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Nominal Sermaye
15.093.800,00
Grinbak A.$.
1.500.000,00
Besaq A.S.
15.000.000,00
Tekpaq A.$.
50.000,00
Diger (36 $irket)
2.465.362,00
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31.12.2005 tarih itibarr ile naktin banka Subeleri ve durumu
Vakrfbank ist.gub. 5.4gg.ggg,7l WL , %t8.25 faizti 23.O2.2OO5-22.02.2006
Vakrfbank st. gub. 2.34 1.000,00 YTL, %18.37 f aizti 23.03.2O05-24. 05. 2006
Ziraat Bnk.Un.gub. 1.099.999,86 YTL, %18.35 faizli 23.O3.20O5-24.05.2006
Ziraat Bnk.Un.gub. 2.092.450,68 YTL , %1825 faizli 25.O2.2O05-24.05.2006
Ziraat Bnk.Un.gub. 1. I 50.000,00 YTL, %14.85 faizti 28.Og.2O05-12.04.2006
f

TOPLA,lvl: 12. 1 83. 450,25

WL

Toplam tahmini donuq 14,600.000,00 YTL civarrndaorr.
-20O4ve2O05y'rllarrndavakfa_yeni uyekaydrolmadrgr,Vakfrn31.03.2006 tarihi itibariylesaptananuyesaysr255golduluve6ayveirstlndeodeme
yapmayan uye saysrnrn da 504 oldu!u ifade edilmiqtir
-Denetimlerde 6zel nitelikli bir harcamanln tesDit edilmedioi.
-flVelerin ayrllma istemlerinin gecikmeksizin iqteme ahnig, ue oluqan aksakhklann ise faks yolul,la yaprlan basvurular ve kimlik
tespitlerinin zaman
almasr ile olugtu!u,vurgulanmrqtrr.
Vakfrn Geliri:
- Uye aidatlarr

:2004 yrlrnda 576.562,97 WL
:

- Faiz gelirleri

2005 yrlrnda 564.226,93 Y-lL

:2004 vrhnda 625.609.58 YTL

- istirakrerden Temettii geriri 333?,li,'ilT tl1?ttri:ltirf i"esaq A. g.)
- Diger Faiz
: 2004 yhnda 1.712,7 1 yTL ( tiye Krediieri)
- Olagan drgr
:2004 yhnda 6.453,05 yTL
( Sevhan Paz. Dag. Gn.Md. hesabrna intikal eden 5.149,20 yTL
ve aidat gecikme cezalarr)
-Difer
:2004 yrhnda 12.5O9,70WL
( emekli ve isti-fadan vaz gecenler)
2005 yrlrnda 5.424,13 WL
( emekli ,istifa iadeleri ve gecikme cezalarr

Gelirleri
gelir

Celirler

Vakfrn Gideri:

2004

yrlrnda

:

?A05 yt|rnl!a__

3'8.1 208.493,28yT1(376)
936.667,31 YTL Emeki uyelere rB25
722.196,96 YTL (531)
27.000,00 YTL Defin Yardimr r t35
16.400,00 yTL (69)
38.000,00 YTL Olum Yardrm ( 81
14 099.06 yTL ( 2)
4.085,00 YTL Teftiq denetteme grd.
7.630,00 yTL
1.626,00 YTL Diger Gid,
3.252J5yrL

1.558.727,99YT1 lstfaecer -ree'e

2005 yh donem kdn 1.181.371,45 YTL ilavesiyle , 2005 yh oz kaynaklar pasif toplamr 13.416.082,73 yTL oldugu r.urgulanmrgtrr Her iki
raporun gortiqme ve ibrasr yaprldt.
g.elecegi illilgili genel goriigme aEtlmast ve oneriler dolrultusunda karara ballamlmasr bolumirnde Tut1rn Eksperleri Dernegi
uyeleri adrna
Yakfin
Baqkan Yrlmaz TEKAY , 'uyelerimizin genel goruqii olarak; yenisegilecek yonetim kuiuluna gorev vererek, tyeieiine
vakfln kasasrnda ve bankalarda
' . 'vs yerlerde bulunan nakit birikimlerinin vakrf uyelerine da$rtrlmasr ve maddi duran va-rhklannaa geiekti calrsmalar yaprldrktan sonra nakite
gevrilerek iiyelerine da$rtrlmasr sallanmahdrr." geklinde gorug bildirmigtir. Vakrf qenel kurulundaki uyele"rinde genelianatlairnrn
bu yonde oldulu
gozlenmig,Yonetim kurulu r.iyelerinin de olumlu bakhgr gortig ile ilgiliYonetim KurJlunun gahgma yapmasr isten#iqtir
Genelkurulda son olarakyonetim ve denetim kurulu uyeleri segim yaprlarak sonlandrIllmrqtrr 03.04.2006
Vakfrn

Yrlmaz TEKAY

Ttitiin Eksperleri Derneli
Yonetim Kurulu Bagkanr

TUTUI'l EKSFES:ERl

DEF\EG'
BU

LIE\

MERHABA

ICINDEKILER
Kapak
Afi

q-Kompozislon \ansmasl

Merhaba

3

Giindem

4

FCV - BURLEY
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Bu donemde gunCe::..* -: :=-:.: - ,--::: :: ::.:::r,: konu Tekel A.$.'nin
onumuzdeki yl icin=- : :-: . ===-=:::-::-=: --::*-.
Gegtilimiz doner:::= --= -.:,:-=:-:- :.:: ..:sa-=: :eli5iklikleri takiben
yeni yonetim kac::s---- :----:::-- ,.- =- .:.: ?r.:. r.-S. :in tutun ihtiyacr
of madrgr yonu:.:='. a - '.
=- = =- .:>: : -:=:.=:.: .:.--. acr dogurmuqtur.
Dernek yonet:- :.--- - - z-=; :- -s::r::- :,:-::- ::.ce riiieh'ekilleri,sivil
tOplUm OrgUt.=: : : : --::-:' ': :3S.- 3I :,31-.3.31. ,::::a{ S-ieti ile kamUOyrti
oluqturulmara .. : -;--.- t =;-=: -.--.-':-:-:. ::.a:r-,,e:. --rca:etinin gegitli
agamalan:: a' .. "-: ::: - - :s -...-:.: ,:, = la:.:-e :a:ai.:ian karstlanacak
gekilde I:..: t : ::-:' -::- s-:.:s::.:', a: .:::as. r -i:.-:ce poii:ika izlenmiqtir.
::"e. -..S. :a:afrldan kar5rlanmak i-rzere 2006 ve
Bu su:=: : :- - -- :: ..=;:,a!::las; ',asaiasmrqtrr. Sozleqme yaprhyor olmasr
2Al- ., z,: : - s:::-<-:=:,

s:..:::-: ,i=-,...--: asa::.asrr,da olduQu onumuzdeki suregte ekicilerin tuti.rn
:: -.:: ::,:::::eceK olmasr agrsrndan son derece onemli ve gereklidir.
C: :::.. a:is.rcan en onemli konu insanlanmlzln tutun ekimine devam ediyor

:.:::as.c.:. Bu cevamhhk ulke ekonomimiz ve olayrn sosyal boyutu agrsrndan da
son cierece onemlidir.
,Ancak bu harcamanrn Tekel A.$. tarafrndan kargrlanacak olmasr gegici bir
Eoziim gibi goziikmektedir. Bizler bu noktada tutun ekicilerin desteklenmesi
yonunde yaprlacak sozlegmenin kaynalrnrn ; ttitun , tiitun mamulleri ticaretinin
gegitli agamalarrndan yaprlacak kesintiler,AB fonlarrndan sallanacak kaynaklar
ve tutun ithalatrndan kilo bagrna ug dolar ahnmakta olan tutun fonundan

Aksiyon

36

Bulmaca

37

Bizden Haberler

38

(fonlann tasfiyesi kanunu ile kaldlnlmrg olmasrna raflmen geEici madde ile
hazine tarafrndan ahnmaktadrr)olugturulacak bir havuzdan kargrlanmaslnl
surduriilebilir bir qozum oldu{unu dugrinuyoruz.Boylece sistem kendi iginde
sorununu gozmug olacaktrr.Ulkemizde, IMF ve AB politikalarrnrn hukum
surdugii diigunuldtigiinde gegmigte oldugu gibi hazine kaynakh gozumlerin
yerine bu gekilde olugturulacak havuzla tum tutiin ekicilerinin prim sistemi ile

Resimler

39

desteklenmesi gergekqi ve surdtrebilir bir Eozumdur.
Tekel A.$.'nin bu sozleqme kapsamrnda yapacagr harcamalarrn onumirzdeki

Reklam

40
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Gonderilen yazrlar yaynlansrn veya yaynlanmasrn iade edilmezler.
Yazrlardan veya gevirilerden dolacak sorumluluklar yazr sahiplerine aittir.
Yaynlanan yazrlardan kaynak gosterilerek
ahntr yaprlabilir.
Reklam fiyatlarr ve Eartlarr anlaqmalarla belirienlr.

Dergimiz rig ayda bir Erkar.
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suregte ozellegtirilmesine gerekge olugturmak maksath "zarar ediyor" yonunde
qrkabilecek aErklamalara kargr sesimizi yukseltmekten qekinmeyecegimizi
gimdiden ifade etmek isteriz.
Bu yasal duzenlemede yer alan diler iki konuda stopaj kesintisinin % 4 den%2
ye dugmesi ve Tekel A.$.nin idare stoklarrnrn da maliyetinin altrna
satrlabilmesine olanak tanrmasrdrr. Stopaj kesintisindeki duzenleme az da olsa
ekicilere kath saglamasr ve Ti-rtun, Tutun Mamulleri ve Alkolhi iEecekler Piyasasr
Duzenleme Kurumunun tescilinin ticaret borsasrna tescil h0kmiinde saylmasr
agrsrndan da olumludur.

Tekel A.$.idare stoklannln maliyetinin altrna sahlabilmesine olanak saflayan
duzenlemenin stoklarrn eritilmesine yonelik bir gahgma oldulu anlagrlmaktadrr.
Ancak bu duzenlemenin ekici elindeki tiitunlerin maliyetinin yuksek oldugynu
dile getiren ozel sektorun talebinde dugmeye sebep olmasr muhtemeldir.Ozel
sektor sozlegme miktarlannda onumuzdeki yl igin % 20 oranrnda dugug olacalr
gimdiden ifade edilmektedir.Onumuzdeki suregte tutun sektorunde arz fazlasr
ciddi bir tehdit olacakilr. Bu sebeple Tirrk tutirnu ihracatrnr ve iE piyasada
kullanrmrnr cazip hale getirecek dirzenlemeler geE kahnmadan hayata
gegirilmelidir.
04 $ubat 2005 tarihinde 4046 sayh yasaya istinaden ihtiyaE fazlasr personel
olarak haksz bir gekilde havuza atrlan 160 meslektagrmrzdan mahkemeyi
kazanarak veya yurutmef durdurma karan alarak Tekel'e donenlere de hog
geldiniz derken, mahkemesi henuz sonuglanmayanlann da olumlu kararlarla bir
an once magduriyetlerinin giderilerek Tekel'deki gahgmalarrna devam
etmelerini dileriz.
Dolu ve Guneydogu Tutun piyasasrnrn agrlmasrnrn beklendili bu gunlerde
bolgede gorevyapacak arkadaqlara da baqarrlar dileriz . Saygrlarrmrzla.. .
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GUNDEM

7.11..7996 tarihinde kabul edilen 4207 sayth Tutiin l4amullerinin Zaiarianntn
Onlenmesi ve Kontrolu Kanununa degigiklik yaprlmasr haklqndaki kanurn teklifi alt
komisyonda gorugulmekte ve yakrn bir tarihte yasalagmasr beklenrnelcedirTutun; ulkemizde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yeri olan endustriyd tir tanm

urunildur. Tutun urunleri konusunda tohumundan dumantna ulagncap kadar il
retimi, hammadde olarak pazarlanmasl, tutijn urunlerinin olugumu ve nihai tuleticibre
4207
ulagtrnlmast ve zararlartndan dolay sa[[k harcamalan da goz ontine ahndrgrnda
ortala
gerektigini
belirlenmesi
ozenle
bile
sayrh kanunun en ince aynntilanntn
korrmaktadrr.

tikemizae on sekiz yagrn altrnda geng nufusun yaklaqrk 20 milyon civannda olmast
tutijn urunlerinin satrlmasr ve ne gekilde teghir edilmesi gerektifiini onemli lclmaktadrr'

Ekonomistler tarafindan pazarlamanrn 21. yuzyhn en onemli igletmecilik dah oldugu
yapllacak
dugunceleri alrrhk kazandrlr da dikkate ahndr$rnda ttitun uriinlerinin sattgt
dtrgundiiriicu
konusunda
gerektifi
edilmesi
qeklde
teghir
igleimeler igeisinde de ne
pazarlama
olmaktadrr. Satrg yapacak igletmeler igerisinde raflarda veya standlarda

ug,r,nii., " Goz hizasr , el hizasr veya diz hizast" mesafelerinde sergilenmesi
[rtinlerin sitrg rakamlannda en onemli etkenlerden birisidir' Genq nufusumuzu

stratejileri

paketleri
ozendirici veya tegvik etmeye gudeleyecek tarzda tutun urunlerinin rengarenk
ve
kararstz
yaglarda
o
Zaten
yaprlmahdrr.
satrql
ile dolrudan goz temasr siSlanmadan
golenle
bir
gorsel
standlarda
iqerisindeki
igletmeler
etkilenmeye musait g".,g .,rfrtun

tuttin urunleri ile

kaigrlaqmasrnrn farkrnda olunmadan onlarr ozendireceli

ATATARK
Digor ki.,.

Benim
aa

lEln
I ..

unutulmamahdlr.
Tiitun urunleri pazannrn, ulkemizde kayrt altrnda 10 milyar dolar civartnda, kayrt drgr
goz
pazar hacmi iletirtit<te yaklagrk 13,5 milyar dolar civannda bir ekonomik dongusii
pazara
dahil
bu
nufusumuzu
genq
igletmelerin
satan
onune alnrrsa tiitun Uiunlerini
edebilmek igin dahice teghir teknikleri geligtirecekleri dugundurucu olmahdrr.
Turkiye de tutun trrunleri konusunda ithal edilen ve irretilen mamullerin blended
gun
dedilimiz soslu harmancillk tarzrnda uretilen urunlerin Pazar paylnln her gegen

arttrlr goriilmektedir. Yerli tutilnlerden oriental harmancrlk tarzrnda

tutdn urunleri

olacaktlr'
urunlerin satrqrnr ozendiimemekle uretici ailelerin krrsalda kalmasr saflanmrg
olan
neden
yada
olumune
kaybetmesine
salhlrnr
insanrn
Dunyada her yrl 13 milyon
gekilde
safihltnt
aynr
kiginin
bin
160
yaklagrk
yrlda
tuttin urtrnlerinin i.rlkemizde
daha
kaybetmesi ve geng nufus oranrnrn yuksek olmast bu kanunu tilkemiz aEtsrndan
tutun
nesillerin
gelecek
bulunan
ruhunda
kanunu
anlamh lalmaktadrr. Bu degigiklikle
reklam,
urunlerinin zararlanndan ko.rn-utr ve bunlartn ahgkanhklarlm ozendirici
satan
urunlerini
tutun
ilkesinin
yasaklanmasr
teghirleri
tanltlm ve tegvik edici
antipropaganda
ozendirici,
igeride
gekilde
ancak
gorulmeyecek
igletmelerin drglndan
go
adr altrnda farkrnda olun-uiu.t dikkat qektirilmesi veya urunlerin teghirinde
genel
rsellik unsurunun bertaraf edilmesi maksadryla onumiizde giinlerde Meclis
gereken
kuruluna gelecek olan 4207 yasadaki ilgili kanun maddesinde yaprlmasr
gergevesinde
gartlar
bahsettigimiz
yukarrda
yaprlmasr
qekilde
gu
madde

deligecek
olacaktrr," Ttrtun tirirnlerinin; market raflan

yu[ri,

gibi tuketicinin dolrudan

qekilde takdimi
ulagabilecefii ve on sekiz yaqrndan ktiquk olanlartn bizzal alabllecekleri
dolap
gekilde
diizenlenecek
gorunmeyecek
drgarrdan
yasaktrr. Bu urtnlerin
ve Lqhiri
"

benzeri yerlerde saklanarak sattga sunulmast zorunludur. Tittun uru
sabga
nleri satrg belgeii olmaksztn sattlamaz. Satrg belgesinde belirtilen yerin drgrnda

veya

sunulamaz" geklinde degigikligin yaprlmast gerekir'

Ylmaz TEMY
Yonetim Kurulu Baqkant
flmaztekaY@hotmail. com

I

en

buyuk
l.

MCVKI

u

retilen uiunlerin pazar payt giderek azalmaktadtr. l(rsal kesimde tutun irretimi ile
ulraqan ailelerin ttitun uretiminden vazgeqerek kentlere goE etmesini engellemek
,Jtyit devlet anlayrqlmEln gerefiidir. Bu nedenle yerli ureticinin korunmasrna yonelik
satqr yupu.t igleimelerin teqhir esnasrnda blended dedigimiz tarzda

t

dunyaoa

VC

armaSan,

milletin
bir
bireyi
olarak
yagamakttr.
lvl.

Kemal ATATURK

TUTUru EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

teryaller cj:::.ie sir<et tarafindan verill:. Flcei-ne.: :;n telmik kontroller ve

EC.V.

Hava gartlan goz dnune ahnarak 10
Mart gibi tohum ekimine baqlanabilir.
Bir gun oncesinden tekrik personeller 10 su yasttgl hesabn1a program
yaprlr ve giftgiye haber verilir. Sabah
10:00 da tohum ekimine baglanrr ve
saat 16:00 da sona erdirilir. Tohum
ekimine baglamadan once tepsiler rslatilrr. Bunun nedeni torfun tepsiye yaplqmasl ve torfun bogalmasrnr onlemektir. Gpsiler duzenli bir gekilde torf
ile doldurulu[ daha sonra tohum yatalrnr agan baskr makinasr ile tohum

to:J:ri eri-.nj Sir*retin Teknik personeli
:arai:tdan laprhr. Onteyicl Ealgma
:,ra:a< nastahk. zararh kontrolleri ya:r-:. Fidelikler gunluk gozlemlenir ve
ureticiler hava durumu hakkrnda bilgiJendirilir. Fidenin pigkinlegtirilmesi
igin hrprlmasr, ilaglanmasr Teknik
personeli nezaretinde yaprlrr. Fidelerin

BURLEY
TUTUNLERININ
URETIM

tarlaya dikilme zamanlnt da Gknik
personeli belirler.
Fideliklerin yaprlmasr iEin uyanlar ve
gerekli olan viyol (tepsi) ve torf da$rtrmryaprhr

yataklan aErlrr. Tohum yataklarr hava
gartlarrna gore 0,5 cm ile 3 cm araslnda degiqiklik gosterir.

SAFHAIARI

. FIDELIK
. TARIA
. HAEAT

. KURqTMA

. BALYALryVIA

Resim

1

Viyol
Mart aynrn ilk haftasrnda her koyden
su numuneleri ahnrr. PH ve Calsium
Carbonat ve elektiriksel gegirgenligi
(CE) olEillur. Fidelik kayt formuna
kaydedilir.
PH

6,2-6,8

Calsiyum Carbonat

0- 20 ppm

Elektiriksel GeEirgenlik 0-20 ppm
arahgrnda olmast gerekmektedir.

T!*<t*A€.

frfu*.

r,=

Tic. Pliies. iltiid.
Kalite Kontrol Qubesi

Eger bu degerlerde degilise ;
PH yuksek ise (bazik) Sirlfirik Asit kullanrlarak 6, 2-6, 8 sevyesine gekilir.

Calsiyum Carbonat dtigiik ise AlEr ilave edilerek yukseltilir.

FIDELIK DEVRESI
Sozlegme imzalanan EiftEilerin $ubat
aynln son haftasrnda fide ihtiyaglan
belirlenir. Fidelik yeri seEimi Teknik
personeli tarafrndan yaprlrr. Tum ma-

Elektriksel geEirgenlisi dtiguk ise
Magnezyum Sillfat ilave edilerek ytikseltilir.

Normal dejerlere getirilen su yastrklarr tohum ekimine haarlanmrs olur.

Resim2
Viyol'e Torf Doldurulmasr

Tohum ekim makinesine dokirlen
kaplanmrg tohum sallanarak her hucreye bir tohum almasr saflanrr ve to-

hum ekim iglemi yaprhr. Daha sonra
tohum ekimi yaprlan tepsiler kontrol
edilir ve tohum dugmeyen hucrelere
elle tohum ilave edilir. $ayet hucreye
iki adet tohum dugmug ise ctmbrz yardrmr ile ikincisi alnr. Kontrol0 yapilan
ekimi yaprlmrg tepsi drizenli bir gekilde
su yastrfitna konulur.

Ekimi tamamlanan su yastrfrna 200-20 N-P-K ( tuot-Fosfor-Potasyum)
1035 gr. birinci g0bre uygulanrr ve
tepsi yiizeyinden 10 cm. ytiLkseklifinde elyaf serilir ve beyaz naylon ile su
1

yashSr kapatrlrr.

[g
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Viyollerin Torf ile
Doldurulmasrmn Alttan Kontrolii
Resim

Resim 7
Su Yastrfrna YerleEtirilmiE Viyoller

Resim 4 Tohum Yatafirnr Agan
BaskrMakinesi

Isryr kontrol altrnda tutmak igin iki
adet naylon kullanrlrr. Birincisi beyaz
ikincisi siyahtrr. Naylonlann kahnhfr

20-40 mikron arasrnda olmahdrr.

Resim 5

Fide grhgrndan 4 hafta sonra 2. ilaE-

hafaza edilmeye galtgilr.

oldulunda krrpma iglemine

srnda fide grkrglarr gorulur. Fidelerin
grkrgrndan sonra su yastrfnrn iEersin-

yastrlrn o EiftEiye yetip yetmeyeceli

Resim 6

f . ilaElamada insektisit kullanrlr ve bu
ilaElamasr 20 gunde bir teit'arlantr.

yashklan srk srk kontrol edilerek su
takviyesi yaprhrve 15 cm. derinlik muhafaza edilir. Fidelerin boylarr 12 cm.

deki rsrmn 30 C de muhafaza edilmesi
gerekir. Naylonun agiltp kapanma iglemi igerdeki srya gore yaprlmalrdrr.
Fide grkrg tarihinden 7-10 gun sonra
degigik 4 tepside fide saymr yapilarak
Erkrg yuzdesi hesaplantr ve yaptlan

Tohum Ekimi Yaprlmq Viyol

Fideler dort yaprakh b0yukluge geldifi zaman genel ilaglamaya baglanrr.

Naylonlann ince olmasr durumunda
delinmesi, kalm olmasr durumunda
ise guneg rgrlrnr yeterli derecede gegirmemesi ve hrrlmalar soz konusudur. Beyaz ve siyah naylon gece kapatilrr, gunduz siyah naylo.n indirilir.
Tunelin igindeki rsrya balh olarak da
beyaz naylon degiqik yonlerden aErlarak ttinelde srcakltk 30-35 C de muHava gartlanna gore 10-20 giin ara-

Tohum Ekim Makinesi

Eumleri tekrar yaprhp fidelik kayrt formunayazrhr.

belirlenir.
Fide grkrgrndan 15 gun sonra ikinci gu
breleme 1538 gr. 20-10-20 N-P-K

giibre ilavesi yaprlrr 2 gun sonra ise
Ph ve Elektirksel g eEirgemlik ol-

:t*:

lamaya baglanrr.

2. IlaElama da Fungisit kullanrhr ve
her hafta tekrarlamr. Bocek zararhlan
gorulurse insektisit kullaruhr.
Nisan aynda havalar srnmaya bagladrlr igin su kaybr fazlaolaca}tndan su

baqlanrr.

