik edilirken aym zamanda Tirkiye'nin en fada ihtiyag duyd1gY,

ionusunda aragtrmacl, iyi yetigmig atrademisS'en temini hususunda da TEYo ve CBU

Rek6rltiltintin ttitiin konusunda Yiiksek Lisans ga\malanmn baglanmast igin gerekli

diizenlemeleri yapmahdrrlar.
Bilindigi gibi, tilkemiz 3 Ekim'den itibaren AB mizakerelerine baSlayacakilr T0t0n ve tiitiin
*u-q1eiige ilgili miizakerelere hazrrhk gahgmalannda tirtun sekt6run0n tiim temsilcileri ve sivil

toplum 6rgtifleri yer almahdu.
fabii t4 iilliemizi y6netenler, AB strecinin nihai sonucunun olutrlsuz olabilecelini de diigtnmek
ve bu alternatifi de dikkate alarak uyum projelerini hayata gegirmek zorundadrr. Aksi takdirde
glkacak olumsuz geligmelerden gerek sektor0miiz gerekse 0lkemiz ciddi kayplara
u!rayabilecektir.

Yonetim l(rrulu
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IVIUZAKERE KURALLARI
1. Muzakereler, Turkiye'nin liyakatma
dayanrr ve hra, Turkiye'nin tiyelik
gereklerini kargrlama yonunde kay-

dettigi ilerlemelere baghdrr. AB do-
nem baqkanr ulke ya oa AB Komis-
yonu, hangisi uygunsa. Ka:a- organl
AB Konseyi'ni devamh olarak biigilen-
dirir. Boylece AB Konseyi durumu
duzenli olarak kontrol altrnda tutabilir.
2,.\-B. kendi usttne dugenler gerEe-

v es.: : : :-. -zakerelerin sonuca ulagil-
nl: as - : ;=:ekl: s- : :- -: karqrlanrp

ka:-..:-*:::: - . :. -:" iginde
r--.-- - - ^'1,.A= : ::. : -:' :Jlu

- - : - :-.-: {apasitesi de gcz

: : - :"'.. :;er Turkiye'nin tu:r
-' -- -,-:iderini taman.e:

" :-:.i.,:-.Jmda olmadti::
. :-i: -Jrkiye'nin muni{-:.
:- ;-:- bag ile Arr-:a
- : : ::.anmaSt Saglan:ra-

. ". -e tsirlifin ve iiye der'.et-
,i;- :,c. srirekli enteEla+'on
- ;-qlendirmelidir. Birligin

- . --<inli[ini korumak igin her

t0rlu Eaba sarf edilmelidir. 1993 Kop-

enhag AB Konseyi toplanttstnm son-

uglanna uygun olarak, Birlifiin bir
yandan Avrupa entegrasyonunun
momentumunu korurken ote Yandan
Ttirkiye'yi oz0mseme kapasitesi, hem
Birligin hem de T0rkiye'nin genel

menfaati aEsndan goz onune ahn-

masl gereken onemli bir noktadrr. Ko-

misyon muzakereler sraslnda bu ka-
pasitel 2004 Ekim kararlartna uygun
olarak izleyeceKir.
4. Muzakereler, T0rkiye'nin 1993'te
Kopenhag'da AB Konseyi'nce belirle-
nen siyasi kiterleri, ozellikle de daha

sonra AB Antlagmasr madde 6(1)de
kabul edilen ve Gmel Haklar $artrnda
ilan edilen kriterleri yeterli olgude
karqrlamaslna dayanarak agrlmrgtrr.

AB, Turkiye'den reform siirecini sur-

diirmesini ve ilgiliAvrupa iEtihadr da

d6hil olmak iizere ozgiirluk, demok-
rasi, hukukun ustunlufiu ve insan
haklarrna ve temel ozg0rliiklere saygt

ilkeleriyle ilgili olarak daha fazla

iyilegme sallanmasr yontnde Eabala-
maslnr, ozellikle igkence ve kotu mua-
meleye kargl mucadelede srfrr tole-
rans politikasryla ve ifade ozgurl0fiu,
din ozg0rlu![, kadm haklart, sendika
haklannr igeren ILO standartlan ve

azrnhk haklanyla ilgili hiiki.tmlerin
uygulanmasrnda mevzuatr ve uygula-
ma tedbirlerini pekigtirmesini ve
genigletmesini beklemektedir. Birlik
ve Turkiye yogun siyasi diyaloglarrna
devam edecektir. Bu alanlarda,
)zellikle temel ozgurlukler ve insan

aklanna tam saygl konulannda
'' :edilen ilerlemelerin geri donul-
-' . :':ri ve tam ve etkin bir gekilde

-. :- :-:.-raslnr sallamak iEin, ilerle-
:- i .' ' , *-,isvon tarafrndan yakrndan
r =--- : : -:. ?'fl edecek olup, Kom-
sl : - .," - -:::: ve 2004'teki raporu

---= a a:ak, duzenli arahk-
r' - 12 :-- :aporlannt KOnSeye

S-:::.a. -. :-,=- :::lleye gagrllma<-
iea,:.
5.Bl:ilg": :e-e -, ri:si,.:a: :::u:-
ii<. ce::-.:r:a-.- -sa: - ir',3t,1,d \'€
tcmcl nzr - -. =-= - - L .l.
LLrlrLl v4_ee-. -\'=-.J- rC llUN-

ukun rjstuniuc- -. <etennin Tijrhye'de
ciddi ve rsrarh bir ;ekiide ihlal edilmesi
durumunda. Komisyon, kendi inisiya-

tifiyle ve1'a iiye devletlerin iigte birinin
talebi uzerine. muzakerelerin askrya

ahnmasrnr onerebilir ve mi.izake-
relerin tekrar baglamasr iEin kargl-
lanmast gereken koqullara yonelik
tekliflerde bulunabilir. Konsey, Turki-
ye'yi dinledikten sonra, muzakerelerin
askya ahnrp allnmamasl veya muza-

kerelerin yeniden baglamast igin
aranacak kogullarla ilgili bu t0r bir
oneriyi nitelikli Eolunluk esasrna gdre

kararlagttracaktrr. Uye devletler, Hu-
kumetler arast Konferanstaki genel

oybirligi gartmdan balrmsrz olarak
Hukumetler arast Konferansta Kon-

sey karartna uygun olarak hareket

edeceklerdir. Avrupa Parlamen-
tosu'na bilgi verilecektir. '

6.Miizakerelerin ilerlemesi, ekonomik
ve sosyal bir birlegme gergevesi

kapsammda Turkiye'nin katrhma ha-
arhk agamasrnda kaydettili ilerleme
ile 2. paragraftaki AB Komisyonu'nun
raporuna gore yonlendirilecektir.
* Uyelik iEin agafrdaki gerekleri
belirleyen Kopenhag kriterlerinin
yerine getirilmesi gerekir. O Demok-
rasiyi, hukukun tistunltifi.inu, insan
haklannr ve aztnltklara saygl ve

azrnhklarrn korunmastnt teminat altr-

na alan kurumlann istikrarr; o iqleyen

bir pazar ekonomisinin varhfr ve Birlik
iEindeki rekabetEi baskryla ve pazar

gugleriyle baqa grkabilme kapasitesi;
o Siyasi, ekonomik ve parasal birligin
amaglarrna uygunluk ve mukte-
sebatm etkin bir qekilde uygulanmast
ve yiiriit0lmesi iEin gerekli idari kapa-
site dahil olmak i.tzere, uYeligin
getirdigi yukurnlulukleri ustlenebilme
yetisi.
* Turkiye'nin iyi komguluk iligkileri
yonunde verdili agrk taahhut ve

henuz gozumlenmemig oian tum stntr
ihtilaflannr. gerekliginde Uluslararast
Adalet Di,,'anr nrn zorunlu yargrlama

1'etrusi ae cihil olmak uzere Birlegmig

"i .eiler Sarbna gore, ihtilaflartn sulh
,:.:-,ia halli ilkesine uygun olarak
qozume kavugturmayr taahhut et-
mesi;
* Kapsamh bir Eoziim igin uygun
ortamrn yarahlmasrna katkrda bulun-
maya yonelik adrmlar attlmast ve
Krbrrs Cumhuriyeti (Rum kesimi)

tl
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dahil him AB tilkeleriyle Turkiye
araslndaki ikili iligkilerin normal-
legtirilmesinde ilerleme kaydedil-
mesinin yant slra BM nezdinde ve
Birligin tizerine inga edildigi ilkeler
do!rultusunda, Tiirkiye'nin Krbns
sorunu iEin kapsamh bir Eozume
ulaqma gabalarrnr devamh olarak
desteklemesi:
* Turkiye'nin Ortakhk Anlagmasrnda
ve Ortakhk Anlagmasrnr tiim yeni AB
tiye devletlerini igine alacak gekilde
genigleten Ek Protokoliinde yer alan
ytikiimltiliikleri, ozellikle de AB-
Tiirkiye giimruk birlifine ve diizenli
arahklarla revize edilen Katrhm Ortak-
Itlntn uygulanmasrna yonelik yuk-
timl0ltikleri yerine getirmesi.
T.Ttirkiye, uye devletler ve birlik
tarafrndan kabul edilen tutum ve
politikalarla, (bu orgtitler ve duzen-
lemelerdeki AB ulkelerinin uyelikleri
de iginde olmak irzere) uluslararasr
orgtitler iEindeki kendi pozisyonunu
ve uEtincu tilkelere iliqkin politika-
lanm, kabhma kadar olan donem
iginde uyarlamahdrr. (10690/05
ETARG 35 kodlu ek metin - Konsey
kararryla Bagkanhk aErklamasr:
Mtizakere QerEevesinin 7. paragrafi
ilgili tum uluslararasr orgutlere veya
orgiitlere tiye 0lkelerin haklanna ve
karar alma ozerklifiine veya AB'ye uye
tilkelerin haklanna kargl kullamlacak
gekilde yorumlanamaz. )
S.Ttirkiye, tum diler katrhm muza-
kerelerinin sonuElarrm, katrhm zama-
mndaki haliyle kabul etmelidir.
9.Katrllm mtizakerelerine paralel
olarak, Birlik Ttirkiye ile yolun bir
siyasi diyaloga ve sivil toplum
diyaloguna girecektir. Kapsamh sivil
toplum diyalogunun amacl, halklarr
bir araya getirmek yoluyla karqrhkh
anlaygr artrrmak olac.akfi r.

MUZAKERELERINOZU
10. AB'ye katrhm, birlik sisteminin ve
birligin "miilrtesebail" olarak bilinen
lmrumsal EerEevenin getirdigi hak ve
ytkiimltiltiklerin kabulti anlamtna
gelir. Ttirkiye, bu miiktesebatr katrhm
zamanndaki geklile uygulayacaktrr.
Ayrrca, mevzua[n uyumlu hale getiril-
mesine ek olarak, katrhmm aynl
zamanda mtiktesebatrn zamanrnda

ve etkin bir gekilde uygulanmasr
anlamrna gelir. Miiktesebatrn igerdigi
bolumler:
* AB'nin iizerine kuruldulu antlag-
malarrn iEerili, ilkeleri ve siyasi
hedefleri;
* Antlagmalar uyannca benimsenen
mevzuat ve kararlar ve Adalet
Divanl'nrn iEtihadt;
* I(urumlar arasr anlagmala4 kararlar,
beyanatlar, tavsiyeler, krlavuzlar gibi,
yasal olarak ballaycr olan ya da
olmayan, Birlik EerEevesinde benim-
senmig diler belgeler;
* Ortak dqigleri ve g0venlik politi-
kalarr gergevesindeki ortak eylemler,
ortak tutumlar, bildirgeler, sonuElarve
diler belgeler;
* Adalet ve igigleri gergevesinde kabul
edilen ortak eflernler. ortak hrtumlar
imzalanan sodeqmeler, tavsiyeler,
beyanatlar ve diger belgeler;
* Bidik faaliyetterine iligkin olarak
Toplulugun. Toplulukla birlike uye
devletlerin, birligin ve kendi aralannda
uye devletlerin akdeuigi uluslararasr
anlagmalar. Trirkiye, katrhmdan
yeterli bir srire once mOktesebahn
Turkge'ye Eevirisini ve kathmdan
sonra AB kurumlannm gahgmalarmr

aksatmadan yerine getirmesini temin
edecek yeterli saylda yaah ve sozlti
gevirmeni elitecektir.
11. Sonuq olarak ortaya Elkan ve bir
iiye devlet olarak Ttrkiye'nin uymak
zorunda olacall haklar ve yiiktim-
Itiltlkler, Ttirkiye ile topluluklar arasrn-

daki tiim mevcut ikili anlagmalann ve
Turkiye taraflndan akdedilen, 0yelik
yiikumltiltikleriyle uyumlu olmayan
tiim diler uluslararast anlagmalann
sona erecefii anlamma gelir. Ortakhk
Anlagmaslmn miiktesebattan ayrrlan

htiktimleri. katrltm mtizakerelerinde
emsal olarak kabul edilemez.
72. Ttirkiye'nin mtiktesebattan
dolan hak ve yiiktimliiltikleri kabul
etmesi, m0ktesebatta belli uyarla-
malarrn yaprlmasrnr gerektirebilir.
Gerekti!inde muktesebatta belli
uyarlamalara karar verilirken, iiye
devletlerin mtiktesebail benimserken
uyguladrklarr ve o mtiktesebattn
ayrilmaz parga$ haline gelmig olan
ilkelel kiterler ve parametreler esas

ahnrr ve Turkiye'nin ozel durumlarr
goz onunde bulundurulur. Birlik,
zaman ve kapsam aErsrndan slntrlt
olmasr ve muktesebatrn uygulan-
masrna iliqkin olarak agkga tanrm-
lanmlg agamalan iEeren bir plan
egliginde olmasr koguluyla, gegici
tedbirler iEin Tt-rrkiye'den gelecek
talepleri kabul edebilir. ig pazann
geniqletilmesiyle ba!lantrh alanlar
igin, duzenleyici tedbirlerin hrzh bir
gekilde uygulanmasr gerektili ve
geEig donernlerinin krsa ve az sayda
olmasr gerektifii, buytik mali giderler
de ddhil olmak uzere ciddi Eaba
gerektiren kapsamh uyarlamalann
gerekli oldu!u yerlerde, uyum-
lagtrrmaya y6nelik strekli, aynntrh ve
butEeli bir planrn bir peirEasr olarak
uygun gegig di.izenlemeleri ongorii-
lebilir. Her haliikarda, geEig duzbn-
lemeleri Birligin kural ya da politi-
kalannda herhangi bir degigiklik
yaprlmasrru iEermemeli, bunlarrn sa!-
hkh bir gekilde iqleyigini bozmamah ve
rekabetin buyuk olgtide zarar gor-
mesine neden olmamahdlr. Bu
baglamda, Birligin ve Ttirkiye'nin
menfaatleri goz onrinde bulundurul-
mahdlr. Uzun geEig donemleri,
derogasyonlar , ozel duzenlemeler ya
da kahcr koruma hiikumleri, bir bagka
deyigle koruma tedbirlerine bir temel
olugturmak i.rzere surekli olarak emre
amade olacak maddeler dug0-
nulebilir. Komisyon bunlan, uygun
olan hallerde, kigilerin dolagrm
ozg0rltikleri, yaprsal politikalar ya da
tanm gibi alanlarda getirecefi
tekliflere dahil edecektir. Bunun yant
slra, kigilerin dolagrm ozgtirlii!0ntin
nihai olarak tesis edilmesine iligkin
karar alma sureci, 0ye devletlerin
bireysel olarak azami d0zeyde rol
oynayabilmesine olanak vermelidir.
Gegici diizenlemeler ya da koruma
tedbirleri, rekabet tzerinde ya da ig
pazann igleyigi trzerinde yaratacaklan
etkiler goz onirne almarak gozden
gegirilmelidir. Mi.iktesebatta yaprlacak
ayrrntlh teknik uyarlamalann, katiltm
miizakereleri srrasrnda belirlenmesi
gerekli delildir. Bunlar Ttrkiye ile
iEbirligi igerisinde haarlanacak ve
katrlm tarihinde ytiriirliige girmek

ti.t, {t :iliril i#;,#,#
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uzere Birlik kurumlarr tarafindan
zamanl geldifinde benimsenecektir.
13. Turkiye'nin Birlile katilrmmln mali
yonleri kabili tatbik Mali Qergevede
goz on0nde bulundurulmasr gerekir.
Bu nedenle, Tiirkiye'nin katlhmr Eok
biiyi.lk mali sonuglar do!ura-
bileceginden, muzakereler ancak
sonug olarak ortaya gtkacak olasr mali
reformlarla birlikte 2074'ten itibaren
baglayacak olan doneme iliqkin lfuIi
Qergevenin oluqturulmasrndan son-ra
sonuca ulagtrrilabilir.
1 4.Ttirkiye, katrhmdan ifbaren dero-
gasyona sahip bir uye devlet olarak
ekonomik ve parasal birtige kabkak
ve gerekli koqullan trarglayp l€rSla-
madrfirna yonelik olarak yaprlacak bir
degerlendirme esasnda l{onseyin bu
amaca yonelik vereceli karann
ardrndan ulusal para birimi olarak
Euro'yu benimseyecektir. Bu alandaki
diler mriktesebat katrhmdan itibaren
tamamen geEerli olacal<tr.
15. Ozgurliik, adalet ve giivenlik
alanryla ilgili olarak, Avrupa Birligine
uyelik, Tiirkiye'nin katrhmla birlikte
Schengen mtjktesebatr da dahil
olmak uzere, bu alandaki ttim
muktesebatr tamamen kabul etmesi
anlamrna gelmektedir. Ancak, bu
mtilrtesebatrn bir krsmr Turkiye'de
sadece, Turkiye'nin hazrr olup
olmadlfrna yonelik olarak yaprlacak
kabili tatbik Schengen de!er-
lendirmesine dayah olarak, ig srnrr-
larda kigiler rizerindeki kontrollerin
kaldrrilmasr konusunda almacak bir
Konsey karanndan sonra uygula-
nacaktrr.
16. AB, niikleer giivenlilin tum
yonleri de d6hil olmak uzere, yuksek
d0zeyde bir gevresel korumanln
onemine igaret etmektedir.
17. Miiktesebatr etkin bir gekilde
uygulamak amacrfa, ya da duruma
gore, muktesebatl katrhmdan yeterli
bir siire once etkin bir gekilde uygu-
layabilmek amacrfa, Ttirkiye m0kte-
sebahn tum alanlannda kurumlarmr.
yonetim kapasitesini ve idari ve yargl
sistemlerini; hem ulusal hem bolgesel
duzeyde; Birlik standartlarrna getire-
cektir. Bunun yaprlabilmesi igin, genel
drizeyde, verimli ve tarafsz bir sMl

hizmet anlaF$r 0zerine kurulmug, iyi
igleyen ve i$ilsarh bir kamu idaresine
ve bagrmsz ve etkin bir yargl
sistemine ihtiyaE vardlr.
MO"J{T(EREPROSEDdRLERi
18. lt{rizakerelerin esasr, bir tarafta
turn r,rye deietler diler tarafta aday
ulke drnak rlzere laraflarrn katrhmryla
bir Hulqirnetlerarasr Konferans'ta
ir.lmu.ilecektir
19. .{B KomisrTonu, Ttirkiye'nin belli
aianlarda muzakerelerin baglatrla-
bilrnesi isin ne derece hazrrhklr
olduiunil degerlendirecektir. AB
lfumts!,ontt. y,ine muzakereler sua-
srrda gund€rne gdmed en muhte-
mel olan sorunlann emarelerini
6nceden elde etrnek iEin, tarama
olarak adlandrnlan resmi bir siireE

EerEevesinde mtktesebatr inceleye-
cektir.
20. Tarama amaglarr Eergevesinde ve
tarama sonrasmda gerEeklegtirilecek
mtizakereler iEin, muktesebat her biri
belli bir politika alanrnr kapsayan bir
dizi baghga ayrilr ve bu baghklarrn
listesi ekte sunuludur. Muzakerelerin
belli bir baghlr hakkrnda Turkiye ya da
AB tarafrndan ifade edilecek gorugler
higbir gekilde bagka baghklarla ilgili
olarak takrnllacak tutumu etkilemez.
Aynca, muzakereler srrasrnda, krsmi
olanlar da dahil olrnak uzere, belli
baqlftlar uzerinde vanlan mutabakat,
t0m boliimler uzerinde tam bir
mutabakata vanlana dek nihayete
ermig sayrlamaz.
2l.Tiirkiye'nin katrhma yonelik kay-
dettigi ilerlemeler hakkrnda AB
Komisyonu tarafrndan hazrrlanan
duzenli raporlan ve ozellikle de
tarama slrasrnda AB Komisyonu'nun
elde ettifii bilgileri esas alarak, AB
Konseyi, AB Komisyonu'nun teklifi
uzerine oybirliliyle hareket ederek, bir
baghlm gegici olarak kapatilmasr ve
uygun oldulu yerlerde, baghfln
aEilmasr igin kargrlagtrrma olgiitleri
tespit edecektir. Birlik bu kargrlag-
tuma olgutlerini Ttirkiye'ye bildire-
cektir. Ilgili baghga bagh olarak,
ozellikle igleyen bir pazar ekono-
misinin varhfirna, meyzuatln mukte-
sebatla uyumuna, ve yeterli bir idarive
adli kapasitenin oldulunu ortaya

koymak iEin miiktesebatrn temel
unsurlarrnrn uygulanmaslnda tatmin
edici bir seyir izlendiline iligkin net
kargrlagtrma olEutleri bulunacaktlr.
llgili yerlerde, kargrlaghrma olgutleri
aynr zamanda Ortakhk Anlagmastnm
altrndaki taahh0tlerin, ozellikle de AB
- Turkiye g0mruk birligiyle ilgili olan
taahhirtlerin ve muktesebat gerEe-
vesindeki gartlan yanstan taahhiit-
lerin yerine getirilmesini de igere-
cektir. Mtizakerelerin genig bir stireyi
kapsadr$r hallerde ya da yeni
muktesebat gibi yeni olelerin dahil
edilmesi amacryla bir baghgi daha
sonraki bir tarihte geri don0ldtigir
hallerde, var olan kargrlagtrrma
ol gutleri guncellenebilir.
22.Ttirkiye'den muktesebatla ilgili
olarak tawrnr belirtmesi ve olEutleri
kargrlama konusunda kaydetti[i
ilerlemeleri rapor etmesi istenecektir.
Muktesebatrn uygun idari ve adli
yaprlar vasttasryla etkin ve verimli bir
qekilde uygulanmasr da d6hil olmak
iizere, Turkiye tarafrndan dofiru bir
gekilde ig hukuka aktarilmasr ve
uygulanmasr, muzakerelerin hzlnl
belirleyecektir.
23. Bu amaEla Komisyon, Komisyon
tarafrndan ya da Komisyon adma
uzmanlar tarafindan yaprlacak yerin-
de incelemeler de d6hil olmak uzere,
elindeki tum araglardan yararlanarak
Turkiye'nin tum alanlarda kaydettigi
ilerlemeyi yaklndan izleyecektir.
Komisyon, AB Ortak Pozisyonlan
taslalrnr sunarken Turkiye'nin belli bir
alanda kat ettili ilerleme hakkrnda
Konseyi bilgilendirecektir. Konsey, soz
konusu baqhk hakkrndaki muzake-
relerle ilgili olarak atacafr ileriye
doniik adrmlarr kararlagtrrken bu
delerlendirmeyt goz onunde bulun-
duracaktr. AB'nin her bir baqhkla ilgili
miizakereler igin isteyebileceli ve
Turkiye tarafindan Konferansa temin
edilecek olan bilgilere ek olarak,
Turkiye'den belli bir baghkla ilgili
muzakerelerin geEici kapantgrndan
sonra bile mtiktesebatla uvtrm ve
muktesebatrn uygulanmasr konula-
rrnda kat edilen ilerlemeler hakkrnda
drlzenli arahklarla ayrrntrh, yazrh bilgi
vermesi istenecektir. Muzakeresi
geEici olarak kapatrlan bolumlerin soz
konusu oldulu hallerde, ozellikle
T0rkiye'nin taahhtitlerini ya da onemli
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kargrlaEtrrma olE0tlerini yerine
getiremedi!i yerlerde Komisvon
miizakerelerin tekrar aqllmairnr
onerebilir.
MCIZAKERE BASLIKLARI Awupa
Birlifii'nin Turkiye ile yapaca$r tam
uyelik muzakereleri 35 bol0mden
oluEur:
1)Mallarrn serbest dolagrmr
2)iS g0cunun serbest dolagrmr
3) Yerlegme hakk ve hizmet saglima
ozgiirltilu
4) Sermayenin serbest dolasrmr
5) Kamuihaleleri
6) $irketlerhukuku
7) Fikihaklarhukuku
8) Rekabetpolitikasr
9) Malihizmetler
10) Bilgi toplumu ve medya
11) Tarrm ve hrsal kesim kalknmasr
12) Grda giivenlifii, hayvan ve bitki
salhfi politikasr
13)Bahkghk
14) Ulagtrrma politikasr
15)Enerji
16)Vergilendirme
17) Ekonomi ve para politikasr
18) Istatistik
19) Sosyal politika ve istihdam
20) $irketler ve sanayi politikasr
21) Awupa rzerinden giden ulagtrma
allan
22) Bolgesel politika
23)Hukuki ve temel haklar
24) Adalet, ozgurluk ve giivenlik
25) BilimvearaEtrma
26) Elitimvektiltur
27) Qevre
28)Ttiketim ve salhk korumasr
29) Gtimrtikbirligi
30) Drgiligkiler
31) Dry gtivenlikve savunma
32)Malikonirol
33) Malive btitge kogullarr
34)lfurumlar
35)Dilerkonular
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tigara Fabrikasr