Fideler olguliir sap boyu 6-6,5 cm. ise
makine ayan 9 cm. ye getirilir ve krrpma iglemine baglanrr. Krpma iglemi 3

gun arayla 4 kez tekrarlanrr ve her
krrpmada makine ayan 1 cm. yukan
yaprlrr.
1. Krrpma 9 cm.
2.Krrpma 10 cm.
3.Krrpma llcm
4. Krrpma 12cm.
1.

ve 3. krrpmada fun gisiI2. ve 4. l<rrp-

mada ise insektisit ilaglanamasr yaprlr. Krpma iglemleriile fide pigkinlegtirilmesi saflanrr. Fide pigkinligi laiterleri ise

;

g
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- -:::-. : ',r dikim yaprlacak tarlalar:=

-_,

g-lanmahdrr.Yaprlan ilag tlrmrkla

:opragrn 5-10 cm

derinlife

inmesi

saglanrr.
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I

Toprak surumu ve toprak ilaElamasr
yaprlan tarlada gubre atma ve kartk
gekme iqlemi yaprlrr. Gubre olarak
dekar bazrnda 35 kg/da. TS.P, 40
kg/da. Potasyum Stilfat, topralrn verimlilifine gore 12-20 kg/da. Amonyum Nitrat gubresi uygulanrr. gr.rbre
atma ve kank gekme iglemi dikimden

IACAK

("o

)

3-5 gun once yaprlmahdrr. Gubreleme
de Potasyum Sulfat ve Fosfat tek seferde, Amonyum Nitrat 2 seferde veri-

BiR DEKAR{ uvcur-ANAcAK TicA-Ri cciene DozLARI
FLUE CURED VIRGINIA
(FCV)

Temel
gaibre
Temel

giibre

tz

HENDEK
40

o-12

lir. Potasyum sirlfat ve Fosfat'rn tama-

mr Nitrat'rn yansr karrk qekmede tek
seferde verilmektedir. Kalan Amonyum Nitrat'rn yarrsr da fide dikimin-

BURLEY

DUzCE

* f;I-

(ks lDekar)

GONEN

N

P

K

N

40

35

40

40

P

den 4 hafta sonra fidenin geliqim durumuna gore verilir. Fide geligimi yeterli ise 2. kez Amonyum Nitrat uygu-

K
40

lamasr yaprlmayabilir.
Qiziler ( Karrk) srra arasr 115 cm., stra

20

20

izeriise 42 cm.olarak

zrh$r tamamlandrktan ( surum, ilaglama, gubreleme, ve Eizi Eekme ) sonra

eiR eitxiyE uycuLANAcAx ArvloNyuivl NitRAT oozLAR (nitxv cram)
cdrueru - HENDEK
Temel Gtibre A.Nitrat
Tepe Gubre A.Nitrat

dikim igin bol sulama
6
o-6

20
10

a)- Fide saprnrn kurgun kalem kahnhirrna nelmcci

dipkazan. rotovator (toprak parqalaycr) ile mumkun oldugu kadar ku-

b)- Fide saplnln parma[a hrrlmadan

guk pargalara ayrrlmaltdrr.
Tarla hazrrhgr doneminde toprak altr
zararhlarrna karqr dikimden 15 gun

iki defa dolana bilmesidir.

Son krrpma iglemi dikimden 3 veya 4
gun once yapilr. Dikimden 2 giin once insektisit ile fungisit kangtrnlarak
ilaqlanrr ve bu ilaElama bitkileri tarlada 20 gun mavi kufe ve afit kargr korur.

belirleyen, gilbre atan ve karrk agan
ekipman )aqmrg oldugu fide yataklanna dikilmesine dikkat edilmelidir. Dikimlerde srra uzeri mesafelerinin korunmasrna dikkat edilmelidir. Dikimden sonra bir hafta iEerisinde tutmayan fidelerin yerine yeniden dikim ya-

once tel kurdu ve krl kurduna karqr
ilaglama yaprlmahdrr. Bu ilaglama bir
onceki urun dikkate ahnarak yaprlmahdrr (Mrsrr ve bugday ekilmig alanIarda ve rhman gegen hg qartlarrna

lenerek uygun hale getirilir. Derin su-

rum, tavsiye edilen surum geklidir.
Tarla,25-30 cm derinlifinde en az 1,
gerekirse 2-3 kez surulmelidir. Sur0mden sonra tarladaki toprak trrmrk,

srRA ARASI
BOLGE
Drizce
Hendek
Gonen

"

51t;4 Ozeni MESAFELERi

SIRA ARASI SIRA UZERI

(cm )
115 cm
115 cm
115 cm

yaprlmahdrr.

Fide koklerinin tarlaya dikilirken zarar
gormemesi ve dikildikten sonra da rahat geligebilmesi iqin fidelerin fide
saplarr aqrkta kalmayacak gekilde
yaprak tomurculuna kadar gizi sabanrnrn ( srra arasr, srra uzeri mesafesini

TARLADEVRESI

Tirtun dikimi yapilacak tarla zirai alet
ve ekipmanla (liaktoa dipkazan, pullukla stiriim, rotovator veya trrmrk ) ig-

Eekilir. Tarla ha-

(cm

)

42cm
42cm
42cm

DEKARA BITKI SAYISI
( Bitki/Dekar )
2.070 BitkiiDa
2.070 Bitki/Da
2,070 Bitki/Da

B

T{'nJN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

prlmahdrr. Susuzluk donemi olarak
adlandrnlan donemde hava gartlanna
bafh olarak fideler tarlaya dikildikten
sonra gegen 15-20 giin kok geligimini
kuwetlendirmek amacrfa bitkiye su
verilmemesi gerekmektedir. Bu gekilde bitkide istenen kazrk kok geligimi
sallanmaktadrr.

Sulama genellikle her 1Gl4 grir€
bir sulama yaprlacak, bitki bta6rdXqe
ve hava srcakhll arttrkEa

hr >7

gt'{ne

kaydrrrlacaktrr. Son hasada lcadr sulamaya devam edilmelidir-Sakrn s'p
lamada tarlalar kesinlikle lrugrlk bolmelere aynlarak sulama yapbcalcSuyun tarlanrn her tarafina egit seviyede dalrldrgrndan emin olunrrnts
drr. Erken devrelerde su seviyesi t*tki
saplnln dibine kadar uzanmaltdr' Her
sulama oncesi tarla salma su iqin hazrrlanacakttr.
Dikimden 4 hafta sonra 2. gubreleme

yaprlmahdrr.

2. gubrelemede Amon-

yum Nitrat giibresi kullanilmahdrr' 2'
gubreleme milrtan belirlenirken bir
onceki yl tarlada hangi iirun oldugu
veya giftlik giibresi kullanrhp kullaml-

ResimS

madrlr dikkate altnmaltdlr. Pancar ve-

Qizi Sabant

Dikimden 1-2 hafta sonra toPragtn
havalanmast ve yabancr of kontrolu
igin elle gapalama yaprlmahdrr' Dikimden 3-4 hafta sonra da Tralritorle
veya atla ara qaPa yaprlmahdrr' Her iki

gapalama igleminde de bitkilerin zarar
gormemesi saflanmahdlr. Hasat baglangtctna kadar gapalama iglemine
devam edilmelidir'

Susuzluk PeriYodundan sonra (Dikimden 15-20 giin sonra) sulama yaprlmahdrr. Tarlada bitkinin porsumesi-

ne musaade etmeden sulama

YaPrl-

mahdrr. Sulama iglemi hava gartlanna

ve bitkinin geligimine gore hasat sonuna kadar devam etmelidir. Tarlanm
su tutma kapasitesi ve toprak yapst
goz oniinde bulundurulmahdrr' Tarla-

nrn tamamt yeterli ve egit mil(arda
sulanmaltdlr. Sulamalarda haftahk
meteoroloji raporlan goz ontinde bulundurulmahdrr. Tarlada sulama iglemi kank aqma usulu ile yaprhyorsa suyun hrzh akmamasl iqin tarlada uygun
yerlere bentleme yaprlmahdrr. Sulama
yalmurlama usulti ile yaprldrfirnda

sulama tabancalan sulama YaPrlan
alann egit miktarda su alabileceli
arahklarla yerleqtirilmelidir. Topragm
ve bitkinin durumuna gore haftada 1
kez sulama yaprlmasr uygun olabilir'

ya kabak gibi bol gubre isteyen urun-

ler dikilmig ise Ya da hig iirun ehlmemiq ise 2. gubreleme milrtan azaltrlmaldtr.
Dikimden 4 hafta sonra 1' genel ilaglama yaprlrr.l. genel ilaglamadan 2
hafta sonra 2. genel ilaglama yaptltr'
Bu ilaglamalar drgrnda gerek goruldu-

takdirde 3. ilaglama yaprlabilir'
Tarlaya uygulanmast gereken ilactn
uygulanrP uYgulanmadllr kontrol

!u

edilmelidir. ilacrn uygun hava gartlannda takibi saflanmahdrr. Ekici ilaglama yaptrktan hemen sonra Yagmur
yagdrysa ilaglama yeniden yaprlmaltdrr. ilaglamalar sabah bitki yapraklart

slakve qi[li ikenveya olle saatlerinde
agrn stcakta ( 35 "C ) yapilmamahdrr'

Dikimden Yaklagrk 10 hafta sonra
tepe krtmt yaprhr. Tepe krnmrna bitkilerin tomurcuklanma doneminde,
larla%3O qigek agtrfrnda ( TemmuzAfustos) girilmelidir. Tepe krnmr, bitkilerin ytkseklifi, topralrn verimi gOz
ontinde bulundurularak yaprlmahdr'
Bitkilerin tamamt Eigek tomurcukla-

:irlfrlce Butralin etkin maddeli filizlen-

::rqi emgelleyen bir ilaq uygulanr'
zutt"tin uYgulamastnda dikkat
edhnesi gereken konular;
2-3 cr den bi.iyuk filizler el ile temizbrcet'dir. Qok Yuksek ( 30 oC nin
CcerlE"ne I veya qok di.iguk stcakltklar-

da

rcla

ruzgarh havalarda uygulama

yap&r4acakbr. Sabah gig kalkmadarm rqa lEgmur sonrasl bitki rslaklcn rag$ama yaprlmayacaktrr' Butraftm su ile kangunldktan sonra uzun

sure beidetilmeden uygulanacaktrr'

l-lasata t\bPmk lcnmr) tePe ktnmndan I hafta sonra baglamr' Tarladaki
bitkinin durumuna gore 4 - 7 defa tek-

rafurur. Her hasattan 3 gun once
mutlaka sr.rlama yaprlmahdrr' Hasat
aralan tarlarun yaPsma (toprafrn kuv-

vetli vela zayf olmasr) bitkinin durumuna bagh olarak haftada 1 kez veYa
10 gunde 1 kezYaPrlabilir'
Taria doneminde tel kurdu, danaburnu, kesici kurtlar, yaprak bitleri ve yaprak yiyicileri gibi zarahlarla kargrlagrlmaktadtr. Kargrlaqllan hastahklar ise

Mavi Ktif ve Kullemedir. Bu hastahk
ve zaraltlara kargr periyodik olarak ge
rekli ilaglamalar YaPrlmahdr'

:

Fidelerin tarlaya
dikimi agamastndan itibaren yaprlan
her islem ( ilaqlama, sulama, qapalama, yabanct ot kontrolti vb' )

Tarla Kontrolleri

ve gozlem altrndadrr. Tiim uYgu

lar kayt alttna altnr. TePe krnm

za

manlart ve brrakrlacakyaprak adetleri

yllar bazrnda degigiklik goste
nedeniyle teknik Personel taraf
belirlenir.Kontrollerin daha salhkh ya'
prlabilmesi igin her tarlada Istasyon'
Koy ve Ekici numarastnt gosterer
tabela bulunmaktadrr.

nndan artndtnlana kadar tepe ktrtmtna devam edilmelidir.

Tepe ktrtmrnda temel amaE, el aYastndan kuguk yapraklar krnlarak tarladan uzaklaqttrrlmasrdtr. Tepe lcnmryla
Resim

9 Tarla

Tabelast

11q.!i;1,:

r[mlx

EKSPERLERT

oeRxeGr
eULTErl

HASATDEVRESI
FCl'c Flue.Cured )

B{NLEY
- Ttslrr britklsinde sak hasatrndan once

:

fteki

fide rapraklan kopartllmah-

&. Ek ffztend/jg

vaprlmahdrr.

- Bllttrirl sak hasacirna erken gelmesi
re @ lapratdann kalbedilmemesi
iErn en

Resim 11 Virginia Tarlasrnda Ktnm

a

lki yryrak dipten kopartrl-

mahdr.
- Sak hasadrla -lapra,ldann olgunluga
gore Agustos 4rrun son ikj naftasrnda

baglanmah

ve Eyiul a;uun ilk

iki

haft asrnda bitirilmesi saQlanrnaltdtr.

-

giftginin, tirtirn kurutrna tesislerindeh
hangi hangara tiitirn koyacaE belir-

Resim 10
Virginia Tarlasrndan Genel Gciriintim

.lenmelidir.

-

- Tritun bitkisinin dip krsmrnda bulunan fide ve filiz yapraklan hasattan once temizlenmiq olmahdlr.
- Tutun krnmr sabah erken saatlerde
(06:00 1 0:30) yaprlmahdrr.

-

Resim 12
Kurmr Yaptlan Virginia Tiitunu

yaprakla r topla nmahdrr.

- Hasat srrasrnda bitki yaprak pozisyonlarr kesinlikle karrgtrnlmamahdrr.
Tutun bitkisinin pozisyon ve yaprak

Qizi aralarrnda hrrlmrg tiitun yaprak-

melidir.
- Hasat iglemi motorlu testere, balta,
vs. aletlerle bitkdeki yapraklara zarar
vermedenyaprlmahdrr.
- Kesilen tutirnlerin saplartna 5-7 cm.
mahdrr.

Resim 13 Krrrmt yaprlan Viriginialann
Traktore Yuklenmesi

lan olup olmadrlr kontrol edilmelidir.

-

Krnlan tutun demetlerindeki yapraklarr traktor arkasmda bulunan romorka duzgun gekilde istiflenmelidir.
Bu iglem srrasrnda yapraklann hasar
gormemesi igin azami dikkat sarfedilmelidir.
- Krnm arahgr, bitkinin olgunluguna
ve tesisteki kurutma kapasitesine gore ayarlanmahdr.
- Hasat srrasrnda yegil yapraklar krnlt-

yorsa ekici veya hnm yapan gahls

Hasat olgunluluna gelen tiittinlerin hava gartlanna gore olleden sonra
15-18 saatleri arastnda hasat edil-

Boyundaki giviler e$ik olarak Eahl-

saylan agagrdaki gibidir.
P pozisyonundaki yapraklar krnlarak
tarlada brrakrlmaktadr.
Hasat ilk once dip yapraklanndan

-

Hasahn yalrgh olmayan giinlerde

yaprlmasr saflanmahdrr.

- Hasat srrasrnda sadece olgun

baglamah, ve slrasl ile ana, tepe alh ve
tepe yapraklardan devam etmelidir.

Hasat baqlangrcrrdan once hangi

- Kesilen bitkiler bir gece tarlada soldurmaya brraklmahdrr.
- Hasat edilen tutiinler ertesi sabah
qig kaltmnasrndan sonra tarladan toplanarak kurutma hanganna getirilmelidir. Bitkiler romorka irst uste ve kokleri aynr yonde olacak qekilde yerleqtirilmelidir.
- Hangarlara gelen tutu.rler birer birer
romorklardan ahnarak hangar igerisinde bulunan rzgaralara qivilerek takrlarak yerlegtirilmelidir. Romorklardaki t0tunler uzun sure bekletilmemelidir.

Virginialann Tiaktore Yuklenmiq Hali

uvarilmahdrr.
KIRIM SAYISI

POZISYON

YAPRAK CINSI

ORAN

P

Dip altr yapraklar

%12

I

X

Dip Yapraklar

%15

1-2

c

Ana Yapraklar

%18

1-2

B

Tepe Altr

o/"34

z-J

T

Tepe Yapraklar

/o18

1-2

Resim 15 Sakla BurleyHasadr
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rrmfiffi.Bi
ffiH
HIJEI.

KURqTMA /FCV
EiLCiSRYNR OLAN eARIilIR
X C POZiSYONTARI KURUTMA DECERLERI

Resim 16

KOMPLE

BurleyHasadrve Saka QM Qakrmr

KAPALI

KOMPLE
KAPALI

B T POZISYONTARI

KURUTMA DEGERLERI

KOMPLE

Resim 17

KAPALI

Sahna Qivi Qakrlmrg Burley

KOMPLE
KAPALI

DIGER BARNLARDA KURUTMA
C POZ|SYONLARI KURUTMA DEEERLER|

KOMPLE

Resim lB

KAPALI

Hasadr Yapilmrq Burleyin Tiaktore

KOMPLE
KAPALI

Yuklenmesi

B

T POZISYONTARI KURUTMA DEGERLER|

KOMPLE

Resim 19 Virginianrn Kurutma
Tesisine Getiriligi

KAPALI

KOMPLE
KAPALI
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Frnn Kurutma Tarl: i:'r:r..r'e iirfr.Kia
bulunan

tttur.:.

sa:cn,- :'13n exi{cilerin

Resim23
Frrrnda Kurutulmug Virginia

Resim 22 Virginia Tuti.rnlerin Frnna
Yerlegtirilmesi

Kurutma iqlemi 4

oluqmakta olup, bunlar srrasr ile;

^1,..^ ^^, -J..--:rA-- dul\C>L'\AJL

A) Sarartma

- Kirrutma i;,lemre aaqiamadan once

B)Soldurma
C)Ayakurutma
D) Damar kurutma'dtr.

y'aprak luzey'incieri nemin giderilmesi
amacryla frnn. fanda. brulor kapah

agamadan

kurutma igleminin

olarak gahghnlmaltdrr. Bu Eahgtrrma

Ayrrca

suresi yaprak yuzeyindeki nem mikta-

tamamlanmastndan sonra tutunlerin

nna bagh olarak 0- 12 saat surebilir.
- Kurutma baglangrcrnda firtntn gazr
agrhp brulor aktif hale getirilmeli ve

kurutma programlna uygun olarak
set ayarlan yaprlarak kurutmaya baglanmahdrr.

- Kurutma igleminde aqagrda verilen
degerler, rehber degerler olup drg ortam srcakhgrna, frnndaki ttitiinun olgunluk derecesine ve pozisyonuna
gore deliqiklik gosterebilir.

krnlmadan kurutma ftrtntndan

kaprya pencereden pencereye bog-

luklar brrakarak hava sirkulasyonu
sa!lanmahdrr.

- Kurutmada ug ayrr safha uygulanmahdlr.

grkanlabilmesl igin nemlendirme
iglemine tabi tutulur. Nemlendirilen
tiitunler gradlanna gore balyalanmasr
igin ekici tarafindan eve gotiirulur.

Soldurma: Kapr ve pencereleri tamamen aqrk tutularak soldurma sa$lanmahdrr. Bu donemde nem oranl Yuksek olacalr iEin hangarlar gunduz
agrk tutulmah, gece nemi daha da

Uygun gartlarda ahm donemine kadar
ekici evinde kalrr.

yukseltmemek igin kapatrlmahdrr.
Sarartma, Yaprak Kurutma, Renklen-

Kurutma iglemi srrasrnda qilleme hatalanndan dolayr meydana gelen aksakhk gok az miktardaki racklerde ise,
bunlann kurutma agamalannr bitiril-

mesini beklemeden igeride gofunlufu olugturan rack'lere gore kurutma
programlna devam edilmelidir.

-Her zaman olgun yaPraklar hasat
edilmelidir.

Resim 20 Virginia Tutunlerinin $illeme Sehpasrna Yerlegtirilmesi

BqRLEY
- iyi Uir kurutma iEin bir hangartn en
geg dort giinde doldurulmaslnl gerekmektedir. Doldurulurken kaprdan

-Rack'lerin egit qekilde doldurulmasr
saflanmahdrr. Doldurulan rack'lar ftrrn igerisine aynr stkhkta dizilmeli, ve
frnn igerisinde bogluk kalmasr halinde
bu bogluk tahta gibi yasst bir cisimle
kapatrlmah bu gekilde ttt0nlerin arasrnda eqit hava sirkulasyonu sallan-

dirme: Bu donemde nem orantnt %
65-70 civannda tutulmaltdrr. Bunun
gerEeklegebilmesi igin hangar kapr ve
pencerelerinden istifade edilmeli ve

nem dugtufu anda kapaklar kaPaulmahdrr.

Damar kurutma : Damar kurutma do-

neminde hava qartlarrna gore nem
dikkate ahnmadan kurutma kapaklannrn tamamen agrlmasryla sa{lanmahdtr.

- Renklenmig, kurumug tutunlerin drg

nemden etkilenerek kararmastnt ve
bozulmasrnt onleyici tedbirler altnmah, hangar kapt ve pencereleri gece,

sisli ve yagrgh havalarda kapablmahdrr.

mahdrr.

- Dogru WB okunmasr igin temiz fitil
kullanrlmahdr.

Resim2l

Kurutma igleminde enerji kaynagt
olarak LPG yerine LNG kullanrmrna
buyl itibarr ile baqlanmrg durumdadtr.
LNG ile daha diiguk bir kurutma

$illeme iqleminin GerEeklegtirilmesi

maliyeti saglanmrqttr.

Resim 24
Burleylerin Hangara Asllmast

g
{1

T.

TUruN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

hdrr. Bu srralamada yaprak uclar. *=;

iiste gelmektedir. Threshingde :_
denkleme qekliyle ust riste geien
yapraklardan tiphing ( ug alma ) iqlemini kolayca yaprlmasr sallanmrgtrr.

::: -: :al, ranan ekiciler uyanlmahdr;
- . -:*:-,er sogan. sarrmsak, hayvar
;*::=s. ,: :enzeri kokuyayan

urunle"

-;- .::::t-.Ca saklanmamahdrr.
- 1--- s :-..ara yama yaprlmasl
.r

ge,

-

reKlrse :i:s-:::rle naylOn gUval ve ben-

Karrqrk balya yaprlmamahdrr. Ozellikle

zerleri r,.-a:i.ramahdrr. Yamalar gu
parcasl. Da:'n..1< ipi veya kendir ipi il=

Balya iEinde bulunan tritilnlerin
grad, el ve dereceleri aynr olmahdrr.
"B" ve "C" pozisyonlannrn balyalanmasr srrasrnda bir birine karrgmama_
sna iEin azami dikkat gosterilmelidir.
- Birden fazla tarladan mahsiil ahndrysa farkh tarlalarrn tiltunleri birbirine

yaprlmahcirr.

- Strafor. kopuk. plastik ttrru malzemelerin istif ve balyalama alanrnd:
bulunmamasrna ozen gosterilmel.dir.

karrstrrrlmamahdrr.

Resim25

- Balyalarrn igerisinde yanrk, viruslu,

Kurutma Hangarrnrn Ust Katlara yegil, ve gegik yapraklar konmamahBurleyAsrlmasr

otr.

Balyalar rutubetsiz, kokusuz ve temiz
ortamlarda saklanmahdrr. Balyalarrn
depolandrgr ortamrn srcakhk ve nem
-

durumuna da dikkat edilmelidir. Balyalanan tttunlerin alrr tavh veya gok
kuru olmamasrna azami ozen goste-

rilmelidir. Tutunlerin durumuna

Resim26

Doldurulmuq Burley Kurutma
Hanganndan Genel Gorunum
BALYAI..AMA

Tutun yapraklarrnrn balyalanmasr
srrasrnda;
- Ekiciler girket Gknik elemanlarr tarafr

ndan denetlenecektir.

-

Standardizasyonu sallamak uzere
denkler mutlaka Balyalama sandrlnda yapilmasu saglanmahdrr.

ve

girket Teknik elemanlarrnrn talimatlanna gore saklama ve havalandrrma
hususlanna ozen gosterilmelidir.
- Balyalara hiEbir gekilde ip, bez, marka, kajrt, ve benzeri kigiye ozet iqaretler konmamahdrr.
- Tutun yapraklarrnrn saplarr, balyanrn
drgrna bakacak gekilde konulmahdrr.

Balyalama iglemi biten tirtunlerin
alm / kabul gunune kadar depolanacalr ortamlarda;
A) Eskimiq ve Eurumug naylon ortuler
istifte kullanrlmamahdrr. Bu naylonlardan kopan pargalar dikkatlice ayrklanmah ve dofaya zarar vermeyecek gemelidir.

edilmeli ve uygun kg. larda balyalanmasr istenir. Ancak, arta kalan tutun_

B) Tiitun istif ve balyalanntn bulundugu yerlerde yabani ve/veya evcil hay_

leri ihtiva eden ve . spn balya olarak
anrlan balyalar igin bu husus ge-

ve benzeri yabancr maddelerden uzak

gersizdir.
hkta gul kullanrlmahdrr.
Balyalama srrasrnda tutun yapraklarr

-

hasar gormeyecek qekilde srralanma-

/

-

- Tutirn balyalan 45 kg. olacak gekitde
yaprlmahdrr. FCV de 55 kg., BURLEY
de 45 kg.' I geEen balyalar ekiciye iade

- Her balya igin bir adet uygun kahn-

KCSIM Z

Kurutulmug Virginialarrn Denkleme.
Uzere Eve Goturulugu

Resim 28
Virginia Tutunu Ekici islemesi

kilde tutiinlerden uzakta imha edil-

vanlar sokulmamah ve tuti.rnler tuy,

hl

tutulmahdrr.
C) Tutunter balyalanacagr zaman kesinlikle naylon ip kullanrlmamahdrr.
Balyalar ekicilere verilen pamuk veya
jutten yaprlmrg iplerle baglanmahdrr.