Tiitiin Atrklarrnrn

0tibre 0larak

Degerlendirilmesi
zv-u). i !J1]t

Bu calismalr TOB|T.{K rAnkara t desteklemistir.
(TOAC-576)

rrterg- Amiivetr zsu*id6''"'.' '

Ittehmet tuil YlLllAZ, $aliha KlRlCI, Sezen TAfiSl
Cukurova dnivenitesi, Zinat Fakilltesi. Mana-TdRKiYI

zet: Bu araqtrmada sigara fabrikasr
tklarnrn gubre olarak deferlendiril-
esi olanaklarr aragtrrlmrgtrr. Test
itkileri olarak krshk donemde
ulday ve kolza; yazhk donemde
usam ve mnr segilmigtir. Bu amaqla
arkh dozlardaki tut0n ahlr (O-kontrol,
50, 1500, 2250ve 3000 kg ailly'da)
eneme parsellerine ekimden 2 ay

rnce 5-10 cm derinlige uygulanarak
smen aynqmasl saflanmrqtrr. Aynca

denemede her test bitkisi iEin bolgede
ahgrlagelmig dozda ticari giibrenin
uygulandrgr mukayese parselleri de
yer almrgtrr. 1986 ilkbahar donemin-
de yurutulmeye baglanan tarla dene-
melerinde hasattan sonra mlslnn
yerine bu$day, susamln yerine de
kolza ekilerek ahklarn sonraki ilrun
iizerine etkisi de aragtrrrlmrgtrr. Her
bitkye ait bazt bitkisel ozellikler ve
tohum verimleri ile ekimden once ve
hasattan sonra her doza ait parseller-
den ahnan toprak orneklerinde
organik madde, bitkilerce ahnabilir
fosfor ve toplam azol iEerikleri
saptanmlstrr. Aynca bugday ve mlstr
tanelerinde protein, kolzada protein
ve yag. susamda ise yag analizleri
yaprlmrqtrr, Projede gubre olarak
kullanrlan tutun alklanndan deneme-
ye ahnan bugdal. mlslr. susam ve

--.. :--_ *:
'-:, -.=:-::-:. .:3>.. -= S-:.- =-a:a
'' 3p,::-.::Ca f-rr?lltdil lOSIat (a\ aa:
bagta gelmektedir. Diger taraftan
azotlu gubrelerin uretimleri briyuk
ol gude enerji ttiketimiyle baglantrhdrr.
Ulkemizde uretilen ticari giibre
miktan, ihtiyacr kargrlamaktan qok
uzaktrr. Bu nedenle petrolden sonra
€n gok gubre dtq altmrna doviz
odenmektedir. Bu durumda giibre
yerini tutabilecek organik atrklarrn,
gevreye zarar vermeyecek gekilde
tanmda de$erlendirilmeleri buyuk
onem kazanmaktadrr.
Tutirn atrklan genelde % 1-3 N, % 2-
4.5 K, % 0.14-0.27 P, % 2.5-6.0 Ca ve
% O. 75 -0.7 9 l,1o igermektedir.
(1). Ttitirn atrklarrnrn toprala uygu-
lanmasryla topralrn organik madde
iEerili de artacaltndan fiziksel ve
biyolojik verimliliginde de olumlu
geligmeler olacaktrr. Bu durum
ozellikle Qukurova boigesi igin
onemlidir, giinku bolge topraklarr
genelde qok killi ve kireglidir. Aynca
topraklann organik madde igeriginin
az olmasr, uygulanan ticari gubrelerin
bitkiye yarayrghhlmr azaltrcr yonde
etki etmektedir.
Organik atrklarrn toprala uygulan-
masryla ticari gubrelerin yara5aglilrfir

da boylece artrrrlabilecektir. Organik
atrklarrn dofal madde dongiisune
dahil edilmesinin, bu atrklarrn yol
agacalr gevre sorunlannrn onlenmesi
bakrmrndan da ekolojik prensiplere
uygun kahcr bir Eozum yolu oldufu,
konuyla ilgili aragtrrrcilar tarafrndan
ifade edilmektedir.
Sigara fabrikalannda buyuk olgude
ortaya Erkan tutun atklarmm tanmda

::bre olarak de!erlendirilmeleri,
1e:r'r ilgili fabrikalarr bu atrklar
s::unundan kurtarabilir, hem de
:a:.:-i topraklan onemli bir besin

-::Celeri kaynafr kazanmrg olurlar.
.:. zamanda topraklann humus

-:::s: olumlu yonde etkilene-
:: *:-:.. ozellikle a$rr bunyeli ve

- 
-=: ::::aklarda bitki besin madde-

:- - - a,.:abilirlikleri de artrrtlabi-

::: ,: -:::J:un attklartnln yonca
:"-*i - : :.- *:radde miktarrnt arttr-

:: ,z=..a:. l.: sa<sl denemesinde
s.a::3::r,s--: 2 {pr gekilde bir
las{.a sa:s. ;:-.:::esi:rde ise tuttn
abkiarrnrn alciqegi re mrsrrda kuru-
madde verimlerini artrdrgr, ancak
yuksek dozlarrn verimi olumsuz
etkiledigi belirlenmigtir (3). Tutun
atrklarrnrn 5 ton/da duzeyine kadar
bugdayn kurumadde miktarrnr artrr-
dr!r, buldaydan sonra aym sakslara
ekilen geltik bitkisinde de kurumadde
miktarr ve dane verimini arthrdrfr
saptanmrgtu (4). Ure ile kangilnlan
tttun atrklarr mantar verimini ve
sayrsrnr artrrmrg ve aynca pestisit
zarannl da azaltmrgtrr (5). Farkh
oranlarda ki tutiin tozunun incir
bitkisinin buy0mesi uzerine olumlu
etki yaptgr, bitki boyu, yaprak saysr ve
yaprak uzunlu!unu artrrdrfir, en
yuksek tutun tozu uygulamasrnrn ise
bitkide gok say,da kuEuk yaprak
oluqmasrna neden oldu$u Saciragic
ve ark. (1990) (6) tarafrndan aErklan-
mtgtrr. Topraga uygulanan tutun
atrkian topralrn COz uretimi ve de
hidrogenaz enzim aktivitesi ile azot
iEerilini artumaktadrr. Topralrn biyo-
lojik aktivite ve azot igerigindeki bu
artrglar bugday bitkisinde kurumadde
miktanna yansrmaktadrr (7). Bu arag-
trrmanrn amacr tarla kogullarmda
sigara fabrikasr tutun ahklarrnrn gubre
olarak de$erlendirilmesi olanaklarrnr
aragilrmakilr.
MateryalveMetod
Tarla denemeleri q.U.Z.F. Tarla
Bitkileri Bolumu deneme alannda
gubat-1986 ve Ekim-1988 donemleri
arasrnda yuruttlmugtiir. Denemede
test bitkileri olarak yazhk donernde
mlslr ve susam, krghk donemde
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bugday ve kolza yer almrgtrr. Mrslr'da
TTM-Tek melez, susamda yerli san,

bugdayda Balcah-85, kolzada Perko-
PVH geflitleri kullanrlmrgtrr. Thrla
denemeleri tesadtif bloklarr deneme
desenine gore dort tekrarlamalt
olarak kurulmugtur (deneme alan, =
1355.2 mz). Tiitun attklart deneme
parsellerine galtqmantn baglangt-
cmda ekimden 2 ayonce uygulanmrg
ve ya!rglar beklenerek ktsmen
ayrqmasl sallanmrytrr. Uygulanan
dozlar yazhk ve krqhk bitkilerde 0
(kontrol), 750, 1500, 2250 ve 3000
kglda'drr. Ayrrca denemede her test
bitkisi igin bolgede ahgrlagelmig
dozda ticari gubrenin uygulandrll bir
mukayese parseli deyer almqtrr.
Test bitkilerine gore uygulanan ticari
gtibre dozlan agrlrdaki gibidir:
tvtrsrr 18 kglda N, 1 0 kg/da Pz0s

Susam: 8 kg/da N, 8k/daPzOs
Bulday: 16 kg/da N, 8k/daPz0s
Kolza : 12kg/daN, 8 kg/da PzOs

Mineral gtibre parsellerine ekimde
2O-20-O (N-P-K) taban gubresi ve

erken ilkbaharda Amonyum nitrat ( %
26 ) ust giibre olarak uygulanmrqttr.
Haziran 1986 ythnda deneme
parsellerine ilk olarak mlslr ve susam
(Mrsr l. , Susam l.) ekilmigtir. Bu
bitkilerin hasatrndan sonra, tiittin
atrklanntn sonraki bitki iizerine
etkisini saptamak igin aynr parsellere

ikinci tir{rn olarak kolza ve bugday
(Kolza ll., Bugday II. ) ekilmigtir.

fuagtrmann ikinci deneme Yh iEin'

birinci yrldaki deneme yerinin hemen
yamndaki bir deneme alanma ongo-
r0len dozlarda tiitun atrlr uygula-
narak kolza ve bugdaY (Kolza

I.,Bulday l.) ekilmig, bu bitkilerin
hasabndan sonra ise aynt parsellere

mrslr ve susam (lvltsrr Il. , Susam Il' )

ekilmigtir. fuagtrrmada tuttin ahgr

uygulanan parsellere ilk olarak ekilen

bitkiler "1", aynt parsellere ikinci tirun
olarak ekilenler ise "ll" olarak
belirtilmigtir.

morfolojik ozellikler de saptanm$.
Bugday ve mlstr tanelerinde protein.

kolzada protein ve ya!, susamda ise

ya! analizleri de yaprlmrgtrr. Protein

analizlerinde klasik Kjeldahl yontemi

uygulanmrg, ham Ya! taYinleri ise

Soxhelet ekstraktorleri ile yaprlmqhr.

Toprakta total azot tayini (8) mikro-
kjeldahl yontemi ile yaprlmtgttr.
Toprakta bitkilerce ahnabilir fosfor
OLSEN ve ark. (1954) (9) tarafrndan
geligtirilen yontemle tayin edilmigtir.

Toprakta organik madde taYininde

Walkley-Black yontemi (10) kullanil-
mrgtlr. Giibre olarak uygulanan tirttn
atrklanntn azot, fosfor ve Potaqrum,
kalsiyum ve magnezyum igerikleri de

saptanmryttr. Tiitun atrklannda azot

tayinleri Kjeldahl yontemine gore,

potasyum, kalsiYum ve magnezyum
iqerikleri Flame-fotometrik, fosfor
igerigi ise Spektral-fotometrik yon-

temlerle saptanmrgtrr (1). Projede

gubre olarak kullamlan ttrtun atrk-

lanndan tutun mozaYik vir0siinun
(TMV) deneme bitkileri bugday, kolza,

mlslr, ve susama tagmP tagmma-

drfrm saptamak iEin yazhk ve lcghk

ekimlerde her dort bitki grubunda

deligik uygulamalarrn yaprldrfi tum
tekerr{irlerden ornekler altnmlq ve

mekanik inokulasyon Ealtgmalarr ve

EUSA testi yaprlmrgtrr. ELISA testinde
Almanya'dan saflanan TMV antise-

rumu kullarulmrgtrr. Antiserumdan
gglobulin ve konjugat sulandrnlarak

uygulanmrgtrr (1i). Salhkh kontrol
igin elde edilen absorbans delerinin
en az iki katr absorbans deleri veren

ornekler pozitif kabul edilmigtir. ELISA

testi gahgmalannda negatif kontrol

olarak salhkh ttitun bitki ekstraktlan,
pozitif kontrol olarak da TMV ile
infekte edilmig ti:t[n bitki ekstraktlarr

ve yan arttllmrg TMV preparasyonlart

kullamlmrgtrr. istatistiksel deferlen-
dirmeler iEin Q.U. Bilgi iglem Merkezi

istatistik programlan kullamlmrgtrr.

test bitkileri olan mlstr, susam, kolza

re bugdayrn tane verimlerini en az

mineral giibre kadar artrdrfr saptan-

m4tr tTablo 1 ). lvhsrrda hig tritiin atrgt

uygulanmayan ve en az tutiin atrfr
uygulanan (-i50 kg/da) parsellerden

elde edilen tane verimle- rinin difier
ttittin atlgr uygulamalarrnkilerden
onemli derecede farkh ve az oldufu,
tane veriminin artan tutun atlft
dozlanna paralel olarak arttrg, I. ve II.

urtin olarak ekilen mtstrda en ytksek
ttittin atrfr ve mineral gubre uygu-
lanan parsellerden elde edilen tane

verimleri arasmdaki farkhhlrn onemli
olmadrlr belirlenmigtir. Bu durum
tutirn atrklartnln mlstr verimi tizerine

olumlu etkide bulundulunu ortaYa

koymaktadrr. Bitki besin maddeleri,
ozellikle N-uygulamalair ile mlstrda
verim arhglan saglandrlr bu konuda
yaprlan bir Eok araqtrmalarda belir-

tilmigtir (12, 13, 74, 15). Bulgulartmz
tutiin attklartntn mlslr tartmtnda
gubre yerine kullanabilecelini ve

verimin aym gekilde artrnlabilecelini
gostermigtir. Tablo 1'den ttittn ahklart

uygulamasnln susam I'de tohum
verimi uzerine etkisinin istatistiksel
olarak onemli olmadrfr, fakat, en

yiiksek tohum veriminin (60.5 kglda)
3000 kglda ttrtun atrlr uYgula-

mastnda elde edildigi, II. iirtinde ise

2250 kglda tiitijn atrfir uYgula-

masrnda elde edildifi, l5OO, 2250,
3000 kg/da ttittin atrfir ve mineral
gtibre uygulamalarl arasln- daki
farkrn onemli olmadrlr gortilmek-
tedir. Her iki denemeyhnda da susam
verimleri, Ttirkiye ortalamaslntn (37 .5

kg/da) gok iist0ndedir ( 1 6).
Ttltun atrklan bulday verimini olumlu
yonde etkilemigtir (Tablo 1). l. ve II.

iirtinde en ytiksek t{itiin atrlr dozu ile

mineral giibre uygulamalanndan elde

edilen verimler arasmdaki farkhhk

istatistiksel olarak onemli olmamqttr.
BirEok aragtrncr (17, 18, 19, 20)
bugday ile yaPrlan gtibre deneme
sonuElanna gore N uYgulamalannm
buldayda tohum verimini artrdrltnt
belirtmelrtedirler. Bolgede ahgrla-

gelmig miktarlarda mineral gtibreler

uygulanan bugdaY denemelerinde
350.3 ile 448.9 kg/da arasmda tane

Test bitkilerinde verimin yansra her BulgularveThrtqma
parselde 10'ar bitki rastgile seEilerek Tohum Verimleri 1986 ve 1988 yllan

mrsrrda bitki ve koEan boyu, susamda arastnda farkh dozlarda ttitiin atr$r (0,

bitki boyu, bugdayda bitki boyu, 750, 1'5OO, 2250 ve 3000 kg'da)

bagak uiunlufu, "bagakglk says ve uygulanarak yiirtitiilen tarla deneme-

koLada bitki boyu, dal saysr gibi leri sonuElanna gore ttiton atrklanmn
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Tablo 1.

Uygulamalar Mrs.l Mrs.ll \i 3,9 ll Kol.l Kol.ll

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
225A kglda
3000 kg/da
Min.Gribre
E.G.F. (% s)

223.7 d

237.2 d

338.8 c

368.2 bc
438.4 ab

484.5 a t7'-

66.4 c 45.6 d
88.4 bc 52.0 cd
96.1 abc 58.4 bc

'11'1 .5 ab 62.7 b
130.6 a 78.1 a
'''t7 .9 a 73.2 a
:) .43 10.2

verimleri ahnmrqtir i2lr. Er. ltxse<
tritun ailgr u1'guianan parsellercien
elde edilen Bugday I. tohum verimi
ise 485.9 kgda olmuqtur.
Tutun atrgr uygulamalannrn kolzanrn
tohum verimi izerine etkisi onemli
olup, her iki deneme yhnda da en
yuksek tohum verimi 3000 kglda
t0t0n atrlrndan elde edilmigtir (l'ablo
1). Kolza denemelerinden elde edilen
tohum verimleri onceki kolza aragtlr-
ma bulgularrnda da belirtilen verim
delerleri ile uyum igindedir (22,
23).Verimlerdeki bu artrglar tijttn
ailklarrnrn toprafrn biyolojik aktivite
ve azot igerilini artrrmaslndan
kaynaklanmaktadrr (7). Topraga
uygulanan ttitun atrklannrn gegitli
bitkilerde verimi arttrrdrlr bir gok
aragtrncr tarafindan da belirtilmek-
tedir(2,3,4,5).

Test Bitkilerinin Bazr Bitkisel
6zeilikleri
Mrsrrda l. iiriinde uygulamalar
arasrndaki farkhhfrn istatistiksel
olarak onemli olmadrfr, ll. 0njnde
kontrol hariE, diger uygulamalar
arasrnda belirgin farkhhklar bulunma-
drgr ve en duquk bitki boyunun
kontrol parselinden elde edildigi
Tablo 2'de gorilmelrtedir. Tutun atrlr
uygulamalan kogan boyunu olumlu
etkilemig olup, her ik yrlda da en
yuksek kogan boyu mineralg[bre ile
maksimal tutun atrgr uygulamala-
rrndan altnmrqtrr. Mrsrr bitkisinde
artan azot uygulamalarrnrn bitki boyu
ve kogan boyunu yukselttigi birEok
aragtncr tarafindan (12, 14,24,25)
saptanmlStlr. Susamda bitki bow

:..rtJn aitKLail !\g_-a::.aia:;::a:,
ciuzensiz bir gehlcie etkilenmigilr. Her
iki deneme yhnda da en ytksek bitki
boyuna mineral gubre uygulamala-
nnda ulagrlmrgtrr. (-lablo 2)
Tritt)n atrgr dozlarrnrn bugdayda bitki
boyu, bagak uzunluju ve bagakgrk
saysl iizerine etkisi l. i.irunde onemli
olurken, ll. urunde kontrol parsel-
lerine gore bir artlg sallanmasma
kargrn farkhhklar istatistiksel olarak
onemliolmamrEtrr. (Tablo 3) I. 0runde
en yuksek delerler bitk boyunda
3000 kg/da, bagak uzunlugunda
2250 kglda, bagakErk sayrsr
bakrmrndan ise 1500 kglda tiittin
atrlrndan ahnmrgtrr. fuot uygulama-
larr buldayda bagak uzunlu$u ve
bagakErk saysrnr artrrmaktadrr. (20)
T0t0n atrklan uygulamalarrrun kolza'-
da bitk boyu ve dal sayrsr iizerine
etkileri onemli bulunmugtur. (Tablo 3)
Her iki deneme yhnda da elde edilen
bulgular tamamen paralel olup,
anilan ozellikler ile ilgili veriler tutun
atrgr uygulamalanna gore duzenli bir
arhg gostermigtir. ti)m tuttin atrlr
uygulamalan ile mineral gribre
uygulamasl arasmdaki farklthk da
istatistiksel olarak onemli olmamrgtrr.
Ayrrca bu ozelliklere iligkin olarak
onceki Eahgmalarda normal mineral
gribre uygulamalan ile elde edilen
deferler (22) de bulgulanmrzla uyum
iginde bulunmaktadr. Tutun atrklarr-
nln bitkilerin geligmesi uzerine olumlu
etkiye sahip oldugu da bilinmektedir.
(6).

Protein Oranlan
Tutun atall uygulaman mrsrrda

::::e-.- ::3:-:.t ::.e:^.,i duzeyde artrr-
l'-.s:: la:.: l. ::e: ir<i deneme
trii:ca ca eit \Liie< p:otein oranlart
3000 kg oa tutun a'ugr dozundan elde
edilmig olup, protein orahlan artan
tutun abll dozlanna paralel bir arhg
gostermigtir. Mrsrrda artan azot dozlarr
uygulamalarrna balh olarak protein
oranlnln artrg gosterdili literattlrlerle
de ortaya konulmugtur (1 4, 25). Kolza
ve buldayda ise protein oram uzerine
tutun atrklarrntn uygulanmasr etkisi l.
ve II. urune gore degigiklilik goster-
miqtir (Tablo 4). T0ttin atrklan
uyguiamasrnrn etkisi I. urirnde onemli
olup, en y0ksek delerler her iki
bitkde de mineral giibre uygulamasr
ile arasrndaki farkhhk istatistiksel
olarak onemli olmayan maksimum
tutun atrgt uygulamasrnda elde
edilmiqtir. Tiitun atrklannrn protein
oranl uzerine etkisinin II. tir0nde
onemsiz bulunmasr muhtemelen
besin maddelerinin toprakta yalmur
ve sulama sonucu ksmen ykanmasr
ve I. urun tarafrndan kaldrnlmasr ile
azalmasr ndan kay,naklanmaktadrr.

Ya! Oranlarr
Susamrn yag oranr uzerine ttitun atrfir
uygulamalannrn etkisi her iki deneme
yrhnda da onemsiz bulunmakla
birlikte. en yuksek degerler 750kg/da
tutun atrgr uygulamasrnda elde
edilmiqtir (^Tabio 5).
futan tutun atrgr uygulamalarma
paralel olarak yag oranlarrnda hafif bir
diigme gorulmugtur. I.0rtinde elde
edilen yag oranr delerleri susam iEin
literaturde (26) belirtilen genel srnrlar
iEerisinde yer alrrken, IL uri.in ya!

,.,'it:#;#ffi .#.ffir#iif.ffiE
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Tablo 2.

Bitki Boyu (cm)
Uygulamalar Mrsrr-l Mtsrr-ll

Kogan Boyu (cm)
Mtsrr-l Mlslr-ll

Bitki Boyu (cm)
Susam-l Susam-ll

O (kontrol)
75O kg/da
15OO kg/da
2250 kg/da
3OOO kg/da
Min.Gtibre
E.c.F.(% 5)

173.O
192.5
190.8
1 90.1
188.8
188.8

o.d.

137.7 b
144.3 ab
152.5 a
150.4 ab
152.4 a
154.8 a

1.35

17.4 bc
14.O d
16.0 c
18.0 ab
18.5 ab
19.5 a

1.9

10.2 d
1O.8 cd
11 .9 bc
12.5 ab
12.6 ab
13.3 a
14.11

82.4 c
88.4 bc
87.6 c
83.7 c

100.o b
117.O a

12.3

87.6 ab
86.5 b
91.2 ab
88.1 ab
88,5 ab
96.8 a

9.51
oranlarr de$erlerinin biraz dilguk
oldulu da belirtilmelidir (Tablo 5).
Kolza'da ise susamdan farkh olarak
tuti.in atrlr uygulamasnrn ya! oranr
uzerine etkisi istatistiksel olarak
onemli olup, en yuksek defierler, I.

urunde kontrol parselinde It. uriinde
ise 2250 kglda tritun atrlr uygu-
lamasmdan elde edilmigtir. Genelde
artan azot dozlanmn kolzada ya1
orannr olumsuz etkiledi$i bilinmek-
tedir (27).

Toprak Analizleri
Deneme parsellerine defiqik dozlarda
uygulanan tutun atrllrun yaptlan
anlizler sonucu ortalama % 6.48N, %
0. 1 9 B % 6.84 K, % 0.36 l4gve %4.87
Ca igerdikleri saptanmlgtr. Deneme
parsellerinden ekim oncesi ve hasat
sonrasr alnan toprak orneklerine ait
analiz sonuElan Tablo 6 ve 7'de
verilmigtir.
Tablo 6'mn incelenmesinden anlagila-
calr gibi, hasat oncesi analiz
delerlerinde deneme alanrnrn homo-
jen olmamasr nedeniyle belirgin

Tablo 3.

farkhhklar dikkati gekmektedir. Bu
durum ozellikle ahnabilir fosfor ve
organik madde iEeriklerinde gorul-
mektedir. Ancak hasat sonrasr ahnan
toprak orneklerine ait analiz sonuE-
larr, toprakta ahnabilir fosfor iqerigi ile
organik madde iqeriginin be[rSn
gekilde arthgru gostermektedir.'lirp
raEn toplam azot iEerikleri balqrnn-
dan ekim oncesi degerleri ile hasat
sonrasr degerleri arasrnda belirgin bir
farklhk bulunmamaktadr. Bu durum
Qukurova iklim kogullannda azotun
topraktaki donuqtimi.inun Eok hzh
cereyan ettili ve bunun sonucunda
topraktaki azot birikiminin gbrEekleg-
medigi geklinde yorumlanabilir.
Organik maddedeki artrg, ayrrymaya
kargr nisbeten dayanrkh humus
komponentlerince sallanmrg olabilir.
Tablo 7'de alnabilir fosfor igeriklerinin
di.iguk olmasr dikkati gekmektedir.
Burada topralrn fiziksel, kimyasal ve
biyolojik verimlililinin artrgr bir butun
olarak tirun artrgrnr safilamaktadrr.
Ancak bu etkiler bir Ur0n yrh ile srmrh
olmayp, sonraki yrllara da yansr-

maktadrr (4). Uzun vadede topralrn
fiziksel, kimyasal ve biyolojik
ozelliklerinin olurnlu yonde geligtiril
mesi bolece miimkun olmaktadr.