12

Resim 29
Denk Haline Getirilmig Virginia

TUTUN EKSPERI.ERI
OERNEGI

BOLTEI

agrsrndan ihtiyag haline gelrniEtir-

:rr: I :,;,"*x sigara pazan olan irlkenqoe >- sazaxn bupklugu 8 milyar
S ooi-,rt-,,c.d;. Bu bedelin %7}'ihazi-

dkemizde ttitun ve tutun mam0lleri

ne,re cestr[-

uretim sektorunde, faaliyetine derram
eden; kamuda TEKEL A.$., ozel sektorde ise PHiLLiP MORRIS, JTI, BAI
EUROPEN ve imPeRiru- fobacco gibi
gok uluslu girketler yer almaktadtr.
Ulkemizde son 5 yrlda sigara uretimi
% t4 artarak 2004 yhnda 110 milyar

loda sagmrrarcacl. Sigara pazannln
hatren ee42 si Te;ce i:: :rilhmiyeli altrn-

bunun bir sanayi olarak de *rnagerek yuksek karhlth gerekse tdep

TUTUNUN ULKE
aa

EKONOMISINE
VERDIGI SAGLIK

6dete ulagmrgtrr. Ttirkiye, bu rakamlar
7. biiyuk pazarr

:rn '.e ';ergi geliri olarak

dadr- :Cok urfusu sigara sirketJeri. Tur-

kiye slgara pazannn 430 unu ancak

10plda (7992-M2t ele gegirebilmiq
iken, 4733 -ylr leni tutr.rn ya-st ve
IMF ile sirrdurulen Teketin ozellegtirilmesine iliqhn qals,malann neticesin-

sayesinde dunyanrn

de, onumuzdeh yllarda bu pazann

olmugtur. 18 yag uzerindeki sigara

NEFESININ

iEenlerin oram 7"44, sigara tiryakile-

hdkimi konumuna -hip olacaklardtr.
Tekel 1990 h yllardan itibaren tekno-

rinin saysr ise 20 milyondur.

lojisini yenileme, geniqleme ve mo-

KIYMETI VE

ABD'leri ve AB'nde tuketici saysr giderek azalmakta ama Turkiye'de ise
tam tersi bir sonug ortaya grkmaktadrr. Ulkemiz genE ve kadrn nufusunun

KONUDA

yofunlufu nedeniyle hala sigara devlerinin cazip buldulu pazarlar arasln-

dernizasyona yonelik yatnrnlannt gergekleqtiremeyerek adeta piyasalarda
pazar payrnr s0rekli kaybetmeye yardrmcr olan bir tavrr takrnmrgtrr. Kurumun olugturdugu kamu fonlan toplamrnrn GSMH igindeki payrna balcldtgrnda 1999 ile 2004 yllan arastndaki
yeri %3,5 ile % 0,8 arastnda bulunmaktadrr. Vllar itibarile GSMH'mn
ortalama %7 .35'leri duzeyinde bir yere sahip olan kurumun, faaliyette bulundugu butun sektorlerden, ozellegtirilmesi neticesinde gekilmesiyle,
acaba ekonomi yonetimlerinin bu
sektorlerde faaliyet gosterecek olan
ozel firmalardan elde edecekieri vergi
gelirleri Gkelden saglanan diizeyler-

UZMANIAQIVIANIN

GEREKLILIGI

Hazlrla)ranlar

Dursun KURT / Eftay AKBABA

Ahmet KINAY/ Gcirkem ARAL
Bircan TEKIN
Celal Bayar dniversitesi

Ttti.in Teknoloji Miihendisligi B<ili.imti
Tutun, koklerinde nikotin alkaloidinin
sentezlenmesi ile difier kultirr bitkilerinin hepsinden farkh bir yeri bulunan
keyif verici bir bitkidir. Salhk uzerindeki butun zararh etkilerine rafimen, Yukatan yarrmadasrndaki Maya kavminin tutunle tanlgan ilk ferdinden bu
yana defiigmeksizin aynr amagla kullanrlmrgilr. Bu sureqte deligen tek gey,
kullanrm gekli olmuqtur.
Yaprak tutunirn, baqta sigara olmak
uzere buyuk kitlelerce keyif maddesi
olarak tuketilmesi, giderek yaygrnlagmasl ve dunya uzerinde 56" kuzey ve
38' giiney enlemine kadar qok geniq
bir alanda hirkum s0ren her tip iklim
gartlannda yetigtirilebilmesi nedeni ile

da yer almaktadrr.
Turkiye'de nufus arttgt ve yllar itibariyle sigara ttiketimi artarak pazar hacmi
genigletilmig, difier taraftan da pazara
yeni giren firmalar geligen teknolojiler,

harman karakteristilindeki defiqmeler neticesinde Tekelin 1990 yrhnda
%87'lerdeki pazar pa1v:r, 2005 yhna
gelindiginde %42'ler duzeyine kadar
gerilemigtir.

Diinyada yaklaqrk 4 milyon hektar
uretim alanrnda 6 milyon ton civartnda yaprak tiitun tiretimine kargtltk, 5,5
milyar kg, bagka bir deyigle 5,5 trilyon
adet sigara tuketilmektedir. Tut0nler
farkh menqeilerde olup, yaklagrk 3,2
milyon tonu FCV (Flue-Cured Virginia),1,2 milyon tonu Burley, 800 bin
tonu Oriental (Tnrk tutunii) ve Yan-

Oriental, kalanr ise Puroluk, Maryland, Kentucky gibi mengeilerdir. Kar

marjr ve olugturdugu katma defer
agrsrndan dunyada belli bagh sektorler arasrnda olan tiitun sektoru, Turkiye'de de sosyal, siyasi ve ekonomik
onemini her geye ralmen korumaktadrr. T0rkiye'de 1,5- 2 milyon civa-

nnda tuttinle ulragan nufus olup; 20
milyon civarrnda insantmtz 110 milyon kg. sigara tiiketmektedir. Sigara
tuketim trendi, nufus arttg oranlnln
uzerinde bir hrzla seyretmektedir.
Daha oncede belirttilimiz gibi dunya-

de olacakmrdrr?

Sigara satrglanndaki genel artrgrn halk

salhlrna olan olumsuz etkisine gosterilen tepkilere rafmen, sigara tuke-

timi artrg gostermektedir.

Ulkemizin
genE bir nufusa sahip olmast sigara
ureticisi firmalann bu pazara verdili

onemi artrmakta ve potansiyellerini
bigimlendirmektedir. Toplum salltlt
bakrmrndan bu potansiyele donuk
ozendirici hareketlerin, batrh ulkelerdeki gibi caydrrrcr unsurlarla onlenmesi gerekmektedir. Tutiin mamullerinin . zararlarrnrn onlenmesine dair
4207 sayil kanunun kapsamrntn geniglettirilerek uygulanmasr ve piyasalarrn ciddi bigimde denetlenmesi sa!lanmahdrr.

Ozellegtirme sirrecinde alkollii iqkiler
bolumirnirn 2004 yh igerisinde devredilmesi neticesinde, alkollu igkilerdeki markalann satlsr ozel sektor fir-

E
t3

rUruH EKSPERLER|
oenxeGi
eOLTEHi

malan tarafindan yaprlmaktadrr. An-

cak, alkollu iEkilerin ozellegtirilmesi
sonucunda Gkel'in markalart ile devam eden altctve bu sektorde faaliyette bulunmak uzere yeni kurulan firma-

geriye kalant ise, reconstitue. .'ne,l.land ve damar hattr gibi harmann iamamlnl olugturan tttun qegitleri re
difer katkr maddelerinin bulunmasrdlr. Bu tip harmanlarda yaprlan ufak

onlarca insantmztn olum0ne sebeP

tefek degigiklikler sayesinde dunyanrn
en populer sigaralan iiretilmekte, pazarlanmakta ve kabul gormektedir.
Bu durum kargrstnda TurkiYe'nin

olan olumsuzluklar yaganmrqtrr. Ozellegtirme konulannda aceleci ve yeterli
hukuksal ve kurumsal alt yaprlar haar-

lam tuketimin %90'tnt bu tip sigaralar

lar, uriinlerini kagak olarak uretilen
mamullerden koruyamamlg ve halk
saghfrnr tehdit edici boyutlarda hatta

lanmadan uygulamaya konulan ozellegtirme programlarr piyasalarda ya
bagarrh olamamry ya da yargrdan geri

donmugtur. Ozellikle alkollu igkiler ve
sigara sektoru gibi safhk boyutu ve
vergi gelirleri aqrstndan onem arz
eden sektorlerin denetimsiz kalmast
buvuk olumsuzluklarr da beraberinde
geiirmektedir dkemize giren kaEak
sigara hacminin 2- 2,5 milYar dolar
seviyelerinde olduluna iliqkin tespitler dolru kabuledilir, bunun halk sa!hlr ve tilke ekonomisine verdifii zarar
goz onune ahntrsa, aceleci olmadan
ve yeterli yasal dirzenlemeler yaprldrk-

tan sonra, Tekel'de yaprlacak ozellegtirme uygulamalartnln daha baganlt
sonuglar doguracalrna inantlmaktadrr.

Tirtun Anadolu'ya girerken, yetigtirilmeye daha once baglamtg bulunan
bazr ulke ve bolgelerdeki sorunlan da

beraberinde getirmig, bunlan onleyebilmek igin ise surekli yeni tedbirler
geligmelerin rgrlr altlnda ahnmaya gahgrlmtgttr.

Dunya tirttrn ve mamulleri ureten ve
ticaretini yapan ulkelerle irlkemizi ktyasladrfrmrzda geligmemig tilkelerle
aynr kategorileri paylagtrgrmrz gorulmektedir. Oysa geligmig iilkeler tutun
yetigtirsin veya yetigtirmesin bu sektorden oldukEa fazla bir gelir elde etmektedirler. ABD, Japonya, Ingiltere,
Almanya, Fransa bunun en iYi ornegidir.

Son yllarda dunYada ve iilkemizde
defiiqen igim zevki, yeni harman tiplerini (American Blended) kabul edilmesi gereken bir zorunluluk haline
getirmigtir. Bu harmantn anlamt, irretilen sigaralartn bunyesinde %55 Yirginia, %20 Burley, % 1 0 Tilrk tutunleri,

blended sigaralarrn geligimini inkdr
etmesi mumkun degildir. Qiinkii topolugturmaktadrr. Ulke genelinde iklim

ve toprak kogullarr degerlendirilerek
dunya sigara harmancrhlr agrstndan

usti.rnun ort0lmesi midir? Lkul'=
':.aKlartnln etkin ve verimli

:...:ein
-:t

:,3

:rta: -.::esi igin, alanrnda yetiqmi€ te"
a-ri :€:sJ:'lelinde etkin bir gekilde k-

lanr:asr gerekmektedir. E[er 1 :;
tut-r-r. 5 nillon TL ve bundan elc'
edilen mar,ul sigaramn da 125 rr:
yon TL oldugu duguntilurse, kirr "
mucadelesinin ne oldulu mutlar;
tespit edilmelidir.
Bu konularda olagan iistu gayret gc'
teren insanlar goz ardr edilmemelicr
{.ilkeyi sevenlerin goruglerinin hig dilenmedigi platformlar olugturulurs''

tiitun konusunda Yerinde saymar-

Amerikan Blend tipi FCVve Burleyvb.

dahi mumk[jn olamaYacagr qok

tutunlerin uretimi mevcut potansi-

analiz edilmeli veya bu analizleri yap

yelin altrnda yaprlmaktadrr' Maliyetlerin yuksek olabileceli ihtimaline karqt
tedbirler altnmastna yonelik aragttrmalara girigilmemektedir. Sektorde,
butun firmalartn sigara harmanlartnda kullandrklarr bu ttitirnleri yerli 0reticiye iiretimini yaptrrmak gerekirken,
ithal etmek suretiyle yuksek fiyatlara
mal edilmektedir. Bu konuda gahgmalar baqlamah, eldeki ve yetiqecek
olan uzmanlar denetiminde hzla sonuca gidilmelidir. Son verilere gore
trretilen FCV-Burley tutunlerinin tilkemize getirisi 30 milyon $ iken, ithal
edilen toplamln yerli uretilmesiyle ulkeye 500-600 milyon $ ltk bir kar saglanabilir. Eler bu konuda iddiah olup,

tilke grkarlart maksimum

duzeYde

dugunulurse belki abartrh olacalr tahmin edilen milyar dolarlart kazanmak

bilemirmkundur.
Turk tutunculudunde; TEKEL'in yeniden yaprlandtrtlmasr veya ozellegtirilmesinde {rlke Etkarlartntn dugunulmesi, yerli harmanlara ve harmanctltla
gerekli onem ve destegin sallanmast,
bu konuda gahgan Turk mutegebbislerin yabancr taqeronlufundan kurtanlmast, ktsacasr Tekeli yok etmek adrna baqka Gkeller kurmaktan vazgegilmesi esas altnmaltdtr.
Ulkemizde oyle tanmsal irriinler var ki

bunlarda yaprlan araghrmalar hem
ekonomik hem de sosyal higbir getiriye sahip defilken, niqin tutun gibi bir

iirun goz ardr ediliyor. fuaqtrrma istasyon mudurlerinin lise egitimine sahip,

uzman kiqiler olmamasr acaba bit

bilecek tam donammh aragttrmact

r

'
'

ya ofiretim uyelerinin yetigtirilmesi:'
olanak saflanmahdr.

Turkiye tttiinculufu, ozellikle de E;
ve Karadeniz tutunleri ile dunYa:-

meghur olmug ve gunumuzde : '
ozelliklerini yavag yavag kaybeder k:
numa gelmigtir. Bu konu ciddi bir s:
kilde masaya yatrnhp, eteklerdeki ta'

lar dokulmedigi surece qozumsuz--

!e terkedilmig demektir.

Gunumiiz sigara harmancrhgrnda i
olan menqeilerin ve uretimin teknih:
rinin geligtirilmesine yonelik galt

lar yaprlmahdtr. Kalite, pazar pay't
kullanrlabilirlik ozellikleri goz ardr ed
lerek ulkemizde yetigtirilen tum tut0:
lere aynt gekilde uYgulanan ureti
planlamast, hatalar zincirinin c
halkalanndan birisi olmugtur. Bu u
gulamay sosYal devlet anlaYrgt
agrklamaya qahgmak uretmekt
uzak beyinlerin kaqamalt olacalcr
Pazar pay yiiksek olan oryantal tip tt0nlerde pazarlanabilir diizeylere le
dar rekolteyi yukseltmeye yonelik ur:

tim planlamast uYgulamaYa
mahdtr. Son geyrekyuzyrldrr, rant ek:
nomisinin egemen oldugu bir sektc-

de, ureticilerin iginde bulundulu s:
runlu yaprlar, uriin baztnda u
planlanmasrndan, irretim teknikleri
kadar gahgmalar yapan, uretici birlirl
leri kurulmalt, konusunda uzman n:-"
hendis ve teknikerler gorevlendiriii
rek ortadan kaldrnlmahdtr. Alntca sa:'
gr yaprlan yaprak tutunlerin ahct firrnsl

lar tarafindan sigaralartn sahtesir:l

[€

#
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yaprmlnda kullandrrrlmamastna

\:-

nelik, sahte sigara imalatr veya yurc:
girigi konularrnda gerekli tedbirler ac len ahnmah ve denetimler yaprlrna -

I

drr.

\-efa( Ernnisdr-

4733 saytkanunla Tutun Ust Ku:-- - na verilen yaprak t0tun piyasala: - -

denetim ve dtrzenlenmesine rc:=
gorevler, kurumun uzman pe:s - - a
saysrndaki eksiklikleri ve tasra :: -i - :
ttntn olmamasr nedeniyle \,a: :--:maktadrr. Bu konuda. eksi<=- - . :=rilmesi ve yaprlacak yasa. : .-::- : * :fer neticesinde oluSt-:- -=- =- -.-..=
tu geregi AB normla:.. = .. , ", -- - .mafarrna uygun \1-:='= = ' -- -t- .
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r.1-rDbede hoS blr

akArite gucune bir
<arbettirmedigine ornek. 38 hatta

-da

olaraK )'asam

gorerini bitinniq bu degerli bultgu-

geng ve gahgma guE ve heyecanr dolu

mu saygryla selamhyor. kucagrna gittigi olumun onu Ailah'rn af ve rahmetine brrakmasrnr diliyorum.

mesi gereken bir diQer konucia saghk

bir eksper olarak emeklilile sevk edil-

Qevket TEZEL

boyutuyla zaten kanserojen maddeler

mig ve bu yonleriyle ornek alabilecegim gergek bir afabey olarak tanrdrm

adt altrnda yeni oi:

i-r-

-..

i:3

s:e:--

sune gorevler rerile:i..:. )i<<at edil-

iEermesi ve kar marjrnrn ytksek olmasr

miinasebetiyle kalitesiz hammadde

ve zararl olabilecek gegitli katkr maddeleri konusunda acilen gerekli yasal
duzenlemelere gidilerek denetim ve

duzenleme konularr srkrca uygulanmahdrr. Bu ilrunlerin sahtesi, kaEak
uretimi ve yurt drqrndan gayri resmi
kanallardan girigine yonelik kaEakgrItgt ile ilgili gok alrr yaptrnmlar olmahdrr.

Sonug olarak; bilimden korkmanrn ve
bilimsel sonuElara sahip grkamamanrn bedelini gocuklarrmrz odemek zo-

runda degildir. Korktufumuz geyleri
dunya adrna bizim miihendislerimiz
gergeklegtiriyorsa, bu kendi trlkelerin-

de deler bulamadrklarr iqindir. Gergek yoneticilerini bu ulke buldu diye-

il

ser.

25 y'a5rnda yaghlara inat 65 yagrnda

onu. Ona "Deli Bedri" denmesinin sebebini de Bahkesir daflan ve koylerinde tirtuncir mahalleri kang kang dolaqrrken ornelin sera gibi yenilikleri
baglatmak, bu memleketteki tutuncult!0 yani onun iqtigalalanrndaki bir
faaliyeti illeqtirmek amacryla kendiliginden brogurler bastrrp koy koy gezip dagrtmasrndan ve koy kahvelerin-

de kendine has tarzryla ytiksek sesle
brkmadan usanmadan anlatmasrnrn
ekicilerde uyandrrdrfir hayanhktan
mutevellit oldu gu nu biliyorum.
65 Yaqrn kesemedili kendisinden tagan gahgma gucilnu aktarmak ama-

yolu 0lke menfaatleri-

cryla Bahkesir'deki idaremize gelir tu-

nin korundulunu hissetmektir. Boylece tum bireylerin vereceli ozverili
mucadeleye de tanrk olmak mirm-

tiinciilukle, tutun kimyasryla ilgili do-

bilmenin en

kundirr. Kurallarrn batr toplumlarrnda
ulke menfaatleri igin titizlikle uygulanma sebebi yonetimlere olan giiven
degilmidir?
Ttirk tutunculugu ve sanayini dunya
devi yapmak belki batr menfaatlerine
savag agmaktrr. Ama bunu saflayabilen Turkiye'nin olugturacagr istihdam
ve gelir, birileri tarafrndan l0tfen hesaplansrn. Bakahm ulkenin bu zehirden aldrlr ekonomik salhk nefesinin
krymeti nedir?

Uye Bilgilerinin
giincellenebilmesi iqin
Dernek internet Sitemiz
www.tutuneksper.org.tr' de
bulunan tiye bilgi formlannrn
doldurularak, Dernek
merkezimize veya
dergi @tutuneksper.org.tr email adresine ttim
iiyelerimizin ulaEtrrmasrnr
rica ederiz.
YONNTiMKURULU

kumanlar getirir ve meslektaglanmza

adeta bunlardan odevler verirdi.
"Okuyun sonra ahcam" der, daha sonra almaya geldiginde de o doktrmanla
ilgili sorular sorup okunup okunmadr-

lrnr test ederdi kendince.

EMEKLiOLAN
MESLEKTA$I.ARIMIZ;
ABDURRAHMAN DEMIR

anMniKrr-qvuz
MUSTAFA$ENG0L'e

70 Kusur yagrndayken hala igine qeke

igtigi uzun Samsun sigarasrnr birden
brrakrvermigti kendisine yakrgan
iradesiyle.

Bu yonlerinden farkh ve daha da
onemli olarak o mesledini kisisel

t5

Turk TuttrnculuE)ne ve Mesleklerine katklanndan dolay tegekkur
eder,bundan soffaki dsnemde
saglft ve mutluluk dolu bir yagam
dileriz.

TUTON EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

kileri

kullanarak a-ldr<Ia: <ai-arlarr
uygulamakla yrlcurnluour \.-:= lifIaSmax (26 gubat 20O J r ;.e *.: -. ^: : :
27 ttge olarak belirlenm$rir- ]lerxezi
Bruksel'dedir. 1 kasrm 20O4 ten iti-

baren

, her uye

ulkeden birer ure

olmak izere 25 iiyesi vardtr.
Aynca, Adalet Divant kararlan ile
Birlik Hukukunun tum uye devletlerde

uygulanmasnr sallamak

ve

Birligi

uluslararasr dilzeyde teinsil etmek de
Komisyonun gorevleri arastndadrr.

Komisyon Bagkanr ve uyeleri 5
igin atanrlar.( Komisyon Bagkanltgt,
Kasrm 2004 ten itibaren Jose Manuel Barroso taraflndanyurutulmektedir.) Konsey'in oy birligi ile atanan
ytl

A\IRUPA

Komisyon Bagkanr, yine Konseye danrgarak komisyonun diler uyelerini

BIRLIGINDE

seger.

Komisyon, her biri bir komisyon tiyesine bafh olan genel miidurluklerden

KURUMIAR

ve

ar

Konferanstn 1999-Helsinki Zi
de (oybirligi ile) kabul edilmigtir. Ar

Da Konseyini(European Counc
Bakanlar Konsegi (Council Of i
E:'cDen Union) ile kangttrnarr.
ce'e,ciidir. AB Bakanlar Konseyi,
nin ana karar verme kurulu
Her ih konseyde de ("Europen

.

cil" ve " Council of The Eu
Union') ba5kanhk aynr ulkeye
geqer, yani her

iki

konseyin

da aynr ulkeden olur.

The European Union ): AvruPa

seyi olarak da Turkqelegtiri
te ve bazt yaynlarda o gekilde
mektedir. Arahk 1991 antlasmastndan once "Council

Ministers" olarak antlmakta
Maastriht antla$mastndan so
"Council of The European U
olarak antlmaktadtr. AB Bakar-

ORTAK

uzmanlagmtg departmanlardan
olugur. Yasa teklifleri, farkh sorumluluk alanlan olan bu genel m{idtrrlukler tarafrndan hazrrlanrp Komisyona sunulur. Komisyon tarafindan
onaylanan teklifler daha sonra Kon-

TARIM

sey'e ve Parlamentoya sunulur. Ozet
olarak, Komisyon AB politikalarr ve

ilir. Yasama

mevzuatrnrn tasarlaytctst olan

ma yetkilerini Parlamento, Yilru
yetkilerini de AB Komisyonu ile

POLITIKATI

kurum olarak ifade edilebilir.
Avrupa Konseyi ( European Council):Avrupa Birliline uye ulkelerin
Devlet ve Hukirmet baqkanlan ile
AB Komisyonu Bagkanmr, 1974 yrhndan beri yilda 2 kez bir araya getirir.

l;n*'"Y#i
ekpercengiz@hotmail.com
'llekel

ulke konumu Hiikumetler

A.9. 19 Mayrs

AVRUPA BIRLIGI'NIN
KURUMU

'Avrupa Zirvesi" olarak da adlandrilan

IEl. Md.