TMV Testi Sonuglan
Sigara fabrikasr atrklarrnrn gubre
olarak degerlendirilme olanaklarrnrn
aragtunldtfr bu deneme test bitkileri
olarak segilen bugday, kolza, susam
ve mlslra tiittrn mozaik vir0stinun
[MV) bulagrp bulagmadrsmr sapta-
mak amacryla yaprlan ELISA teti
sonuElan Tablo 8'de verilmigtir.
TMV en fazla konukEu dizisine sahip
viruslerden biridir. Konukgu bitkilerde
bu virusun zaranna her zaman rastla-
mak olasrdrr. Hatta tttun bitkisinin
kurutulmug ve iglenmiq hali olan
sigaralarda bile yaprlan testlerde TMV
saptanabilmektedir (28). TMV olu
hucre iEinde ve canh hi.icre drgrnda
aktif kalmakta ve infeksiyon yapma
guciinii de kurutulmug ttitiinlerde
uzun bir s0re devam ettirebilmektedir
(28, 29, 30). Sigara tiitiinlerinde
aktif TMV 'uniin miktan sigarada

Uygulamalar
Bitki

Boyu (cm)

Bagak

Uzunlu$u (cm)

Bagakgrk

Sayrsr (Ad./Bit.)
Bitki

Boyu (cm)

DalSayrsr

(AdeUBitki)

Bug.1 Bug.ll Bu$.1 Bu$.ll Bu$.1 Bu$.ll Kol.l Kol.ll Kol.l Kol.ll

0 (kontrol)
750 (kg/da)

1500 (ks/da)
2250 (kg/da)
3000 (ks/da)
Min.Giibre
E.G.F (% 5)

93.4 c

100.3 b
107.6 a

105.8 ab
108.8 a

105.9 ab

6.09

6.0 b 3.8
6.1 b 5.3
6.6 ab 3.8
7.1 a 4.8
6.3 ab 4.5
6.6 ab 4.9
0.9 o.d.

15.6 ab 14.4
16.9 ab 21 .5
18.2 a 16.1

17 .8 a 18.3
14.2 b 17.8
15.6 ab 21.1

12.3 o.d.

171.7 bc
177.2 ab
183.7 ab
178.7 ab
197.7 a
186.7 ab
21.5

54.2
67.9
56.9
68.3
63.4
71.3
o.d.

81.2b 7.2b
91.4 ab 8.4 ab
94.5 ab 8.3 ab

101.3 a 7.9 ab
101.9 a 10.5 a
102.7 a 8.7 ab
15.6 2.7

2.8 b

3.8 ab

3.9 ab

!.1 ab

4.8 a

4.4 a

1.6

l;: :.#.
':=a:
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Tablo 4.

Uygulamalar Mrsrr I Mrsrr ll Kolza I Kolza ll Bu$day I Bu$day ll

O (kontrol)
750 kg/da
15OO kg/da
2250 kg/da
3OOO kg/da
Min.Gr.ibre
E.G.F.(% 5)

22-2 tr
22.1 bd
21.7 c
23-2 b
24-9 a
24-S a

1-27

10.9 abc 11 -2
10.8 bc 11.9
10.6 c 10-6
11.4 abc 11.O
12.2 a 10-6
12.1 ab 11-2
1.41 o.d.

9.1 c
9.5 bc
9.5 bc
9.7 bc

10.7 a
1O.3 ab
o.7a

13_9 b
14.4 ab
14.3 ab
14.7 ab
'15-2 a
14.5 a

1 .19

24_2
23.7
22.9
24.1
23.2
23.6

o.d.

0 (kontrol)
750 kg/da
15OO kg/da
2250 kg/da
3000 kg/da
Min.Gtibre
E.G.F.(% 5)

Tablo 5.

Uygulamalar Susam I Susam ll Kolza I Kolza ll
bulgular maddeler halinde agalrda
ozetlenmiqtir.
1) Artan dozlarda tttun attklarr
uygulamalarr ile denemede test
bitkileri olarak kullanrlan mlstr,
susam, bugday ve kolza bitkilerinde
verim artrylarr saflanmrgttr: Ytiksek
dozlarda atrk uygulamalart ile ulagilan
verimler bazen mineral gtibre uygula-
malarr ile elde': edilen verimleri
agmEur.
2) futan dozlarda tuttin attklan
uygulamalan mrsrr bitkisinde protein
oranlan hem I. ve hem de II. tirtin
olarak yetigtirildifinde artmqhr. Buna
kargrr kolza ve buldayda protein
oranlarr sadece I. iirtin olarak
yetigtirildiklerinde yukselmig, IL ttriin
olarak ekildiklerinde ise tuttrn atrk-
lanmn topraktaki miktar ve dolaysr ile
etkileri azaldr$ndan protein alanlart
arasmda farHilk saptanamamrytlr.
3) Susam ve kolza'da ya! oranlan
ttitiin atrlr uygulamalarma gore
farkhhk gostermemig, hatta yuksek
dozlarda ya! oranlarrnda az da olsa
dtigme kaydedilmigtir. Aym durum
artan N-uygulamalarrnda da soz
konusudur.
4) Tutun atrklan uygulamalarr ile
topralrn fiziksel, kimyasal ve biyolojik
verimlilifi ytkseltilerek verim artrylart
safilanabilmigtir. Bu uygulamalarrn
toprafrn fiziksel, kimyasal ve biyolojik
ozelliklerini uzun vadede olumlu
yonde etkilemesi beklenmektedir.
5) Uygulamada kullanrlan ttrtun
atrklarrnrn TMV ile bulagrk oldulu
tespit edilmig, ancak uygulamalardan
sonra TMV'in test bitkileri olan mlslr,
susam, bugday ve kolza bitkilerine
tagrnmadrlr kesin olarak saptan-

55.7
56.6
55.1
54.0
55.O
#.6

o.d.

39.6
40.4
40.3
38.8
37.5
36.3

6.d.

44.7 a
43.6 a
44.1 a
43.1 ab
43.6 a
41.7 b

1.6

34.2 ab
36.7 a
36.9 a
37.O a
32.2 b
36.4 a

3.7

kullanllan tiittin gegitlerine ve sigara
imalatmda izlenen yontemlere gore
degigmektedir (31). QeEitli aragtrrr-
crlar sigara ttittinlerinde TMV'nin
krgladrlrnr, fide yastrklannda ve
tarlada hastahlrnrn yaylmasrnda
tiittinlerin primer inokulum kaynalt
oldu!unu saptamrElardrr (32).
Tiittinde bulunan aktif TMV'nin duy-
arh bitkilere tagnma olasrh[r konukgu
bitki turlerine gore degigiklik goster-
mektedir. Yaprlan bir gahEmada
toprakla kangtrnlan igilmemig ve
izmarit t0tiinlerinde viriistin konukEu
bitkilere tagmma oram domateslerde
% 5 olarak belirlenirken biberlerde bu
oranTo 0 olarakbulunmugtur (28).
TMV ile bulagrk oldu$u ELISA testi ile
saptanan sigara fabrikasl ttittn
ahklannrn gubre olarak kullamlmasr
ister istemez TMV gibi konukgu dizisi

Eok genig bir virtis nedeniyle kullammr
srnrrlar dugtincesinden hareketle
ga[gmada bu konuya yer verilmigtir.

Qahgmada gtibre olarak kullanilan
sigara fabrikasr atrklarrnda TMV
EUSA testinde ytiksek absorbans
defierleri ile saptanmrgtr. Yani gubre
olarak ladlanlan hittn atklannln

tamamr T|Y{V ile hla+tsr. Ancah
gribre olarak ulgulandlcan sonra
uzerinde deneme bitkisi olarak
yetigtirilen bufiday, rrurtr, koh ve
susam bitkilerinde vir0s ne mekanik
inokulasyon ile ne de son derece
hassas olan ELISA testi ile saptana-
mamrgtlr.
BROADBENT (1,962)(29) TMV'nin
gegitli rrklannm bulundufiunu, tiitu-
ntrn infekte eden lrktn ornelin
domates rkndan farkh ozelliklere
sahip .oldufiunu bu nedenle de
domatesle ilgili yaptlan Eahgmada
tagrnmanln Eok az oldufunu rapor
etmiEtir. Bu nedenle ve elde edilen
sonuglar qrlrnda sigara fabrikasr
atlklannn bugday, kolza, mlstr ve
susam yetigtiricililinde gtibre olarak
kullanrlmasr ozellikle TMV agrsrndan

sorun yaratmamakta olup, gtivenle
kullamlabilir.

Sonug
Bu gahgma sonucunda elde edilen
bulgular, sigara fabrikasl attklanntn
denemeye allnan bitkilerin tartmtnda
gtibre olarak delerlendirilebilecefii
ortaya koymugtur. Elde edilen
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Tablo 6.
Ekim Oncesi

Mrsrr I Bu$day I

Hasat Sonrast Mtstr I

Ekim Oncesi Bugday ll

Hreat Sonrast

Bugday ll

PPu
Uygulamalar (Kg/da)

Toplam
Azot(o/")

Organik
Md.(%)

PPu
(Kg/da)

Toplam
Azot(%)

Organik
Md.(%)

P4ls
(Ks/da)

Toplam Organik
Fzot(Yo) Md.(%)

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
2250kglda
3000 kg/da
Min.Gribre

8.32
2.16
2,16
3.32
3.32
3.86

0'07
0.06
0.09
0.07
0.10
0.08

1.59
0.94
0.94
0.81
0.94
1.32

6.45
11.23
6.44
12.27
4.16
2.16

0.04
0.08
0.08
0.12
0.12
0.07

0.90
1.02
1.77
1.53
1.70
0.91

20.38
11.44
10.40
10.82
19.97
24.96

0.08
0.09
0.09
0.11
0.11
0.08

1.12
1.31
1.34
1.83
1.42
1.12

Ekim Oncesi

Susam I Kolza I

Hasat Sonrasr Susam I

Ekim Oncesi Kolza ll

Hasat Sonrasl

Kolza ll

PPs Toplam

Uygulamalar (Kg/da) Azot(%)
Organik
Md.(%)

P4g
(Ks/da)

Toplam
Azot(%)

Organik
Md.(%)

P2o5

(Kg/da)

Toplam Organik

Azot(%) Md.(79)

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
2250 kglda
3000 kg/da
Min.Giibre

7.28
2.16
2.70
4.37
2.16
3.73

0.08
0.07
0.09
0.10
0.09
0.07

1.32
0.86
0.96
0.86
0.90
1.10

3.32
10.82
6.00
14.14
6.86
8.32

0.09
0.08
0.10
0.10
0.10
0.08

0.93
1.53
1.63
1.74
2.12
0.98

11 .85
11.44
12.27
13.94
15.18
19.97

0.10
0.10
0.11
0.11
0.10
0.09

1.42
1.50
1.61
1.83
1.57
1.27

mrgtrr. Elde edilen sonuglar rgrlrnda
t0ttin atrklarrrun arulan test bitkilerinin
tanmrnda g{ibre olarak kullanllma-
smrn ozellikle TMV agrsrndan higbir
sorun olugturmadrll ve gtivenle
larllamlabileceIi belirtilmelidir.
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PPs
Uygulamalar (Kg/da)

Toplam Organik
Azot(o/o) Md.(%)

Dr\
'2"5

(Kg/da)

-1':,a- ]wx
[tC ut 

I

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
2250 kglda
3000 kg/da
Min.Gilbre

2.91
2.63
3.33
5.26
3.80
4.16

0.10
0.07
0.09
0.11

0.09
0.08

1.25
1.37
'1.51

1.77

2.01

1"27

5.VZ

35+
2'8
377
z5J
312

i:5
439
i09
a r.c

0 1,!

uub

1m
054
0"60
1.16
1.49

0.78

Hasat Sonrasr KqEa

Ekim Onces S.rstrl *2sa Ssr6r Susarn ll

PA T@am

Uygulamalar (KEda) Azotl% I

$garxi(
l\H.r%

PA
{Kgde)

T@m Organik

Azo(%) Mad.(%)

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
2250 kglda
3000 kg/da
Min.Gtibre

2.56
3.01
3.74
5.21
5.77
5.77

0.10
0.13
0.12
0.11

0.10
0.09

1"M
1 3{l
169
1.93
178
1.56

3.22
2.08
3.22
2.50
3.12
2.50

0.09
0.09
0.09
0.11

0.10
0.'l'1

1.16
U.Y6

1 .15

0.66
1.33
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Ege Uni. Zir. Fak.Yayn No: 316. Izmir.
299s,1,978.
2O.Katkat, A. V , Qeltik, N. , Yuriir. N. ,

Tablo 8.

Fraphn. I't . Elaneklik Cumhuriyet-75
bugday gegitinin azotlu ve fosforlu
gubre isteginin belirlenmesi. Turkiye
Tahrl Semporyumu. Bursa. G9 Ekim.
Bildiri Kitabr, 583-59i . 1 987.
21.Genq.l., Cflger. A C. . Yagbasanlar.
T , Krrtoh Y. , Topal. l'1" . Qu}urova
koEullannda triilcale. bugday ve
arpanln verim ve verim ogeleri
tizerinde layaslamah bir aragurma. Q.
U. Ziraat Fat<riltesi Dergisi 3(2). 1-13,
1988.
22.Atakisi, I. Cukurova'da vetis-
tirilebilecjek kolza CeSitlerinin onenlli
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araqtrrmalar . Q.U.Z.E Yrlhgr, Yrl 8,
Savrl.1977.
23:Ogritqu. Z. , Kolsancr, O. , Krghk

Uygulama Bu$. I Bug. ll Kol. I Kol.ll Sus. I Sus. ll Mrs.l Mrs.ll

0 (kontrol)
750 kg/da
1500 kg/da
2250 kglda
3000 kg/da
Min.Gtibre
Tampon Qoz.
Saglrklr Ttittln
Tutun atr$r
Arrtrlmrg TMV

0.738
0712.
o.734
0.696
0.593
0.559
0.439
0.429
2.677
2.703

0.085
o.179
0.155
0.094
o.174
o.234
0.257
0.140
1.530
2.200

0.246
0.235
o.2.53
0.1 90
0.266
0.268
o.201
o.217
0.983
0.974

0.277
0.037
0.280
0.261
0.216
0.069
0.331
0.329
1.460
1.440

0.202
0.174
0.193
0.184
0.165
0.1 68
0.142
0.1 51

0.976
0.824

0.029
0.037
0.023
0.029
0.061
0.054
0.036
0.057
0.673
0.816

0.665
0.717
0.663
0.641
0.669
0.541
0.479
0.496
2.685
2,601

0.127
0.1 33
0.113
o.123
0.1 38
0.130
0.105
0j29
o.467
0.518
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Teknoloji l(arytr fi*ififi1;{i;l3-fi"3t *t:l{,i;1lt$#,'",#;g
ftl | | | , 

olacafrnt ongorerek, 1997 .yhnda oynanaraknikotinsizsigaratiretmeye

Ekicinin Gen|eri ir','HlftilJ;r!: h'iffiil 't?il,itiiliffi 'ffi
firmalarmm tepkisini Eekerken, sigara arastrrmasr tam 0gyrt surer. fuagtlrma

gynurrrnry Trittinri ffi#t*ititr {ffi,**t,+ltriltu*tth*ffi

ilretme tllacerasl ffi*" **t** ffiHffiffi
uzerine olur' 25milyon dolar vererek lai uzerinden temin etmiEtir. Genleri

il;1,-,:6#f$ii-:ii;ai :'#fHitlH*fr5;ffi
K|ce unversitesi sonucunda bu tutunun farelerde girketleri ile gahgan bu aracr firmalar,Houston' oSA' yuzde yetmig daha az kist yaptrlr bu riskli ige girmekten gekinirler.

Genleri oynanmrs tutun, mrs4 piring :3y" konur' $irketin web sitesinden Bunun tizerine LeBow, igin bir ayagrnr
ve soya fasulyesi kuau. yuyg; bi. kamuoyuna yaprlan aEtklamada, yeni Amerika drgr ulkelere tagrmaya
Eekilde uretilmemekt". xrruvi-"ri- urunun de kanserojenlerin azaltrldrfr gahgarak, Kuzey Carolina'ia 20
[a'da bir girketin ,i.""r'tiot"J' belirtilir' Tulti ite saghga zararsv milytn dolarhk tir yatrnmla ttitun
yetigtirilen b, trtunrn in."f"i-""i sigarantn imkansz oldufiu da vurgu- igleme tesisleri kurar. Vector Tobacco,
tutiin tiretiminin geleceji u*,"rna* fa.nalak' 

sig-aralar arastnda yine de en Amerika'da artrk gok nadir bulunan
onemlidir. Ancak lm rurilr sJ;oi;; iyi altematifin Omni oldufiu soylenir. bir tiretim tarzryla hem tutirnu
dolay daha genteri .y"";;,; il*; T:|n omni'nin satryr beklendigi gibi yetiqtirecek, hem igtemden geEire-
iiretiminin hiliayesini a"g*r""lir;"k :tTut' Bunun nedeni, LeBow'un cek, hem de sigaia tiretip 

"pazar-

gerekiyor. Birincisi, ffu""vn-"rif." a" daha sonra agrkladrlr' gibi insanlarrn hyacaktrr. Nikotinsiz tuttin uretimi iEin
trretilenbuttitiintjnnikotinsiz;ild* sigarada polycyclic aromatik hidro- hergey haztrdrr artrk, ekicilerin
nun iddia edilmesi. V" lf.i."Tri. karbonlann azaltllmaslnrn ne iSe bulunmasmdanbagka.
ozellikle sosyal bilimciler i*ir..".ttri yaradtlrnt bilmemesi veya umursa-
bir nokta oiarak, Uu ttitUntin etici- mamastdrr. Ancak nikotinin ne Tohumlan ile oynanmrs tttrinu
lerinin her turlu ieknolo.;iyi *aa"J". oldulundan cumle alem haberdardtr. iiretmek igin Amerila drgma gidilen ilkAmish'rerormasr. ffUi:il,:'fffi."'ff,;;'::ff; l5:"Jti*,3:L#"il:[f;;1"f
Pennsylvania'da bu tut1nu yeti$tiren en emin yolu oldulunu goren LeBow, ya'da genleri oynun-,g urtinlerin
firma, adr sanr pek auvurrr1#rq;iu" nikotinsiz sigara tiretmenin yollarrnr tiretilmesine iligkin bir yasa olma-
Epic, Liggett Select, pvr"-ia, E.*o aragtrrmaya baglar'' LeBow bu masrna kargr, Kiimanjero bolgesinde
Prixsigaralarnr ureten VectorTobac- sigaray.. tiretmek istemesini Eoyle Vector Tobacco igin nikotinsL tutr.,
co. Nikotinsiz t0t0n uretilmesi fikrinin fgftar: 

"insanlardan sigara igmeme- uretilmekte oldulu bilinmektedir.a
esas miman da Vector fofacco'Ja lerini istemek, onlara g0neqe grkma- Bakan Charles Keenja, bu senenin
sahibi ve yoneticisi olan Benneti malannt lylemek gibi bir Eey. Bu ise seEim yrh oldulunu soyleyerek,
l-eBow. Piinceton'da uilgisaya; uygulanabilir bir qey defil. insanlara parlamentonun genleri oy.tun-,g
mtihendisli$i okuyan u" aunl 

"on.u 
evlerinin iginde kalmalarnr soylemek tirtrnlerle ilgili yasayr grkarmaya vakti

hiEbilmeditit,.,ttinsektortinef-igg"ii ftli?onlaraguneglaemisatmaken olmadrgrni ve bu 
"ytizden 

yasa
girketini alarak baglayan LeBow niv-i :ytt:' olmaksmn bu ttir bir 0retime devletin
gahsrna mtrnhasr uiri.r"*[iii"i*. lepow.yn tr997 yrhnda okudulu bir izin verdilini belirtir. Genetik olarak
ismi en Eok 1990 yllarrn ortalarrnJa haber Vector Tobacco'nun kaderini tohumuileoynanmrgolanttitununoE

i ii-riir,l
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aydan ksa bir si.irede yetigtigini
belirten bakan, yaprlacak tttun
uretiminin ilk bagta ktigiik gaph
olacalrnl da sozlerine ekler. Ancak
alnan bu karal bir gok gevreci grup
tarafrndan akabinde elegtirilir. Genleri
deligtirilmiE tohumlann sonuglan
hakkrnda daha Eok az bil$ r/a*erL
bunun Tanzanya'da uygulanrnalr.a
baElamasml elegtiren gruplar- hr
girigimin hem Eevreye hem de isr
safill$rna zararh olabilecegini beft-
tirler.

Amerika iEinde goru$.l|en bipk
tuttin ureticisi \&ctor Tobaco kir
tuttin iirebneyi isterre- Ary re
Avrupa'da genleri ile qfnanmry
tirtinlere kars Fprtan €dfi prdes-
tolar surerken, bu brl[irr.rr ffinenin
gok da akl kan ohnadglrr dr$trren
lfuzey Carolina'h bir SiftCi drsun-
celerini gole ozetlemelrte& lftctor
igin 4-5 milyon pound trltln
ureteceliz diye pazann )Enslru
kaybetmenin ne anlamr var?o ltuzey
Carolina'daki EiftEiler bununla da
kalmayp Vector Tobacco'nun kendi
bolgelerinde agmayr planladrlr igleme
fabrikasrmn kurulmasm da engelle-
meye galqrrlar. Ancak LeBow ile
gortigmeleri sonrasrnda bu konuda
daha sonra geri adlm atarlar.

Vector Tobacco en sonunda 2001
ylllnda Pennsylvania'nm Lancester
bolgesinde yagayan Amish EiftEileri ile
anlagr. LeBow'un bu tiittintin tiretimi
iEin Amishlerle anlagmasr gok ilgi
gekicidir. Zira, 2l.yizyiltn bilim ve
teknolojide en one grkan alanlarrndan
biri olan gen teknolojisi sayesinde
varolan bu tuttintin uretimini iistle-
necek olan Amishler, hala 1800'tu
yllar Amerika'srnda yagayan bir
gruptur. ltrzey Amerika'da toplam
170 bin kigi olan Amishle4 y0zyrllardrr
elektrik nedir bilmeden, at arabasr ile
seyahat edip, tarlalannr sabanla
stiruyorlar. Teknolojiyi tumtile redde-
den bir Hrristiyan tarikatrmn mensup-
lan olan Amishler, Pennsylvania,
Ohio, Indiana bagta olmak irzere
ABD'nin bir gok eyaletinde yaEryorlar.

Dtinya ile iligkilerini asgariye indirmek

iEinde tekndoffur trrmu ile uzak
dun4oth. anl ytdan beri Vector
Tobrcola gErleri oynanmq ttrttin
r-lrgr Arrish Dilri* DXenner. "Ben

$attscn biFtelfirolojiyi seviyorum.
G#t|o. Sft{flerin (biyoteknotojiyi)
tq.|nrmgru drig0niryorum"€ der
Asltled hess'e. Bir bagka Amish
gftSi de, 3 yrlhk kontratlann 10 yl
olnsr arailadgrru dile getirmek
te*.-

Amistr kanunlan her ne kadar genleri
oynanmg 0r0nlerin iiretilmesini yas-
aldamasa da, giftEililin modern
telrplojilre bagrrurmadan yapilmasmr
ister. Ancak Amishler genleri oynan-
mE [runler iiretmenin kendi inang-
lanyla EeliEmedigini Etinkti teknolojik
aletler kullanmadan yaptlklarr bu
Oretimle hem toprak ve tarrmla
il\kilerini kesmediklerini, hem de
ailecek Eahgarak aile igi ballarr
gu$endirdiklerini soylemektedirler.
Bunlann yaru sra. Amishler bu tutiinu
fu*erek norrnalde lcazanacaklannm
tam ild kabn kazanmaktadrrlar.
Normal U:lhllln porrrdu 8O centten
satlrkeru Amishler g€nleri o'ynanmg
olan bu Affin[n \hctor Ti:bacco'ya
poundu 1.5 dolardan satrnaldafular.
LeBow, bu gabalan sorucu olamk
Q,uest sigarasrnr iiretrneyi UaEaru. Uq
farkh Q,uest 0retilir. it*inae nikotin
oranr light sigaralardan %17, 'tl<ir:rct-

sinde %58 daha azdr ve sonuncu
sigara ttimu ile nikotinsizdir. Nikotin-
siz sigara tjretmenin ne kadar
miimktin olabileceline iligkin bir
kugkuya cevaben LeBow 2003 yrlnrn
bagnda Fox News'e verdili mulakatta
gunlan soyler: "Nikotin tiltun bitki-
sinin kok0nde geliEiyor. Biz genetik
olarak nikotinin tutun bitkisi iginde
geligmesini engelleyecek genetik bir
yol bulduk. SonuE olarak tutiin
yaprafrna dokunulmuyor bile. Ve

tuttin yaprafr, ttitiinun tadnrn oldulu
yer. Eler tig farkh sigaray inceler-
seniz, hepsinde de tar seviyesinin aynr

oldulunu gorursunuz. Thr seviyesi

hep lOmiligramdrr. Farkh olan

tigtincu sigarada nikotin seviyesi
sfirdr. Sigaramn tadr esas olarak
tardan gelir.8"

Vector yoneticileri nikotin seviyeleri
azaltrlmrg olsa da, Q,uest sigara-
larrnda, piyasada bulunan biittin
sigaralardaki kadar kanserojen
maddenin mevcut oldulunu kabul
etmel<teler. LeBow, Quest'in uretil-
mesindeki amacln, nikotin oranlnl
azaltarak insanlarm sigara igerken,
sigarayr brrakabilmeleri oldulunu
soyltiyor. Ancak bu "sigarasrz bir
yagam" istelinin ardrnda, LeBow'un
kendi nikotinsiz fakat kanserojenli
sigaralarnr iyi bir gekilde pazarlayp,
birgok sigara devinin htikmettigi
piyasada daha fazla paya sahip olmak
istefinin de yattr{r bir gergek.

' Davis, Joshua, "Come to LeBow

County, " Wired, February 2003.

' GlaxoSmithKline, sigaray brakmaya

Ealqanlar igin Nicorette and NicoDerm
satarak lda 500 million dolar kazang

saglamakta.

' Dnir Joshua -Come 
to I*Bow Countu"

l1.ted ftbruary2m3.

o 
Balile, Deodatus, Smoking out nicotine-free

tobacco in Tanzania.- Mail andGuardian

Onlrne, April?5,2W5.

'Aloe, Jane, 'An engineered contoversy,"

M other Jona, January-ftbruary 2002,

u 
Strawley, Ceorge, "Genetic Engineering

furives in Amish County,'45ro.;ut 4
hess uia lndanapolis Sta4l,ttay 29,2001.

t "Amish Farmers Counting on Tobacco,"

/ssociated Prcs, Oct. 1 1, 2002.

t "Bennett LeBow, CEO ofVector Group,"

FoxNews, Jan,28, 2003,
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T(IIUN EKSPERLiCi vtinser oKqI.u MEZuNIART ir-e oGneNcilERixin
rcirtix rcireriM sIKLIKI-ARINTN vE sAGLrKr-r vegA,trA DAiT 

-
BAZI DAVRANIgI.ARININ SAPTANMASI

:.

Tutun ahm satrm muayenelerini, tuttin vasrf, deler ve nevilerinin.belirlenmesini ve tiitun izleme,baktm, fabrikasyon eksperli$ini yapan ttitun eksperlerinin ve Totun Eksperlili yriksek okulu
olrencilerinin sigara igme dawaruglarmm saptanmasl amacr ile yaprlan 

-bu 
galrymaya Titun

Eksperlili Yoksek Okulu mezunu 366 ve TutunEksperligi Ytiksek Okuil olrencisi 11 1 olmak lzere
toplam olar ak 47 7 kigi katrlmrgtrr.

' Mezunlarn %53.4':onon, olrencilerin ise %47.3'intrn sigara igmekte oldulu saptanmrgtrr.

Mezunlar arastnda ara-slra sigara iEenler ve eskiden sigara igmig ve brrakmrg olanlar da
katrldrlrnda mezunlarn %8L 8'inin sigara iEmig oldufu gorulmektedir.

' Od,encilerde de iEip brrakmrg olanlarla ara-sra sigara igenler eklendilinde sigara igenlerin
oranr %55.5' e yikselmektedir.

' Mezunlar gunde ortalama 77 .9-r 10.3, ogrenciler ise 15.6+8.9 sigara iEmektedirler.

Mezunlarn en b0yukbdlumtiniin tutun eksperliliveyoneticilikgorevlerinde olduklarr gorutm1Etur.

Tablo 1. Mezunlarrn Halenyaptrklan ig

ilmi ve teknik eleman, serbest meslek *
Miite gebbisler, direkt6rler ve i.ist kademe ydneticileri * *
Tanmcr, hayvancr, ofinancl, bahkgr ve avcrlar
Yok (emekli iler, irat sahipleri.vs
T'
*Tamamr Ttitiin Eksperi, **TEKEL.de ydnetici

Tablo 2. Meztnrarrl B azr S o syodemografi k Ozeilikleri (TEyo, Nisan 2 o0 5 )

Yas Sayr Yijzde
<25 r,9

2s-34 85 23.4
35-44 202 5s.5
45-54 62 t7.o
55+ 8 2.2

Tonlam 364 roo,o

Ortalama 38,8 +/- 6,7 Ortanca 38

85.8
12.6
o.3
t.4

loo.o
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Tablo 3. Mezunlarrn Sigara ieme Davran6larr ile ileili Bazr Ozellikler
Sigara igme drnrmu (n:363) Sayr Yo
Hi9 igmedim
Ara srra ig€rim
Eskiden igerdim, brraktrm
igiyonrm

66
l7
86

t94

t8.2
4.7

23.7
53.4

Igilen sigara adedi
(n:193)
<lo
10-19
20-29
30-40
>40
Ortalama +ss
Ortanca
Alt-i.ist deler

5l
37
78
24

3

26-4
t9-2
40-4
12.4
t-6

L7.90t1O.27
20.oo

1-60

Sigara igme siiresi (yrl)
(n:19O)
<lo
10-19
20-30
>30
Ortalama *ss
Ortanca
Alt-iist deEer

45
7l
69

5

23.7
37.4
36.3
2.6

16.6+7.2
t7.oo
r-40

Tablo 4 . Ogrencil erin Bazr Sosyodemografrk Ozellikleri (TEYO, Nisan 2OO5)

Yas Sayr Yiizde
<20 42 37.8

20-24 64 57.7
25+ ) 4,5

Toplam 111 100.o
Ortalama 21,5 +/- 2,2 Ortanca 21

Tablo 5. O!-rencilerin Sigara igme Dawran$lan ile ilgili Bazr Ozellikler (TEYO, Nisan 2OO5)
Sigara igme durumu (n:l1O) Sayr Y"
hig igmedim
af,a slra igerim
eskiden igerdim, brraktrm
igiyorum

49
6
3

52

44.5
5.5
2.7

47.3

Igilen sigara adedi (n:52)
<10
10-19
20-29
30-40
>40
Ortalama +ss
Ortanca
Alt-iist deler

2l
10
t7
I
3

40.4
19.2
32-7

1.9
5.8

15.6+8.9
15.O
t40

Sigara igme stiresi (yrl)
(n:52)
<5
5-10
>10
Ortalama *ss
Ortanca
Alt-iist deper

28
22

2

. 53.8
42.3

3.8
5.4+2.9

5.0
t-r4
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Bilindigl uzere memurlara ve 399
Sayh Kanun Hukmtinde Kararname-
nin 23.maddesi gereli soz konusu
KHK'ye tabi Eahgan sozlegmeli perso-
nele, 657 sayrh DevletMemurlan Kan-
ununun 105. maddesinde belirtilen
stireleri geEmemek kaydtyla hastahk
raporlannda gosterilen sure kadar
hastahk izni verilir.
399 Sayrh KHK ornefiin yrlhk iznin
kullanrhq tarihinde ve mazeret izninin
kullamhg biEiminde 657 sayrh Yasayr

baz almazken hastahk izni uygulama-
larmda normal memurlara uygulan-
makta olan 657 sayh Yasanrn ilgili
maddelerinin uygulanmasrnr ongor-
miigtur.
Soz konusu personelin hastahk
izinleri '657 sayrh Kanunun 105.
maddesinin yanrnda 106. maddesi ile
de dtizenlenmig olup, buna gore
memur ve sozlegmeli personele
hastahklarr halinde. verilecek rapor-

larda gosterilecek ltizum i-rzerine.

ayhk ve ozliik haklanna dokunul-
makslzrn;
A) On yrla kadar (on yldahil) hizmeti
olanlara alb aya kadar,

B) On yldan fazla hizmeti olanlara
oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akrl hastahklan
gibi uzun sureli bir tedaviye ihtiyag
gosteren hastah!a yakalananlara
onsekiz aya kadar izin verilir.

izin stiresinin sonunda hastaltklannm
devam ettigi resmi saghk kurullarrnrn
raporu ile tespit edilenlerin izinleribir
katrna kadar uzatilr. Bu stirelerin
sonunda da iyilegmeyen memurlar
hakkrnda emeklilik hiikumleri uygula-
nrr. Bunlardan gerekli salhk gartlarrnl
yeniden kazandlklarr resmi sagltk
kurullannca tespit edilenler tekrar
gorev almak istedikleri takdirde, eski
derece ve niteliklerine uygun gorevle-
re oncelikle atanrrlar. Qorevlerinden
dolay saldrrrya ulrayan memurlar ile
gorevleri srrasrnda ve gorevlerinden
dolay bir l<azaya ugrayan veya bir
meslek hastahlrna tutulan memurlar,
iyileginceye kadar izinli saylrlar.
Memurlarrn, hastahklarr sebebiyle
yatakh tedavi kurumlarrnda yatarak
gordtikleri, tedavi stireleri hastahk
izinlerine ait surelerin hesabnda
dikkatealmrr.
Hastahk izinleri ballamrnda memura
tek hekim tarafrndan, bir defada veya
goreve baglamadan ktstm klstm
olmak uzere toplam yirmi gune kadar
hastahk raporu verilebilir. Bu 20
giiniin yekpare olmast qart olmayrp
birkaE parEa halinde 20 gunii
agmamak qartryla tek hekim rapor
verebilmektedir. Birtahm zorunluluk-
lar halinde il Sagtrt< Mudurliifiiince
veya bu kurum tarafindan onaylan-
mak kaydryla safihk memuru, ebe
veya hemqirelerce de yedi gune kadar
rapor verebilmektedir. Bu raporlara
gore verilen hastahk izni sonunda
hastahlrn devamt veya bagka bir
hastah!a yakalanma nedeniyle
gorevine baqlayamayan memurun
miiteakip muayene ve tedavileri
resmi yatakh tedavi kurumlannca
yaprhr ve hastahk raporlan bahse
konu kurumlarrn saghk kurullannca

tanzim edilir.
Memurlar ve sozlegmeliler hastahk
izinlerini bulunduklan yerde gegirmek
zorundadrrlar. Gegici gorev mahallin-
de hastalanarak raDor alan bir
memurun rapor m0ddetini gegici
gorev mahalli drgrnda gegirebilmesi
geEici gorevi veren makamln ona)nna
tabidir. Bu kurala uymadan gegici
giirev mahalli haricinde almacak
mi.iteakip ikinci bir raporun geger-
liligi bulunmamaktadr.
Uygulama geEerlilili iEin tek hekimin
vereceli ilk 20 gtinliik raPorun
akabinde yliginde ikincibir 20 gtinluk
raporun tek hekimce verilmemig
olmasr gerekmektedir. Ancak bulunu-
lan yerde yatakll tedavi kurumunun
bulunmamasr ve hastamn trbbi ne-
denler veya ulagrm gartlanntn
elvermemesi gibi nedenlerinin her
ikisinin de geEerH olmast durumunda
tek hekim raporuyla yrl iginde ikinci
bir 20 gun daha verilebilmektedir.
S0rekliveya geEici gorevle ya da bilgi
ve gorgulerini arttrmak, staj yapmak
uzere yurt drqrna gonderilenler ile
kanuni izinlerini yurt drqrnda kullanan
memurlara, bu sure iginde hastalan-
malan halinde, yurt drgrndan alacak-
larr hastahk raporlanna gore hastahk
izni verilebilmesi igin; tedavi iste$iyle
ilk olarak ilgili misyon gefine bagvurul-
mug olmast, muayene ve tedavinin
misyon gefinin sevk edeceli hekim
veya salhk kurulugunda yaptuilmast,
tedavi sonucu altnan rapor veya bel-
gelerin TtirkEe veya yabancr dildeki
ntishalannm o 0lke mevzuatma uygun
oldufiu belirtilerek ilgili misyon gefi

tarafindan onaylanmasr garttla yurt
drgrndan alman hastahk raporlarma
gore hastahk izni verilebilmel<tedir.
Saghk kurularr taraftndan verilen
salhk kurullarrnca onaylanan rapor-
lara gore verilen hastahk izinleri 40
gunun hesabrna dahil degillerdir. Tek
hekimlerin verecekleri toplam ylda
40 gtinluk hastahk izinlerinden sonra
her hastahk izninin gegerlililinin
saflrk kurululartnca onaylanmasl
gerekmektedir. Aksi halde rapor
gegersiz kabuledilir.
Hizmet hayatr boyunca her memur ve
sozlegmeli personelin bagrna gelebi-

: ..liilli,r,:::':i:,,:iixllX'l*i*litrX,ri':ir*Sr;Xili:rli'3{iXigtl:
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lecek hastahklarda istirahat almalan
gtndeme gelmekte, bu da zaman za-
man enformasyon eksikligi nedeniyle
tereddiitlere neden olmaktadrr.
6zellikle normal izin sureleriyle
hastahk izinlerinin galqqtrg bu tur
durumlarda gerEeklegtirilmesi gere'
ken uygulamalar gunlar olmaktadr.
Normal izinli iken ahnan hastahk
raporunun suresi, normal izrin sona
erig tarihinden ewel bitiyorsa tnstahk
sebebiyle ilgilinin kulanrlarnamry geri
kalan ylhk izin suresi 657 sayrh
Kanunun degigik 103. nnddesine
gore kullandmlr.
Yrlhk izinlerini kullanmalrta iken
hastalanarak rapor alan memurlar da
rapor s0relerini ve ylhk izinden kalan
lasmr bulunduklan yerde gegirmeli-
dirler. Yrlhk iznini kullanrrken
hastalanan memur ornelin 30 gun-
luk izninin onsekizinci gtintinde
hastalanarak 1O g0n rapor almlEsa,
memurun bu raporu iznini keserek
devreye girer. iznin onsekizinci g0n-
unde rapor devreye girer ve }<alan 13
g0nltik izin rapor bitimi olan
yirmiyedinci gunden sonra kalan 13
gunltik izin stiresi baElar.
Aynr memur bu 10 gunltik raporunu
onsekizinci gun degil de ornefin
yirmibeginci giin almrg olsaydr yine
rapor suresi izin s0resini kesecek ve
yirmibeginci gunden itibaren 10
g0nluk rapor suresi baglayacaktr-
Ancak bu durumda rapor siiresi ile
beraber kullanrlmlE yrlhk izin siiresi
toplam izin si.iresini aEacafrndan
rapor si.iresi bitiminde yani otuzbeq-
inci gunde memur iEbaEr yapmak
zorunda kalacaktr. Bu durumdaki
memur kalan 6 giinltik iznini izin
vermeye yetkili makamrn takdirine
bafh olarak daha sonra kullanabi-
lecektir. Yani rapor stiresi izin
si.iresini keserken izin silresi rapor
stiresini kesmemektedir.
Yani normal izinli iken hastahk
nedeniyle rapor alan personelin
hastahk izninin sona erme tarihi, ylhk
izninin bitig tarihinden sonraki bir
tarihe rastlarsa personelin kullanama-
drg yrlhk iznini kullanmaya devam
etmeksizin hastahk izninin bitimini
takiben gorevine donmesi gerelcnek-

tedir- B,xu.r' .rff{tr''3e .'--€ :rcr-a.
senelik Etnd ic--,e--:-:t -{e:
l-rastirlii( r::edtnn-r,l8:ur aar- r€rsc-
neE-- sagttr( zr.rn srt! ens =ri-trr-
ts-ffan@gl yufuk irn D& E:tr le q.ru
tarrfrr ras#rres :'*rt cl" saE[lrt
l?rinin bfrtri* greutrr badarnas
ger€*fr. B€nrrr d-nrrk ytr b
{hfrrrE sn*i* Ana qgnna-
lannda da srk srk g0ndeme
gehneldedr- iaarenin 72Ol sayrh
Tebligat Kanunu geregi atama
ewalcnr teblig etmesi gereken
sfrrede raporlu olan memura
tebligat yine yapilabilecek, ancak
devreye girmesi gereken 15 gtinli.ik
mehil miiddeti rapor stiresini kesme-
yerek rapor siiresinin bitiminden
sonra baElayacaktr.
Teblilinyaprldrg gunti de iEine almasr
gereken 15 giinl0k mehil miiddeti,
e[er atama tebligatr atamaya konu
kigiye raporlu iken yapllmqsa, rapor
bitiminden itibaren'devreye girer.
Bunun yanmda ilk raporun bitimin-
den itibaren baglayacak mehil suresi
iginde almacak ikinci bir raporda
mehil siiresi kesintiye u$rar, mehil
miiddetinin kalan krsmr ikinci raporun
bitiminden itibaren tekrar kaldrlr
yerden devam eder. Ornefin raporu-
nun bitmesine 5 gun kala tayin emri
tebli! edilen personelin 15 gtinluk
mehil muddeti raporun bitiminin
ertesi gun0 baglarken mehil suresinin
onuncu gunri 7 gun rapor alan
personelin izni onuncu gi.rnu kesile-
cek, kalan 9 gunluk izin 7 giinluk
raporun bitimini bekleyecektir. Ancak
burada Eok onemli bir nuans vardr.
O da personelin taln emrini tebelltig
etmesinden sonra 15 gunltk mehil
siiresini agmaslna neden olacak, ilave
olarak alacafl ikinci bir rapor stiresine
iligkin donem igin maag odenmeye-
cek olugudur. Zira personelin rapor
almrg olmasr gorevine mehil s0resini
muteakiben baglamayarak memuri-
yetten gekilmig sayrlmasrna engel
olmakla beraber ona bu donemle ilgili
maag odenmesi iEin yeter bir sebep
saylmamaktadrr. Bu silrede soz
konusu memur veya sozlegmeli
personel maagslz izinli saylacaktu.

I|asvtt otq&ffiWffi
Te.e Si,g::a San. lgl.ve'lic.A.$. Genel
v0a;rjgJ r€ atanan Sayrn S. Sel-
:er,:. T.-:el a "reni gorevinde baganlar
dii,€r'r"

S.SelmanT0NAL
Tekel Sigara San. igl. ve Tic. A.Q.

GenelMudur0

76.12.7964 yrhndaAnkara da dofdu.
1986 yrhnda Ankara dniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakiiltesi il{tisat Bolu-
m0nden mezun oldu. 7997-7999
tarihleri arasrnda A.B.D. Louisiana
Eyaleti New Orleahs (lniversitesi
Igletme Bolumti'nde Yuksek Lisans
yaptr.
DAHA ONCE BULUNDUEO
cORrvreR:
2003-2005 Tekel A.$. Genel Mudtir
Yardrmcrsl.

2000-2003 Maliye Bakanhlr BaE
HesapUzmam.

7997 -7999 2 yl Yurt Drgr GeEici Gorev
(A.B.D.),

1993-1997 Maliye Bakanhlr Hesap
Uzmanh!r,

1989-1993 Maliye Bakanhlr Hesap
UzmanYardrmcrst,

1987-1988 Ordu Yardrmlagma
Kurumu Proje Delerlendirme ve
lzleme Uzman Yardrmcrsr,
Halen, Sigara Sanayi isletmeleri ve
Ticareti A.9. Genel MtidurluEti
yanlslra:
Sigara San. Iql.ve Tic. A.$. Yonetim
Kurulu Uyeligi,

Teka Puro Uretim ve Dalrtrm A.$.
Yonetim l(rrulu Bagkanhlr,
Gorevlerini de surdtrmelGedir.
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\-onetirn l(rrulu
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Bilfiry oham Eruincan'da

br: 9q bugiiniimiizii bile etkileyen
ytirekler acrsr bir savaq gelir; atalan_
mzrn iki ayn ordu halinde birbirini
krdrlr " Otlukbeli Savagr,,.
Erzincan drgardan daira gok bu
acrlan ile hatrrlansa da, gtin gelif
yolunuz Erzincan'a driser.e itri
ola ki bir an <ince gideyim dive
dtigrinmeyin. Erzincan'du gtirr.r_
Einiz gizellikler bu acr ha-trralan
bastrracalr gibi, .,kegke 

Erzincan da
ya.Sasaydrm" duygusu bile verebile_
cek niteliktedir.
isterseniz benim griztimle g<iyle bir

; gezelim Erzincan ve gevresini.| trrztncan gehri kuzeyinden ve giine_

4i1den, doSudan batrya, ba"trdan
doSuya uzanan Esence ve Mercan
srada[larr arasrndaki ovada yerle-
$iktir. Unlii .,Fahriye 

Abd,,'$ai:i
Ahmet Muhip Dranis'm dedigi gibi
!ait3 ...H? uy karhdrr. iiiot
tarihi eser bulunan gehirde gok kath
binalsl yoktur. Deprem etkisi ile
olugan bu mimari tarztnda sadece
gargrlardaki az sayrdaki binalar
miistesnadr.
gehirden aynhp batrya doSru Sivas
yolundan 4-5 km. sonra siineve
drindtigiiniizde kendinizi, tigtfi
zaman ve mekandan grkrp bagka bir
zamar ve mekana gegece$iniz
Yukan Frrat Vadisi' nin- bairnda
bulacaksmrz. Tabi bu auyguyo
hissetmek igin daha erken, ,ilirii;
ileri briltimlerine gegtilinizde ise
kagmrlmazdrr. Eler gelaleye merak_
lrysanlz bulundulunuz noktadan
doguya donerek tinlti"Girlevik
$elalesi'ni" gciriip gelebilirsiniz.
gu anda birgok rrma$a kaynakhk
eden Erzurum'un dallannaan top_
up gelen ve Frrat'm iki btiyiik
kolundan biri olan Karasu trmapr
(Yukan_ Frrat) Vadisi'nin bagrnJi-
slnlz. Kemah'a doEru giden bu
y.ot{a <inceleri gevredeki dallar
algaktrr ve yollara gegit verm'ek_
tedir. Tren yolunu bazen salnza,
bazen solunuza, bazen de-tiinei
iglerine vererek yola devam edersi_
niz. Gitgide daralan vadide tabi ki
Frat'da. (Karasu) yantntzda gapil_
qayarak slze yol arkadaglr!r

etmekledr. Ancak l5_20 km. sonra
V.of a*aOa'tntz $v7s11 kaybolarak
sizi yalnrzbrakmaya baglar. eiinkii
arhk O zaman zaman akrg giiciiyle
deldiEi ve kanyonlu, otugirraug,
Kayatann arasrndan akmaktadlr. i gte
bu ayrrhklann ilkinden .or,ruki
vuslat noktaruz Acemollu Kriprii_
sii'diir. Ama ne yazrk ki bu ilk
vuslatta tiztileceksiniz. etinkii kcip_
nintin yanrndaki anrtta, burada
askeri bir aracrmrztn k<ipri.iden

:9Tu:t. sonucu gehit olan asker_
renmtzln antslna bu anrfin dikildigi
|azrlrdp. Ql4ekanlan cennet olsun-)
Burada durup kanyonda k<ipriiye
aogru rmalm akrgma bakarsanrz
rirperecelinizi tahmin ediyorum.
Gergekten "set tanlmam,' dercesine
heybetli bir akrg g<ireceksiniz.
Yola devam ederek 25 km daha
gittikten sonra yiiksek bir kriprii ile
tekrar saSa gegecek noktada, solda
bugiiniin laiqiik tarihin biiviik ve
rinemli gehirlerinden biri olan
Kemah'r grireceksini z.,)zerind,e
muhkem kalesi, ktimbetleri ve ulu
camisi ile mazide atalarrmrzn
yagadr$r medeniyetten haberler
veren Kemah, Malazgirtin kuman_
danlanndan ve bu bdlgede ilk
drinem Sel guklu Beylikleri-nden biri
olan Mengiicekliler Beylilini kuran
Gazi Melik Ahmet Meirgiicek'in
eseridir. Bu bcilgede bir gok eserler

9t^rl\un Mengiicek neyligi ll00_
.120.9 ]ii yrllarda yaSamr$ bir
beylikrir.
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$u cennet yurdumuz insanr kendine
agrk ediyor. Her yeri bir bagka gtizel,

,ngt y.l ya$amaya deler. Kegke
Drgok hayatlm olsada, her diyann_
da ayn ayn yagayabilsem...
Uzun bir aradan sonra meslektag_
lannnla bir vatan kogemizin daha
gtizelliklerini paylagmak istedim.
Erzrncan' r. Erzincan genellikle
TrTlg-u acrlar hatrrlatai bir yer.
Ozellikle 1939 ve 1992 yilan iep_
remleri yiire$imizi burkan, kanatin
gok btiytik acrlardr. Benim hatrnma