5

TETVIEL

Avrupa Birliii Komisyonu (European-gelomigclsD :
Birligi olugturan uye ulkelerden balrmsz bir kurum. Birligin ortak Erkarlannr temsil ediyor. Baghca gorevi, Avrupa Parlamentosuna

ve

Kon-

seye sunulmak uzere yasa teklifleri

haarlamaktlr. Parlamento

ve

Konsey'in kendilerine verilmiq olan yet-

Konseginin baEhca ozelligi. ; Birl!;
temel karar alma orqant olmasi
Konsey toplantrlarr her htku
yetkili bakanrn katrhmryla

ve ytirutme Yet

sahiptir.Ancak bazt durumlarda

likte kullanrr. Bu durum Birligin i

gini onemli oranda yavaglatsa
genel anlamda Birlilin demok
yapilanmastnr guglendirmektedir.
dyelerin ekonomik Politikalarr
koordinasyonu, uguncu ulkeler v

bu toplantrlarda onemli konular ve
AB Bakanlar Konseyinde gozulemeyen sorunlar gorugulur. Yrlda 2 kez
ola[an toplantrlan olmakla birlikte
gerektilinde daha fazla sayda toplantr da yapabilmektedirler (Special

uluslararast orgutlerle antl
AB butgesi, ortak drg igleri ve guve

Summits).AB Bakanlar Koiiseyinden

REPER ) tarafrndan haztrlantYor.
Bakanlar Konseyinde her ulke, 6 a

ayrmak iEin Bagkanlar Konsef olarakda adlandriltr. Bu durumda Konsey'de toplanan uye devlet temsilcileri Konsey uyesi olarak defiil, kendi

h0kumetlerinin delegesi olarak degerlendirilir. Turkiye'nin AB'ye aday

10

politikasrnrn geligtirilmesi,
so-rumluluklart arastnda veralrr'
Toplantrlan, uye ulkelerin daimi

silcilerinden olugan bir komite

(C

donemler halinde bagkanhfr ustle
yor. (Ornefin; Gegen donem ba5'

ingiltere idi, bu senenin ilk dor
bagkanr ise Danimarka'dtr) Kon.
kararlarrnr "Basit Qogu nlukla"," I'

TUTUN EKSPERLERi

oenrueGi

eUlrerui

IikLi Qogunlukla"ueya" Og B.-

;

s : .: iqletmeler tarafrndan
:.,. =:. :akan ve belirli konu-:: :: : isteren 1. Derece
*: :- -:= 3tdavet mahkeme- :- *r.: aktadrr.Hukuk
: -:'- - =:,: f'OfUmlan-

almaktadr Ahnacak karan: : :=ligine gore uygulanacak yonter : -=
lenmektedir. Uye ulkelerin o) ,; iLe

,,

.

larr, ulkelerin ekonomik ve pc..-- : : _ rumlarr ile n0fuslarrna gore := - :- -

yor.Her 0lkenin sabit oy:c-- :-.
drr. Bu oran uyelik antlagma: : : :.
lirlenir (orn; Almanya. Ino..:=-= ='. -,
;. ,
;
sa. ltalya29oy. lspanyar:r: _- ._oy, Hollanda 13 oy . \'. .= -'
toplam32 1 oy. Nite" .-;--_--.
232 oy aranrr) Ku...- : -:. , _ -r:ahnacak karann ol::- a: : -: :.: - : nir.6ayda 2 defa ..::=- '.-: :--. :-

it'=e

:---.S:. :: .-.:*=: =:=:. B-iUXgiCilef-

:e:
s.,-,: li::.sere

tc;.a:.: ;2.==

farkh Konsey yaprlanmasr vardrr (orn:
Genel iqler ve Drg itigtiter Konse;i.
Adalet ve iq igleri konseyi . Egitim
Genglik ve Kultur Konsel .....) Bu
konsey yaprlandrrmalarrnda ko:se.,

iiyeleri ilgili bakanlardan olusr:a.tadrr.
Bir de, 'Avrupa Konseyi ' olara.t l,:..gelegtirilen bagka bir konser ..:.

vardrr; "Council of Europe".: 'l.zyrs 1949 da 10 Avrupa ijlkes,:.:
(Belgika, Danimarka, Fransa H:.landa . ingiltere , irlanda , isvec . l:a ya, Luksemburg, Norveq ) imzasr :
kurulmugtur.Turkiye ve Yunanista:.

ertesi

yrl kurucu uye srfatr ile .{r-

rupa Konseyine

kahlmrglardrr. Bu

gunigin uyesaysr 46ya ulagmrgtrr.
Avrupa Parlamentosu (European
Parliament):
Avrupa parlamentosu, 7979 yrhndan
beri AB vatandaglarr tarafindan 5 ylda
bir dofrudan segilir. Parlamento Baq-

baskr guruplarrnrnAvrupa Birliginde
temsilini sallayan danrgma kurumu-

:a:-_-_.\rupa

Birniqi Acalet Divanr (European Court of Justjqer ::=: jve dev-

.e::=- :.:=- '-='a '. -:- -:=:e

2=

yaf-

c:::-- :.,-.-- -.= =- : ... iCin Uye
:e,.::=:- -; --; =a:anlrlar.Yar;.:.=: -=- : ""' := : - :.::.di aralartn:a':== =. 1..- ::s..3:'lt segerler.
=..:- ::-:,' :,--:: -:*:,:llan ve hir:--*ii:--

- t::.,::::-fin

3----s-.

kUfUCU

olmadr=: = -.'-:'.*
::: -- _'- :- :":--.,:,: :ernangi bir uye

rlup

:.i I - ,.,: ::".=:,1 KUTUCU antlag- = =':.' :::a:. ,,lktmlirluklerine
3":--'-=,:=- :.t.:.. dugundugiinde
::: :: I ,:- -: :-s\ urabiliyOr.
:..-., :z*-":
^ernangi bir Topuluk
a,---- -- -- i.-:uc.i .\tlagmalardan
-

..2;-.;-=..=' . -r..:nluluklerini yerine
gc:-:-=:.;. g=:e<cesi ile. uye ulkeler
"r.a :.:=: :.: :c:luluk kurumu tara-

:r::::.

L\:

-.:=r:: ):.,'a:lrna dava agrlabilir.
-.-.= -:->-lU gerqek ve tuzel

Parlamenterdalrhmr uye devletlerin

:- :: --i - -'. rrnr nerekce nAqtoyvJtL_
rer-e{ 1:?.e: Dt.arlnda dava agabilirIer. u,,e :r,,.e:l::in vargr organlarr da
Birlik :l*-*r \ietinlerinin yorumlan-

nrifus yolunluluna gore belirlenir.

masr

kanr, milletvekilleri arasrndan uyelerin
salt gofunlugu ile 2,5 yrl iEin segilir.

Uyeler dahil olduklan siyasi guruplar
aracrhlr ile mensup olduklarr ulkeleri
de!il, belirli siyasi egilimleri temsil

lantrlarrnr hazrrlar. Gundem belirlenmesinde etkilidir.
Ekonomik ve Sosyal Komite (Econo-

mic and Social Committee): Degigik

-

mektedirler. Esas olara< -,,. _ ^=lerin Drg lgleri Bakanlarrndar: ci.*smasrna rafmen, toplam olarak 9

1.,-i-:. L-*S-a: a:asr iliskileri de-

gerlendirir.Bakanlar Konsevi'nin topr'6neue-

olmakla birlikte. ta:l_s.=::" - :-_,:
gore, farklr yaprlan:.a .- : .: ':-._ r:man arahklanndada

e Arl:lat

xi.<

ici:

ca,.a acabilirler. Adalet Divantnin a.d.5. <a:arlara karqt temyiz
hakkr bulu::r;roi-. {ncak Adalet Divanlna deste< cl:r.a< amactyla kuru-

dur. Sivil toplum orgutlerini temsil
eden Komite, Avrupa Birlili Bakantar
Konsefne, Komisyona ve Parlamentoya danrgmanhk yapar. 222 uyesi
vardrr. Bu iiyeler 3 ana guruptan olugur; iggiler, igverenler ve difer guruplar (EiftEiler, esnaf ve zanaatkarlar, k[iEtik ve orta olgekli sanayi igletmeleri
ve diger igletmeler, beyaz yakahlar ile
bilim o$retim elemanlannrn, kooperatiflerin, ailelerin ve ekoloji hareketlerinin temsilcileri )
Bolgeler Komitesi (Committee of The
Regions): Avrupa Birligine lye ulkelerin yerel yonetimlerinin temsil edildigi
danrgma kurumudur. Yerel ve bolgesel hukumetlerin grkarlannr korumak
ve kollamakta, aynca kurumlarrn daha demokratik Eahgmasrnr saflamaktadrr. 3 1 7 asil, 3 17 yedek iiyeden olu-

Gorev sureleri 4 yrldrr. Baqkan,
2 yrl igin segilir.
1999- AmsterdamAntlagmasr ile ba-

gur.

uyeler arasrndan

!rmsrz bir yaprya kavugmuqtur.

Avrupa tsirligi Saygtay (The European Court of Auditors): Avrupa BirJigi Butgesinin Kurallara ve amaca gore kullanthp kullanrlmadrgrnr denetler.
olugur, her uye devletin
bir temsilcisi vardtr. Saygtay Bagkanr

25 uyeden

uyeler tarafrndan seqilir. Bagkanhk
sirresi 3 yldrr ama bagkanhk siiresinin

[g
17

DERNE6i
BULTENi

sonunda yeniden, bir 3
seEilebilir.

yl

iEin daha

a) Ffedres.

Awupa Merkez Bankasl (European
Central Bank): Avrupa para
birlilinin
olugmasmdan itibaren
7

o" faaliyete gesmistir:

min yaprhnasrdal crce- gDrusteri_
dinlenrre*i islerrE freO*u=
__

nin

Avrupa

b)Herkerin, tcrrd doq,as,a
ertFne
hakla ve megugiftCalilna

fa_

gorevleri

arasrndadrr.

Avrupa Yatrrm Bankasr (European
in_
vestment Bank): Avrupa
Birlilinin Fi_
nans kurumudur. Banka

Birlifinin

en_

tegrasyonunu sallayan devlet
ve ozel
sektor projelerini finanse
eder. istik_
rarh br.iyumeye, ekonomik
ve sosyal
uyumun geligmesine katlcda
bulunur.
Merkezi Ltiksemburg'dadr
ama her
Awupa filkesinde temsilcisi
bulunur.
Kendisine ait paras yoktur,
mevduat

r€

mesleki ve ticari grtfrOe salg
gp6re_
ntmesini isteme halds rrafr.
c) Idarenin, kararhn kqrrs.rda
ge_

rekEe gosterme

ytrlarrnfrfrgu

2. Herkes, Birlisn t-^rt$;*l-;
revlilerinin, gorevlerinin trasl

yol aEhklan her

raL

srasrnda

hlrl[ zaran

rryc dev_
letlerin yasalanndaki ortak
re genel il_
kelere gore liptutu$a tazrnin
ettirme
haklcna sahiptir3. Herkes. BirliEin lilruluglanna,
Ant_
lagmalann lisanlanndan

birinde

rruE

vazrl_

mektup gonderebilir ue kendisi_

ne ayrx

runludur.

lisanda cevap verilmesi
zo_

toplamaz, sadece kaynaklann
yonlen_
dirilmesini veya projelere l<aynak
bu_
lunmasrnr saglar. Oluslar
arasr reyting
kuruluglan tarafindan en yuksek
kedi
srnrflandrmasr olan AAA
derecesi ve_

tiye devlette ikamet eden
veya kanuni
adresi bu devlette olan britun
gergek
-Bi_
veya ttizel kigiler; Adalet Divanr

gartlar_

Mahkemesi hariE olmak 0zere
Birlik kuruluglan veya organlannrn

rilen Bankanrn kredibilitesi
gok yrik_
s,ek.oldufundan, gok uygun

da kredi temin eder.
Ombudsman: AB ilkelerinde
ikamet

eden kigilerin, kuruluqlarm
ve girketle_
rin haklannr kotti yonetim
kargrsnda

korumakla gorevli denetleme
kuru_

mu ve mercii dir.7992

_ Maastricht

Antlagmasr ile gorev ve
sorumluluju

belirlenmigtir. Sorunlara

t

hafta iq;_

de goztim bulun
Avrupa Parlamentosu tarafrndan
5 yrl_
hk bir srire iEin segilir. Merkezi
Straz_
burg'daki Awupa parlamentosu

bina_

srndadrr. Ombudsman,
tamamen ba_

lrmsz ve tarafslz

Eahgrr.Higbir tilke

veya kurumdan tavsiye
almaz.

temel Haklar
$artt nn 4l . maddesi
(ig.i.idare ha kkt) u gekildedir
E
:

l.t-lerkes, iglerinin Birligin
kurumlarr

ve organlarr tarafrndan
tarafsrz ve adil

bir gekilde

ve makul

bir sure iginde

gonilmesini isteme hakkna

Bu hak $unlan iEermektedir: "uhiptir.

y:?!

Hlktar gartntn

43. mad.dest;
"Birligin bLitrin vatandaglan
uuyu-ii.

ve

dayet

faaliyetlerinde kargrlagttfi
kotti yone_
tim vakalannr Birlik Ombudsmant,na
havale etme haklana sahiptir.,,
der.

Avrupa Konvansiyonu
li3uropean
Convention): fuahk 2OO1 de

A;;;

Konvansiyonu, Laeken' de
Awupa
Konsel tarafrndan olugturuldu.
Eski
Fransa Cumhurbagkanr Valery
Gis_
card d'Estaing Bagkanhgrnda
Kon_

vansiyon'un 105 r-iyesi, tiye
devletle_
rin ve aday tjlkelerin hukumetlerini,
ulusal parlamentolan, Avrupa parla_

mentosu ve Avrupa Komisyonunu
temsil etti. Konvansiyon un
gorevi,
-nirfigi
geniqlemeden

sonra Avrupa

igin yeni bir iqleyiE gektine
itigkn onJ_
riler sunmaktu. Konvansiyon
, Avrupa
Birlilinin igtelgi ite ilgili ihtiyaEtan
kargilamak rizere bir a
hazrrta

d u" Huri.-'zil3t"rtJ ;"",?:j

Konseyine sundu. Nihai metin
Awupa

Konsel tarafrndan Haziran

ffi

olugturuldu . ( Once Fransa'nrn
sr
da Hollanda'nrn, yaprlan halk
oyla
srnda hazrlanan anayasay

*';;

hiptir.

Avro'yu ihrag eder ve korur. (.iye
rifks_
lerdeki fiyat istikrannr sajlamakve

de

ol.rrrc-v sekl_

Haziran

:??9
Birlifinin
para politikalannr olugturur
ve yrirtitur. 12 tiye ulkede
kullanrtan

iz oranlannr belirlemek

lcnd*i

de etkifepHmek hertlilrg

2OO4,te

redjet

si

nedeniyle, Anayasa galgmala
ara verildi.)
l{r.rruluglar, Vakrflar ve
Merkezli
Tbbi drunlerin Deferlendirmesi
Arrupa kurumu (E.M.E.A.), Avn

l

lturumu
lewe
Tur

(E.E.A.),

Toph.r

Haklarr Burosu , iq b.
lada uytmlaqma Brirosu....
Elitrc*

AVRUPA Eiru.iCiXOE TARIM

POLiTiKASI

Avrupa Birli$i ortak politikalan;
or
koyduklan ilke, merrzuat ve
kur
ile, riye 0lkelerarasmda
uygulr

dofacak farkhhklan ortadan
makta, boylece ,,ortak politika
dtizenlenmig alanlardaki kurallar
tiye ilkelerde uyumlu hale

tr

tedir. Mtiktesebat konu bashklarr
smda yer alan ve tam tiyelikle
bi
Trirkiye'nin de benimseyecegi

litikalar muzakere srirecinde

bu

T

AB iligkilerinin en afrrhkh qtjnden
olugturacakfir. Bunun temel
muktesebat uyumunun, AB,nin

lgine

yonelik

buttin bir

i

si

uyum sajlanmastnr gerektirmesi

deniyle, Trirkiye'deki tum
yeniden gekillenmesini zorunlu
srdr. Bu nedenle, bagta ig
dunyasr
mak uzere, ilgili trim gevrelerinAB

litikalan konusunda bilgi sahibi
lan ve Turkiye'nin buttinlegmekte

dugu AB sisteminin parametrele
uygulayabilir duruma gelmeleri

yrik onem tagrmaktadrr.
Tanm sektorui ile ilgili olarak
T
ye'nin kargrlagtrlr en buylik
arasrnda tanm sektortintin
yaprsr
gegimini tanm sektorijnden
kazar

ntifusun fazlahff yer almaktadrr.
kiye'deki tanm igletmeleri,

teknik

ekonomik igletmecilik
€artlannrn

rektirdigi olEiilerden uruk,

tur,-

lannrn alt yaprsr ise yetersiz
dadrr.

dyelk srirecinde Turkiye,

u

-

I

TUTUH EI(sPEruRl
DERHEGI

BLTJBT

trqilr hliir danlannda
oldugr gbi. k:n lonusunda da

ve soslai

koldu ve silrr.t reformlarla Avrupa
Birligine uyrrn sallamaya galrymaktadn Bu gerEevede tanm sektoru ile
ilgili bir Eok alanda gerekli yasal dtzenlemeler yapllmrg ve uygulamaya
geEilmigtir. Sektorun buyuklugu,Tiirk
toplumunun onemli bir bolumunu
dolrudan ilgilendirmesi ve AB ortak
tanm politikasmrn iEinde bulundu{u
reform strreci, Turkiye'nin uyum Eahgmalarnr etkileyen unsurlar arasrndadrr. Bu nedenle, Tiirk tarrm sektoru ile ilgili butun kesimlerin, AB'nde
bu sektore yonelik uygulamalarr ve
politikalarr yakrndan takip etmesi gerekmektedir. Ancak Turkiye AB'nin
bu en masraflr en genig kapsamh politikasrna uyum saflarken, AB'ntn de

gibi engellerle krsrtlanamayacalrnr anlatan bu ilke. Soz konusu engellerin ortadan
lar ve gumruk vergileri

kaldrnlmasr ile tanm uriinlerinde tek
bir pazan hedefl emektedir.

ilkesi : Bu ilke ile
Topluluk srnrrlart iEinde uretilen irrtrnlerin ithalat ve ihracatrnt Topluluk iilkelerinin ortak tercihine gore yonlen-

2. Tbpluluk tercihi

dirmek amaqlanmtgtrr.dquncii ulkelerde uretilen irri.rnlere kargr Topluluk
uyesi 0lkelere tercih tantnmakta ve
Topluluktarrm sektorti korunmaktadrr. Ornelin topluluk iiyesi bir ulkede yetigen bir urun igin oncelik o ulkeye tamnmakta ve topluluk tanm

sektoru korunmaktadrr. Bu amaqla
drgandan ahnacak uriinlere vergiler
konabilmekte veya o iiruntln daha
ucuz olduiu piyasalara satlqlnln

Tilrkiye'gi teknik ue mali aEtdan

sallanmasr igin topluluk biitgesinden

desteklemesi gerekmektedir

pay kullandrrrlabilmektedir.
manvergisi, ihracat iadesi

.

AVRUPA EiNLiGiNOE ORTAK TA-

RIM POLITiXESNTN AVIAqLARI
VE iLKELERi xnIenOiRA
OTP'ninAmaglan;
l.dretim standartlannl ve tanm teknolojisini geligtirmek
2.Tanmsal uretim araqlannm etkili
kullanrmrnrsaflamak
3. Avrupa'daki tarrmsal iiretimin verimliligini artrrmak
4. Piyasalardaki istikran safrlamak,
5.

drtin

arzrnrn

guvenlifini saflamak.

(Prelev)

Dayanrgma ilkesi: Diger
iki ilke Eergevesinde uygulanacak olan ortak politika do$rultusunda yaprlacak harcamalann, ortaklaga olugturulan bir butEeden ve AB tiyesi 0lkelerin tamamtntn katksrile kargrlan-

3. Mali

maslnr hedeflemektedir. (Tanmsal
Yonlendirme ve Garanti Fonu FEOGA) Bufonun garanti bolilmti fiyat ve
Pazar politikasrnrn igleyebilmesi iEin
gerekli olan harcamalan finanse et-

B.Ttiketicilere daha gergekqi ve

mekteveBirlik butgesinin % 45 ini
olugturmakt adtr.Yonlendirme bolimri ise Tanmsal yaprlarrn iyilegtirilmesine yonelik yaprlandtrma gahgmalarr
ile krrsal bolgelerin kalkrndrrrlmasrnda
kullanrlmakta ve AB b[tEesinin % 3

uygun fiyatlar sunmak
9. Tarrm urirnleri fiyatlarrnr buttn uye
ulkelerde egitleyerek, fiyatlarrn uye iilkeler arasmda haksz rekabete yol aE-

unu olugturmaktadrr.
OTP (Ortak Tarrm politikasr) aEtstndan Tutun;
Konsey bu urundeki deste$in ilretim-

maslnln oni.inegegmek
OTP'nin llkeleri ;
1. Tbk Pazar ilkesi:Tanm urunlerinin

rak

6.Tanmdaki en onemli faktorlerden
biri olan iqgucrinun optimum kullanr-

mrnrsallamak.
T.Gegimini tarrm sektorunden safilayan kesimlerin gelirini artrrmak

OTP kapsamrnda uye llkelerde serbest dolagrmr amaglanmrgtrr. Uye ulkelerin birbirleri ile ticaretlerinin kotalarve giimrukvergileri gibi engeller-

le ballantrsrnrn 2006 yrhndan itibaren
4 yrlhk gegig doneminde agamah ola-

azaltllmaslnr kararlaqttrmqtr. Bu
gergevede, tutun piriminin 4 yl igin-

iiye ulkeler, uretimle baglanhh d€steklerin % 60 na kadannt kullanabile
ceklerdir. dretimle ballantrh destekler
AB nin bolgesel kalkrnmasrnda 1.hedef bolgeler ve bazt urun gegitlerinin
uretimine tahsis edilecektir. 2010 yhndan itibaren 4 ylhk gegig donemi

sonunda ttittin yardrmmtn iiretimle
bafir tamamen sona erdirilecektir. Bu-

% 50 si qiftqilere yaprlan tek
odeme sisteminde, kalan % 50 si
ise krrsal kallcnma politikasr iEinde
yeniden yaprlandrrma programlanna tahsis edilecektir. Reformlara ,
20O6 yilrnda meucuttitttat piriminintamamtrun ueAa bir ktsmtrun
tek 6deme sistemi iqineaklanlmastna baElanacakttr.
Not;Avmpa Birlilinin ne yaPmaya Eahgtrlrmmeraketmek ve olup bitene
kulak kabartmak bile, ileride hem
meslefiimize hem de tuttin tarrmt ile
gegimini sallayan koylulerimize faydah olacak geligmelerde etkin olmamrzr saflayabilir. tsu anlamda, haarnun

lamrg oldu$um yazrntn hem sizleri bil-

gilendirmesini, hem de'Avrupa Birlifi tanmda neyi amaElamaktadrr ? Kurumlarr nelerdir ve ne ig yaparlar? "
gibi merak edilen konularda yol gosterici olmasrnr dilerim .
Hepinize selam ve saygtlarrmt suna-

nm.
Kaynak:
1. w$unhrnoEnbe,Esm
2.www.deltur.cec.eu.int Avrupa Komisyonu Turkiye Delegasyonu res-

mi internet

sayfasr

3.wrllubbs.ss.uk
4.25 Aralk 2005- Milliyet Gazetesi
'Avrupa Birlili " Eki
5. Avrupa Birlilinin Ortak Tanm Poli-

tikasr iKV Yayrnr
6. 1zgeOnursal Bilgi [nv.
7. EmreGonen Bilgiunv.
8.12 Derste Avmpa, AvmPa Dokumantasyon Serisi - AB. YaYmlar

Dairesi

de en az 7" 4o'rnrn lretimle baflantrsr

Awupa Dogru idari Dawanq Yasasl,
Avnrpa Ombudsmam - AB.Yaymlar

kesilerek tek bir odeme sistemi iginde
giftgilere yansrtrlacaktrr. Bu ballamda

Dairesi

rtm.tH exspeRuni
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e0LreNi

4
s
]vlEil/lURIYET

renim dun-lmu i'e hizmet stnrfr qibi
hususlann degerlenclirilmesiile teipit
eciie:'r :nen:-rirete Elris cjerece ve
kademeslne rine bu i<anuida ver alan
ilarelerin vaprlmasr suretjrje bulunacak derece ve kademe olirax ranlmlanabilir. Bu konu 657 sK nun 36 ncr
maddesinde di.rzenlenmektedir. Bir
baqka deyigle kazanrlmrg hak aylk derecesi 657 sayh DevletMemurlan Kanununa t6bi olarak geEirilen ya da
ilgili mevzuatr gerefince bu kapsamda gegmig gibi degerlendirilen hizmet
sureleri ile o(renim durumu veya kariyeri dikkate ahnarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulagrlan derece ve kademevi ifade
eder.

Memuriyet drgr hizmetlerin

DIIINDAI(I
J
HIZIVlETLERIN

]vlEjvlURMTTE
tl

DECERLENDIRIL]vlETI
$evket TEZEL
TEKEL Balatqrk yTiett. Mud. yrd.
1. GiriE:

Memur veya 399 sayrh KHK'ye tabi
sozleqmeli personel iEin en gok merak
edilen konulardan birisi ozel sektorde
gegen Eahgmalann memuriyet hayat-

lannda degerlendirilmesi yonunde

yapmast gereken etki ve kathlardrr.
Soz konusu kamu drgr gahgmalar me-

muriyetten once geEebilecegi gibi

memuriyet yagamtnda meydana gelebilecek inhtalarda da gegebilir.
Konuya iligkin personel bilgilerinin net
olmamasr, Eolu kez kazanilmrs hak
ayhlr derece ve kademesi ile emeklilige esas derece ve kademenin kanEtrrrlmasr birqok soruya ve kamu kuiuluqlarrnda gereksiz yaaqmalara neden
olmakta hatta bahse konu enformas-

yon eksikligi nedeniyle personel hu-

kuku aqrsrndan yanhg iglemlerle de

karqrlagrlmaktadrr.

Bilindigi 0zere kazanrlmrq hak ayhjr
657 sK'a gore devlet memurunun o!-

ttyla, memuriyet drgrnda gec.r

met surelerinin Genel ldare l-: :
ri Srnrfr harig diger hizmet sut-'

nasil degerlendirilecefi ise

=;ar1

aErklanmaktadrr. Yaprlan hizn:=:i

rulen olrenimden sonra olr:g
ozel sektorde goriilen hizr:':
SSK ve Bag-kur'ca belge =

olmasr sartlanyla:

l.Teknik hizmetler srnrfrna q.::r
den memurluga girmeden onc:
iEinde veya yurt drgrnda mesle"

serbest olarak veya resmi ve1':
muesseselerde ifa edenlerle me
yetten ayrrldrktan sonra bu iglerc,t

Itgarak yeniden memuriyete gisteyenlerin teknik hizmetlerde
suresinden 657 sayh kanun ve b -

memuriyet donemine intibakr mutlak
anlamda bir hizmet birlegtirme iglemi
degil, memuriyet drqr hizmetlerin
gahgrlan kurumca fark edilmesi icin

nunun 87'inci maddesinde sozi
len kurumlarda geEen surenin i
mr ve geri kalan surenin3/a'i to
memuriyette geEmig sayrlarak breler her yrh bir kademe ilerleme
her riq yrl igin bir derece yuksel

olarak geEen hizmet sureleri ancak ve

verilmek suretiyle de$erlendirilir.
2.Saghk hizmetleri ve yardrmcr

kazanrlmasr durumunda bir-

murlufa girmeden once yurt

bildirilme iglemidir. Yoksa ee$itli
sosyal guvenlik kurumlarrna- tLbi

ancak emekli olma-va hak

legtirilmektedir.

Konunun anlaqrlmasr aErsrndan gerek
kamu ve gerekse ozel sektorde geEen
hizmetlerin memuriyette de$erlendirilmesini beg baqhkta toplamak gerekmektedir.
2. Memuriyet DrErndaki Hizmetlerin
KazanrlmrE Hak Ayhlrnda Defer-

lendirilmesi
Memuriyet dtgrndaki hizmetlerin "kazarulmrq hak ayhfirnda" degerlendirilmesi 657 sK'nun 36/C maddesinde
duzenlenmig olup bu hususta personelin hizmet srnrfr buyuk onem taqrmaktadrr. Zira memuriyet drgrndaki
serbest olarak Eahgrlan veya resmi ve
ozel sektorde gegen sureler; Gknik
Hizmetler, Saghk Hizmetleri, Avukathk Hizmetleri srnrflarr ite Milli Editim
Bakanhlr kadrolannda ve basrnla-llqill
kadrolarda gahqanlar iEin degerlenlirilirken, aynr sureler Genel idare Hizmetleri Srnrfrnda gahgan memurlar
aErsrndan delerlendirilmez.
Bu gekilde degerlendirilecek hizmet
suresinden sadece ozel sektorde qeEen surenin 12 yh gegmemesi ve f,aprlacak intibak neticesinde ilqilinin
girecegi derecenin ofirenim duiumu-

na gore yukselebileceli

derecenin

hizmetleri srnrfina girenlerden
ig-

veya yurt drgrnda mesleklerini

olarak veya resmi veya kurum
yapanlarla, memurluktan

sonra bu iqlerde Eahgarak
memurlu!a girmek isteyenlerin
hizmetlerinde geEen suresinden
sK. ve bu kanunun 87'inci
de sozl edilen kurumlarda qecen
relerinin tamamr ve geri kalan
lerinin 7a'u toplamr memurlukta
mig saylarak bu surelerin her yrh
bir kademe ilerlemesi ve her uq
iEin bir derece yukselmesi ve
sure-tiyle degerlendirilir.
3.Avukathk hizmetleri srnrfina girenl

rin memuriyete girmeden once vq
memurluktan ayrrlarak serbest ail
katlrkla gegirdikleri stirelerin 3/q'J rr\

muriyette gegmiq saylarak, bu stin
lerin her yrh bir kademe ilerlemesil
ve her uE yrh bir derece yiikselmesir
esas olacak gekilde de{erlendirilir.

4.Basrn kartlan Yonetmeligine gon
basrn kartrna sahip olmak suretill

gazetecilik yaparak memurluga

g

renlerin; meslekleriyle ilgili gorevlerd
istihdam edilmeleri gartryla, fiilen gl
zetecilik yaparak geEirdikleri sureni
7+'u fiilen memuriyette geEmiq saylt
rak; bu s0renin hervrh bir kademe ilet

rc
2{

TUTUN EKSPERIfRi

DERNE6i
BULTENi

lemesi ve her iig yfr

ti

dcrece

5.Ozel okullarda

Fl<s4

agertenm.
ofrrtnr* rry y6

mesi verilmeX suretilfu

neticilik yaptrktan sra ifr Elfn
Bakanhlr emrinde rrgnriF hd

edenlerin ozel olqililda gEFt
surelerinin Z3 'unun herla
me ilerlemesine rrc tnr Og !a

tfufE

bl(*.
ti fue
ce yukselmesine esas #ak lnH.tF

a deferlendirilir.
- Unutmamakgerekirkiyrffifre
. dilen srnrflarda qa\an persurd d*i
t olsa eQer ozel sek6r& gEgsr gal+
masl aynl gorevi iFa edcrdr gegrF
migse sozgelimi karrr,rda d*ra sra
m0hendislik yapan perunfr fu
sektordeki Eahgmasl da rnilrends*
delilse bu hizmet de lmnlnq hak
ayhlrnda def erlendirilrnez
Krsacasr memurlann 6zd sdrldrdeki
Eahgmalannrn kazanllmrg hak qAEnF
da delerlendirilmesi personehr yrlerrda bahsedilen snflarda g6rwyapan

de$erlendirilmesi personelin

]iEnet srufina gore defrigmemekte,
rrErrttrnm veya sozlegmeli personelin

rrsnurVet drgrnda gegen soz konusu
$nderi 5434 saSnlt Emeklilik Sandrgr
lGnunu hukumleri dolrultusunda
enteldilik ayhlrna esas derece ve ka-

demelerinde artlga neden olabilmelrtedir.

lGnun koyucunun uzunca bir sirre
6zel sektorde gahgan bir personelin
suf emekli olurken kamuda az EahqtrSr

iqin mafdur etmemek amacryla boyle
bir yolu agmast birey haklarrna o
nem veren bir uygulama olmaktadu.
Zira emeklilik agrstndan ozelve kamudaki hizmetler aynr nitelili tagrmakta,
farkldlk arz etmemektedir. Bu nedenle
de ozel sektorde geEen bu surelerin
kamudaki emeklilile esas dereceyi
arhncl etki yapmasr normal ve rasyonel bir uygulama olmaktadr.
Erneklilik keseneline esas ayhk dere-

bir personel olmasr, ozel sektdrdeki

cderinin yiikseltilebilmesinde ilgili

Ealqmalarrnrn da aynr nitelikte olrnasr, eksperse eksper, muhendisse mii-

persondin:
. Jbhsil durumu itibariyle personel
ka-

hendis, hekimse hekim, olretmense
olretmen olmasr gerekmektedir.
Kanun koyrcu ozel sektorde geEen
hizmetleri srnflara ve ayru nitelikte go-

rev yiirutme qartlanna ballamakta
ozel sektorde artan teknik ve ozel vasrftaki tecrubenin kamuda kullanilqrru

odullendirmektedir.

3. Memuriyet Drgrndaki Siirelerin
Emeklilige Esas Ayhkta Defierlendirilmesi

'{
1-

qk

Memur ve 399 sayrh KHK'ye tabi sozlegmelilerin memuriyet drgr donemlerinde resmi ve ozel sektorde gorevyaparak gerEeklegtirdikleri bu sirrelerin
emeklilifie esas ayhklannda def erlendirilmesi ahnan ayhla esas kazanllmrg
hak ayhfrnrn y0kseltilmesinden farkhdr. Zira Sosyal Sigortalar Kanununa
tabi gorevlerde bulunduktan sonra istirakqi olanlarrn, emeklilik keseneklerine, personel kanunlarr gerelince kazanilmrg hak olarak aldrklarr derece ve
kademe ayhklan uzerine, sigorta primi

odemek suretiyle geqirdikleri surelerin, her yh bir kademe ilerlemesine ve
tahsil durumlarrna gore her 2, 3, 4 veya 5 yrh bir derece yukselmesine esas

olacak gekilde eklenerek bulunacak
derece ve kademe ayhfrrnrn esas ahnmasryla saptanmaktadrr.
Soz konusu surelerin emeklilide esas

nunlan fr[lq.rrn]erine gore, en son
ytikselebilecelderi dereceyi gegmemesi,
.Bir derecede en az geEirilmesi gereken yl salns ledar kademeden emeklilik lresenegi 6derniE olrnalan,
.S{prta prirt' odemek suretiyle geEirdilderi srrdetu 18 nciyagrn ilmra-

linden sonm ye i$irakgi olduklan tarihteki tahsil derecesfrrden daha agaE

bir tahsil derecesinde giegnerniq olmasr, gerelc-nektedir.

Sigorta primi odemek zural/e geqen
surelerin, 657 /36/Cye g6re mernuriyette gegmig saylmak suretiyle, lazanrlmrg hak derece ve kademelerinin

tespitinde defierlendirilen lqsrmlan,
mukerrer faydalanmaya yol agllmamasr amacryla emeklilik kesenefine
esas ayhlrn tespitinde a)inca nazara
ahnmaz.

Iarda De!erlendirilmesi
657 Sayrh Kanuna gore 68/E} rnad
desine gore efitim ve ofretim hizmet-

feri srnrfr hariq, srnrflarn

7,2,3

ve 4
kadrolarrna
atanmak iEin gerekli olan siirenin tamamlanmasrnda fiilen gahgmrg olmak ve yukseko$renim gormiig olmakgartlanyla,

uncu derecelerindeki

.Statusune olursa olsun kamu kurumlarrnda geEen (igEi, vekil ogretmen, vekil imamv.b.), Yasama Organr
uyeli$inde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul dev-

resi dahil yedek subayhkta ve uluslararasr kuruluglarda geEen surelerin

tamamt,

.Ytiksek ofrenim gordukten sonra
ozel kurumlarda veya serbest olarak
gahqilan surenin 6 yh gegmemek uzere 3/+'ll, (ki personelin ozel kurumlardakihizmeti 16 yrlolup bunun 7a ii
12 yrlyapsa da 6 yrldan fazlasr bu hak
kapsamnda dejerlendirilemeyecektir)
ilk dort dereceye yaprlacak olan atamalarda aranan hizmet siirelerin hesabrnda dikkate ahnmaktadrr.

657 sK'nun 68/C maddesine gore ve-

rilen bu haktan yararlanarak atananla4 atandrklan kadronun alrk (Ek
gosterge dahil) ve di$er haklarrndan
yararlanrrlar. Bu suretle iist dereceye
atananlarrn bu kadrolarda gegirdikleri
her yrl kademe ilerlemesi ve her "3"1n1
derece yukselmesi sayrlmak suretiyle
kazanrlmrg hak ve emeklilik kesenefine esas ayhk derecelerinin yiikselmesinde goz onirne ahnrr. Ancak atandrkhn kadro afiklan, baqka gorevlere
atanma halinde kazarulmrg hak saylrrR'L
5. Mernuiyet Drgrndaki Hizmetlerin
Yilhk lzin Haklcrn Etkisi:
Bilindigi rlzere;657 sayh Devlet Memurlan Kanununun -Yrlhk izin" bas-

hkl 102 nci maddesinde:

Ancak emekli olurken tatbik edilecek
ek gosterge emeklilik intibakr irzerin-

den degil, igtirakginin gorevdeyken
ayhk aldrfir kazanrlmrg hak ayhk derecesi uzerinden tespit edilir.
Tiirkiye ile sosyal guvenlik anlagmasr
imzalanan ulkelerde gegen hizmetler
de emekli intibakrnda deferlendirilebilir.

4. Memuriyet DrErndaki Siirelerin
Ilk Dcirt Dereceye Yaprlacak Atama-

"Devlet memurlanmn yrlhk izin suresi,

hizmeti 1 yldan 10 yrla kadar (on yrl
dAhil) olanlar iEin yirmi gtin, hizmeti
on yrldan fazla olanlar iqin 30 gundur.

Zorunlu hallerde bu sirrelere gidig ve

doni.rg

iqin en Eok ikiger

gun

eklenebilir" hul<rnii yer almaktadtr.
Keza 399 sayh KHK'de de:

"Sozlegmeli personelden hizmeti 10
yla kadar olanlara (i0 yrl dahil) yrlda
20 giin, 10 yldan fazla olanlara yrlda

[g
dt
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glrn ucretli izin verilir. Yrlhk izin ved-rnesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluglarrnda gegen fiill hizmet sureleri ile askerlik hizmeti
goz oni,rne ahntr. Bu gekilde hizmet
stresi bir yldan az olanlar ile krsmi zamanh istihdam edilenlerden bir yldan
az siireli sozlegme yapilanlara (yl iqin-

de memur statirstrnden

sozlegmeli

statuye gegirilenler harig) ylltk izin verilmez" denmektedir.

Yukandaki paragraftaki hizmet tabiri

buradaki nirengi noktastnt olugturmaktadrr. Zira halen yiirtrlukte bulunan 140 Sayrh Devlet Memurlan Genel Teblilinde buradaki hizmet tabirinin agiltmt "hangi statude olursa olsun sadece kamu kurumlannda gegmiq hizmet sureleri toplamr" qeklinde
ifade edilmektedir. Muvazzaf askerlikte ve yedek subayhkta okul dewesinde gegen sureler de aynr bigimde dikkate ahnmaktadrr.
Ancak yrlhk izin sirrelerinin hesabtnda
dikkate altnmast gereken bu surelere
154 sayh Devlet Memurlart Genel
Tebligi gereli ylhk izin surelerinin he-

sabrnda, hangi statude olursa olsun
kamu kurum ve kuruluqlannda geEen
hizmet sirrelerine ilaveten kamu kurum ve kuruluglannda geEmese dahi
Devlet memurlartntn kazantlmlg hak
ayhklannda degerlendirilen hizmet
surelerinin de dikkate altnmasl gerekmektedir. Dolayrsrla 2 no'lu baqhkta
tanrmladtfirmz altnan ayhla esas olan
kazanrlmtq hak ayhlrnda dikkate alnmast gereken streler de yrlhk izin hakkrnrn hesabmda dikkate altnmaltdrr.

6. Memuriyet DrEr.nda Emekli
Sandlfit'na Dtgarrdan Odeme
5434 Sayrh TC. Emekli Sandtlr Kanunu'yla tanlnan haklardan faydalanacaklann bu Kanunun 12. maddesinde sayrlmrg olduluve bu maddeyle
Emekli Sandrflr igtirakgiligi sallanan-

giren3284 sayh YasaYla e<e:i: Cegici 191. madde ile; 8.6.l9&l:a:r: r'e

233 sayh Kanun Hukmtice Kararnameye tabi kururnla:ca tdrlsdo
Emekli Sandrgr igtirakcileirce:- sozIegmeli personel stat-s- :e :el=:-terle
daha once bu star;r'e ;e:::. s :.anlara, Emekli Sandtc-:.a ;a: -€ :r-.iracaat etmeleri halinde ::: -:acaalLanr.l
takip eden albaslrca: ixbafen -:.drkla ilgilerinir ce','an ettiriXmesi imk6nr saglanml5tr.
Aynr 1a-fia exlenen gecici 192.
maddey'le de: ge-cici 19

1.

madde kap-

-lrh Kanun Htrlsnitnde
Karamamenin 12. ve gegici 1. maddelerine gore zorunlu olarak Emekli
Sandrgr ile ilgilendirilenlerden daha
sonra bu gorevinden aynlarak Sosyal
Sigortalar Kurumuna, Ba!-Kur'a veya
506 sayrh Kanunun Gegici 20. mad-

samrnda 399

desine gore kurulan emekli sandrklanna prim odemeleri gereken bir
goreve baglayanlardan isteklerine
balh olarak Emekli Sandtft'na muracaat edenlerin mirracaat tarihini takip
eden aybagrndan itibaren 5434 saylt

TC. Emekli Sandrfl Kanununun

Yu-

edilir. Ait oldulu aYa iliqkin tu:
yatrmayanlar ile odeme Plantnc:

lirtilen miktarr eksik yattranlar-

sureleri hizmetten saYlmaz.
Keza bu suretle gegen sureler er:*'ilii'

lik ikamiyesinin hesabrnda c'
ahnmayacafir gibi, emekli kese:.

esas ayhklan da, tahsil dur-itibariyle 657 sayrh Devlet Merr;t
Kanununda yer alan Yukselebiie:l
leri azami derece ve kademeYi g
mez. Kiqinin yarart 3,5 Yh geger.
muriyet drgr hizmetlerine rca
Emekli Sandrgt'ndan emekli ola
frrsattnt salhyor olmasrdrr.

7. Sonuq:
Personel mevzuattnda zaman za:
yanhq anlamalara ve kanqlkhklara
den olan memuriYet drgr surelerin
muriyette derece, kademe ve ta:
bakrmrndan vararlantlmast haklan
dolru anlagrlmastntn ilk gartr, soz
nusu siirelerin kazanrlmrq hak ayh

daki etkisinin, emeklilile esas
etkisinin ve vrlhk izinlerin hesabtr
degerlendirilmesinin birbirinden q
farklt sonuqlar getirdifiinin bilinm

kanda antlan gegici 192. maddesi ge-

olmahdrr.

relince sandrk igtirakgiligini srirdu-

Ornefiin ozelsektorde 4 Yrlhekim
rak geqen sureYe istinaden memu:
yette 3 yrlhk bir krdem suresi kazam*
drfir gibi bu sure kazanrlmtg hak a1--*

rebilecekleri hukum altrna altnmry bulunmaktadrr.
Bu yontem istefe bafh Emekli Sandrgr iqtirakgiligi ile karrgtrnlmamaltdrr.
Zira istele bafh Emekli Sandr$ igtirakgisi olmak igin bir sosyal guvenlik
kurumuna tabi olmayr zorunlu krlacak
bir gahgmanrn bulunmamasr gerek-

lrnda delerlendiriliyor oldufiunda:

mektedir. Sozunti ettilimiz yontem
ise Emekli SandrE'ndan baqka bir
sosyal gtivenlik kurumuna tabi olmay

parasal yararlna ilaveten ylhk iznin 2gunden 30 gune daha qabuk Yiikse'mesinde yarar saflamaktadtr. Ancar
ozel sektorde sozgelimi santral operatoru olarak gahgan bir kiginin kamuda
muhendis olarak atamast ona ne kazanrlmtq hak ayhfrnda ne de yrlhk izit:

gerektirecek bir igte gahganlara dtgartdan igtirakgi olma firsatl vermektedir'
Emekli Sandrgr'na tabi gorevinden ay-

pryor olsa da genel hizmetler stntftnda

lardan daha sonra farkh sosyal guven-

rrldrktan sonra bahse konu Yolla
Emekli Sandrlr ile ilgilendirilenlerin,
kendilerine gonderilen odeme plan-

lik kurumlarrna tabi iglerde gahqanlann isteklerine bafh olarak Emekli

lan toplamtnr her ay suresi iqinde

Sandrfr ile ilgilerinin devam etmesine
imkdn sallayan genelbir madde hukmunun yasada yer almadrfir konuYla
ilgilenen herkesqe bilinmektedir.
Ancak bilahare Kamu iktisadi Teqebbuslerinde gahgan kamu personelinin
hukuki statusunu belirleyen mevzuatrn geligim surecinde, 5434 sayh Yasaya 21.6.1984 tarihinde yururluge

hissesi de gahgtrran igYerinde:

lanna gore kesenek ve kargrlk tutarEmekli Sandrgr adtna yattrmalan gerekmektedir. Bu suretle ilgilendirilenlerin Ba!-kur ile ilgilendirilmesi gereken gorevde galtganlann keseneklerin
tamamr ile 506 sayh SSK Kanununun

gegici 20.maddesine tabi kurumlartn
emekli sandtklanna odenecek iqveren
hissesi ile %18 karqrhk arasrndaki far-

krn tamaml kendilerinden,

igveren

sirresinin hesabtnda bir yarar saflamayacakhr. Ozel sektorde aynl igi yagahqan bir personel de bu surelerini
kazantlmrq hak ayhfrnda ve yrlhk izne
esas hizmet suresinden saydtramayacak ancak her uq ornekte de emeklilile esas ayhkta ozelsektorde ge-c

sureler fayda saglaYacaktlr.
gahqan bir igginin sonradan aynt i
rinde GiH stntfi memur olmast d
munda bu iggilikte gegen sur
kazantlmtg hak ayhgrnrn hesabt
yararlanamasa da emeklilile esas i
lk derecesinin yukseltilmesinde ve
lhk izninin hesabrnda yararlanma i
kdnr bulunmaktadrr.
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Bagkanr) ve Nebi Qelik (Tarrm ve Koy-

igleri Bakanhfir Mtistegar Yardrmcrsr)
tarafindan yaptldr.
Genel olarak konferansrn dort ayrr bo-

lume ayrrldrjrnr soylemek mumkrin:
AB ve Ortak Tarrm Politikasr (OTP)
hakkrnda verilen bilgiler; AB'ye yeni
katrlan tilkelerin tanm yaplsrndaki de-

gigim; Kailhm oncesi elde edilebile-

..AB'YE

l{ATILIjvl:

cek destekler; ve son olarak SAPARD

programrnln uygulamasmdan elde
edilen deneyimler. Bu dort ana baghk
iEinde dinlelcilerin en gok ilgisini

T(]Rl{ TARI]III

geken ancak tek

bir

konugmacryla
srnrrlandrrrlan konunun, AB'ye katrhm

durumunda tarrmda yaganacak

VE I{IRIAT ALAI'{LAR
tl

lqII\

degiqimler oldugu gozlenildi. Sadece
bir ulke deneyiminden yola Erkarak,
defiiqimin'gergekte' nasrl yagandr$rna

iligkin konugmalann azhfr, ashnda

PERTPEI{TIFLER"

konferansta biraz sonra deginecefim
mulldkhgrn nedenlerine iyi bir ornek
tegkilediyordu.

AB Komisyonu Geniglemeden so-

IO/YTERA/YSI

rumlu genel direktoru Marta Garcia
Fidalgo, 'AB'nin genigleme sireci ve
Turkiye" isimli sunugunda, AB'ye gir-

(JZERIIYEBMI/YOIIAR

me sirrecinde agilmasr gereken uE ay-

n

evreden bahsetti. Bunlardan ilki
olan taramada (screening), aday ulkeler AB muktesebatr (acquis com-

munitaire) hakkrnda bilgilendirilip,
AB'ye haarhk dereceleri Komisyonun

luu;'*"'
Houston. USA
'AB'ye Kahhm: Turk Tanmr ve Krrsal
Alanlar igin Perspektifler" konferansr
28 Mart 2006 tarihinde izmir'de yogun bir izleyici katrhmryla gerqeklegti.
Aqrhq konugmalan srrasryla Antonis

Constantinou (AB Komisyonu Tarrm
Genel Miidurlulu Direktoru), Biiyukelgi Hansjoerg Kretschmer (Avrupa
Komisyonu Turkiye Delegasyonu

hazrrladrlr bir raporla degerlendiriliyor. 35 bolumden olugan AB muktesebatrna (11. bolnm Tanm ve Krrsal
kalkrnma 0zerine) uygun olarak ge-

CeliSr:re--e- Str_-L'_ ;t-= :.-=^:_::J
Catherine Ce,:-.pece !"3 --- lanm
pof itikasrnrn 'a- --a:.2, I a:r:'u.

amaglanru ve b,- a-,a:ie:
iEinde nasll bir

-

ze:'nan

degigr- :+:.::.;-_ ar-

lattrktan sonra, Su andarc

:a::r

:,oli-

tikasrnn iki ayagndan blri dai o<jemeler konusuna degindi. Ore ra:dan, Combette'den sonra sozu alan
Antonis Constantinou, Ortak Tanm
Politikasrnrn ikinci ayalr olan }crsal
kalkrnma konusunda detayh bilgi
verdi.

Combette'nin verdifi bilgilere gore,
AB tarrm politikasr iqin ayrrlan bttgenin buyuk qolunlulu hala Ortak Pazar Dtrzenleri, dogrudan odemeler ve
tanmsal urunlerin geliqtirilmesi gibi
bolumler iqin harcanryor. 2003 yhnda

kabul edilen tanm reform paketiyle
birlilrte, uretimden balrmsrz olarak,
giftEiye tarrm alanr uzerinden tek ode-

me (single paAment scheme) yaprlmasr kararlagtrrrldr. 2005 yhnda baglarulan bu uygulamaya, en geg 2007

yhnn

bagtna kadar tum i.iye ulkelerin
gegmesi bekleniyor. Dofrudan odemelerin iiretim ile balrnrn kopanlmasrnr (decoupling) esas alan bu sisteme gore, giftgilere gevre, grda gu-

venlili ve hayvan saghgr standartlarrnr
korumalarrna (cross compliance) 96re odemeleryaprlacak.