Gazi Melik Mengticek Kemah'm
kargrsrnda Frat'm kryrsrnda bir
yann tizerindeki ktimbetinden (amt
meSar).. kurdulu gehri seyret_
mektedir. ingallah diinya durdukga_
da seyredecektir. Ohun .rr. tu
topraklan bize vatanyapan gehit ve
gazilerin ruhu gad olsun.
Kemah'tan yola grkmak igin rrmalrn
Kar$lslna gegmek gerekmektedir,
Artrk l-1,5 saat Fratir takip edemi-
yoruz. Dar vadi ve kanyonlardan
akan Frrat! gdremeden yiiksek ke_
simden yolumuza devam edece[iz
Daha sonra itig ilgesi <inleriid.
tekrar vuslatrmlz var. ilig te gitze

ttglarn daglara daUlara

fipFlftt'tanruyumu,

lonlam yernyeillbaglara,

'r,'i:rr::littallllxlXt!1i!*11i.:1 ,,ffi.rrrrrr**r,*r,,r,,,;,,r***r**,



TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BOLTENi

konaklan eski evleri, dzgiin bir
mimarisi olan yegillikler iginde
kiigiikbir qehir.
ilig'ten sonra kah Frat'm kryrsrndan
kah yiiksek tepelerden gegerek
Kemaliye'ye doEru yola grkryoruz-
Kemaliye; hani " gu elin dedigin
kiiqiik bir gehir" ttirktistiyle kendini
tarutmrg eski adr e[in olan kiguk
gehir. Kemaliye'ye yaklagutga
kayalar bize yol verfrtez ohryu-
Ama Frat'a ne m[mk0n- Frxat
kayalarr dele dele yohmu 4mS-
Yolunu agan Frrat ins*nlra da
ilham obnug ve yohm kafan hs-
mrnda tamamen igind€n
agrlmrg ffinellerden gpd*epiz.
Yalnr z bir fark var Frrd'm frstii agilg
ama bizim tflnelimizin kapah.
Vadinin bu kesimlerinde olaEan
iistii bir dinginlik vat'. insen rerede
ise kug sesleri ve kendi ha€ket-
lerinin*seslerinden baEka ses &ry-
muyor. Yiikseklerden inen dereler
bile firata sessizce katrhyor. Frat
zaten sessizlegmig adeta duruyor.
Bu durgunlu[un sebebi Keban
barajrmn su kotu seviyesine yaklag-
maktan kaynaklamyor. Biraz sonra
tiinel tiinel ve tamamen demir
aksamh bir kopriiden gegerek
Kemaliye'ye giriyoruz. Kemaliye
dar kanyonlann hafifi -nneyil verdili
bir yerde kurulmug. Nereye baksan
kay alar grile yiikseliyor. Yukandan
kayalann arasrndan gelen coqkun
bir su gehrin ortasrndan beyaz
koptikler halinde giiriil giiriil akarak
agaprdaki Frat'a doEru koguyor.
Altta ise Frat sessizce bekliyor.
Sanki akmryor. Bu hiqtik gehir bu
dar vadide kayalarrn arasrnda
diinyadan tecrit edilmiq gibi duru-
yor. Kayalan sevmeyenin, kay alarla
beraber ya$ayamayacak insanlann
burada igi yok. Kemaliye'de bir gok
eski konak ve yapilar var. Ahgap
aksamr Frrat yoluyla kuzeyden
getirilmiq. Musiki kiilflirti de geliqik
olan Kemaliye'de bazr akgamlar
musiki dernelince fasrllar diizen-
leniyor. Anlatmakla anlagilama-
yacak olan Kemaliye'yi anlatmak
igin kendimi fazLa yonnayr diigiin-

mtyanm- Atna du$tindiifiim bir
S€y rr4 bu wdide dofan, biiyiiyen
bir insanm buralarr unutmasr
rrftntnn mfr? Tfrrktideki gibi yemin
etse tile teknr burayr gdrmeden
hepthtdalabilirmi?
Artt Frrat kryrsmca giineye A[rn,
Kebm ve Arapgir'e do!ru giden
yotdm aynhp, rma[m batr yaka-
sndaki t[nellerden kuzeye doEru
ydneliyoruz. Kemaliye'lilerin "tag
yol" dedi[.i bu ttinellerin yaplmma
1870'lerde baglanmrg, 2000'de
bitirilmig. Yaprmr 130 yl stiren bu
taE yolun yonii Sivas'rn Diwili
ilgesi'ne doEru. Daha soura Qath
Qay do$rultusunda batrya giden bu
yol sizi bir saat sonra Diwili'ye
grkanyor. Diwigi' ye bu yoldan
girigte iki belirgin eser insanr
etkiliyor. Biri safrmrzda kalan dem-
ir4elik tesisleri, di[eri ise tam kargr

Vmafla kalenin alt krsrmlannda
kalan Diwi$ Ulu Camii. Diwigi
LJlu C-mi dEnya miras listesinde
bulrman bir eser. 1220'lr yillarda
Mengflceklile/in bir kolu olan
"Diwili Me,ngficeHileri" tarafin-
dan yaprlmrq- Yanrna yaklag-
trflnrzda kendinizi biqrilenmekten
alakoyamryorsunuz. Allah'm ne
mrtazzam bir eser; taglar resmen
gergef igler gibi iglenmig. Hocamn
anlattrlrna g<ire higbir parganrn
aymsr yok. Yani bu kadar uyumlu
ta$ iqlemelerinde mtazzam bir
asimetri var. Bu bilgi rgrlrnda tekrar
baktrprmzda bunu daha iyi anlaya-
biliyorsunuz. Caminin batr boliimii
gifahane (hastane) olarak yaprlmrg.
Bu mtazzam eseri gezdikge hayran-
hpnrrz arhyor. Ug tane kaprsr var.
ikisi cemaatin girmesi igin. Bu iki
kapr yiiksek ve azametli. Aynr
zartanda kenarlanndaki tag igle-
melerinin de egi benzeri zor bulunur.
Ugiincii kapr ise guney tarafindaki
"$ah Kaprsr". Bu kapr sultanm
girmesi igin. Ancak bu kapr daha az
stislii ve a19ak yaprlmrg. E[ilmeden
girmek miimkiin delil. Sebebi ise
sultanm bu manevi mekana girerken
<iniinde elileceli Yiice Yaradan'r
unutmamasr. Caminin miman o

zamanlar da Anadolu' daki eserlerin
go[una imzasrnr atan Ahlat'h
mimarlardan biri; Hiirremgah.
Hocadan aldrlrmrz bir haber
gdnliimiizii dalhyor; sekiz yiiz
yrllrk bu muazzam eser kurulu
oldulu yamacrn agalrya do[ru yav-
a$ yava$ kaymasr sebebiyle tehlike
iginde. Daha dikkatli baktr[rmzda
caminin 6ne do!ru kaydr[r g<irtile-
biliyor. Aynca gifahanenin riniinde-
ki mihenk (denge) dengede olma-
dr[r, iist ibrenin alt ibre iizerine
oturduSu belli. Bu durum kargrsrnda
insarun hayranhkla birlikte derin bir
kaygrya kaprlmamasr miimkiin mii?
Daha sonra Diwigi'nin gar$rsrna
inip, dar sokaklarda dolagmak, goEu
restorasyona ahnmrg eski ve dzgiin
konaklan gezmelte biiyiik keyif
veriyor.
Artrk bu giizelliklere veda etrneye
g<inltiniiz elverirse batrya doEru
Kangal yoluyla Sivas'a, ya da
giineye do!ru Arapgir yoluyla
Elanp' a veya Malatya'ya gidebilir-
siniz. UEurlar olsun. Ama unutma-
yahm bu gtizellikler hep orada ve
bizleri bekliyor. Tabi ki zamatrr
denen rizgara dayanabildikleri
kadar...
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I mesini ve t{it{in igleme, balam,

I fabrikasyon eksperli$i yapamazla4

I t{itiin iiterinde, iT',oui "i .1'a."-

un gortilmemektedir.

'TC. TARIm VE IOyiqLERi g?-g1:3g.? ::'L^::^*o'"i npKanunun 6. maddesinin son filtra

mtihendislerinden yararlanacalr ku-
rala ballanmrEtlr.

5363 sayh Tarrm Sigortalan kanu-
nunun yukarrda sozti edilen madde-
dnde bitk baarrCa, ayrrm yaprlmak-
szn bitkisel tirtin sigortalannda hangi
meslek gruplannca yaprlabileceli
tadad bir Eekilde saylmrg ve bu
meslek gruplarr arastnda Tut0n
Eksperlerine yer verilmemigtir.

Bu anlamda ;4733 sayh Kanunun 9.
maddesinin geligtigi kabul edilse bile,
sigortacrhlrn bir kolunu dtizenleyen
5363 saylh Kanunun ozel nitelikte bir
kanun olmasr ve ytirtirliik tarihinin
4733 sayil Kanunun ytirtirliik tari-
hinden daha sonraki bir tarih olmast
nedeniyle yasa koruyucunun irade-
sinin bu yonde degigtilinin kabult
gerektifi, bagka bir anlatrmla 5363
salnh Kanun hiiktimlerinin esas
dnmasr gerektifi ve Tiitun Eksper-
leri meslek grubunun tarrm sigortalarr
alanlnda gorevlendirilebilmelerinin
yasa korucunun anilan yasada yapa-
cafl deliqiklikle m0mk0n olabileceli
miitelaa edilmektedir.

allnmasr, standart sigorta polige- Diler taraftan; AB'ye uyum galq-
Ierinin belirlenmesi, hasar organizas- ' malan konusundaki talebiniz, Ttit0n
yonlan, a}<tiierya Ealrymalan, tazmi- Ortak Piyasa D{izeniAlt QahEma Gru-
nat odemelerinin yaprlmast, reasu- bunun koordinatorlultinti ytirtiten
rans teminatrnm safilanmasr, Tanm Ttitun, Tiittin Mamulleri ve Alkoll0
Sigortalarrmn, geligtirilmesi, yaygrn- igkiler Piyasa D0zenleme Kurumuna
lagilnlmasr ve izlenmesi ile ilgili diger iletilmigtir.
teknik hizmetlerin yi.irtitulmesi ama- Bilgileriniziricaederim.
cryla Tarrm Sigortalarr Havuzu larrul-
mug; amlan Kanunun 9. madde-
sinde; sozti edilen havuzun anonim

$irket stattstinde kurulacak $irket
tarafindan yonetilecefii belirtilmig ve
aynca tazminat odemelerine esas
tegkil edecek hasar tespit iElemlerine
iligkin her ttirlii Ealryma ve organi-
zasyonlan yapmak suretiyle tazminat
odemelerinin en }asa stirede yapilma-
slnr saflamak $irketin gorevleri
arasrnda saylmrg ve madde deva-
mrnda da bitkisel urtin sigortalarmn
hasar tespitlerinin ziraht mtihen-
disleri, ziraat teknikerleri ve ziraat
teknisyenlerince yapllacalt ve hasar
tespit iglemlerinde oncelikle ziraat

Koordinasyon Kurulu Bagkanhfi yabancr okullardan lisans diLeyinde
yi.iksek olrenim diplomasr alarak
mezun olmak garttrr. Ttittin eksperi
unvanlna sahip olmayanlar,t[irt0n

Tiitiin Eksperleri Dernefine ahm ve satrm muayenelerini, flthin
vasrf,defier ve nevilerinin belirlen-

olamazlar. . . "htikm0ne yer verilmiEtir.
Bu htiktimle yasa koruyucunun,
tiitiin eksperi unvanna sahip olma-
yanlann; ttitiin{in deferinin ve ttitti-
ntin belirlenmesi iElemlerinde gorev
alamayacaklanna ve bu kigilerin tutirn
iglerinde bilirkigi ve hakem olarak
g6rev almayacaldanna hiilmetrniE
oldqguna lilSlar bulunrnamaktadr.

Diler yan{an 1.4.06.2005 tarih ve
5363 sayh Tanm Sigortalart Kanu-
nunun 4. maddesife, bu Kanun
kapsamrndaki risklerin teminat altrna

BAKANLICI
fuagtrma Planlama ve

llgi:28.O7.2005 tarih ve 76 sayh
dilekEeniz.

Sayrn Bagbakarumza hitaben yaprrn$
oldulunuz ilgide kaytl dilekgeniz
incelenmig olup, Bakanh$mz goruEu
aga$rda belirtilmektedir.

TEKEL' in brinyesinde bulunan ve
4046 sayh Yasamn igletilrnesi sonucu
131 tuttin eksperinin Bakanhirz
bunyesine mtihendis olarak atandrlr
ifade edilmekte ve grda kontrolorii
olarak gorevlendirilmeleri talep
edilmektedir.

5 Haziran 2O4 tafihve 25483 sayh
Resmi Gazetede yaymlanan 5179
sayh Grdalann dretimi, Ttiketimi ve
denetlenmesine Dair Kanun Htik-
mtinde Kararnamenin de$igtirilerek
Kabulti hakkrnda 3. maddesinin
tammlar boltimunde; Grda Kontro-
loriVGrda denetgisi; Grda kontrol ve
grda denetim ig ve iElemlerini yerine
getirmek tizere ilgili konuda asgari
lisans dtizeyinde elim almrg Bakanhk
tarafrndan elitim verilerek yetki-
lendirilmig kigiler ifadesi yer almak-
tadr.

srnda; "Tiirkiye'de ttittin ekspali$i
yapmak iEin, ttitun eksperlili yt'll<sek

okulundan veya muadili yerli ve
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Bakan a.

lfurulBagkanV

lBu nedenle 5179 sayh kanuna gore

]tuttin; grda ve grda ile temas eden
Itirtin grubu igedsinde yer almadr-
tlrndan Tttun Eksperlerinin Grda
lkontrolorti olarak gorevlendirilmeleri

I
I



TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

TC.
Resmi Gazete

Mal lsrni

Tiitiin igeren purolar, uglan agrk purolar ve

sigarillolar

Maktu Vergi

Tutarl

0,0600 YTL/Gram

0,0600 YTL/Adet

0,0600 YTL/Adet

0,0600 YTL/Gram

0,0600 YTL/Gram

0,0600 YTL/Gram

}:ral:ru
l't€{:f *isrr€ 4 Err *e llLaJ!4Jcr fmi!@ill

*; *; Trc'?ros b-u$n
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Bakanlar Kurulu Karan

Karar Sayrsr : 2005/9145
4760 sayh 6zel Ttiketim Vergisi

Kanununa ekli 0ll) sayh listede yer

alan mallarda uygulanan ozel ttiketim

vergisi ile ilgili ekli Karar'm ytirurl0ge

konulmast; Maliye Bakanh$tnrn

2l/712005 tarihli ve 034972 saYlt

yaasr iizerine, anllan Kanunun 12 nci

maddesine gore, Bakanlar Ktrulu'n-

ca 25/712005 tarihinde kararlagtrnl-

mEtr.

25n/2OO5 'l'iarihli ve 2O05/9745

Sayh Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 4T60sayhKanunaekli (lll)

sayrh listenin (B) cetvelinde yer alan

mallarrn vergi oranlart agafrdaki

qekilde yeniden tespit edilmigtir.

Tiitiin yerine geqen maddelerden yaprlmtE:

- Sigaralar

- Purolar. uglan agrk purolar ve sigarillolar

icilen tiitiin (Herhangi bir oranda tiitiin yerine

eegel nadceieri iqersin iqermesin)

F-::. ., -...F,'+\p m::;15 5i]giiA
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Tiitun igeren sigaralar

u.'-(1.0t, Digerleri

fr{adde 2 17ffi -y'rir Kanuna ekli (lll)

sayrh listenin (B) cetvelinde yer alan

mallarrn maktu vergi tutarlart

agagrdaki gekilde yeniden tesPit

edilmigtir.

Madde 3 Bu Kararrn 2 nci madde-

sinde belirlenen maktu vergi tutarlan,

perakende sattga sunulan; sigaralann

birim ambalajr iEinde yer alan her bir

adet sigara, diler tuttn mamullerinin

birim ambalajr igindeki mamulun her

bir gramr iqin uygulanrr.

Madde 4 4760 sayh Kanuna ekli (lll)

sayh listenin (B) cetvelinde yer alan

mallar igin yalnzca, bu Karann 1 inci

maddesinde belirlenen oranlar

iizerinden hesaplanan vergi uygula-

mr. ,\ncak bu suretle hesaPlanan

vergi, soz konusu mallar iqin yine bu

Karann 2 nci maddesinde belirlenen

maktu vergi tutarlarlna gore

hesaplanan vergiden az olamaz.

Madde 5 3l/1l2OO5 tarihli ve

2OO5/841,O sayrh Bakanlar Kurulu

Karan eki Karann 5 ila 9 uncu

maddeleri ytirtirliikten kaldurlmqtrr.

Madde 6 Bu Karar yaymr tarihinde

yiirurluge girer.

Madde 7 Bu Karar htrktimlerini

Maliye Bakanyirutur.

Yergi
O rant { ol' }c .:r.l.f . :r o

24A2-10.00.0 0.00

2402.20

240?.90.00.00.00

24CI3"10

M at lsuri

m addclcrt ir;crsin iqcrm csitt)

2403.99.10.00.00 Enfiye ve gignemeye mahsus ttitiin

Tiitiin iqeren purolar. uglart aEtk purolar ve sigarillolar 5I

T iitiir iqcrcn sigarnlar

Di[erleri {Ttittin yerine gegen maddelerden yapthntg

purolar, uqlart aqrk purolar. sigarillolar vc sigaralar)

igilen tiitiin {Herhangi bir oranda tiitiin yerine gegen
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Resmi Gazete

Devlet Bakanr ve
Bagbakan Yardrmohltndan :

24/11/1994 Tarihli ve 4046 saylr
Kanun Qergevesinde Nakledilecek
Personel Haklanda Tebli$de Dedigik-
likYaprlmasrna Dair Tebli! :

I MADDE | 8/lOt2OO3 tarihli ve

. 25253 sayrlt Resmi Gazete'de
yaymlanan 24117/1994 tarihli ve

' 4046 sayh Kanun QerEevesinde'Nakledilecek Personel Hakkrnda
I Tublig'in 1 inci maddesi agalrdakiI gekildedefigtirilmigtir. "Amag
(

( Madde 1 Bu Teblilin amacr,
ozelleqtirme programma ahnan (iEti-

rakler harig), ozellegtirilen, devredilen,
ktigiiltulen, faaliyeti durdurulan, ka-
patrlan veya tasfiye edilen kuru-
luglardaki istihdam fazlas/nakle tAbi
personelin diler kamu kurum ve
lmruluglanna nakledilmesine iligkin
usul ve esaslan belirlemektir."

MADDE 2 Teblilin 2 nci maddesi
aEa!rdaki gekilde de!iEtirilmigtir.
"Kapsam

Madde 2 Bu Teblig, 24/7711994
tarihli ve 4046 sayrh Ozeilegtirme
Uygulamalan Hakkrnda Kanunun
degigik 22 nci maddesine gore
Bagkanhga b,ildirilen personelin diler
kamu kurum ve kuruluglanna nakle-
dilmesine iligkin usul ve esaslart

kapsar."

MADDE 3 Tebligin 3 tincir rnaddesi

agalrdaki Eekilde defigtirilmigtir.
"Dayanak Madde 3 Bu Teblig,
24/11,11,994 tarihli ve 4046 srytlt

Ozelleqtirme Uygulamalan Haldsnda
Kanunun degigik 22 nci maddesi ile

217 sayth Devlet Personel gaghnh$

l(rrulug ve Gorevleri Haldcnda lGnun
Hukmtinde Kararnamenin 8 inci
maddesinin (f) bendi ve 20 nci
maddesi hiiktimlerine dayanlarak
hazlrlanmrgtr."

MADDE 4 Teblilin 4 tincti mad-
desinin (c), (0, (g) ve (h) fikralarr

aEa!rdaki gekilde degigtirilmigtir.
"c) l(rrulug; ozellegtirme programma
ahnan'(igtirakler harig), ozellegtirilen,
devredilen, kugiilttilen, faaliyeti
durdurulan, kapatrlan veya tasfiye

edilen lmruluEu,"
T) Nakil haldc bulunan iggi personel;

a0a6 sayh lGnunun ?2 nci madde-
sinde 5398 sayh l{anun ile yaprlan

degiEildilin yiirtirltile girdigi tarihi
mtiteakip, ig kanunlarrna tdbi olarak
gorev yapmakla birlikte toplu ig

sozlegmesi htikiimlerinden yararlan-

mayan personelden; genel mtidur,
genel m0diir yardlmctsl, teftig larrulu
bagkam, kr"rrul bagkant, daire bagkant,

miiessese, bolge, fabrika, iqletme ve
gube m0di.irii, mtifettiE ve mtifettig
yardrmcrsl, mtigavir ve baguzman

unvanh kadrolara atanmak suretMe
gorevyapan personeli,"

"g) Nakle tAbi personel; Ozeilegtirme
programna ahnan kuruluglann (igti-

rakler hariE) ksmen veya tamamen
satrgr nedeniyle kamu ttizel kigilifinin
sona ermesi, devredilmesi, k0gul-
tulmesi, faaliyetlerinin durdurul-
'masr, kapatllmast, tasfiye edilmesi
halinde; diler kamu kurum ve
kuruluglanna nakledilmek uzere idare

tarafrndan Bagkanh!a bildirilen
personeli," "h) istihdam fazlast
personel; Ozelegtirme..-programma
ahnan kuruluglarda .(igtirakler hariE)

ilgili kurulug veya ldare taraftndan
istihdam fazlasr personel olarak
belirlenen ve difer kamu kurum ve

kuruluglanna nakledilmek tizere idare

tarafrndan Bagkanh!a bildirilen
personeli,"
II4ADDE 5 Tebligin 5 inci maddesi
aga!rdaki gekilde degigtirilmigtir.
'Bildirim Madde 5 Ozellegtirme
programlna altnan kuruluglarda
(igtiralder hariE) ilgili lmrulug veya

idare tarahndan istihdam fazlasr
personel belirlenmesi ya da bu kuru-
luElann lssmen veya tamamen satqt
nedeniyle l<amu tiizel kigilifinin sona
ermesi, devredilmesi, kiig0ltulmesi,
faaliyetlerinin durdurulmasl, kapatll-
masl, tasfiye edilmesi halinde; bu
kuruluglarda programa alnma tarihi
itibanyla 657 sayh Devlet Memurlan
Kanununa tAbi olarakveya sozlegmeli
stattide EahEmakta olanlar ile ig

kanunlanna tAbi olarak gorev yaP-

makla birlikte toplu ig sozlegmesi
hukiirnlerinden yararlanmayan genel
mtiduf genel miid0r yardrmcst, teftig
larrulu bagkanl, kurul baEkant, daire
baEkam, muessese, bolge, .fabrika,
igletme ve gube mtidtirti, mtifettig ve

mtifettig yardrmctst, mugavir ve
baguzman unvanh kadrolara atanmak
suretiyle gorev yapan personel, kamu
kurum ve larruluglarna nakledilmek
uzere yukanda belirtilen iglemlerin
tamamlanmasndan itibaren onbeg
gtin igerisinde ekli istihdam Faz-

lasr/Nakle Tabi Personel Bilgi
Form/Formlarr (Nakil hakkr bulunan
iggi personel igin Kapsamdryt perso-
nel bilgi formlarr) doldurulmak
suretiyle idare tarafrndan Bagkanhla
bildirilir. istihdam Fazlas/Nakle TAbi
Personel Bilgi Formlart, kodlama
sistemine uygun olarak (24/1l2OO1

tarihli ve 24297 sayrh Resmi
Gazete'de yaymlanan 2001/3 sayh
Bagbakanhk Genelgesinin ekinde yer

alan okul kodlarr kullanllmak
suretile) bilgisayar ortammda (e,rcel)

doldurulur ve disket ile birlikte
gonderilir. istihdam fazlas/nakle tabi
personelin varsa galrymak istedikleri
"il" tercihlerine de Bilgi Formlannm
ilgili bolumunde yer verilir. Tercihte
bulunmayanlarm karEsma "Tercihte
Bulunmadr" kaydr konulur." /vlADDE 6

Teblilin 7 nci maddesinin birinci ve

yedinci frkalarr aEa$rdaki Eekilde
degigtirilmigtir. "ldare taraflndan
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bildirilen personelin, 657 satr:: De'iet
Memurlart Kanununa gore kazarulnug

hak ayhk derecesinden a;aE olma-
mak kaydryla, 190 sa)'rL Kanun
Htikmtlnde Karamame kapsamlnda
bulunan kamu kurum ve kurulug-
lannrn boq kadrolartndan Devlet
Personel Baqkanlgnca tespit edilen
kadroya, anrlan Bagkanhk tarafindan
krrkbeg giin igerisinde atamast teklif
edilir. 190 sayrh Kanun Htikmtinde
Kararname kapsamr drgrndaki kamu
kurum ve kuruluglarrnrn (ozellegtirme

kapsamrndaki kuruluglar hariE)
mevcut bog kadro veYa PozisYon-
lanna da ihtiyaglar dolrultusunda
atama teklifi yaprlabilir. Bu personel-

den 399 sayh Kanun Hulrrnilnde
Karamamenin eki (1) sayrh cetveldeki
kadrolarda istihdam edilmekte olan-
lar ile burada saylan unvanlarla
gahgan diler stattilerdeki personelin
atama teklifleri fuagtrmact unvanlt
kadrolara yaprhr. Ancak (1) saYlt

cetvelde yer alan, meslele ozel
yangma snavt ile giren ve belirli siireli
meslek igi efitimde.n sonra ozel bir
yeterlik smavr sonucunda goreve

allnanlann atama teklifleri, soz kon-
usu gorev unvanlna uygun kadrolara
yaprlrr. Devlet Personel Baqkanltgt

taraftndan gonderilen atama teklif
yazlslnln atamay YaPaca[ kamu
kurum ve kuruluguna intikalinden
itibaren otuz giin iqerisinde bu kurum
ve kurulug tarafindan atama iglem-

lerinin yaprlmast zorunludur. Naklen

atanan personel hakkrnda 4046 saylt
Kanunun geEici 9 uncu maddesi
hiikiimleri dikkate ahnrr. 657 saylt
Devlet Memurlan Kanununun 68/8
maddesi uyannca atanilmq 

'olan

kadrolar, mezkur Kanun geregi ilgili
personel igin kazamlmrg hak teqkil

etmedilinden bu durumdaki Perso-
nelin atama tekliflerinde, halen
bulunduklarr kadro dereceleri defil,
kazantlmtg hak ayhk dereceleri
dikkate altnlr." "Bagkanhfia bildirilen
personele bulundu!u kadro/pozis-
yondan; gorevde Y0kselme niteli-

linde olacak gekilde veya en az

ortaolretim dtizeyinde mesleki veya

teknik egitim-ogretim sonucu ihraz

edilen ve iinvan degigikligi srnauna

tabi kadro/pozisyon teklif edilmez.