Yaprlan agrklamalara gore, AB'ye yeni
uye olmug 10 ulke, OTP gergevesinde

verilen desteklerden eSki uyelere gore
daha farkh qekilde yararlanryor ve ah-

rekli defigimlerin aday ulkede ger-

nan yardrm oranlan kademeli olarak

qeklegtirilmesi bekleniyor. Mutabakat
sallandrktan sonra muzakereler sonuglandrrrhyor ve tam iiyelik, AB parlamentosunun onayr ve Konsefn oybirligiyle gergeklegiyor. Turkiye tara-

artrrrhyor. Bu bilgi, Turkiye agrsrndan

ma surecinin gu anda ikinci aEamasrnr
tamamlamrg bulunuyor.
Marta Garcia Fidalgo'nun konugmasrndan sonra, AB'nin genigleme poli-

tikalanndan tarrm konusuna atlanarak, Ortak Tarrm Politikast uzerine iki

onemli giinku Turkiye'nin AB'ye iiye
olmasr durumda, tanm alanrnda ne
kadar yardrm alacalr konusunda bir
ipucu veriyor. $oyle ki. AB'ye yeni uye

ofan 10 ulkeye 2004200G yllarr arasrnda tarrm alanrnda toplam 5,8 milyar Euro tahsis edilmesi yonunde karar ahnrrken. AB'ye iiye olan 15 ulkeye
2000-2006 yllan arasrnda toplam 33

sunug yaprldr. Bu konuqmalardan

milyar Euro'ya yahn bir destek sa!lanmrgtrl. Bu agrdan bakrldr$rnda,

ilkinde, AB Komisyonu Tarrmve Ktrsal

yeni ve eski riyeler arasrnda hiyerargik

[g
z3
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bir yapr olduiu ve haklar konusunda
iki gruba egit muamele yaprlmadrlr
soylenebilir.
Ortak Tarrm Politikasrnrn ikinci ayafir

olan krrsal kalkrnma konusunda konugan Constantinou, bu alanda gerEeklegtirilmesi amaElanan uE onemli
amagtan bahsetti: Tarrm,iir0nlerinin
plyasa odakh olmasr ve rekabet giiqlerinin arhrrlmasl, Eevre korunmasrnrn
sallanmast ve hrsal alanlarda ya€am
kalitesini iyilegtirilmesi. Ancak yaprlan

agrklamalarda, AB tanmr ile Turkiye
tarrmr arastnda var olan biiyuk yaptsal

farkhhklann nastl agrlabilecefine dair

somut Eozum onerileri getirilmedi.
Bir bagka deyigle, her ulkenin farkh
tarrmsal yaplslna uygun daha esnek
bir politika geligtirmek yerine, daha
yeknesak ve tek bir tarrmsal politika
uygulanmasrnrn yol aEabileceli problemlerin iizerinde durulmadl. Dinleyiciler tarafindan bu uygulamalann

tan'da var olantarrmsal yapldan dolabu potansiyelden tam anlamryla ya-

nomik aktivitelerin geligimi ve

yr

lendirilmesi (alternatif qelir

rarlanilamadrfirru belirtti. Hamar, rre.
rimsizlik, pazar orgtitlenmesinin zayrf
olmasr, gerekli teknolojik ekipmamn
sajlanamamasr, srkr kalite kontrol uy-

yaratrlmasr) konulannda yaprld.

gulamalarr ve ithal bashlarr nedeniyle
rekabetgi bir yaprnrn olugturulamadrfr meyve ve sebze ilretiminde Macaristan'rn arzu edilen yere gelemedifrini
vurguladr.
"Katrhm oncesi destek araglarr: Krrsal
Geligmenin Bilegenleri" adh sunuguyla Kerstin Rosenow, AB'ye girigleri

oncesinde aday 0lkelerin tanm sektorunde yapmalarr gereken degigiklikler igin tahsis edilecek olan yardrmdan (IPARD) Ttrkiye'nin ne gekilde ya-

rarlanabilece!ini anlattr. Krrsal Geligme igin verilecek olan bu fonun iki temel amacr bulunuyor: AB muktesebahna uygun olarak, aday ulkelerin

mmdan yararlanan Romanya'da

toplam 11 farkh tedbire yer verilo
iilkede de, SAPARD programr
vesinde uygulamaya konulan
lerde hemen hemen hep aynr u
lere oncelikverildigi goruluyor. Et
ve sut trriinleri. tahrl. sebze ve
balcrhk gibi alanlarrn niye daha
tegvik edildigine dair bir soruya c*u1
ben, Georgieva ve Garb6n piya:"{
daha gok talep alan firunlere on$

verildilini soylediler. Ancak bu

ile pratikte neler yaganacalr arasmda-

yonun saflanmasr. Rosenow, bu yar-

ki agtklamalarrn arasrndaki boglu[u
doldurmaya yonelikti ancak sorular

hlr

drm programryla, desteklenecek faaliyetlerde oncelilin pazar verimliliSinin,

legtirilmesi ongorulen

genel olarak hukuki agrklamalarla cevaplandlnldr ve Eok doyurucu olmadl.

kalitenin ve salhk standartlarrnr artrrrlmaslna ve krrsal alanda yeni istihdam
yaratilmastna verilecefiini soyledi.

sektorunde daha rekabetEi ve Eiftgileri
zorlayan bir yaprnrn oluqtufiuna dik-

kati Eeken Hamar, meyve-sebze uretimde AB tarrm politikalarrnrn Eok iyi
olanaklar salladrjrnr ancak Macaris-

Konferansrn son bolumunde Bulgaristan Thrrm ve Ormancrhk Bakanh-

lrndan Miroslava Georgieva ve Ro-

it1

alamayan EiftEilerin marjinalize cr4
mafdur duruma dtqmemeleri iqr I

leceline iligkin sualle4 kuramsal bilgi

Macaristan Ziraat Odasrndan Bal6zs
Hamar\n yaptrlr sunuq, AB'ye girilmesiyle birlikte tarrmsal yaprda suregelen deligimin pratikte nasrl yagandrlrnr anlatan aydmlahcr bir konugma
oldu. Hamar, uEayrr tanm sektorirnu
(tahrl, domuz eti ile meyve ve sebze)
ele alarak, Macaristan\n AB'ye girig
oncesi ve sonrast donemlerini kargrlagtrrdr. Macaristan, AB'ye girdikten
sonra tahil uretiminde onemli bir artlq
kaydedildiyse de, bu urunun tirketimindeki azalq ve ihracatrndaki dugug
nedeniyle, ulkede uretim fazlasr tahrl
stoklarr olugmaya bagladl. Ote yandan, AB'ye girdikten sonra domuz eti

yen

nmsal yapr iEinde, tirettifi urun neC
niyle SAPARD programrndan ya-m

tarrm politikalarrnda degigiklik yapmasr ve tanm sektoru ile lqrsal alanlarda siirdiirulebilir biqimde adaptas-

Turkiye'de nasll tezahtir edebi-

I

yltnda, bu uE tedbire ek olarak
ayn tedbir daha ahndr. Ote
20OO vrhndan beri SAPARD

gibi uygulamalar olabileceji k:l-r
sunda bilgi verilmedi. Konferarfr
son olarak, Tarrm ve Koyigleri Ba-al
M0stegar 'fandrmcrsr Nebi C:rit
Tt-irkiye'de tarrmsal yaprda ger:*
degigirrrrt*

iligkin hazrrhklann ozetini sundu.
Ortak Tarrm Politikasr uygulama,ar
nrn yeni uye ulkelerde nasrl degis:"t
lere yol agtrlrnr gormek igin mew-,il
aErklamak ve olrenmek kadar" :
tilkelerde yaqayan EiftEilerin dene'nr
lerine de kulak vermek gerekiyor. .'i
cak bu yolla "ka$rt uzerinde" ama:r

manya SAPARD ajansndan Gabrial
Garb6n, kendi ulkelerinde yaganan
SAPARD deneyiminden bahsettiler.
Aday ulkelerin uyelik oncesi Ortak

qandrfirnr kavrayabiliriz. Bu agrdan ;r

Tarrm Politikaslna uyum gahgmalarrna

krldrjrnda,'AB'ye Katlhm: Turk

kathda bulunmak amacryla Giindem

ve Kusal Alanlar iEin Perspektifet

2000 tanm reformu kapsamr d6hilinde "Tarrm ve Krrsal Kalkrnma Alanrnda OzelKatilim Programr" (SAPARD)
olugturuldu ve 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle yururhige girdi.
Haziran 2001 tarihinden beri bu prog-

konferansrnrn, mevzuail ogrenr:!
igin yararh ancak Ttrkiye'nin tanrr{
yaprsrndaki donugumleri agrklan{
igin gok aydrnlatrcr olmadrgrnr so.{
yebiliriz.
KAYNAK:

ramdan yaralanan Bulgaristan'da yar-

1

drm dAhilinde uygulanacak tedbirlerden ilk ugu, tanmsal alanlara yatlnm,
tanm ve bahkgrhk uriinleri pazarlarrnrn
ve iqlemelerinin iyileqtirilmesi ve eko-

s,*

nan politikalarn "gergekte" nasil

,r

Ta;:r

- Gokhan Gunaydrn, 'Awupa Bi:l{
Or-tak Tarrm Politikasr Tiirkiye Tai(
Sektoru igin bir Erkrg yolu olabilir r:.1
Http ://www. zm o. o rg. trlod amizJ o ;4

orusleri.php kod=7674
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katlllarrnr gormezden gelerek adeta Tiitiin dlke ekonomlsine yiikttir
anlayEr iEinde sadece ekonomi
manhlrna oturtulmug .Tfut( Tttiinciili.i{iintn ve Tlrh tifth treticisinin yarar ve geleocf laygr$ F!tmayan 4733 sapb
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Yrlmaz TEKAY ln

Konusma Metni

Tutun toprajrmrzr ve ekolojik koqullarrmrzr'sevmig, bir sanatqr duyarlrh$r,
sabrr ve azmi ile 400 yl boyrnca bu
ulke insanrnrn ellerinde rslah olmug o
kaba yapr incelmig,nefaseti artmrg,
hog kokulu ve harmanlan nlah eden
fUnf< fUftiNU olarak dunya piyasa-

lanna damgasrnr vurmu€tur.
Ancak Turk tutunu neredeyse tarihinin higbir doneminde gohretine uygun akrlcr ve dolru Tutun politikalarr
uretilerek yonetilmemigtir. Yalnrz tarimizde, 1 Mart 1925 yhnda M.K. Ataturk ve arkadaglannca Cumhuriyetin

o zor yllannda RLII nin odenemez
sandrfrr 4 milyon Frankhk girket sermayesi odenerek 42 ylhk REJ i tasfiye
edildi.
Maalesef 2002 yhna geldilimizde sorunlan ve gozum onerilerini gundeme
tagryan bir meslek grubu olarak 4733
sayh kanun hazrlanrrken difer ke-

' 47 33 sayh yasa yiirtirlnle girmigtir.
Devlet bu yasayla fazla tut[rn iiretimini
durdurarak, stok olugumunun onlemini almrgtrr. Yilkunu ekonomik olarak hafifletmigtir. Ancak; sosyal yuku
son derecede a$rrlagmrq, sahipsiz brraktrfr yiiz binlerce ekiciyi ve milyonlarca geEimini dolrudan ve dolayh
olarak bu sektorden saflayan insanlarrn gegimini zorlagttrarak, sorumluluk
altrnda ezilmigtir. Bu yasa ile RE"JI donemine tekrardan donuq baqlamrghr.
Tiittin tarlasrnrn Alternatif Oriini.i olsaydr zaten o tarlada ttitiin iiretilmi-

yor olurdu. Ulkemizde iizellegtirme
politikalan uygulatmay bize direten iilkeler de ise:
Tarrm irrunlerini destekleme yasasl

ile ABD nin 2 milyon igletmeye yrlda
40 milyar dolar destek vererek orta
buyuklukte igletmelerin her birine
20.000 dolar deste[ini ornek verdbiliriz.
Yunanistan AB nin Ortak Tarrm Politi-

kalan dolrultusunda ureticilere kilo
bagrna 3.9-4.72 auro /kg destekleme
primi oduyor.
Yunanistan ekicisinin uretime devam
edebilmesi igin 4.4-6. 1 0 aura/kg..arasrnda eline para geEmel<tedir. Ulkemizde ise maliyetini ve emefinin kar-

simler gibi bizim de goruq ve oneri-

grhgrnr bile alamryor.

lerimize higbir gekilde baq vurulmadr.
Kureselleqen dunyada Qok Uluslu $ir-

AB ulkelerinde Yunanistan, ltalya, Ispanyd haricinde tutiln i.rretimi gok azdrr. AB ti.itiin tiretimini 350.000 todyl

ketlerin (QU€)ulkemizden yeni Pazar
talepleri, bozulan mali yaprmz ve artan igve drg borg stoklanmzrn bizidayattrlr istikrar programlarr gergevesinde, kolaycr bir yaklagrm ile Ttiti.intin
tilke ekonomisi ve Ttirk Qiftqisine

ile

srnrrlandrrmrgtrr. 2000 yrhnda
110.000 iiretici 341.000 ton tutun

uretmigtir. Bu irretimin %38'i Yunanistan'a,7o 39'u italya'ya ve %12'si ispan-

ya'ya aittir. AB' de sozleqmeli model

uygulamyor fakat ureticilerin haklannr

arayacak iiretici birlik sistemi kurulmugtur. Maalesef ulkemizde uretici
birlikleri kun:lamarngtrr.
Tiirkiye de ortalama tutun ekim alanr

5

dekardr. Yaklaq& 285.000 aile

ktrguk iEletrne geldinde larsal alanda
135 0OO ton hrhrn uretimini sirrdurmektedir.

fiz@neli wdim

esasula gore

AiOirilrliin Mttan E1f'1n 1n2171v1bi ffibi
wtwua trccarlar ile
ffib
wJrya tcmsikileri ara-

sda

mnlan runabakata g 6 re b e Aflenir. hfilottunun olmaslut.a, ragmen figatlar aha firmalar tarafindan belirlenmekte oe weticige tekIif edilmektedir.
Mutabakat olmamakt4 satrcr zag rf ko numda o ldufi und.an f ig ah kabul etmekte ga da sdzleEme gapmamaktadr.
Higbir tireticinin, alrctntn belirledili siSzleEme kilosuna karg iti.raz
e tme E ans t b ulunmam aktadtr. A re ticinin itiraz etmesi ga da ahcmtn o
iiretici ile s\zleEme imzalamamasr
durumund.a,'tireticigi riske kargt
korugabilecek bir dtizenleme ue
sistem meo cut de fiildir.
Ttitiin iiretimini stirdilrme kararlu
l$nd.a olan tireticiler, dncelikle
perzar garantisini dnemsemekte,
bunu safiIagan alrcilar ile figat pazarhfitna giremeden tek ganh bafi tmliltkla tiretim sdzleEmesi imzaIamaktadtrlar.
Ytlhk bazdaki ftgat artrytrun enflasgon oranr kadar olmas4 iireticinin refah diizeginde bir artq safr lamagacaktrr.
Aredm aEamastndaki. ttittin tiretiminin gaptsmdan kagnaklanan
riskler alrct firmalarla pagla4ilamamaktadtr.
AIrcilar arastndaki iligkiler gerektilinde iireticigi sekt6rden tamamen dqlamaga mtisaittir. Bir alrcu
nrn. $u tiretici sorunludur. demesi
halinde difier alrcilaJtn da onunla
siSzleEme imzalamamast siiz konusudur.
Tbk alrctrun s6zleEme imzaladrfit
bir iiretim noktastnda iiretici, aI-

Tg
ffi
't''-ii

EE

ttn
ffi

tiim olum-

e

durumun-

erdddT@ndan
telrilIenmek

&dE fu trsellilan aEamasrnd.a

sbr.fme gaplmasndan

rahatstz

otdan gorttlmekte oe ahm i,$fui
bifiikten sonra sozleEme

yrymakbtemektedirler.
qkemiz iireticilerinin, siizleEmeli
rretin modeline alqrk olmamalart
oe ttreticilerin drgtitsilz.olmasr sistemin tamolarak gerleEmesini zorWErmaktadtr.
Yazilt sozlegme esasma gijre tiittin

rek mecliste bu giin goriigilLerek
2006 gilm da tiitiim ekim izni
-crkmry olacaktr. Yalnz bu degi4ktik
2 gilt kurtarm*ta ofup geEici Eoziimdiir. Ttittinciintin gelecegi hat a
belirsizlifiini korumakta olup kahct go z iimler g etirile memiE tir.
Serbest rekabet TEKEL in tasfiyesine
donuk aldatmacadrr. Qok 0luslu $ir-

ketlerin yllardrr strdiirdiilti politika, TEKEL in tasfiyesi ile 4 milyar
dolarhk 110.000 ton Tiirk sigara
pazannr tamamen ele gegirmektir.
Dunyanrn en buyuk sigara girketleri ve

pazar paylan incelendifinde; Qin %
31, Philip Morris'in % 17, BNf,n %
13. RJR Reynolds (JTi)'ntn % 6 ve
Rothmas International'rn %4 payt
oldu[u gorulecektir.
Dunyada, bagta ABD olmak uzere

d.irginlik ue endBeden kurtulmarun qaresini sektorden agnlmakta
b ulmaktad6 r. (ireticinin iire timden
kopmak zorunda kalmast. sosgal Kuzey ulkelerinde tttun tirketimi
azaAanstmalar baktmrndan 6nemli- lrrken; Qin, Rusya Federasyonu ve
dir, Bunun sonucunda iilkemizde Turkiye bagta olmak uzere Gunev
g aE anan g o g o Ig usu htzlanac ak o e
ulkelerinde ttitun tuketimi artmaktagehirlerde AaEanan kvsal gogtin
dtr. 72O bin ton sigara tuketimi ite yakgaEattrdt bilinen sorunlar artacak- lagrk 6 katrilyon TL degerindeki
Turkitm Daha da onemlisi ttitiin iiretici- ye Sigara Pazart, Ulus otesi tekeller
ve
si bulmak zorla7acaktm
yerli ortaklarrntn paylagrm savagr alaTilttin Eok 6zel bir iiretim kiiltiirii- nrdrr.
ne sahiptir. Hig ttittin ilretimi gap- TEKEL SiGARA F;ABRiKALARI
meilnrE bir giftgigi tijttin tanmrna
niqix ozeu-eErinilemez
baElatmak ekipman, ekonomik 1.Her geyden once gu gerEefin bilinimkanlar oe en inemlisi oasrflr ig- mesi gerekir. Dunyanrn hemen btitun
Eilik aqtsmdan gok zordur.
ulkelerinde sigara endustrileri yasal
Meocut ttitiin tireticisinin gaE ortaveya yasal olm_ayan tekellerin elindeIamast 45-50 cioanndadtr. Gene dir.
nilfusun tiitiin tiretimind.en uzai- 2.Tekel Sigara fabrikalarr, kar eden
IaEtry gorlilmektedir. dretimd.e devlete ytik olmayan kuruluqlardrr. Bu
deoamhhfim safrIanmast igin genE
kuruluglann ozellegtirilmesi milli ekok,$adtn bir Eekilde sektore dahil nomiye bir katkr saflamayacakhr.
e dilme s i g e rek me kte dir.
Ozellegtirmeden dolacak en onemli
Bu anlamda yetkililer sozlegmeli uremali sonuE, ozellegtirilecek fabrika-

tim modeline sosyal guvence boyutunu da katarak, ureticilerin mafdur olmayacalr yeni bir Eoztim getirmelidir.
Aksi taktirde tiitirn tireticilerini birer
birer kaybetti{i yani 600 bin ekiciden
285 bin duqmugtrir. Boyle giderse tiitun urettirecek ekici bulmakta qaresiz
kalabiliriz.

SonuEta kaybeden ulkemiz ve insanrmrz olacaktrr. Turk tutunciisunu ve

0lke menfaahnr dtgunen
EKSPERLERiN gayreti ite,

TdTCiN

4733 sa-

gilt kanuna ek 4'cii madde eklete-

larda iiretilecek sigaralarrn satrgrndan

saflanacak karrn tamamtntn wrtta
kalmasr yerine, hisseleri oranindaki
bolumiinun qok uluslu ortaklar
tarafrndan yurt drgrna transfer
edilecek olmasrdrr. Devletin bu
kuruluglardan salladrjr karr gok uluslu girketlere terk etmesi ya da onlarla
bolugmesi igin hakh saylabilecek bir
neden yoktur.

3.Tekel' in tamamlanmamlg sigara
fabrikalarrnr uretime baglayacak hale
getirebilmek ve

diler fabrikalardan

26

gerekenleri modernize ede: icin. qok uluslu girketlerin ortar-.:
ihtiyacr yoktur. Tekel kullanmac I
yok bahasrna elden Erkarmakta :
gu taqrnmaz mallanndan sade.ti
kaElnl paraya gevirerek sagla,n I

gelirle bunu rahathkla

gerQe:i

rilebilir.

Gkel sigara fabrikalarrnrn oze rilmesi sonunda bu fabrikalarr e,t
girecek olan Eok uluslu gir.,
rakiplerinin Turkiye' de Am
harmanr ile tirettikleri ve ithal e::

sigaralara rekabet edebilmek i:
100 Turk tutunu ile irretilen sio:"

rrn delil Amerikan harmanlr
markalarrnrn uretimine oncel

.

alrrhkvereceklerdir.
4.Bu politikalarrn sonucu olarai
manlarrnda % 85 Virginia ve
t0tunune kargrn sadece %75 TLtunii igeren blended sigaralar ic :
saya hakim olacak, Tiirktutunil.;
iilkesinde sigara pazanndan kc
cak, en az tuketilen dolouluk :
durumuna dugecektir. Ozeiles:
nin Turk tutiinu kullanrmrnr arUr:
iddiasr, higbir dayanajr olmaya:
gacakvahim sonuglarr tritun ure_
,

rinin dikkatinden

uzaklagtr:-

amaElayan asrlsrz bir iddiadrr.

5.Turkiye' de sigara uretmekte
gok uluslu girketlerin uretim kapa
lerini artrmalanna, yerli veya ya:
girketlerin yeni sigara fabrikalar
malarrna hiEbir engel yoktur.
B<iyle bir olanak varken; bu ola
kullanmayan Eirketlerin Tekel
ra fabrikalannl ele geEirmekte

ederek ulaqmak istedikleri
amag, devletin sigara ti
gekilmesini ig piyasaya blendel
garalann hakim olmasrnr
mak, ekici ttitiin piyasalannde
ihracatta mutlak hakimiyeti ele
Eirmektir.
6.Bu ozellestirme sirreci Turk tu;
irretim miktarrna, ig fiyatlara ve
fiyatlarrna yapacalr olumsuz e:
nedeniyle buyuk ekici kitleleri :
tarrmrnr terk etmek zorunda kalrr
dkemizde tutun iiretimi, ZB:
ailenin yani yaklagrk 1,5 milyotandagrmrzrn baghca gegim kardrr. Turk tiittinu krraE ve fakir tc:
.

rUrun

EKSpERLERI

oenrueGi
eULreNi
larrn urunudur. Bu grine kadaryaprlan

butun gahgmalarda (Ianm Bakanhfr
ve universitelerin aragbrrnalarr dahil)
aynr arazilerde Orebcilerin yagamlarnr

devam ettirecek gelir saflayabilecekleri alternatif bir iirun veya uretim dah

bulunmamqtrr. dreticiler Turk t0ttnu

urettikleri

bu arazide adeta tiltirne

T.C. Resmi Gazete
Bagbakanl*
Mevzuah Gel\tirme

ve Yayrn

KururuEu:?Ekimre20l

Gend Miidiirlii[iince YaJrmlanr

t.t;lJ;3lff

Tiitiin. Tiit0n Mamulleri

I

No.:26044

ve Alkollti lgkiler Piyasasr
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K*,

Turihl 2812,2005

mahkum durumdadrlar.
7- Tekel Sigara fabrikalannrn ozellegti-

rilmesi konusu irdelenirken, son

za-

manlarda A.B.D. nde ve A.B. nde yaganan iki hukuksal geligmeyi unutma-

makgerekir.

Tiitiin Mamullerinin Piyasaya Arz
Ambalajr dZerine Fiyat Bilgisi
Yazrlabilmesine iliEkin Ttittin, Tiitiin
Mamulleri ve Alkolli.i igkiler Piyasasr
Diizenleme Kurulu Karan
Tiitun,Ttjtun Mamulleri ve Alkolli.j iqkiler

A.B.D. de sigara tiretip pazarlayan
gok uluslu girketleri insan salhfr
na verdikleri zarar nedenile 145
milyar Dolar tazminat iidemeye
mahkum eden mahkeme karan
onaylanmqtr.
A.B. Komisyonu, Eok uluslu sigara
Eirketlerinden bazrlan hakkrnda 20
ylldan beri uluslararasr sigara

mesi ve rahatEa okunmasrna engel
olabilecek veya salhk uyarrlarrnrn t0ketici

kaqakgrhfrnr organize ettikleri

irzerinde istenen etkisini engelleyecek

Piyasasr Duzenleme Kurulu

A- "Tttun

iireticilerinin, Tekel Sigara fabrikalarrnda ve Yaprak Ttitiin atrilyelerinde gahEan memur ve iEgilerin
Eiddetle reddettikleri ozelleEtirme
fikrinde srar edilmesi, bir zorunlulugun degil hakh sa5nlmasl olanakslz bir tercihin sonucu olabilir.
Gegimini bu urune ballamrg olan vatandaglanmran bu topraklarda bagka
bir urun yetigtirerek yagamlarrn surd0rmeleri olanakszdrr. Ozelleqtirme,
sonugta bu vatandaglanmzn dayanrlmaz gelir kayplarrna ulramasrna
neden olarak, onlarrn biiyuk bir bolumunun ekonomikve sosyal yagamlarmr tahrip ederek agh{a mahkum
edecektir ve de onemlisi Tiirk tiitunculugun0 yok edecektir.

gekilde fiyat bilgilerini yabdec ,eftre
aynca aEma geridine ayn kayft re 5ar:a
Oretici firma adr ve tr.iti,In rnam'ulunun
markasrmn da yazrlabilecegine.- S€ldirxie

deligtirilmesini ve bu degigikligln Resmi
Gazete' de yaymlanmasrnr Karar albna
almrgtrr.

Mevzuatr Geligtirme ve YaJrn Genel

Miidiirlii[iince YaJrmlanr

uyannca, paket yuzeyleri iizerinde yer alacak her turlu ibarenin aErkga gorunebil-

ambalaj kullanrlamayacagrna,
B - Firmalarrn tuketicileri fiyat konusunda

iireticilerinin ulrayaca!l zararlar
g<irmezden gelinerek, Ti.irk ti.itiinii

birinde veya pakets: s#
ar:a,a_uzerindeki asma s€rid-:3€ s;cre:
kullanrlmaksrzrn 9 puntorr cere.e.€*

Korumaya Yonelik 0retim $ekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine iligkin
Usul ve Esaslar Hakkrnda Yonetmelik"

agrklamrEtrr. Ama kendi aralannda

8-Bu gergekler ortada iken, Tiirk
ti.ittinctili.iftntin ve iilke ekonomisinin yararlan ihmal edilerek, tiittin

+cn,-s'r:ca

;

krsmen geffaf veya herhangi bir bagka

Sozrl edilen gok uluslu girketler, ozellegtirme yaprlrrsa Tekel Sigara fabrikalarrnr ele geEirecek olan girketlerdir.

Fnrn&r ft-Eir:ie: fira

Mamullerinin Zararlarrndan

gerekEesi ile dava agacallnl basrna

anlaEarak davahk konu ortadan
kalkmrE oldu.

"B-

bilgilendirrnek il'.-rrc:ltrd rresiara a:z
edilecek tnfun nrarrrn- rrr: Er(ilirrli:
geffaf ambalai hffF r?r- .,-..re-:--:

bilgilendirmek amacryla piyasaya arz
edilecek tttirn mamul0 birim paketinin
qeffaf ambalajr harig yan ytizeylerinin birinde veya paketin Eeffaf ambalajr r-izerin-

deki aEma geridinde, sticker kulla-

nrlmakszrn ve paketler tizerinde yasal uyanda kullanrlan rengin aynrsrnr kullanmak
suretiyle 9 puntoyu geEmeyecek gekilde
fiyat bilgilerini yazabilecegine,
C -$effaf ambalajlarda bagka hiEbir ibare,
gekil ve sembole yerverilemeyeceline,
D - Bu Karar hukr-imlerine aykrr hareket
edenlere ilgili mevzuat gerelince iqlem
yaprlmasrna,

E - Bu Kararrn Resmi

Qazete'de

yaymlanmasrna, Karar vermigtir.

T.C. Resmi Gazete
Basbakanbk

Mevzuafi Geliqtirme veYnyn Genel Miidiirliiliince Yalrmlanrr

Kurulu$:7[kim

1920

24.O2.2006
Sah

No,:26094

Tiitiin, Tilttin Mamulleri ve Alkolli.i lckiler Pivasasr
Diizenleme Kurumundan:
Karar No: 21135 Karar

nritri:

OA.OZ,ZOOO

Tutun,Tutun Mamulleri ve Alkollu iqkiler
Piyasasr Duzenleme Kurulu;

2337 sayfi Kurul Kararr gergevesinde
5/1/2006 tarihli ve 26044 sayh Resmi
Gazete'de yaymlanan Kurul Kararrnrn (B)

bendinin;

=T

Tutun, Tutun Mamulleri ve Alkollt iqkiler
Piyasasr Diizenleme Kurulu, 4/12/2002
tarihli ve 24956 sayit Resmi Gazete'de
y-ayrmlanarak y0nirlule giren Tutiln
Uretimi, Uretici T0tunlerinin Pazarlanmasr, iE ve Drg Ticareti, Denetimi ve Tuti.rn
Eksperligi ile llgili Usul ve Esaslar HaklcndaYonetmeligin 9 uncu maddesi gere-

gince 2005 iirun yhndan itibaren

yazrh

sozlegme esaslna gore uretici t0tunlerinin

ahm-satrmrnda kullanrlmasr gereken ve
31/12/2004 tarihli ve 25687 sayrh Resmi
Gazete'de yaymlanarak ytinirluie giren
15/12/2004 tarih ve 1290 sayh Kurul Kararr ekinde yer alan Tip Sozlegmenin agagrdaki geklde tadiline ve bu degigikliklerin
Resmi Gazete'de yaymlanmasrna karar
vermigtir.
1-

Tutun dretim ve Aluii-Satrm Sozlegme-

si'nin 1 inci maddesinin (B) bendine "Satrcr :" ibaresinden sonra gelmek uzere
".

...

.... TC. kimlik no.lu" ibaresi eklenmig-

tir.

2- Aynr tip sozlegmenin 3 uncu maddesinin (l) bendine "Mudurlugunce" ibaresinden sonra gelmek iizere "ya da talep
halinde l{urum tarafrndan uygun gortilecek bir bagka kuruluqtal' ibaresi eldenmigtir.
3- Aynr tip sozlegmenin 7 nci maddesinin
(G) bendinin sonuna agalrdaki cumle eklenmigtir. "ltiraz sonuElarrnrn taraflara teblig edilmesini takip eden on iggunii iqerisinde tutunlerin ahm-ambarlamasr yaprlarak bedeli SAIICI'ya odenir. "

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

dir?
Bu fabrika bolgenin en eskisanayite-

rekabeti ortadan kaldrrmak. Oligopct

sislerinden biri. Adana ve Malatya'y
tasfiye plantntn baglangrcr olarak kabul ediyoruz. Bu ig iki fabrikayla kal-

Bu kadar kirh. gelir kaynalr olan pazar, qokuluslu girketlerin kontroliin"
gegryor.Zahmetsiz bir piyasay ele ge
girme yolu bu. Tekel'e zamantnda yatlnm yapmq olsaydrlar, bunlar olmazdr. Tekel "eskitildi.''
Tekel'in ekonomiye katma degeri ne

mayacak, devamt gelecek. UYgulamaya gegildil<ten sonra, adtm adtm
Bitlis, Tokat ve Istanbul'a sra gelecek.
Adana ve Malatya fabrikalan, o Eevrelerdeki tuketicilere hitap eden fabrikalar. Kapatrhrsa, Tekel'in o gevredekiti.i-

ketim pay daha da dtigecek. Pazar
payr azalmrg olacak.

B,$[ffffiffi

Fabrika zarar ediyor mu?
Fabrika tek bagrna zarar etmiyor. Tekel
genel olarak zarar ediyor. Qunku yatr-

nm

yaprlmtyor. Yiiksek Denetleme
Kurulu, yrllardrr, tsrarla, piyasanrn kutulu sigaraya kaydrfrnr soylilyor; "Yatrnmlnr yapln, Tekel'in pazan kaybolmasrn" diyor.
Kagakqrhktan da en Eok zarart goren

Tekeloldu.
Tekel, butun tarihi boYunca bir tek
1999'da zarar etti. O da Pazarlama
sistemindeki yanhg uYgulamadan
kaynaklandr. Ama _son iki yrldr. zarar
ediyor. Bu durum, Ozellegtirme ldaresi'nin elindeki kurumlan ne kadar ba-

TRAVMAYARATIR.

kapatrlmak istenmesi, Tekel'in toptan
tasfiyesi iEin baglangrE adrmr. Tekel
kapanlrsa 1,3 milyon tiituncuyu darbolaz bekliyor. Piyasa Eokuluslu girketlerin kontrolune gegecek. "
BiA (istanbul) - Turkiye Tirtun, Muskirat, Grda ve Yardrmcr lgEileri Sendikast

(TEKGIDA-|$)..Genel Seketer

Yar-

drmcrsr Tulay Ozerman, Adana Tekel
Fabrikasr'nln kapatrlmak istenmesinin
Tekel'in tumuyle tasfiye edilme planrmn ilkadrmr oldugunu soyledi.
Ozerman, bianet'e Tekel'in tasfiyesi

halinde, tutun ekicilifiile ulragan
yaklagrk 1,3 milyon kiginin de olumsuz olarak etkilenecelini, bunun toplumsal bir travmaya neden olabilece-

linianlatb.
Adana Gkel Fabrikast'ntn onemi ne-

kadar?
Yrlda yaklagrk 3 katrilyon TL hasrlat

var. Vergi ve fonlarla da kamuYa 2
katrilyon civannda kaynak aktanyor

Tekel kapantrsa tirttin piyasastn

gokuluslu qirketler kontrol edecek.
Kapatrlmasr nel defiqtirir?
Tekel'i sadece bir snai faaliyet kurulugu degil. Arkasrnda tutilncil boyutu
var. Tutunculeri ayakta tutuYor.

Onemli miktarda tutirn ekicisi istihdam ediyoruz. Tutun ekiciligi, aile tip,
igletmecilik yapan bir tartm sektorudtir. Bu sektorde, 285 bin civannda
aile var. Ortalama 6 kigiden hesaplarsamz, kabaca i,3 milyon kigi ttitunle
igtigalediyor.
Tekel'in piyasa tanzim fonksiyonu da
var. Rakip ahcrlanla fiyat belirliyor. Te-

kel piyasadan qekilince tutiincii dar-

ganyla idare ettifini gosteriyor.

bolazda kalacak; do$rudan buYuk

ry myet goremiYorum ben.
Uygulama gu: Eldeki kamu kuruluglarrnr once gokert; sonra tasfiye iEin
kullan. SEKA'da da boyle oldu.

sermayeyle kargr karqrya kalacak'
$u an, yabanct firmalar fiyat belirlerken Tekel'in afinna bakryor, o ne fiyat
verecek, diye. Tanmsal KlT'lerin kurulug amact da budur zaten; urunlerin

Burada
$ubat 2006'llolga KORKUT
HaberMerkezi
TEKGIDA-iS Genel SekreterYardtmcrsr Ozerman: "Adana Fabrikasl'nm

pazan hesabr yaprhyor.

"Tekeleskitildi"
Kapatmantn ardrndaki amaE ne?
$u an resmi bir karar ortaYa Erkmtq
delil. Kapatma iEin Yuksek Planlama
Kurulu'nun karart gerekiyor ki, hentiz
boyle bir karar yok. Hazrrltk agamaslnda. Karar gtkarsa, biz de sendika olarak hukuki prosedurii baqlalacalv.
Tekel igin daha.once iki kez ozellegtirmeye Erktrlar. Ilkinde JTI'rn kazandr!r ihale, yetersiz bedelnedeniyle iptal
edildi. ikincisinde de teklif gelmedi.
Dolayh yoldan bir tasfiye projesi uygulanryor.Yabancr firmalar, once fabrikalann, tuttn igleme iqletmelerinin kapatrlmasmt istiYorlar.

Tekel'in pazar PaY yuzde 70'lerden
ytizde 35-38 araslna inmig durumda.
Yabancr girketler neden Tekel'e altcr
olsun? Ahrlarsa da fabrikalarr kapatrrlar; kendi fabrikalarr var zaten. Amag

flfi

ekonomik olarak deferlendirilmesint
sallamak.
Tekel kapantrsa, gokuluslu girketler
istedikleri fiyatr dikte edecek. Satrn
almadrlr urunlerle de uretim dugecek. $u an Tekel40 bin ton tiitun alryor.

Dolu ve Guneydolu'da tek tiitun altclsr Tekel. Qokuluslu firmalarsa.
Ege'yi ve Karadeniz'in bir bolumunt
tercih ediyor. Yani Karadeniz'deki tutun ekicilerinin de neredeyse yartst
risk altrnda.

$ark tipi tutunun ozelligi sulu tartn

yaprlmayan arazide yetigmesi. 14 ayda gelir getiriyor; dolayrsryla zahmetli.
Ama bagka higbir iirun, tiitunun getir-

digi paray getirmiyor. insanlar bura-

larda mecburen tutun

ekiYorlar

TUTUN EKSPEtrL=E
UtrT - J
BL _-
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_ 7^2;?13:.. ':a gog edeCekler
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sa rk tipi tut0nu sadece italya'nrn yetigtirdigini, ihtiyacrn onemli bolumunun
bagta Turkiye'den olmak uzere ithalatla kargrlandrglnr soyledi. AB'de tutune verilen destefin azaltilmast duru-
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kilmesi.

Turkiye gibi

rrrtinti-

- '.',1 - l-:<r1e nin.{B ile muzakerele:,:.:e C:. sansll tanm urunlerinden biri
-,:-:. oiacak. Ege Universitesi Ziraat
==i- :esi Tarla Bitkileri Boliimu Ogre::r eiyesi Prof. Dr. Seval Sekin, AB
:.sle<leri kalktrgrnda Yunanistan'tn
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devletin urerir:::=- --a=:..;.2 c.s.a:masl son derece I, anrr5. .\yir zamanda
tuketicinin de alel'hine. Devletin ikin-
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Ihrag edilen tiitunlerin yuzde 90 nrn

cil gelir daQrhmr politikalarrna muda-

Ege Bolgesi nde yetigtirildigine dikkat

hale qansrnr da elinden ahyor.
Eger Tekel kapanrrsa, devletin i.rretim

geken Sekin, "Dtgarlda Izmir tutunu
diye anrlan bu tutin yetigtiricileri baq-

istatistiklerini bile takip edemeyecegini dugunuyorum. $u an her tiirlu ra-

ka irrilnlere kayryor. Asrl tehlike de

kamr takip edebiliyorlar.

Maliye Bakanr, "ozelden de tekelden
de aynr vergil ahyorum, fark etmez"

dedi ama, bunun iqin istatistikleri

burada. Ustelik tutiin ureten nufus iyice yaqlandr. Tutun tanmt sonradan
ofrenilmez. GenEler tutun igine girmek istemiyor. Tutun uretiminin devamr igin AB deki geligmeleri bekle-

'yerli
Gegen sene. yabancr gir<etler
tutunden sigara uretiyoruz. harmandaki yerli tutun oranrnr artrrdrk' dediler ve vergi duzenlemeleriyie oyTra-

meden bu kesimi desteklememiz gerekiyor. Alternatif uriin yetigtirme gansr olmayan yoreler tespit edilmeli, bu
yoreler tutun tanmlna kaydrrrlmah. Bu
qekilde tiitun iiretimi desteklenebilir.

drlar.

Qunku Turkiye tiitun ihracatrndan yrl-

takip edebilmeleri gerek.

, --

r:ristan'rn tutunirni-r aynr fiyatla sata::rayacafrnr anlatan Sekin, AB'nde

rrrar?

Qokuluslu girketler agrsrndan c'e
olan. piyasay ele geci't^

milyon dolar gelir elde

)^):
- !cul.
-.:-?a Birligi'nin tarrm urunlerinde

--

.

Ne valrri--

^..1^-^,,^^^t-t^-rl

Bu tabloda gokuluslu girketler nerede

- :---t00

Ama devlet sigaradaki yerlr
nrnr tespit edemedi. ' degiEtirmek zorL)r.
kapanmast verr

munda Turkiye'nin daha gok tutun
satacalrnr kaydeden Sekin, "Ancak
sigara tuketimine yonelik yasaklar artryor. Huktimetler uluslararast anlagmalara imza koyarak sigarayla mucadele yontemlerini belirliyorlar. Bugun
sigaranrn yuzde 80'ni geliqmemig
ulkeler tuketiyor. Henuz sigara kargrtr
kampanyalardan etkilenmiyorlar. Bu
durum ileride degigebilir. Ancak bugiin gark tipi tutune ihtiyag var. Turkiye bu ihtiyacr kargrlamadrlr takdirde
yerine baqka uretici ulkeler alacak. Ya-

bancr qirketler Qin ve Turk cumhuriyetlerinde deneme [rretimine baqladt"
diye konugtu.
Sekin, AB'nin tirtirn uretim politikast
hakkrnda gu bilgileri verdi: "AB ortak
ulkelerin temsilcilerinden olugan tu-

tun komisyonu, biitiin birlik igin duzenlemeler yapryor. Her iilkenin urerim miktarr belirleniyor. Ureticilerin
satabileceginin uzerindeki uretim
:: -.ce re fiyatta drigmelerle cezalan:: ,::, \Bnin tutun uretim mantl:.::a *:e:icinin belli bir yaqam stan:a::.::a :u:llmasr var. Tutiinden
:as<a alterna:ifi olmayan insanlartn
da goq etmesi onleni;or. Satrgr olmayan geEitlerin yerine isteniien geEitlerin uretilmesi destekleniyor.

'

Sigara irretiminde Virgina, Burley ve
qark tutunu kullanrldrlrnr anlatan Sekin T0rkiye ve Balkan ulkelerinde gark
tutiinunun 400 yrlhk gegmigi oldugunu, en kaliteli gark tutununiin Ege'de
yetiqtilini belirtti. Sekin, "Turkiye gark

tutunde en buyuk uretici. Amerikan
blend sigaralannrn yaprmrnda kullanrlan gark tutununun buyuk ktsmtnt
Tiirkiye kargrhyor. Ttrkiye'nin belirli
bir pazan var. 80-90 milyon ton ihracat yaprhyor'r geklinde konugtu.
Tuttin ureticisi orgutlu delil Uzun
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TUTUN EXSPTRTERi
DERNEGi

eULreNi

GALLAHER, TdRKiYE'DE SIGARA
URETECEK

ZaferOZER
o2 $ubat 2006 DdNYA GAZETESI
Yaklaqrk 10 milyar dolarhk buyuklug:
sahip Tiirk sigara pazarr. yaba:- -

-:

ogrenildl -" -:: .atlrlm YaP: - :-:::1: aragtlrma
mak icir i :- -:- : : tesis kurmak
: - ::: : a a:akteknolojisi- : -:: =:mef ve uretime

gr

:::*.:, - tercih etti.
: : ,=:en sigara sektoru

devi Ca a-=

: . :- --.-',t nin AB'ye uYelik su':: - - -: :re:in TurkiYe'Ye Yatlnm
. .-:* - :: .:-ijli oldugunu ve grubun
, - -* -:::r: aY'larda Yeniden ozel: :: * = raiesine grkarrlacak olan Te"= S ;.:a Sanayi A.S.'YI de sattn al-

ldulcirr.c'

--

Menerne:

:= :.-Ce bulundugu Dolu AvruPa

gara girketlerini Turkiye'ye Cidevam ediyor. Philip

Mor: s :

pan Tobacco. Brit':-

t;.
bacco. Irle-,
Tobacc'', :. :

rini saln

-

:

:

lallaher'in yattnmr ile Ttirkiye'de ure-

-rr

biri Manisa'da, biri de Mersin Serbest
Bolgesi'nde faaliyet gosteriyor. Yine
Callaher'le beraber Turkiye'de faaliyet
gosteren ingiltere merkezli sigara girketi saysr da 3'e yukseldi.
Uri-rn portfoyunde Benson t' Hedges,
LD, May'faia Memphis, Ronson, Silk

.

inniliz sie r-' : -..-

lmperial

i-..

Gallaher

):aPan yabancl sigara qirketi sayrsr

6 1a grkryor. Bu girketlerin 4'u lzmir'de,

siyle de iig. =Valzlzcrk '-

bacco

s:edigini kaydettiler. Turkiye'nin

sa::. almrgtt.

i

Mamnhi<:--.-mlg rna:^.: a- : - -- a
kel'in siaa:. : - -* --

di. PhiliP \' : -- -'
national.

=-

agrrltk vermeyi planlayan
=---=:.ia
:. ,:. bir sure once Austria Tabak'r da

a-"- -

las:,:::'
de Bens,-- :' uretime

deki Tur'- '=
alabilme.. : -

.

=

l-

Tutiln Tesisleri'nin

Teker

e :.ar

:.: sredir ipotekli oldugu, gruD*: :*::
borglarr ustlenerek tesisleri salir a.:.-

lan ile vergi borglart nedent!'..

(BAT), Viceroy, Pall Mall, Kent sigaralarrnr uretiyor. Firma yapttgr Pazarlama atalr ile krsa siirede yuzde 10
pazar payna ulagtr.
European Tobacco Mersin Tarsus Or-

ganize Sanayi Bolgesi'nde 2004'te
faaliyete gegen European Tobacco,

Wnnel Cigara, Astra, Ranger, Vigor, European 2005 ve Business Clup markah sigaralar uretiyor.

Prestige,

Imperial Tobacco Manisa Organize
Sanayi Bolgesi'ndeki tesislerini 50
milyon Euro yatrrtmla 2005 Yhnda
faaliyete geqiren lngiliz Imperial Tobacco, Turkiye pazarlna West, Davidoff ve Maxim markah sigaralan ure-

Ege Serbest Bolgesi'ndeki

Altadis Libya lideri Muammer Kaddafi'nin manevi oglu Tarek Kautini'nin
tesisini
ortakhEyla
Fransrz-lspanyol
devralan

kurulan Altadis, sigara makineleri

veg, Ukrayna ve ingiltere'de i-rretim tesisleri bulunan grubun dunya gaprnda

ureticisi ispanyol MTS ile burayr Afrika
iilkelerine ihracat yapacak bir merkeze donugturecek.

1 1 bin gahqant bulunuYor.
Turkiye'de hangi girketler faaliyet gos-

siGARA YASAGI

sigara qirketi Philip Morris ile Sabancr

-: :: - -::--:::'
Fabrikada uretirn \a: :-: -*:yacak. Gallaher in sa'-l:. : : :

ingiliz British American Tobacco

yeni sigara markalarl grkaracak' Avus-

teriyor. Philsa Diinyanrn en buyuk

s

rekarelik ug ayrr binadan olugan fabrikada dakikada 10 bin sigara uretiliyor.
British American Tobacco Tire Organize Sanayi Bolgesi'nde KoE Holding
ve Sunel Tutunculirk'le ortakhk yaparak 2002'de tesisini faaliyete gegiren

tiyor.

Cumhuriyeti, Kazakistan, PolonYa,
Romanya, Rusya, CuneY Afrika, is-

.

Winston ve Monte Carlo sigaralarl
irreten fabrika, toplam 745 binmetrekarelik bir alana kurulu. 45 bin met-

Cut, Sobraine, Sovereign, Hamlet ve
OId Holdborn gibi tanrnmtg markalar
bulunan Gallaher, Turkiye pazan igin

turya, Kanarya Adalart, Dominik

sisini sigara ::s

(JTl) bunyesine katrlan fabrika. '99i
yhnda irretime geqti. Camel. Saler--

Holding'in ortakhgryla 1991'de kurulan Philip Morris Sabancr Sigara ve
Tutun Sanayi A.$.(Philsa), Torbah'da<i tesislerini 1992' de faaliyete geEirdi.
200 milyon dolan agan yatrrtmla kuru.a: bu tesiste Marlboro, Parliament,
' r'e Chesterfield markalart ureten
""
?:.;lsa. Tiirkiye'nin de en biiyuk sigara
-..:<eii oldu.

,a:ai

iEROCTTEN

SOGqTORMU
QehribanOGHAN

4Mart 2006 HURRIYET GAZETESI
Sigaraya yasaklar getiren yasanln
onumuzdeki hafta Meclis'ten gedmesi bekleniyor. ibadethane ile bahgelerinde sigara yasaltntn uygulanacak

olmasr AKP'lileri endigelendirdi'
AKP'li Resul Tosun'a gore bahgedeki
sigara yasalr kigiyi ibadetten sofuta-

Tobacco RJR Nabisco Holding
:=:::a!esi ile 1992 yrhnda Torbalt'da
'.2r.:'.tna baqlanan ve 1999'un Mart

bilir.
SIGARA kargrthfiryla tantnan Bagba-

.';...ca Japan Tobacco lnternational

teklifinin bir an once yasalagmast igin

kan Tayyip Erdogan, sigara

Yasagr

lg
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rUnix scspsuni
oenxgt6i
eSLTEili

Meclis'te lrulise bagladr. AKP Genel
Baqkan Yardrmcrsr Reha Denemeg'i
gorevlendiren Erdofian'm talimatryla
teklifin TBlvlM'deki gorugme takvimi
hrzlandrrrldr. Pazartesi giinu AKP MYK'
srnda gundeme gelecek olan teklifin

SIGARAODENEGI
Bu mucadele iEin her yrlMilli Egfim

oniimuzdeki hafta yasalagtrrrlmasr

verilecek.

ocalCa tahsil edilen 38.4 milyon

planlanryor.