399 saytlt Kanun Htikmtinde
Kararnamenin eki (1) sayrh cetveldeki

kadrolarda istihdam edilmekte olan-
lar ile burada saYllan unvanlarla
gahgan diler statiilerdeki personel

hariE olmak tizere $ef ve daha tist
unvanlarda bulunan Personel igin
l<adro/pozisyon imkam ve personel

ihtiyaElan gergevesinde o!renim
durumu itibariyle ihraz ettili unvana
uygun kadro/pozisyon teklif edilebilir."

MADDE 7 Gblilin 10 uncu maddesi
aga!rdaki gekilde de!igtiillmigtir
"Kadro ve PozisYonlar Madde 10 Bu

Teblig gergevesinde, diger kamu

kurum ve kuruluglanna YaPrlacak
nakil sebebile boPlan kadro ve

pozisyonlar; 4046 saYh Kanunun
degigik 22 nci maddesi gerefiince
bogaldrklarr tarihten itibaren her
hangi bir igleme gerek l<almaksan
iptal edilmig sayrlr. Idare, ozelleqtirme
programtndaki. kuruluglarda nakil
hakkr kapsamthda Yer alan kadro ve

pozisyonlardan bog bulunanlan iptal

etmeye, kadro ve pozisyonlarln yerini,

aynr kurulug btinyesindeki girketler

veya igyerleri arastnda deliqtirmeye
yetkilidir. Bu frkra EerEevesinde
gerEekleqen kadro/pozisyon hareket-

leri gerEeklegmeyi m0teakip en geE

15 giin igerisinde Bagkanhla bil-
dirilir."

MADDE I Gblilin 11 inci maddesi

aga!rdaki gekilde de!igtirilmigtir,
"Nakledilecek Diger Personel Madde

11 1,5/1,1/2OOO tarihli ve 4603 sayh

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankast,

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim $irketi
ve Ttirkiye Emlak Bankasr Anonim

$irketi Hakkrnda Kanunun degigik

GeEici 1 inci maddesi ile 4743 saylt

Kanunun geEici 2 nci maddesi

gerEevesinde tespit edilen personelin,

27 lU2O00 tarihli ve 4502 sayh Telgraf

ve Telefon Kanunu, Ulagttrma
Bakanhfrmn Tegkilat ve Gorevleri

Hakkrnda Kanun, Telsiz Kanunu ve

Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin

Biriktirme ve Yardtm Sandrlr Hakkn-
da Kanun ile Genel Kadro Usulti

Hakkrnda Kanun Htikmtrnde Karar-

namenin Eki Cewellerde Degigiklik

Yapilmasrna Dair Kanunun GeEici 4

uncti maddesinde belirtilen personel

(Turk Telekom hisselerinin dewi
sonucu kamu paynrn Yiizde ellinin

altrna dugmesi durumunda 4/2/1924
tarihli ve 406 sayh Kanunun defigik
ek 29 uncu maddesi gereli nakle-

dilecek personel) ile 4046 saYh

Kanunun deliEik 22 nci maddesi

gerelince nakil iglemi yaprlacak olan

ve burada yer alrnayan kurum/kuru-
lug personelinin diler kamu kurum ve

kuruluqlanna nakillerinde de kendi

Kanunlannda yer alan htil$lmler
drgnda bu Teblig (Ek formlar dahil)

uygulamr."

MADDE 9 Teblife aEagrdaki GeEici 1

inci Madde eklenmigtir. "Gegici
Madde 1. 4}46sayh Kanunun22nci
maddesinde 5398 saYh Kanun ile
yaprlan degigikligin yiir0rluge girdigi

tarihten once ozellegtirme Progra-
mmda bulunan lauruluglarda nakil

hakkr tanmmq kapsam drgr l<adro ve

pozisyonlarda gorev yaPan ig kanun-

larrna tAbi personelin, aynl kadro veya

pozisyonlarda gorev yapmaya devam

etmeleri halinde nakil haklarr sakhdr.

Burada belirtilen kapsamdrqt person-

el; 2821, sayh Sendikalar Kanununun

21 inci maddesi gerelince sendikaya

tiye olamama sebebiYle zorunlu

kapsamdrgr kalan Personel ile,
orgtitlenme ve toplu ig sozlegmesin-

den yararlanma haklarr Yonunden
herhangi bir kanuni slntrlama bulun-

mayan, sendika tiyesi olabilen, ancak,

toplu ig sozlegmesinin taraflannca
kapsam dryrnda tutulan Personeli
ifade eder." Yuriirltik

MADDE 10 Bu Tebli! YaYmt
tarihinde yiirtirluge girer. Yurutme

MADDE 11 Bu Teblig htrkumlerini,

Devlet Personel Bagkanhlrnrn baglt

oldugu Bakan yurut0r.
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03-08-2005 Mynet,

D0nyann ilk dumanslz ve tiiti.insuz
sigaraslnln gelecek yhn ilk aylanndan
itibaren satrga sunulacafr bildirildi.
Swissmedic (isvigre $ifah drunler
Birlifi), NicStic adr verilen yeni
uriintin tDbi bir ozellilinin ve tedavi
edici bir yon{inun olmadrfnr belirtti.
Swissmedic yetkilisi Monique Helfer;
"Qayet NicStic'in tedavi edici ozelligi
olsaydr, 0retici firmann Saghk Bak-
anhfr'ndan izin almasr ve salhk
sigortasl kapsamrna dahil edilmesi
gerekirdi. Bunun yerine i.iruntin
sigaia tiryakileri tarafindan normal bir
sigarayla aynr fiyata t0ketilmesini
dtigiindtik" diye konugtu.
NicStic'in ozellili sigara gorun0mun.
deki plastikten yapilmrg, silindir bir
Eubufun igine yerlegtirilrnig bobinin

, yanmasr olacak. Boylelikle NicStic
igeni mutlu ederken, pasif iEici diye
adlandrnlan insanlarr ve kapah alan-
'lardakileri de rahatsz etmeyecek.
dretici firma Nicstic'in, tiryakilere
sigara ile aynl zevki ve tadl verecefiini,
bunun yanlnda sigara kullanrcilarmm
katran, kadmiyum, formaldehit gibi
sigarada bulunan birEok zararh
maddeden lertulacaklanm sovledi.

Blok satrg iEin iki kez ihaleye Erkarrlan
ancak ozellegtirilemeyen TEKEL'de,
"pazarlama-dafirtrm birimi" ozellegtiri-
lecek. Boylelikle, operasyonel etkinli-
6in artlrrlmasr igin hedefleniyor.
TEKEL yetkilileri oncelikle dagrtrm
marjlannrn belirlenmesi rizerinde
Ealryryor. Dafrtrm yapacak firmamn
belirlenmesine iliEkin ihalede, on
yeterlilik aranacak bunu saflayabilen
firmalar ihaleye katrlabilecek. 6n
yeterlilik igin oncelikle, Turkiye ga-
pmda y'yecek veya igecek ve bagka
maddelerin dafiltrmmr yapryor olmak
Earil aranacak, Bunun yanrnda,
katrhmcr firmanln TEKEL'in sigarala-
rm dalrtmaya uygun teknolojik alt
yaprslntn olmasr da gerekecek.
Katrllmcr firmann yeterli araE, gereE
ve depoya sahip olmasr ile finansal
yeterlilili olmasma da bakrlacak.

European Tobacco Tuttin Ahm
Bol0mu Direktoru Sadrk Qeltik,
Hiikiimetin Onr ae ttm 0ritrnlere
yuzde 58 vergi sistemi getirerek, yurt
igi tiitun uretimindeki ureticiye buyiik
darbe vurdulunu soyledi. European
Tobacco Tut0n Ahm Bolumti Direk-
torii Sadrk Qeltik, tiittinde yuksek
vergilerden gikayet ederek, "Yanhg
t0ttin politikasr, vergilendirme sistemi
Adryaman'l ve t0ttin tireticilerini
bitirecek" dedi. Mersin-Thrsus
Organize, Sanayi Bolgesi'nde larrulu
sigara fabrikasrnda yiizde 25

Adryaman fttunti olrnak 0zere gegidi
tutunlerle harmanlayarak hazrrladrS
Vigor, Business Clup; Range4 Cigara,
Astra ve Srlkroad markah sigaralan
pazara sunan Qeltik, Adryaman
ekonomisi igin tilttlntin onemine
dik{<atEekti.
Vergi Politikalan Giizden Gegi-
rilmeli: .

Qeltik;', 2006'dan' sonra ttitun sek-
torunde uretimde biiyuk srkrntl- lann
yaqanrlaca!rnr belirterek, Ttirki-
ye'deki vergi politikasmr elegtirdive gu
gorugleri dile getirdi. "Son grkan
Bakanlar l(rrulu karan bunu onay-
lryor. Bu durum, OT\rde tum tirunlere
ytzde 58 vergi sistemigetirilerek, yurt
iEi ttittin uretimindeki ureticiye buyuk
darbe vurdu. 3. slnf grup sigaraya
gore 1. gruptaki vergi daha az. 3.
gruptaki sigarada vergi dort kat daha
fazla uygulanarak yurt iEi ti.ittin
tiretimindeki sigaralara ve tiitun
tireticisine buyiik darbe vurdu. Yuz
binlerce iiretici de perigan olacak
$ark tutiinti ve uretici olecek. "

30-07-2005 [eFEnnns"

Gelir idaresi Bagkanr furoflu, onceki
gun uygulamaya baglanan yeni sigara
vergilerinin TEKEL'In ozellegtirme-
sine zarar vermeyecelini belirterek,
Herkes zam yapmakzorunda kalacak'
dedi.
Sigarada onceki gunden itibaren
uygulamaya geEilen yeni vergileme
sisteminin, bu yrl ihaleye grklmasr
beklenen TEKEL ozellegtirmesini
olumsuz etkilemeyeceli yonirndeki
gorugler agrrhk kazanlyor. Qelir idaresi
Bagkam Osman furollu dun "Bu
diizenlemeden TEKEL de zarar
gormez. Qrinkti herkes zam yapmak
zorunda kaldr" diye konuEtu. British
American Tobacco (BAT) Turkiye
Genel Mudurti Patrick Heneghan,
yeni vergi sisteminin daha etkin
gahgacalrm belirtirken, TESK Bagkan
Vekili Bendevi Palandoken TEKEL'in
pazar payrnr artrmak igin gok talep
edilen sigaralara yatrnm yapmasl
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gerektigini soyledi. REFERANS.
dunkti haberinde yeni vergileme
sisteminin TEKEL'in pazar payndaki
azalmay durduracafr ve ozellegtiril-
mesini kolaylagtrracalrnr duyurmu5-
tu. Butge hedefleri onemli '\noglu.
sigarada onceki gtinden itibaren
gegilen yeni vergileme sis:e:nr
konusundaki elegtirileri ce','a?lan-
drrrrken, kimin kar kimin zarar eri@ ile
degil, biitgedeki gelir redefinin
tutturulmasr ile ilgilendiier::i >r1'tedi.
furollu, yeni sistere gecdrnemesi
halinde, butge heieflenr-n ti-rtturu-
lamamasr durumunur oite\a g*ft$ru
ifade ederek )'eni sistteni u-\gu-
lamay'a koy'arken TEKEL 1a da diger
sigara firmalannrn bundan nasrl
etkileneceginin oncelikli konulan
olmadrirnr kaydetti. Anoilu "Bizim

oncelikle hedefleri tutturma duru-
mumuzvardr. Bizim derdimiz, koydu-

lumuz hedeflere ulaqmak. Onun
dlgrnda kim ne yaparsa yapsrn bizi
ilgilendirmiyor. Biz Maliye Bakanhlt
olarak notr kalmaya gahgryoruz.
Ancak, vergi hedeflerini tutturmak da
bizim iEin olmazsa olmaz bir
zorunluluk" dedi. furoflu, yeni vergi
sisteminin TEKEL'i olumsuz etkile-
yece!i iddialannrn hatrrlatrlmasr
tizerine "Sigara firmalarr zam yap-
masa bu tez hakh olabilir. Ama herkes
zam yaph. Bu nedenle defigen bir qey

olmayacak" diye yanrt verdi.

Aylardrr beraber galryryoruz: British
American Tobacco (BAT) Tiirkiye
Genel M0dtirii Heneghan ise aylardr
hiikiimetin yeni sistem konusundaki

Eabalannr yakndan izlediklerini, bu
sure boyunca da hukumetle yeni
vergi sisteminin yaprlandrnlmasr ile
ilgili olarak gorugmelerde bulunduk-
lannr kaydetti. Devletin, ttitun
tjrunlerinin satrylanndan elde ettili
geliri artrrma ihtiyacrnda oldufiunu
ifade eden Heneghan, agrklanan
dtizenlemenin de, daha etkin birvergi
sisteminin oluqturulmasr igin ahnmrg
bir karar oldulunu vurguladr.
Deleri diiger diyen de var. Yenivergi
sisteminin TEKEL'in pazar payrnl
azaltacalr, bu ytzden ozellegtirme-
den elde edilecek gelirin azalacalrna

r'Onelik gori.igler de var. Di.in SABAH
gazetesi mangetten duyurdugu
haberinde, "Zam yapmak zorunda
kalacak olan TEKEL'in ozellegtirme
dncesinde ?azar pay ve piyasa
fi)ahnrn hzla duqecek" gorugtine yer
verdi.

Kagak sigara vergi kaybr yarahyor.
TESK Genel Bagkan Vekili Palan-
doken ise hedefini tutturama yan
Maliye'nin gareyi OTVyi arttrrmada
bulduiunu belirterek, "Kagak sigara
ve igki kayrt altrna altnsaydt bu tedbire
gerek yoktu. Sahlan her sigarantn

iuzde 20,'-e yalcnr kaEak olarak
tuketiliy'or" dedi. Palandoken, Tirrki-
ye de lda 5.5 milyar paket sigara
tiretildigini, aynca 1 milyar paket
sigaranrn da kagak olarak tiiketildigini
bildirdi. Kagak sigarantn yerli ve
yabancr sigaralardan olugtu!una
dikkat geken Palandoken, "Tekel'e
ozellegtirme kapsamtnda yeni yab-
rrmlar yaprlmryor. Uretim talebe gore
yetersiz kahyor. Yab-ancl sigara
tamamen piyasaya hakim oluyor.
Tekel igletmeleri gerekeni yaprp Eok
talep edilen sigaralarrn uretimine
alrrhk verip Tiirk tutun0nttn hak ettifi
seviyelere grkarmah, Tekel yapacalt
revizyonla kaybedilen pazart tekar
bulabilir" dedi. Palandoken, yerli
sigarada tuketicinin sert kutu sigara-
lara ragbet ettifini, ancak teknolojik
yetersizlikten dolay Tiirk sigaralannn
pazar kaybettigini, yabanct sigara
piyasasr da yirkselige gegtilini ifade
etti.

Ttittin Eksperleri Dernefi'nin yazrh

agrklamasmda ise yeni sistemde qark
tipi urtin a)trrmlnrn ortadan kaldt-
nlmasrna tepki gostererek, "Bu karar
zaten yoksulluk srnrnnln altrnda hayat
mircadelesi veren 285 bin tiitiin
iireticisi aileyi perigan edecek.
Yabancr sigara ureticisi firmalarr Qin,
Hindistan ve Afrika tiiti.ini.ine yonel-
tecektir. Vergi kaybrnm nedeni sahte
ve kagak sigara iiretimidir" denildi.
TEKEL, filtresiz sigara [retiminden
vazgeEiyor mu. Ote..yandan TEKEL,
sigaradan ahnan OTV tutarlannda
yaprlan duzenlemenin ardrndan ijret-

tigi sigaralann fiyatlanna yuzde 5.3 ile
yi.izde 772.7 arasrnda degigen
oranlarda zam yapb. Yaprlan yaalt
agklamaya gore 55 Yfu'den sallan
filtresjz Bitlis ile Bafrasigualannm her
birinin paket fiyatr ytizde 772.7
orarunda arttrnlarak 1.5 YTL'ye ytk-
seltildi. Bu markalann filtreli ve filtresiz
t0rlerinin sahg fiyatr egit diizeye
gelirken, bu durum TEKEL'in filtresiz
sigara Iretiminden vazgegmeye
hazrrlandrSr geklinde yorumlandt.

GOREI'TNDErIAYRII.DI.

27.09 -2005 REFERAI'IS AIjKARA

AI'{KARA, 27 E\jnl (Reuters). Anadolu
Ajansr'nrn haberine gore Tekel Genel
Mudi.iru Sezai Ensari gorevinden
ayrrldr. Habere gore Ensari'nin,
Sumer Holding Genel Mudurltilri'ne
getirilmesi bekleniyor. Genel Mud0r-
lukten ahnmaya iligkin talebin Sezai
Ensari'den geldili, Maliye Bakanr
Kemal Unakrtan'ln da buna uygun
gortrg verdili ifade ediliyor. Ensari, 15

Kasrm 2002 tarihinden bu yana Tekel

Genel Miidtlrltilti gorevini ytirtituyor-
du.

Ti.ittin, Ttittin Mamtilleri ve Alkollit
igkiler Piyasasr Dtizenleme Kurumu,
Izmir'de sigara kargltr bir afiq sergisi
agtr.Gorevi ttitun piyasaslnt denet-
leme olan larrumun agtllr sergide,
sigannln insana ve gevreye verdili
zararlar afiglerle anlatlldr. IZMIR -

Ttitiin Mamtilleri ve Alkollu iEkiler
Piyasasr Dtizenleme Kurumu tarafin-
dan agrlan sigara kargtu'sergide, 80
afig ve 0g kompozisyonla sigarantn
zararlan her yagtan insana anlailltyor.
Ancak sergiyle ilgili soru igareti
olugturan bir nolcta var ki, o da
serginin, gorevi tutiin -piyasastnl

denetlemek olan bir kunrm tarafin-
dan aqrlmrq olmast. Qeligkili bir
durum olmadrgrnr duqtinen kurum
bagkan yardrmrcrsr Salih Yarbay ise,
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kanunda -'yer. .alan ,,bir maddeyi
uyguladrklannr dile getirerek, 'ilt Ua-

lcgta geliEki var gibi goriiliiyo4 ama
aslmda higbir geligki yok. Bizim
kurulug kanunumuzun 3. maddesi
sigara ve alkoliin topluma verdili
zararlan onlemek bahmmdan bize
gorevveriyor. O nedenle higbir geligki
yok. Kanunen verilen.gorevi yerine
getiriyoruz" dedi.
Ttirkiye'de son yllarda ttitun ve ttrtiln
mamtilleri piyasasrnda genigleme
oldufunu ifade eden Yarbay, sigara
sektoriinden devletin elini gekmesi
gerektilini belirterek, "Sigara sektor0
Ttirkiye'de canh ve yahnma aErk,

Eiinku gelecek gor0yorlar ve yatrnm
yaplyorlar. Nitekim gu an sektorde beg
firma var, buna "Ibkel de dahil, ama
heralde sigara ahgkanhll geriye
gitmedikge yabnmlar devam edecek.
Devlet de artrk ticari iglerden Erkmah.
Buna Tekel de dahil. Arlk devletin
alkolde oldulu gibi sigaray da
brrakmasr laam artrk" dedi. Afig
sergisi, 26 Eyltl'e kadar Konak
Ataturk Ktlt0r Merkezi'nde qezilebi-

lecek.

Yllda 2,5 milyar dolar vergi kaybtna
yol agan ve bagta PKK olmak tizere
uluslararasr suE orgtitlerinin ciddi
miktarda gelir elde ettigi sigara
kaEakgrhlrm onlemek igin harekete
gegen devlet, eylem planrm eylulde
yurtirlufie koyuyor. Sahte sigaranrn
dolagrm haritasr ve ahnacak onlemler
bu dosyada...
Sahte ve kagak sigara son yrllarda suE

orgtitlerinin gozdesi. Gerek maliye-
. tinin ucuz, getirisinin silah ya da
uyugturucuya oranla Eok daha fazla
olmas gerekse mevcut kanunlara
gore cgzasrun yok denecek kadar az

olmasr kagak 
-ve 

sahte sigaraya olan
ilgiyi artrrryor. Oyle ki konu giderek bir
milli gtivenlik meselesi haline gelmig
durumda. Bir yandan devlet her yll
2,5 milyar dolar vergi kaybtna
ufruyor, bir yandan da teror orgtt0

PKK bu yontemle ciddi lojistik destek,
salhyor. Gtivenlik birirnlerinin haar-
ladlll istihbarat raporlan ise Turkiye
pazanna sokulan sahte sigarantn
l(rzey lrak'ta kurulan sigara fabrika-
lannda uretildigi, tilkeye sokulmast ve

dalrtrlmasrnda ise PKK'run aktif rol
oynadlfi yonunde. Sahte ve kaEak

sigara yuzunden devletin her ytl2-2,5
milyar dolar kayba ugramasr, Tekel'in
ise pazar payrnrn baa bolgelerde
yizde 70, hatta $rrnak genelinde
yrizde 90 orantnda kaybetmesi
trzerine harekete gegen G0mrtk
Mustegarhlr bir gahgma grubu
olugturdu. Konuya taraf olan btitun
kamu kurumlarryla g0venlik birimleri
ve Ttirkiye'de faaliyette bulunan 6
sigara iireticisi firmanrn katrldr!r
toplantrlann ilki 11 Temmuz'da,
ikincisi 21 Temmuz'da ve son toplantr
da 4 Agustos'ta yaprldr. Onumuzdeki
gunlerde yapilacak son toplanilyla
eylem plaru son geklini alacak ve 1

Eytul itibanyla kaEak sigaramn oniine
geEmek iEin sert tedbirler ytiriirl{ige
girmig olacak. Gumruk Mtiste-
qarhlr'nrn bagkanhlrndaki toplan-
trlara Emniyet, Jandarma, Sahil
Girvenlik Komutanhfr, Tekel, Ttit0n
Piyasasr Krrulu, Drgigleri Bakanhfi ve

Maliye Bakanhfr ile sigara girketleri
katrhyor. Toplantrnln gerekgesi ise
kaEak ve sahte sigaranrn giderek bir
milli guvenlik meselesi haline gel-
mesi. Miicadele uE ana baghk altmda
toplanryor. Oncelikle piyasaya giren
sahte sigaralar yrlda 2,5 milyar dolar
vergi kaybrna yolagryor. igerisinde ne
oldulu bilinmedili, hatta .saflrfa
zararh malzemelerin srkhkla rastlan-
drlr iEin sigara igenlerde kahcr
problemlere sebep oluyor. Aynca
yasal yollardan sigara ttretimi yapan
girketlere haksrz rekabetle buyuk zarar
veiriyor.

Konunun uzmanlanna gore kaEak

sigarada krrrlma noktasr 2000 yh.
istatistiklere gore 2000 yrhnda
Turkiye genelinde 114 milyon kilo
sigara tuketildi. Bu rakam 2OO4'e
geldiginde ise 150 milyon kiloya grktr.

Her yl 20 milyar adet kaEak sigara
giriyor. Fakat tuketimdeki arttq
uretime yansrmad ve 115 milyon kilo

uretildigi halde 150 milyon kilo sab;
gerEekleqti. Yani her yl satrlan 35

milyon kilo sigara kagak yollarla
Ttirkiye pazarrna sunuldu. Her p1

Turkiye'ye sattlan 110 milyar adet
sigaradan yaklagrk 1 milyar paketinin
(20 milyar adet) kagak ya da sahte

oldugunu belirten ttittin piyasast

uzmanlarr, sorunun Eoziimti iEin

butun kurumlar arasrnda koordinas-
yonun sallanmast gerektilini ifade
ediyorlar. 1 Eylul'de baglatrlacak yeni

eylem plam kapsamlnda stntrlartn
g0venli$inden gtmrtik personelinin
eflitimine, satrcrdan son kullantclntn
bilinglendirilmesine kadar genig bir
bilgilendirme qahgmasr yaprlacak.
Halen qahgmalannr surd0ren tuttin
piyasasr uzmanlarrnrn uzerinde dur-
dugu bir diger onemli nokta ise

yuriirlukteki 4926 sayh kanunun
istismara aElk olmasr. Soz konusu
kanuna gore sigara kaEakglhlmtn
mali sug sayrlarak hapis cezasl
verilmemesi yasadrgr ticareti artlran
onemli bir fal<tor. Mevcut yasa geregi
kaEak sigara ile yakalanan gahtslar

garptrrrldrklan para cezaslnl odeyece-
gini beyan ettigi zaman serbest
kahyor. Fakat neredeyse tamamlnln
sahte kimlik ya da sahte beyan
trzerine yaptlklarr'odeme taahhiitleri'
havada kahyor. Vne ttit0n piyasast

uzmanlanna gore bu gekilde tahsil
edilebilen para yok denecek kadar az.

Bu durum, bir bakrma sug orgutlerine
cesaret veren onemli bir etken. Tiitun
eksperlerinin verilerine gore bir
konteymr kaEak sigaranm uretim ve

tagrmasr dahil 80-90 bin dolarhk bir
maliyetivar. Yani srmra gelig maliyeti
bu kadar. Fakat Turkiye'ye sokulup
piyasaya dalrtrldrfi zaman 1 milyon
600 bin dolar ediyor. BaEka bir
ifadeyle her konteynrrda 1 milyon
dolar net para kazanabiliyor sug

orgiitleri. Halen Kuzey lrak'ta sahtesi
uretilen bir Tekel2000 sigarasr 10-20
YKR'ye Turkiye pazartna sunulabili-
yor. Tezgahlarda satrya sunulan ve

normal sigaradan on kat daha zararlt

oldu$u tespit edilen soz konusu
sigaralardan g0nde 3,5 milyon paket
satilryor., llitreEimli bandrol geliyor
Gtimrtik Musteqarhlr onderlilinde
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kagak ve sahte sigarayr onlemek igin
s0rdurulen Eahgmalarrn en onemli
konu baghklarrndan birisi kagaklann
tespiti. Mevcut durumda ne guvenlik
gorevlileri, ne satlct ne de sc:
kullanrcr hangi sigaranrn sahte ra ca
kagak oldulunu tespit ede::;,:r.
Qunku mevcut sigaralar ;zei:.ce
bulunan ve TAPDK (Tutt:.. T:::;n
Mamulleri ve Alkoi * .cecekler
Piyasasr D0zenleme (urunur banci-
rolunun sahtesi coictan uretildi.
Piyasadaki sahte sigara ve tutun
mamullerinin oniine geqmek isteyen
kurum ey'hil itibanyla yeni bandro[i
sigara girketlerine tanrtacak. 1 Ocak
2006 dan itibaren uygulanacak olan
bandrolun hazrrlanmasrnda ileri
teknoloji kullanrldrgrn ifade eden
uzmanlar bandrolun titregimli oldu-
!u, ozel bir dedektorle kolayca ayrt
edilebilece!ini soylilyorlar. Isrya
duyarh olan yeni bandrolun bir bagka
ozellili ise insan eli degdiginde mavi
olan renginin beyaza donecek olmast.
Bu yolla tuketici hangi sigaramn
gergek oldugunu eliyle kontrol
edebilecek. Normalde mavi olan
bandrol insan eli degdiginde beyaza
donecek, temas sonlandrgtnda renk
orijinal rengine geri donecek. Yeni
bandrolun bir diger ozelligi ise parada
oldulu gibi gizli iqaretler igermesi.
Ultraviyole rgrga duyarh yeni bandrol
mor otesi qrga tutuldulu zaman
grplak gozle gorulmeyen igaretler
ortaya grkacak. Normal kalrtta iz
brrakmayan ozel bir kalemle gizildigi
zaman iz brakan yeni bandrol iginde
sadece Turkiye igin ozel bir kagrt
0retilecek. Bandrol basrmr da yalnzca
Tekel'in ambalaj fabrikasrnda yaprla-
cak. Sigara girketleri Tut0n l(rru-
mu'na bagvurup bandrolleri hazrr
alacaklar, TAPDK yetkililerine gore bu
bandrol uygulamasr ise piyasaya
surulen sahte sigara oranr yiizde 90
oranrnda azalacak.

A.A. - MSNBC 30 AEOSTOS 2OO5

Tekel, katkr maddesi kullarulmamrg
tutunden imal edilecek organik sigara

i-rret:e. e :a.arlanryor. Sadece segkin
T-:.: :::r.;nunden imal edilmiq
:.:-:e. .'.taltepe ve Samsun uretil-
::.es. ce gundemde. ANMRA - Gkel.
:-:i:ce ya da uretildigi alanda ilag.

!;-::e ueva kath maddesi kullanrlma-
ms tutunden imal edilecek organik
sigara iiretmeye hazrrlanryor. Sigara-
da yaprlan son vergi duzenlemesinin
ardrndan, ozellikle alt fiyat grubunda
yer alan sigaralarda, kalite artrma ve
imaj yukseltme Eahgmalanna hrz
veren Gkel, bu kapsamda organik
sigara grkaracak. Organik sigaranln
dogal yontemlerle uretileceli ve
uretimin higbir aqamasrnda katkr
maddesi veya ilag iEermeyecegi ifade
ediliyor.

YABANCII.AR GdCENMESiN
AB KTZMASTN (!)
0l AcusTos 2005 cuNcoR (IRAS Milliyet

Aman ha... "Yabancrlarr 0zmeyelim.
AB'yl hzdrrmayahm. Ne isterlerse
yapallm..." Ne ise ki Maliye hatasrnr
anladr. Yabancl sigara ureticileri ne
isterler ise yapmak zorunda olduf unu
hahrladr. Yabancr sigara ureticilerinin
istedili gekilde vergi diizenlemesi
yaph. Rahatladrk...
Boq veriniz siz o eski komunist ve geri
kafah insanlann soylemlerine... Yok
efendim, Ttirkiye'de Turk tipi tutun
Uretimi sona eriyormuq. Yok efendim
Tekel'in sigara bol[mu Eokuyormug.
Yok efendim, yabancr sigaracrlar Turk
pazannt ele geEiriyormug... Yok
efendim, Turk halkr ithal Amerikan
tutiinti karryrmr ile yaprlan sigaraya
bafirmh hale getiriliyormug... Brittin
bunlar eski komtrnistlerin ve geri
kafahlarrn afrzlanna sakz ettikleri
laflar (!) Qok kimse boyle bir yazr
bekliyor ama ben farkh geyler
yazaca!rm. Olan bitenin ciddi
yanlannl anlatacafirm. Lobi kur-
uluElan var (1) Yabancl sigara devleri
btiti.in dunyada dev "lobi" kuruluglan
ile hukumetleri, kanun yaprcrlarrnr
etkiler. istediklerini yapilrlr. Turkiye'de
de yabancr sigara devlerinin gok
gugl0 "lobi" kuruluglan var. Yabancr
sigara kuruluglan hirkumeti, kanun
yaprcrlarrnr biiyuk baskr altrnda

tutuyor. Yabancr sigara devleri sadece
igeriden degil, drgarrdan da bastlnyor.
(2) Yabancr sigara devlerinin bekleyiqi
(a) Sigarada Ttirk tipitutun kullanma
gibi bir zorunluluk altrnda olmamalarr
(b) Tek tip vergi uygulamasr (c) Dagr-
bm. tanrtma, pazat paylaqrmt konu-
lannda herhangi bir srnrrlama getiril-
memesi (d) Tekelin gokmesi. (3)
Yabancr sigara devleri krsa surede (a)

Turk tuketicilerini Amerikan ttitrinii
harmanrna ahgtrrdr. Turkiye'de $ark
(Turk) tipitutun uretimi yrlda 200 bin
ton iken 1 12 bin tona dugtii. Ylda 200
milyon dolarhkAmerikan tutunu ithal
eder olduk. (b) Yabancr sigara devleri
piyasaya hdkim oldu. Tekel'in pazar
payr ozellegtirme gtndeme geldi-
ginde yuzde 8O'lerde idi. $imdilerde
Tekel'in pazar pay yuzde 4O'lara
dtigtu. Philip Morris'in pazar pay
yizde 40 oldu. Kalan yizde 20 pazar
payn dijer yabancr sigara devleri
paylagryor. Ti.irk tipi ttitiine gegit yok
(4) Maliye bir sure once vergi
duzenlemesi ile $ark (Turk) tipit0ttin
ile yaprlan sigaralardan daha az vergi
almaya bagladr. Ornegin harmanrnda
yuzde 33'ten daha az Turk tuttintr
olan sigaranrn paketin- den 1.35 YIL
vergi ahnrrken, harmanrn da % 67' den
fada Turk tutiln{r olan sigaranln
paketinden 37.6 Krg "maktu" vergi
ahnryordu.
Boylece hem Turk tutunrl kullarumr
tegvik ediliyor hem de Turk ttitunune
dayah sigara iireten Tekel'e firsat
tannlyordu. Yabancr sigara devleri
bundan rahatsz oldu. (5) Yabancr
sigara devleri iEeride ve dtgarrda
hucuma gegti. Hatta AB'yi,6;16 ;U"
karrgtrrdr. "Ne ilgisi var?" diye
soracaksrnz. "AB llerleme Raporu"n-
da bu konuda Ttirkiye'ye talimat
verildi. "Sigara devlerinin isteklerini
yapmaz iseniz sizi AB'ye almayrz"
denildi! (AB ilerleme Raporu, sayfa
102) Sonunda sigara devlerini
gucendirmemek iEin Maliye istenileni
yaptr: Tekel'in riliim fermanr
(1) Sark (Ti.irk) tipi tutun kullanmak
ozendirilmeyecek. isteyen istedigi
kadar ithal Amerikan tipi t0tiin
kullanabilecek. (2) Sigaraya (maktr-r/-
sabit) vergi konuldu. Boylece Tekel'in

i
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il: .plfi t-o'.l: ialilarnrat ucuz sigaraffta $ans idnadr. (3) yerli ttittin
n-ilanan-ak re de ucuz sigara rireterek
q$ai(a kalan Tekel,in ol0m fermanr

5::1tad J:ket yerti tirtrtn ite tirettifi
tsratra ve Bitlis marka sigaratan iEi"n

Sguk vergi odtiyor. eu sigaratan iS
1u-Su satabiliyordu. Bundan sonra
)ark ttittinti-Amerikan tutijnir kullanr_
mr farlc dikkate almmadan sigara
paketi bagrna en az f .ZO yff_ irgi
odenecejinden Tekel lu sigaruiuii
1.50 YTLye satacak. Ve ae ,lu.u.rnu
satacak. Fazla uzattrm... yabancrlarr
giicendirmeyelim AB'yi krzdrrmaya_
f rm. Sonra IMF stand_by' t imzalariaz.
Bizi AB'ye de almazlar... Ne isterlerse
yapahm!

10-09-2005 DOI.IYA GAZETESI

|NKAR4 - OzeileEtirme y0ksek

fgyl, (oyK), Tekelin b"gt,;il;;
TEKA puro dretim ve Tica-ret A.$;i;
ytizde 100 oranrndaki kamu his;le;i
ile 

.Tekel Sigara Sanayi lgl";;il;;
I $'y ait puro markalarr 

""; 
;;;uiretimine iligkin varhklann," Si.il;kullanrmrnda bulunan Tekei,e ait

tagrnmazlann, Che Ttitrin ve Ttitrin
Mamulleri Alkolltj iEecekler Sunayi ue

.l 
tcaret Limited $irketi'ne satllmasrna

karar verildi_

[onuya iligkin 6yK karan, Resmi
Gazete'nin bugtinkti saysrnda yayrm_ 

.landr. Buna gore, Tekel'in TEKA puro'
Uretimve Ticaret A.$'deki yrizde 100
oranrndaki kamu hissesi ile Tekel
Sigara Salayr igletmeleri A $'y"-;;p.uro markalan ve puro riretimine
rtrqkin varllklann "satrg" yontemiyle,
girketin kullamrnrnda bulunan fetlf ,e

ait TEKA puro fabrikasr ve bufabrikanrn kullanrmrndu Uuf rnui
l1i^T":t:l," "mulkiyetin gayri ayni

l::._(1",:f."). tesisi" yonte-iylu, ti,putun halinde ozellegtirilmesi amacly_
ta 

.yaprlan ihalede, s6z konuzu
vartlklarrn Che Trittin ve Tr-ittin Ma_
mulleriAlkolki igecekler San. ve Tic.Lto. )U'ne 1 milyon 325 bin dolan

bedelle satrlmasrna karar verildi.
OYJ{, tapu kayrt bilgileri belirtilen
TEKA puro fabrikasr ve bu fabrikanrn
kullanrmtnda bulunan tagnmaz igin
10 yrl stire ile intifa tatk tesisine,
Tekel Sigara gu?uy,igletmeteri A $;r;att puro markalan ve reEeteleri gibi
ticari 

.srr. niteligindeki titgit", -*
bunlarla ilgili hak ve yuktimllhikJerin
dewtne ve girket sermayesinin yr-izde
100tinti tegkil eden felef frissesinin
ve^ Tekel Sigara Sanayi igtetmeleri

19Vu ait puro iiretimine uii"nuuni".
kayrtlannda yer alan makine ve
teEhizat, yedek parEa, hammadde.
yarr mamul ve mamul stoklan ile sari
malzemesi nitelikli varhklann, iEletrne
malzemeleri ile uretim faaliyltinde
kullanrlan tiiketim malzemelerinin
satilmasna kararverdi.

"SahE bedelinin bsgari ytizde 401satrg scizleEmesi imza tarihinde
peEin cidenecek"

Karara gore, toplam satrg bedelinin
asgari yrizde 40'r satrg sozlegmesi
imza tarihinde pegin, bakye u"upuru
Dorcunun, azami 12 ayda bir odeme
yalmak. kaydryla en qok 36 ayda veegit taksitlerle, bakiye unupuru
uzerinden odeme tarihleri itib;.tl;
hesaplanacak vade farklanla bidik;
odenecek.

Pp]i- satr$ bedelinin vadeye
brrakrlan tutanna satrg sozlegmesi
irnza tarihinden itibaren yrlhk ytlzde 7
oranrnda basit faiz uygulanlrken, faiz
odemeleri anapara odlmeleri ite ayru
tarihte yaprlacak.

Vl.dele baflanan miktar ile bu
miktarm faizini ve cezai garfi da
kapsayacak gekilde ABD Dolari
cinsinden kesin teminat mektubu
ahnmasrna karar verilirken, ihate
r-izerinde kalan Che Ttitrin $irketi,ninpeEinatt yatrrmamasl veya talep
edilen kesin teminah getirmemesi

flya ldare tarafrndan verilecek srire
iginde satrg sozlegmesini imzalamak_
tan "imtina etmesi ya da ihale
gartnamesinin ongordrilu yukumlti_
rutlerr yerine getirmemesi halinde,
geEici teminatrnrn irat kaydedilerek
ihale iptaledilecek.

HeLe an-riniucpr

24 AEUSTOS 2OO5 A.A. - NTV

Ozellegtirilmesi gundemde o..-
TEKEL Sigara'nrn karh hale getirilm=
si iEin yeniden yaprlandrrmaya :-;
verilmesi kararlagtrrildr.

ANKARA - TEKEL'de yeniden yap,
landrrma gahgmalan hzlanrrker
Sigara Boltjmu'nr-in di{erlerinde:
ayrrlmasr ve karh duruma getirilmes
hedefleniyor. Daha once iki ke:
ihaleye grkarilan ancak ilkinde fiya:
yetersizlifi, ikincisinde ise tekh:
gelmemesi nedeniyle ihalesi ipta
edilen TEKEL'de Sigara Bolirmri'nun
yaprak tutun, tuz gibi diger bolumler_
den ayrilmasr dugtintitfiyor. Diger
igletmelerdeki ytiklerin trjtrintin mali_
yetine yansrdrft, bunun da siqara
botumunun karhhgrnr etkiledi$i belir-
tilirken, ayrilan boltimlerin ise karhhk
durumuna gore ya rehabilitasvonu
yoluna gidilebilecegi ya da tuput,tu_
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cagr ifade edildi.

10-09-2005 FIABERTdRK

Sigara zammt vurdu, Tekel vergi bor_
cunu odeyemedi! Gkel, 6TV zamlan
nedeniyle zarar edince 750 milvon
YTLlik vergi borcunu odeyemedi.
Oysa Maliye Bakanh$r, sigarada vergi
gelirini artrrmak iEin 6TV degigik_
liklerine gitmigti?. Devlet sigara vergi_
sinde, Dimyat'a pirince giderken
evdeki bulgurdan oldu. Maliye Bakan_
I!r, geEen yrl vergt kaybrna u!ra_
mamak igin sigarada Ozel Triketim
Vergisi (OTV) oranlann- da degigiktige
gidince zarar eden Tekel bu yil 750
milyon YTL'yi bulan vergisini odeye_
mez hale geldi. Bu miktar TrirkiyeUe

10-09-2005

l-1 . a. _.

sigaradan alman verginin yaklaErk
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begte birini oluqturuyor. Tekel Gerd
Mridtirti Sezai Ensari. "6fV in
oynandl, yabancr sigara derderi
tritiinle oynayrp k6r edebild arcdr
bizim aynt Eanslmz yoku. Zra erflr
vergimizi de odeyemedik' deat nM
baErnda t0m vergi bonflurO*ycrUc
girdiklerini kaydeden Erai gdyie
konugtu: "GeEen yi ternmuz ve
agustosta ba$a BAf ohnak uzere
yabancr sigara devleri fiJfat indirimine
gidince der,let teeh almak zorunda
lclmrEt. FrFt indirirninden dolayr
zarar eden devlet tirtirne endeksli ver-
gilernelp giEi. Yerli tutiin kullanilmasr
teEvik edildi. Once 4 sonra 3 kademeli
vergi tarifesi uygulandr. Ana sistem
yuzde 22 nisbi vergi ve arh yerli tut{in
oranl y0zde 0-33 arasmda olan
sigaralara 1.35 YTL, yrizde 33-66
arasmdakilere 88 Yeni Ifurug (ykr),
ytizde 67 ve ustirndekilere de 37.6ykr
vergi kondu. Ancak yabancr girketler
tuttin l<anErmm yerli lehine de6ig-
tirerek diigiik vergi oranlanndan vergi
odemeye baElad- h, ftf.t rekabeti
Tekel'i zorlamaya bagtadl Oranlarnn
sabit tutan Tekel, zaranna sabs ),apt
ve vergr de odeyemedi.' ELiMiZi
tsACIADILAR. Zararda, yeni ahnan iki
sert kutu makinesinin iade edil-
mesinin de etkisi oldulunu soyleyen
Ensari, "Makineleri iade edince
rekabet imkanlmz kalmamrgtr. Sert
kutu olmadan pazarda kaybede-
cektik. Bu makineler engelle- nince
de kaybettik. Ancak ihaleyi tekar
aEtk Yeni makineler gelince yeniden
pazarda varolaca!rz. Sert kutu
tiretimini arErnadan pazar da tutuna-
bilmek irrlqsq" dedi. Ensari aynca
ihalede sdilrryrca Tekel'in yeni
makineler yilrtr tru,n b{leqtirme
galrymalanna da br$dgn betrtF
rek, ,,Tekel 20Of stlf|.ragl, {:il
talebe yetigemiyurr- 2I5. fus .,e

l{ript & sert lartu yapaca pv. pazar

pqyrlz. duEf4pr ancak bunu onleve-
cegifdedi.

Mtizakereler igin beg kigilik bir ekip
olugturan Tarrm Bakanhlr'na gore'AB
toz pembe bir tablo defil uzun vadede
orgutlu ve siirdiiriilebilir bir tanm
sektoruntin oluEmasmr saflayacak'
Awupa Birlifi'ne (AB) uyum amacrfa
tanm konusundaki mtizakerelerin
siirdtinilmesi iEin Tanm ve KoyiEleri
Bakanhlr'nda, MtisteEar Yardrmcrsr

Nebi Qelik baEkantrlnda 5 kiEilik bir
ekip oluEturuldu. Tanm mtzakere-
lerinin 5 fuahldtan itibaren baglamasr

ongortiltiyor. Ocak 2006'dan itibaren
de merzuat taramasl gergekleEtiri-

lecek. Uyum kapsamnda Tbnm
Bakanhil, 'Thnm ve Krsal Kal-
lnnma Bakanhfi'adr alhnda yeni-
den rirgiitlenecek. Bakanhh,pryasa
dfizenleyicisi ve planlayayct bir
lqlrum'haline getirilecek 6nce kayt
sistemi Mtzakerelerin yuruhllebil-
mesi igin dncdilde tanm istatis-
tiklerinin ve kaytlann gruvenilir tnle
getirilmesi gerekiyor. Arkasrndan
Ttirkiye veterinerlik, bitki salhir ve
grda, bahkgrhk ve mallann serbest
dolagrmr gibi alanlarda AB mevzua-
trrun tamamlnr iistlenecek. Bakanhk
kaytlama kapsamrnda halen $u
projeleri ytirtituyor:

Buytikbag hayvan varhlrmn tespiti
iEin kulak kupeleme projesi:

Besicilerin kayda girmeli istememesi Bahkgrhgrn AB'ye uyumu igin 10
nedeniyle, tam bagan safranamadl. ocak'ta baElatrran projede, 2006.yh
Ay'rca serbest dolaqrm igin hastahk- sonu itibariyle, altyapl ve mevzuat
lann yok edilmesi gerekiyor. dretim, u)rumunun tamamlanmasr 6ngorti-
verim rakamla.run salhkh olmasr: ltiyor.ABbuprojeye6.2mil-yoneuro
\El de s0t gibi kota uygulanan kaynaksafhyor.

urunlerde alnacak iiretim kotasr
aglsmdan buyiik onem tagtyor. Kayrth

ve standarda uygun tiretim rakamlan
dugtik olursa, Tiirkiye, kota pazar-

hklanna o seviyeden baglayacall iEin,

AB toplam uretiminden ala- calr pay

. da dtigi.ik olabilecek. isteyen, istedi-

lini ekemeyecek. Tanmm planlan-
masl btiyiik onem tagryor. Halen
tanmda uretim planlamasl yaprlma-
drlr igin, Eiftgi kazancma gore tiretime
yoneliyor. Bir yl iyi kazandrlr iirunii
ertesi yrl yine elmrek istiyor. Diger gift-

Eiler de aym gtidtiyle hareket edince,
.bazen patates, bazen sofan, bazen
elma dallan oluguyor. Yumurta ve
siitte tiretim artmca, 'devlet yumurta,
stit alsrn, okullara dafrtsn' gibi istek-
lergtindeme geliyor- QiftEi, devlete en
kolay satabilece$i bu$day, mrsrr,

geker pancan, hihin gibi iirtinleri uret-
meye yoneJryor. Devlet, iireticiyi koru-
mak iEin, milyonlarca ton tirtinti
almak durumunda kahyor. AB'ye uy-
um halinde, devlet do!rudan ahm
yapmayacak. Toprak Mahsulleri
Ofisi, bir mtidahale ve destekleme
kuruluEuna d6niigttiriilecek

Bahkghla kaynak Bal<anhk, halen
grda gtvenlili, veterinerlik, bitki
sagh@, su firiinleri, entegre idare
kontrol sistemi ve arazi parsel
tammlama sistemi, Iarsal kallcnrna,
organik tanm konulannda AB ile
ortak projeler y{irtitiiyor. Projelere
aynlan kaynaln, yerli }<atkr dahil,
yaklagrk 100 milyon euro oldufru
kaydediliyor.

06-10-2005 rvliLLiYET
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Avmpa Parlamentosu'nda bir komis-

yon, tiittin giftEilerine verilen yaklagrk

ylhk bir milyar dolarhk tegvikin

kaldrrrlmasrna karar verdi. Komisyon

tyeleri, Awupa Birligi'nin kaynak-

lanmn bir knmlmn sigara kargtr

kampanyalara destek verilmesi ve

ttittin iireticilerinin diger tirunlere

yonelmesine yardlmcl olunmasr igin

kullamlmasm istiyor. AB, bir yandan

sigara kargrtr kampanyalara kaynak

aktarrken, diler yandan da tuttin

tireticilerine teqvik verdigi iEin stk stk

elegtirilere maruz kahyordu. Gegmig-

te, Avmpa Birlili teEviklerin kaldrnl-

masrna stirekli kargr grlarusu.iLi Vrt

once, Brukgel'de ofkeli protesto gos-

terileri yapllmrg, Avrupa Komisyonu

binasmn ontinde tireticiler ttittin yap-

raklannr atege vermiEti. Soz konusu

kesintiler, Avmpa Birli$i'nin Yunanis-

tan, italya ve Fransa'daki en yoksul

kesimlerinde bulunan giftgileri etkile-

yecek. Komisyonr.m teklifi,-bu ay Av-

rupa parlamentosunun girndemine

tagrnacak. Ancak tegvikle4 tartrqmah

Ortak Tanm Politikasr'na bagh oldugu

igin, son sozu soyleme hakh i.iye

iilkelerin olacak. Tiitun iireticisi
ulkelerin buna razr olmalan ise

beklenmiyor.

.:
Rekabet l(rrulu, Ozeilegtirme idare-

si'nin TEKEL'in dalrtrm ve pazarlama

boltimunun ozellegtirilmesine iliEkin

on bildirimi0zerine, iglemin on bildi-

rim gerektiren bir ozellegtirme delil
dikey anlaEma olduluna karar verdi.

Ozelleqtirme idaresi Bagkanhgr (OiB),

TEKEL'in sigara uretimi ile dafrtrmve
pazarlama boliimlerini ayrt ayn ozel-

legtirmeye haarlanrken, Rekabet

I{urulu dalrtrm ve pazarlama iginin

ozelleEtirme, degil dikey anlagma

olduiunu bildirdi ve bu gerEevede

rakiplerine TEKEL'|n dafrtrm ve

pazarlama iginin gordiirulemeye-
'cefini bildirdi. Oig, tZ Haziran 2005

tarli yazsryla hazlrhk agamasrnda

oldulunu belirttili TEKEL'in dalrttm

ve pazarlama iginin ozellegtirilmesi

igin on bildirim Eergevesinde gortiq

istedi. Ancak bu on bildirimin yaptla-

cak iglemlere dair agkltk tagtmamast

ve yaganan kargaga trzerine Rekabet

Kurumu 1Rt<; Oie'aen eksikliklerin

giderilrnesi istendi. OiB'nin gonder-

digi bilgi notlanna dayanarak alman

beirlenen RK ongortigiine, ikinci

Bagkan'lirncay Songor eksikliklerin

giderilmemesi nedeniyle katllmadr ve

kargr oyyazdr.

Dikey anlagma OiB'nin bilgi not-
lanndan, "Ttitun, T0tun Mamulleri,
Tirz ve Alkol igletmeleri A.$'nin balh
ortakh$r TEKEL Sigara Sanayi
igletmeleri ve Ticareti A.$ tarafrndan
tiretilen sigara ve tuttin mamullerinin
pazarlama ve dalrtlm hizmetlerinin
ozellegtirilmesine iligkin bildirim"
yaprldr$r belirtildi. Raportorle4 bu
bildirim uzerinden dewe konu teqeb-
bus ya da mal veya hizmet tiretimine
yonelik bir birimin bulunmadrfir
goriigunti bildirdiler. Bu Eergevede
pazarlama ve dafrtrm ozellegtir-
mesinin dikey anlagma nitelilinde
olmasl nedenife ihale gartnamesi
veya sozleqme agamasnda "Dikey
Anlagmalara Iligkin Grup Muafiyeti
Tebligi" hiikumlerinin dikkate ahn-

masr gerektili kaydedildi. Rapor-
torler, bu gergevede ozellegtirmeye
konu hizmetlerin TEKEL Sigara
Sanayi igletmeleri ve Ticareti A.$ ile
rekabet halindeki bir tegebbiise gor-

dtirulmemesi gerektilini bildirdiler.
Yaprlan hukuki delerlendirmede
goyle denildi: "Bildirim konusu
iglemle birlil<te daha once ayn ayrr

ihaleler yoluyla ozel tegebbtislere
yaptrnlan TEKEL tirtinlerinin dallttmt
iginin bir butirn olarak ihale edilmesi
ve bu EerEevede hizmetin ihaleYi

kazanan tegebbusten ahnmasl ongo-
rtilmel<tedir. Yani ortada dewe konu
bir tegebbiis ya da mal veya hizmet
tiretimine yonelik bir unsur (depo,

araE, da!fim sistemivb.), delerya da
imtiyaz bulunma- maktadtr. Bir
bakrma dikey bir anlagma yaprlmasl
planlanmaktadr."

Rakiplere muafiyet.yok. Tek farkn
taraflardan birinin OIB olmasrndan
kaynaklandrfr ifade edilen hukuki
de$erlendirmede, "Dikey Anlagmalara
itigt<in Grup Muafiyeti Teblifi'nin
dikkate almmasrnrn gerekti$i kayde-
dildi. Bu teblilde yer alan "Rakip
tegebbtisler arasrnda yaprlan dikey
anlagmalar, bu tebli! ile tannan
muafiyetten yararlanamaz" hukmu-
nun dikkate ahnmasr gerektili kayde-
dildi. Bu gorugler dolrultusu- nda
Rekabet Kurulu, TEKEL taraftn- dan
uretilen sigara ve ttittin mamul-
lerinin pazarlama ve dalrtrm hizmet-
lerinin yiiriitulmesine iliqkin igleme
dair bildirimin bir tegebbustn ya da
mal veya hizmet iiretimine yonelik bir
birimin devre konu olmamast nede-
niyle on bildirim gerektiren bir
ozellegtirme iglemi olmadtltna" karar
verdi. Ancak Kurul kararmda, yaprl-
masr planlanan iglemin "dikey anlag-
ma" nitelilinde olmast nedeniy- le

ihale gartnamesi veya sozlegme aga-

masrnda dikey anlagmalara iligkin
grup muafiyeti tebligi hiiki.imlerinin
dikkate ahnmasr, bu gergevede de

dalltrm ve pazarlama hizmetlerinin
TEKEL ile rekabet halindeki bir
tegebbtise gordurtilmemesi gerektifi
bildirildi. Buna gore, TEKEL'in
dalrtrm ve pazarlama iginin yaptrnl-
masrna yonelik agrlacak ihaleye
TEKEL'e rakip olan sigara tireticisi ve

dafrtrcrsr kuruluglar giremeyecek
Ancak l(urul kararna karEr oy yazan

(&lG2fiIt
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lkinci Bagkan Tuncay Songo4 sor.Liria-
nn bir Eoiuna yant verilmedigi ,"e nr
nedenle yaprlan iqlemle ilgili -ra ri
bilgi verilmedigi ya da eicsx H[i
verildiline dikkat gekti.

Avrupa Birligi. 196A&r beri Otak
Tarrm Politikasl n bagnrlrla uXgdr.rlor.
Oyle k bu bagr znan igeridnde bir
Eok 0runde bt4 rk siloldann olugma-
sma rden cildu. Bu'baganh" uygula-
m€rrun sonucunda AB, belli arahklarla
Ortak Tanm Politikasr'nda reform yap-
ma gereksinimiduydu. Bu Eerqevede
Ortak Tarrm Politikasr reformlarmr.
1968-89 donemi, 1990-97 donemi
ve 1997'den Gtindem 2000'e kadar
olan 3 temel aEamada de$erlen-
dirmek mumkrin. Her uE donemde
de tanmda ciddi reformlar yaprldl. Bir
yandan Drinya Ticaret Org0tti diger
tarafta ABD'nin baslasr ile AB Ortak
Tarrm Politikasr'nda yeni bir reforma
gitmek zorunda kaldr. Daha once
yapilan reformlann aksine AB, bu kez
Eok sancrh bir donemden gegti. Birlik,
reform konusunda adeta ikie bolun-
d0. Bir tarafta mevcut statttkonun
devamrndan yana olan Fransa,
Yunanistan, itatya ve Finlandiya gibi
tanmsal desteklerden en fazla pay
alan tilkele4 diler tarafta tanmsal
desteklemelerin azalhlmastnl saw-
nan Almanya, ingiltere, iweE ve
Hollanda. Brtiksel'de yaprlan son
goriigmeler 26 Haziran 2003'te anlag-
ma ile sonuElandr. Goriintige bakrlrsa
Almanya'mn baglnr Eekti$i grup bu
mucadeleden zaferle Elktr. Ancak
gerqekte Fransa'nrn bagnr ge}<tifi
karyr grubun da mallubiyetinden soz
etrnek pek mumktin degil. Qtinkir
deyim yr:indeyse AB tarrm bakan-
larrn -rcaha kadar suren tarhs_
mahn scn-c:nda yaprlan tarrm
reforrru rr'fiii son gunlerin moda
deyini L hr"e' iaomaktrr. AB'nin
yapkrr er :al-r.rn reformu
pakfh* Emmm +ceifu.in urun
bazudr-fl * 'pnern "e Eiftlik

ffi ll-r &qEernfrtEdr
nofr.'r tfr -lrgiilrin gamtin
bom,X$jidfuindbts
mcf,nftlrihns
ffi,*ihruturcsdb
d
ft1 iimff&ilrrhrffi
b !J f--'rr 3 an& li d$f*
sef,m* rtri lntrb &Endilr
6&rr d..tderiir yfrade 20 @lhL
rnsl hedetrergprdu. Yftk bazda bir
gilfgin tryle*rnenin) alacair destek
3(n bin Euro ile smrlandnhyordu.
Ekolojik urunlere destek sallanmasr
planlanryordu. Ancak sabaha l<adar
tartryan AB tanm bakanlarrrun anlag-
maya vardrlt ve reform olarak
sunulan pakette bunlarm hemen
hemen hiEbirisi yok. Deyim yerindey-
se "da! fare dofurdu." Yapllan, "tar-
rmsal desteklerin tiretimle baflan-
tnml kesmek" gibi cilah bir sozle goz
boyamaktrr. Oyte ki, destekleiin
{rretimle ballantrsnn kesilmesi lafi
bile 2005'te uygulamaya konulacak.
Ama bu da zorunlu bir tarih deSil.
isterlerse ilkeler bu uygutamaya
2OO7'de gegebilecek. Bu gerEevede
AB'nin yeni donemde tanm politikasr
su ana hatlarla stirecek 1- Tanmsal
destekler ayrnen devam edecek. AB
btitEesinin yansr, yaklagrk 50 milyar
Euro tanma ve krrsal politikalara
harcanacak. 2-$ekerpancan dolayr-
s$a Eekerde, zeytinyalrnda, tahrlda
ve hayvancrhkta destekler aynen
devam edecek. 3-Tarrmsal tirtin
ithalatrna yonelik engellemelerle
iEerdeki uretici korunmaya devam
edilecek. 4-Urun baandaki destek-
lerin yarusra, tanm tir0nleri ihracatr
da desteklenmeye devam edilecek. 5-
Reform olarak sunulan yeni kararlar
en erken 2005'te uygulamaya
gegecek. T{irkiye'nin bu "reformdan"
grkaracafir dersler nedir? AB'nin
yaptrSr bu sozde reformdan grkara-
ca$ Eok onemli dersler var elbette.
Ttirkiye'de kimi gevreler Elkrp
diyebilirler H, "AB tanmsal destekleri
kaldrnyor. Tiirkiye de kaldrrsln."
Onlara verilecek yanrt gok basit. AB,
1962'den beri tanma gok buytik
destekler verdi. Baglanggta biitgesi-
nin yiizde 85-90'ini ortak tarrm

politikasna ayran AB, halen biit-
qesirm lansr yani 50 milyar Euro
.ieqr{ sagJryor. Bu dofirudan yaprlan

He 4i engdler. birlik pazanna
gitr fhd rrn urunlerini engelle-
rnt lracA desteldemek tanma
yeaan dger destelderdir. Turkiye,
llrlF ne Dirn;/a Bankas'mn isteli
dogrultusunda 3 yl6nce gubre, ilaE,
tohum gibi girdi desteklerini bir
l<alemde kaldrrdr. Dofirudan gelir
destegi ve 5 urunde uygulanan prim
uygulamasr drgrnda ciddi bir destek
yok. Bu destekleride ureticiler iiretim
yrhnda degil bir yl gecikme ile
alabiliyorlar. Turkiye'de toplam tanm-
sal desteklerin tutan 2 milyar dolan
bile bulmuyor. Boyle bir tablo
karqrsrnda "Ttirkiye'de destekleri
kaldrrsrn" gortigiinu savunmak en
hafif deyimi ile cahilliktir. Turkiye
zaten tarrmr desteklemiyor ki. Hangi
destekleri kaldrsrn? Ttirkiye'nin Erka-
raca$r en onemli ders ise sudur: AB,
yaklaErk 3 yrldrr tanm reformunu
tarhgryor ve ortaya Ekan sonugta
hemen hemen higbir 0retici zarar
gormiiyor. Turkiye'de ise, uretici ile
ilgili ahnan kararlar tartrEma gtinde-
mine dahi gelmiyor. Qtinktr bu politi-
kalan Trirkiye'nin kendisi belirleye-
miyor. Bir kag ornek verelim:
-Dolrudan gelir destelini D{inya
Bankasl "uygulalnn" dedi, Ttirkiye, bu
sistemi . tartrgmadan'uygulam'aya
koydu. JlaE, tohum, gtibre gibitemel
girdilerde yapilan destekleri Uluslar-
arasl Para Fonu (lMF) "I<aldrnn" dedi,
Turkiye bunu tar[gmadan kaldrrdr. -
Ttirkiye'de bugday fiyatrnm ne kadar
olmasr gerektigi bile lMFye verilen
niyet mektubuna konuldu. -$eker
Yasasr, T{jtiin Yasasr, lMFnin isteli ve
baskrsryla grkanldr. Yapllan bu
uygulamalann hepsi Ttirkiye'de giftgi-
leri ciddi zararlara ufratarak "uretim
yapamaz" hale getirdi. Turkiye, Avm-
pa Birlili'ne sunacali "Qlusal prog-
ram"da tanma da geniE yer verdi. Bu
kadar uzun metnin yerine o programa
yaalmaa gereken soz Cu'olmahydr:
"Turkiye, Awupa Birlifi'nin tanmda
yaphklanm aynen uygulayacaktr. "
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03.08.2005 tarihinde Dernek
Bagkanrmrz Yrlmaz Tekay Anka-
ra'da Tanm Bakanr Mehdi Eker ile
goiugerek Tarrm it tqtiaurtut<-
lerinde Eahgan meslektaglanmzln
sorunlan ve dernek goruglerimizi
igeren metin sayrn bakana sunul-
mugtur. Mudahil kurum ile ilgili
gortiglerimiz aktarrlarak konu
hakkrnda bilgilendirilmigtir.

08.08.2005 tarihinde derneli-
mizce olugturulan gahgma g.,rbu
tarafrndan "Tutun yetigtiricili-
linde Avmpa Birlifi Sivil lirplum
Diyalogunun Gtiglendirilmesi"
program baghgrndaki fon deste-

linden faydalanabilmek ve bu

faydayr Turkiye'deki tutun tireti-
cileri ve meslektaglanmza aktara-
bilmek amacryla 'AB siirecinde
T0ttinc0liik" adh bir proje igin
gahgmalara baglanrlmrgtrr.

09.08.2005 tarihinde Dernek
Bagkanrmrz Yrlmaz TEMY ve
Genel Sekreterimiz Sabahattin
BATUR, TAPDK adrna 2OO4
tirtnu dretici Tutunleri Katalola
Dayah Agrk Artrrma Yontemi ile
Batman ve Adryaman'da yaprlan
gahgma 

.ile ilgili olarak Adrya-
man'da meslefimiz adrna gurur
verici bagarft bir gahgmaya imza
atan Tekel Y.T lgletme Mfidiirltilu,
Oz-Ege ve European Tobacco
Tutun Eksperleri ,TAPDK uzman-
larr meslektaglarrmzla bir araya
gelerek yaprlan gahgmanrn defer-
lendirmesi yaprlmrgtlr.

10.08.2005 tarihinde Dernek
Yonetimi olarakAdryaman Tanm il
Mtidur Yardrmcrsr Faik Qelik. ,

Malatya Tarrm it tquauru Ahmet
Gtldal, Malatya ilQevreve Orman
Mudur0 Cumali Sayn ile gor0-
gerek, bu mtidurli.ikler de gorev
yapan meslektaglanmlzln Eahgma
gartlan hakknda bilgi ahnmrqtrr.

1 1.08.2005 tarihinde TAPDK
tarafrndan Ttirk Tutiinleri Stan-
dartlarr (TS1000) degigiklik gahg-

malarr baglatrlmrg,Yonetim Kurulu
Uyesi Kemal Ersoy SOZER
Eahgmalara katrlmrgtrr.

16.08.2005 tarihinde Dernek
Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY Genel
Sekreterimiz Sabahattin BATUR
ve Yonetim Kurulu dyemiz Orhan
YILDIRIM Bahkesir'de DSi XXI
Bolge Mudtir Yardrmcrsr Firuz
6zgir, Bahkesir Tanm it muatir

' Yardrmcrsr Ayhan Balcr ile meslek-

" taglarrmzr ilgilendiren konularda
gortgmeler yapmrglardrr.

16.08.2005 tarihinde Derneii
BaEkammz ve Genel Sekreterimiz
Manisa Tarrm it tqtiauru Omer

Qelik, Manisa il gevre ve Orman
Mudur0 lhsan Mayda, Manisa Il

Qanal ve Ticaret Mi.idi.iru Hasan
Unal, Izmir Tarrm Il Mudtiru
Muzaffer Alar ve Tanm il tquaur
Yardrmcrsr Huseyin DOz ile mes-
lektaglarrmrzr ilgilendiren konular-
da gorugmeler yapmrglardrr.

17.08.2005 tarihinde Dernek
Bagkanrmrz Yrlmaz TEKAY Genel
Sekreterimiz Sabahattin BATUR
ve Yonetim Kurulu Uyemiz Tilran
ERGIN tarafindan Aydrn Thrrm il
Mtidur Yardrmcrsr Hasan dnal,
Denizli Tanm il mtiatir Yardrmcnr
M.Ali Uzakgider, Pamukkale
Universitesi Genel Sekreteri Nec-
det ilhan ve Personel Daire Bag-
kanr HudaverdiAkbeyik ile gor{ig-
meler yaprlmrgtlr.

13.09.2005 tarihinde Genel
Seketer Sabahattin Batur Derne-

limizin AB projesini Ankara'da AB
Turkiye Delegasyonuna elden
teslimetmigtir.

1 9.09.2005 tarihinde Sabahttin
Batur istanbul'da Do!u ve
Q0neydoluya tayinleri grkan Ali
Ulgul, Adnan Ifran ve Abuzer
Gungor'le birlikte Miiessese
M0duru Sn. Mustafa Erdolan'r zi-
yaret ederek rotasyon kapsa-
mrnda 1 yl sonra geri donecekleri
sozunu almrglardrr.

6-7 Ekim 2OO5 tarihinde
Ankara'da DPT 9.Kalkrnma Planr
gerEevesinde "igki, Ttitun ve
Tttun Urunleri Sanafli" ihtisas
Komisyonunda Dernelimizi tem-
silen Qenel Sekreterimiz Saba-
hattin Batur ve Ebru Kayaalp ka-
tilmrylardn
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QevkGt TEZEL
Tekel BalatgrkYT ISlt. M0d. Yrd.

SOLDAIi SAGA: 1. Kalitelerine gore
tefrik edilen ttittin dizileri igerisinde
bulunabilecek arzah ve hastahkh
yapraklarrn temizlenmesine halk
arasrnda verilen ad - isvigre'de bir
rrmak. 2. FotografErhkta filmin hzrnr
belirleyen olEii birimi - Kalsiyumun
sembolu - Isparta, Burdu4 Denizli
yorelerinde el tezgahlarrnda dokunan
kaba bir kumag. 3. Endonezya'run
plaka igareti - iginden merdivenli, iki
kath ev - Gemilerin bag bodosla-
malanmn her iki yanrnda, Eapay igine
alabilen ve gilverteye aglan demir
zincirin geEtigi delik. 4. Nikotin,
kodein gibi ozellikleri ile alkalileri
andrran organik maddelere verilen
genel ad - Bir tirr acr iEki. 5. Basit
qekerlerin genel adr - Halk dilinde
si.irme - Aanhk. 6. Artvin'in eski adr -
Mitolojideki Niobe efsanesinin kokeni
olan Allayan Kaya'nln da bulundulu
unhi da!. 7. Harman yerinde-tahrhn
'-as ve toprakla kalan kahntrsl - Tek
b3:3::na piyasa fiyatlnr etkileye-
rrr€".:r:-i kadar gok sayrda ahcl ve
sa[':- :_:ndulu piyasalan ifade
eds ''- -- : 3akrr tagr - '.Sonug
olilai' :- :- -:: -::llanrlanbirzarf.
9. Trirl :: _ ' : :: -., a da kurulan
bir rons- '' =:. sirr, 10.
Defirdh" di";i- :: . :- s:<ersiz
56ft.-qaE-r-':, ---
iliHi HrtrJr ::l'ie : -' . -::- -
yahnlam! :E!il! ]liiulJllllltLLflr J:. ,,,- - :' : n

yemek yemek amacryla yere yaylan
sofra ortus0 - Apre makinesi. 12. Bir
erkek ismi - Bir nota. 13. Agar -
Salverme, azat etme. 14. Bir tur
guvercin - funavutluk'un para birimi -
Bagrnr dik tutup herkese yuksekten
bakan kimse. 15. Vapurlarda taEtma
igi igin bordalarda kurulan basamakh
iskele - Sincapla fare karryrmrna
benzeyen bir hayran.

YUKARIDAN A$AGIYA: 1. Yaprak
tutunlerin rslnma ve tavdan dolayr
ki:flenmesini onlemeye yonelik bir
tutrin bakrm tedbiri ameliyesi - Tu-
tunde bir neviyat. 2.Termik
Hastahktan kurtulma - Bir televizyon
yayn sistemi. 3. Radyumun sembolii
- Ug altr ile tiEtincii analar arasr t0t0n
eli - Bir goz rengi. 4. Qok ivedi ve
telagh. 5. Tez canh, iEi tez, ivecen - Sert
ve killi toprak 0zerindeki su birikintisi -
Bir baglag - Orug Aruoba'mn bir kita-
bmn adr. 6. Soslu sigara tiretiminde
yaprak ug krsmmrn soslanmast ama-
cryla yaprlan kok kesimi iqlemi -
KiiEtik malara - Kafi. 7. Vietnam
kralhk hanedanl - Astatinin sembolti -
itfaiyeciterin baglanna giydikleri metal
koruyucu baqhk. 8. Stis tagr olarak
kullanllan mor renkte bir ttir kuvars -
Rtitbesiz asker - Finlandiya'mn plaka
igareti. 9. Bir mastar eki - "Anrnda
yaprlan' anlammda bir srfat - Otur,
oeki veya fena de$il" anlammda
-- lanrlan bir soz. 10. Uzerine yapl

9 1011 12131415

yapilmak igin aynlmry yer - Grtlak -
Ilgi. 11. Segkinci - Belirli bir ig veya
hizmeti bagarabllecek guEteki en
kiigtik birlik.12. Av yeri - Yrl - Yangrn
hortumuna monteli olarak kullanrlan
bir tiir yangrna kargl koruyucu
malzeme. 13. Tutiinde duman faana
geEen koku ozelligi - Yanarda!
kayahklan arasrnda bulunan bir
feldspat tiirti. 14. Meyrelerin gekerle
kayrnahlmasyla hazrrlanan tath - Papa
baEhlr - Antik Yunan mitolojik
inanlgnda Zeus ile Eris'in krzr. 15.
Borsada kesin vadeli delerlerin kuru
ile primli delerlerin kuru arasrndaki
fark - Bir yerdeki nemlilik derecesini
sabit durumda bulunduran alet.
higrostat.

Demek Genel Merkezimize ulagtrran
tiy.elerimizden iki kigiye "Bilal N.
$IM$IRIN'in Ermeni Meselesi" adh
dseri hediye edilecektir.

(dye aidatlannr yatrmayan tiyelerimiz
lfu raya dahil edilmemektedir. )
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ninix exspenueni
oenxect
sut-TExi

Tekel Kiraz YT igtt. Mud.'de gahgan
meslel<tagrmv Uzeytr TOKSOZ ile
Nesfihan hanrm 23-07-2005 tarihin-
de evlenmiglerdir. Qiftleri kutlar omijr
boyu mutluluklar dileriz.

TekelYT igtt. Tic. Ve Mues. Mud.'de
galryan meslektagrmrz Nail ACET ile
Meral lpek Hanrm 06-03-2005 tarih-
inde niganlanmrylardu. Qifti tebrik
eder, omr.ir boyu mutluluklar dileriz.

Bulten Eahgmalarrmrzda bizlere
yardrmcr olan G0zin NARCI ve Sezer
KIRAN 23-07-2005 tarihinde evlen-
miglerdir, Qiftleri kutlar omur boyu
mutluluklar dileriz.

Tekel BalatErk Y.T iglt. Mud.'de
Qahgan meslektagrmz Cevdet UIAS
ve Burcu Hanrm 24-07-2005 tarihin-
de evlenmiglerdir. Qiftleri kutlar omtir
boyu mutluluklar dileriz.

Tekel Kemalpaga yT iglt. Mud.'de
Qahgan meslektagrmiz Ali Ekber
DELIMYA ve Gamze Hanrm 26-0g-
2005 tarihinde evlenmiglerdir.' Qiftleri
kutlar omtir boyu mutluluklar dileriz.

Dimon YT Tic. A.g.'de Qahgan
meslektagrmz Mustafa EVLi ve Bettil
Hanrm 22-09-2005 tarihinde evlen-
miglerdir. Qiftleri kutlar omtr boyu
mutluluklar dileriz.

Meslektaqlarrmrz Nilay MUTi ve Salihli
ilge Saghk Mudurltgtinde EalryanFiki ERTAN 16-09-2005 tarihinde
evlenmiglerdir. Qftleri kutlar omur
boyu mutluluklar dileriz.

S t./?i-fuo,-'7 DOGUM I

-J--:l

Meslel<tagrmz Bang eOlCiXnRgt ite
Yeter Hanrmrn kzr Hazal Melek 13
Ekim 2005 tarihinde dtinyaya gel-
migtir. BoLdKBASI giftini kuilar
HazalMelek'e salhkh uzun bir yagam
dileriz.

:litiiiiiiiilil$ililii,i,ll ::i,t;i,l ililr, :iili'jrj,ii,i,ir#'J,,.



TUTUN EKs,Ds..S
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BULTEN

NOSTALJI

Sctldan Saga: Levent TEKDEMiR, $enol SORUKLU, Kamil KISMET, Halil Ibrahim AYIAQ'

Kemal Ersoy SOZER, Ercan AYDEIYIiR, Hakan KARAALi,
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