Sigara, yetkili sahcr olan yerlerin dlgnda otomatik makinelerle, telefon,
televizyon ve internet gibi elektronik

YTLtkOTVyle birlikte

SIKITAKiP

Aralannda Htisrev Kutlu, Mahmut
Durdu, Avni Dofan'rn da bulundulu
tiryaki bakan, danrgman ve milletvekillerini takibe alan Bagbakan, Mec-

@ece

ocakta sigara, alkollu igkiler

ve kolah gazozlar igin toplam 1 milyat

Bakanhlr ve Saghk Bakanhir butge+
ne yeterli odenek konacak. Tahsil edi-

461 milyon YTL'lik Ory

len idari para cezalanndan da sigarayla mucadele igin bu bakanhklara pay

YTLlik Icsmi tahsil edildi.

ortamda satrlamayacak.

tafraHt<uk

ettirildi ancak bunun 681.7 milyon
2005
yrlmdan tahakkuk ettirilen ve bu yl
soz konusu ka-

lernlerden ocakta yaprlan Ory tahsilatr 9O0 mityon YTL'ye ulaqtr. CeEen
yl ocakta 593 milyon YTL'lik tahsilat

Lokanta, kafeterya, birahane, kahvehane sahipleri sigara igenlere alil ay

yaprlmrgtr. Bu

lis'e her geldiginde sigarayla gordugu

iginde ayn yerler yapacaklar. Bu yerle-

51.8 oranrnda biiytime gosterdi.

tum milletvekillerine brakmalarr telkininde bulunuyor. Bagbakan'rn bu

yapamayanlarda sigara tumden

ri

yasak o_lacak.

rastlanmayan bir gekilde 'hukumet
temsilcisi olmadan' bagladr ve dort

ILK GUVENCEYI O VERDI
Agrkhava konserlerinde ve ozellikle
futbol maElarmda sigara iEilemeyecek, iqenler iqin ozel alanlar olugturulacak. Sigarasz statlar iEin ilk giivenceyi maglann $tikrii Saragollu Stadr'nda oynayan Fenerbahge'nin Bag-

saatte tamamlandr.

kanr Aziz Yrldrnm verdi.

ENDigELENoinpi
Cami, kilise ve havralar ile bahge-

Yrldrnm Adalet Komisyonu Bagkanr
Koksal Toptan'a Awupa'daki statlarda
sigara igilmedifiini ornek gostererek,
"Biz de bunu safrlamayr taahhut ederiz" dedi. Statlarda oluqturulacak ozel

telkinleri kabinede etkili olmug, 23 kigilik kabinede sigara iEen uE bakan
kalmrgtr.

Adalet Komisyonu'nda ele ahnan teklifin goriigmeleri, TBMM tarihinde pek

lerinde de sigara yasalrnrn uygulanacak olmasr AKP'lileri endigelendirdi.
AKP'li Resul Tosun istanbul Fatih Ca-

mii bahgesinin biiyuklufunu ornek
gostererek, ibadethane bahgelerinde
sigara yasafmm kigil ibadetten so-

{utabileceline igaret etti.
Yaprlan son deligikliklerle sigara yasalmrn dikkat qeken bazr hiikiimleri
soyle:

Sigarann zararlarryla uE koldan mucadele edilecek. Milli Egitim Bakanhlr

sMl toplum orgutlerinin goriiglerini
alarak sigara dumanrna maruz kalmanln olugturdufu salhk riskleri konusunda genEleri ve Eocuklan bilgilendirmek igin m0fredat haarlayacak.
Saghk Bakanhlr sigaranrn brrakrlmasrnr ozendirici programlar ile ilag ve
tedavinin ulagrlabilir olmasr igin Eahqma yapacak. Radyo ve televizyonlar
ise ayda en az 60 dakika sigara zarar-

lan konusunda program

yayrnlayacgk. Bu programlar Safhk, MEB,
RTUK, Tuttln Ust Kurulu, bilimselkuruluglar ve sivil toplum orgiitleri tara-

frndan hazrlanacak. RTdK de yaynlan slla takibe alacak

alan dryrnda sigara igene 50 YTL ceza
kesilecek.

TiFffAKiFriH Brrrqetm r{ATKrsr
BUY(tr(! ffiMartz(XE
EVRENSEL
Turkiye'de saylarr 17 milyon olarak
tahmin edilen sigara tiryakilerinin butEeye ozelttiketim vergisi (OTD olarak
ayltk katkrsrnrn 685 milyon YTL' yi buldulu belirlendi.
Maliye Bakanhfir'ndan edinilen verilere gore bu yl ocakta sigara ve difer
tutun urunleri.iEin toplam 938.9 mil.
yon YTL'lik OTV tahakkuk ettirildi.
Soz konusu tutarrn 686 milyon YTL'lik
hsmi ise tahsil edildi. Ocakta alkolu
iqkiler iqin tahakkuk ettirilen Ory ise
210.9 milyon YTL olarak gergekleqti.
Tahakkuk eden bu tutann da 166 milyon YTL'lik ksmi tahsil edildi. Kolah
gazoz ve alkollu igkiler iEin tahakkuk
ettirilen OTV ise 312 milyon YTL olarak gergeklegirken, yaprlan tahsilat ise
sadece 10 milyon YTL'de kaldr.

yl ocakta yaprlan tahsi-

lat geEen yhn ayni ayrna gore yrizde
Diler OTVvergileri
Bu arada ocakta akaryakrttan tahsil
edilen ozel tuketim vergisi tutan gegen yrhn ayri donemine gore sadece
yuzde 1.5 oranrnda artarak 1 milyar
464 milyon YTL'de kalrrken, motorlu
taqrt satrglarrndan ahnan OTV ise yuzde 56.5 artarak 215 milyon YTL ola-

rak

gergeklegti. Dayanrkh ttketim

mallarrndan ahnan 6TV ise y0zde 52
artarak 41 . 1 milyon YTL oldu.

SinanDOGAN
03 Mart 2006 DUNYA GAZETESI

Lirbnan asrlh igadamr Ali Tarek Kauti-

ni'nin Fransa'da tutuklanmasrndan
sonra Kautini Tobacco'nun hisselerini
devralan Telefonica'nrn ortajr ve bankacr Don Pedro Cortina, Ege Serbest
Bolgesi'ndeki tesisleri 12 milyon dolar
yahrrmla sigara uretimine haar hale
getirdi. Tesaduf eseri girdifii sigara

sektorunde yatrnmlarrnr biiyutmeyi
planlayan Cortina, ilk etapta Afrika ve
Uzakdofu'ya ylda 85 milyon dolarhk
sigara ihrag edecek.
Ispanya ve Latin Amerika'nrn en buyuk iletigim girketi ispanyol Telefoni-

ca'nrn ortafr ve bankacr Don Pedro
Cortina, Turkiye'de sigara uretimine
soyundu.
Verdigi borg para kargrhfrnda Kaddafi'nin manevi ofluAli Tarek Kautini'nin
Ege Serbest Bolgesi'ndeki tesislerini
devralan ve tesisleri sigara iiretimine
haar hale getirmek iEin 12 milyon dolarhk yatrnm yapan Cortina, Hint tu-
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teren, sigara

hangi bir faa[eli olnapt Don hdro
Cortina. TurkiFyi sigra iuetimi ve ticaretinde uluslararasr bir kopri.i yapacak. Yahnm Eahgmalan buyuk olEude
tamamlanan tesisin uretime gegmek
igin i.iretim izni verilmesi bekleniyor.

Sigara sektorunden uzmanlar, giiElu
finans kaynaklanna sahip olan ve Ege
Serbest Bolgesi gibi stratejik

bir bolgede tesis kuran Cortino'nun
sigara sektortindeki bolgesel tabloyu
deligtirecefiine iqaret ediyorlar.
Kautini tutuklanrnca fabrikasr el defigtirdi. Don Pedro Cortina'ntn sigara

sektorune girmesi, tamamen tesadirf
eseri oldu. Libya Lideri Muammer

Kaddafi'nin olluyla yakrn arkadag
olan iqadamr Ali Tarek Kautini, 2003
yhnda Yunanistan'daki fabrikasmm
yanlslra Turkiye'de de bir sigara tesisi
kurarak burada tireteceli sigaralart
Kuzey Afrika ve Ortadogu'ya pazaF
lamak iqin Kautini Tobacco qirketini
kurdu. Ege Serbest Bolgesi lfurucu ve
igleticisi A. $. yonetimine bagwurarak 2
bin 500 metrekarelik uretim tesisi ve

900 metrekarelik depo kiralayan l{autini, 2004 yhmn Nisan aynda de'
neme uretimine bagladr. $irketin yuzde f ini egine, yuzde f ini\funanh orta!rna, yizde 5 hissesini ise Ubyal bir
arkadagma veren Kautini, haklsndaki
gegitli suglamalar nedenile 2004 yhnda Fransa'da tutuklandt ve 7 ay tu-

tuklu kaldr.
Faaliyete gegemeyen girketin tiltunleri depoda Eiiriirken, girketin hisselerini alacaklanna kargilrk qegitli kuruluqlar dewaldr. En biiyiik hissedar ise

fabrikaya koydugu sigara makinelerinin bedelini tahsil etmek isteyen lspanyol makine ureticisi MTS oldu. Bu

srrada deweye Kautini'den alacall

olan Telefonica'ntn ortalr ve ispanya'da gahts bankast bulunan Don
Pedro Cortina girdi. llk etapta girketin
plyas3ya olan 4 milyon dolara yakrn
borcunu odeyen Cortina, daha sonra

le;s
-

Ennbnal, Afrika

=ari".aeq-ffr*P
-FTJM, |j|1|6ftl*y*

pazanna yonelik

ghErrnfar iEerisine girdi. Hindistan'n

-16r:

:rr.rosdb*b*Fainah,
ffi-*nffith-uuldu.AYn 25 lir H sitil-a tuetim kaPasiteiErladd.

6nde gelen sigara girketlerinden Golden Tobacco International\n Don
Pedro Cortina ile igbirlili yaparakAfrika pazanm hedef olarak belirlemesi

l-fint sigara girketiyle anlagma Bir yandan da uretilecek sigaralann lisanslanm almak igin gahgmalar bagladr.
Hindistan sigara qirketi Golden Tobacco Company (GTC) ile Panama
markah sigaralarrn uretimi iEin anlagma agamaslna gelindi. Kendi marka-

de dikkatEekiyor.

srnr da yaratan, bu konuda tescil iglemlerine devam eden firma, Turkiye'
de bazr firmalara ait sigara markalarlnt
uretmek igin de gortigmelerde bulu-

nuyor.
Bagta Afrika tilkeleri olmak tizere lrak,
iran gibi Ortadolu ulkelerine, Malezya

gibi Uzakdogu Asya 0lkelerine sigara
ihrag edecek olan firma ylltk 80-85
milyon dolar delerinde ihracat gerEeklegtirmel hedefl iyor.
Serbest bolgede kuruldulu igin yurtigine satrg yapamayacak olan firma,
serbest bolge mevzuatrndan dolayr
sadece ihracata yonelik Eahqacak.

Cegtifimiz gunlerde lzmir'e geldigi
belirtilen Cortina'ntn serbest bolgenin

getirdili avantajlan da kullanarak Ege
Serbest Bolgesi'ndeki tesisi gok sayda irlkeye sigara satan bir merkez haline getirmeyi planladrlr belirtiliyor.
Uretime geEmek igin him hazrltklann
tamarnlandrg tesiste sadece serbest
bolgede lretim iEin gerekli olan iiretim imi beldeniyor. Uretimin ve ihracahn baglamasna paralel olarak ttre'
tim kapasitesini genigletecek olan firma, 3 hat olarak kurulan mevcut iiretim tesisini de 8-9 hatta kadar

Erkar-

mayplanltyor.
Sigarada Afrika savaglart Cortina'ntn
sigara sektorune girmesi, bagta Afrika
olmakuzere Eegitli bolgesel sigara pazarlanndaki dengeleri de defigtirecek. Son yrllarda Afrika sigara pazan,
dugiikvergi oranlart, kaEak sigara trafifii, hrzla yukselen ttiketim oranlanyla
dikkat Eekiyor. Ozellikle ucuz fiyath sigaralartn pazar pap kazandrfr Afrika'da ingiliz sigara qirketi British Ame-

rican Tobacco'nun egemenlili

var.

Son birkag yldrr ise Philip Morris In-

TEKEL Yonetim Kurulu Bagkanr ve
Ozellegtirme idaresi Bagkan Yardtmcrsr Kazrm Qahgkan, son 3 yrlda TEKEL'in pazar payinda azahg gortildultnt ancak bunu durdurduklannt
sovledi.

Urun kalitesini arttrtp, dizaynlartnt yenileyerek, trrunlerde standardr oturtarak, bu azalst durdurduklannt belirten
Qalrykan, 2005'in Eylul, Ekim ve Kasrm aylannda, TEKEL'in pazar Pa)nnln
yuzde 38-38.5 oldufunu kaydetti. Qa-

hgkan, fuahk'ta bu oranln ytizde
47.2'ye kadar grktrlrm ifade ederek,
hava gartlarnrn kdttr olmastve nakliye

yapamamalarr nedeniyle Ocak 2006
igin bu oranr, yiizde 38-40 arasr beklediklerini kaydetti.
Qahgkan, bu azaltstn durdurulmastrun
bile'tciddi basari'1 oldufunu dile getirdi. TEKEL'in, 2OO1 kutulu sigarastnm, rakiplerine "agtk ara fark attrfirm"
kaydeden Qahqkan, 2001 sigarasmm,
pazardan yaklaqrk ytrzde 11 oranlnda
pay aldrlrnr vurguladr.

oe'n iiir*
Tekel'in stoklannda 323 bin ton

tiittin

stoku bulunmastna ralmen 2006 Ythnda tekrar ti.itijn ahnmasl iEin yasal
duzenlemeye gidiliyor. TBMM Plan ve
BtitEe Komisyonu'nda onceki gun kabul edilen yasa teklifi ile Tekel, 2005'te
sozlegme imzaladrfrr ureticilerinden
aynr miktar ve aynl fiyata tekrar ahm
yapacak. Bu durumda Tekel, 47 bin
ton daha ttittin alacak ve273 milyon
YTLodeyecek.
Tekel Yonetirn Kurulu Baqkant Kaam
Qahgkan,,tutun arzlnt devam ettirmek
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iEin

bole biryasal

dtizenleme yoluna

gidildigini belirterek, aksi takdirde
menge eksiklifinden dolayr sigaralann harman regetelerinin bozulabilecefini soyledi. Qahgkan, bunun yanr
srra yasal duzenlemenin "stokta olmasma rafimen ttitiin ahmr yapllmasr ha-

linde yoneticilerin sorumlulukla kargrlagmamasr" iEin.de glkanlmasr ge-

rektilini belirtirken, ahmn Tekel'in
mali kaynaklarrndan kargrlanaca$rm
soyledi.

Maliyetin altrna satilabilir
Tekel'in depolannda 2006 yh bagt iti-

bariyle 128.4 bin tonu idare stoku
(iiretim amactfa tutulan stok), 195.1
bin tonu da desteklerne olmak trzere
toplam 323 bin ton ttrtiin stoku bulunuyor. 50 bin tondan fazlasr stok fazlasr sayhyor ve satrlabiliyor. 2003 ylmda
ahnan bir Bakanlar l(rrulu kararma

gore, destekleme stoklannda bulunan ttitirnler gerektilinde maliyetinin
altma ihraE edilebiliyor. AKP Adtyaman MilleWekili Mahmut Goksu'nun
verdifi yasa teklifi, Tekel'in stoklannda bulunan idare stoku ttiti-rnlerin de
destekleme stoku ttittinler gibi gerektiginde maliyetinin altrnda sattlmastrun yolunu aEtr. Aynca stok olmasma
rafmen, 2006 yh iEin ahm yaptlacalt
diizenlendi. Bu durumda Tekel stoklanm eriterek yeniden ahm yapabilecek.

'Sipahi'geliyor
Qahgkan, aynca Tekel'de yeni urunler
iizerinde de gahgtrklannt belirterek,
yakrnda Maltepe ile.Samsun arastnda
yer alacak'Sipahi' adh bir sigaray pi-

yasa stireceklerini kaydetti. Artrk Birinci sigaras tiretmediklerini, bu sigalaya talep de olmadrlrm belirten Qahqkan, "20 yrl boyunca yetecek Birinci
stoku var" dedi. 2005 eylul, ekim ve
kasm aylanndaki yuzde 38'lik pazar
paytnm arahkta yuzde 41'e grktrfirm
anlatan Qalqkan, azalqtn durdurulmasrnl ise bagan olarak niteledi. Tekel'in 2005 yrhnda 378 milyonYTLzaran var. 2006 yhnda ise zarann 330.8
milyon YTL'ye gerilemesi bekleniyor.
Tekel'in ayrrca 19 Ocak 2006 tarihi itibarile de gecikme zammryla birlikte
620 milyon YTL OzelTuketim Vergisi
(OTg borcu bulunuyor.

';,;,

';'1:;;:.:

156 bin iireticiyi ilgilendtuitr
Tiirkiye'de 2005 tirtin Yth ifter}h
yaklagrk 255 bin aile ttittin ziraari 1
ufiraqryor. Tekel, bu trreticilerin 156
bin tanesi ile "Tutun Uretim ve AhnSatrm Sozlegmesi" imzaladr. $imdi
aynr 156 bin aileden 2006 ylmda bu

zim i$miz olmaz. Oyistemeye geldiklerfoxle onlart yantmzdan kovacafz"
@t tepkilerini dile getirdiler.

yasayla 2005 yhndakiyle aym oranda
ve fiyattan ahm yapabilecek. 2005 ythnda 47 bin ton t0tun ahndr. 2006 yrlt
$ubat-Mays aylan arasnda ambarlanacak. dreticilerin 2006 yrh uriinleriyle ilgili olarak tarla hazrrhklan $ubat
ayrnda baghyor. Yasa teklifi de bunun
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2IXI6 SABAH GAZETESi
F'tamulleri ve Alkollti iEkiler

Piyasasr Duzenleme Kurumu

25.03.2006 Ewensel

GAPDK) kaynaldan tarafindan gtkanlan yonetrnelilde, 1 senelik gegig donemi belirlenmigti. Ttrtun Kurumu
kaynaklan bu nedenle en az 6 aYhk
siire sonrastnda uyanlarrn etkili olup
olmadllrnln yorumlanmasr gerektigi
trzerinde duruyor. 1 Ocak 2006' dan
itibaren sigara ve tiitun mamullerinin
iizerine konulan 14 ek uyarl soyle belirlenmigti:

Tek Grda-ig Sendikau, Zraat Miihen-

2- Sigara iEmek damarlan trkar, kalp

disleri Odasr izmir ve Manisa $ubesi,

laizineve felglere neden olur.
3- Sigara iEmek oliimctl akciler kanserine neden olur.

iEin Erkartrhyor.

1

Tiittin dreticileri Sendikasr, Krrl<afag
Ziraat Odasr ile Ttitiin Thnm Satrg
Kooperatifleri'nin duzenledikleri ve
onceki giin gergeklegen ttitun mitingine yrizlerce kigi kattld.
Ttit0n Eksperleri Derneli ve Maden-ig
Soma $ubesi'nin de destek verdi$i
mitingde, Tut0n Tarrm Satrg KooPeratifi KrrkalaE $ube Baqkant, Tutun
Sen Genel Bagkant, Ziraat Odasl izmir

$ube Bagkam ve Ttittin Eksperleri
Dernefi Genel Bagkant birer konug-

-

Sigara igenler geng yasta oltr.

4- Hamile iken sigara igmek bebele
zararverir.
5- Qocuklan koruyun: Dumantnzt on-

larasolutmayn.
6- Saghk kuruluglan sigaray brrakmada size yardtmcl olabilir.

7- Sigara iEmek ytiksek derecede ba-

lrmhhk yapar, baglamayn.
8- Sigaray brrakmak oliimcul kalp ve
akcifier hastahklan riskini azaltrr.

mayaptrlar.

9- Sigara igmek alrrh ve yavag bir

Yaprlan konugmalarda "hukumetlerin
IMFve DB giidiiml0 politikalart sonu-

olume neden olabilir.

cu grkardrklart yasalarla tartmsal yapr-

nuzdan ve ...........'den yardtm isteyin.
(Yardrm istenecek saflrk kurulusunun
telefonu, posta,/internet adresi, Saghk
Bakanhlr ve Kurumca belirlenecek-

mrzr defigtirdikleri,

6 milyon ttitiin

irreticisini igsizlile ve aEhla mahkum
ettikleri" belirtildi. Qrkarrlan tutiin yasasrndan sonra ureticilerin uluslararasr dev girketlerin insafrna terk edildiginin alh gizen konuqmacilar, '7\rtrk
bu duruma dur demekigin seslerimizi
daha fazla yukseltmeliyiz" dediler. Aynca konugmalarda, egit gartlarda rekabet ortammrn saflanmas, Yabancl
sigaradan daha fazla, yerli sigaradan
daha az vergi almmasr gerelctifi belirtildi. Srk srk "Tekel vatandr vatan satilamaz" sloganlannn atrldrfr mitinde,
irretici koyltiler "Gkeli satanlarla bi-

10- Sigaray brrakmak iqin doktoru-

tir. )

11- Sigara iEmek kan aktsmt yavaglatrrve cinsel iktidarsrzhla neden olur.
12- Sigara igmek cildin erken yaslanmaslna neden olur.
13- Sigara igmek spermlere zarar vererek do$urganltfir azaltrr.

14- Sigara dumarunda benze, nitrosamine, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yaprcr maddeler bulunur.
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'erlerini korudu'

l=-= ' ---.:a iaprian segimlerde yo-:, -- i.-:,irrdaki firmalar yerlerini
':. ,:-- Ege Tiitun lhracatgllan Birlili
':::etirn Kurulu Alliance One Tutun
r-q. Boromik Tutun A$. Ozege Tutiln
\$. Sarper Tiitun A$,Socotab Tutun
A$, SunelTuttin A$, TTL Ti.rttin A$,

TekelA$, TezolTutun A$ firmalanndan olugtu.

TEKEL YENi GENEL MUDqRUYLE

ALKIQLANACAK
iwrzAATfl

BiR

KOZMiKTdRK-OZEL
Son yllarda olumsuzluklarrn on plana
grktrgr Tekel'de yaganan yonetim degi-

bagladt'
Arrkan,
Fahri
Kurumun Yeni mudilru
stfirlaborcunu
1.3 katrilyonluk vergi

giklili etkisini hissettirmeye
dr.

15 Kastm'da eski Mudtir Sezai Ensari'nin yerine igbagrna gelen Ankan klsa
siirede farklnr hissettirdi. Arahk ay or-

talartnda 1.3 katrilyonu bulan vergi

:- "-.:a-- :---.-=;::e 60
milyon kiicc:a':-.= -:r -:,:li:. C-nxu
bu ytlrn ::.a...=- =:. ;=:-- = - : ' '-a

ruladt.
Cenel Mudur, oryantal de harman gaItqmalanntn yanl slra blended grubu
kutulu sigara iiretimi faaliyetlerinin
sonuglanmaya yaklaqtrgrnr da belirtti'

:- Sli'€SITIe

yaprlmrgtt.

aqacak" dedi.

Halen Makedonra. B-,;a:-.:a:-. \;nanistan gibi Turki5'e\e ri.i'r-<- *-ielerde gark tipi

tiitln

uretimi

clc*!'::

belirten Ozgener,'Qin. Hincista:'
Tayland gibi iilkeler de 4-5 yrldrr iz::ir
tipi ttitiin uretimi yapryorlar. Bu konu-

\ardtmctsr Atakoy Marina ve Yat lglet-

meleri A$.'nde Denetim Kurulu
uyeligi 2002-2003 Bag HesaP

Uz-

mani,gr 2001-2002 HesaP Uzmanhlr
2000-2001 1 YrlYurtdrgr Gegici Gorev
(ingiltere) 1999-2000 Bogg-zlgi. Ku-

i-r-ta. VD.

Bagkanhgr 1997-1999
Nuruosmaniye VD' Bagkanhgr (DetaEe olarak) 1993-1997 HesaP Uzman-

tiar t ggO- t gg3 Hesap Uzman Yardtmciirgr Halen, TEKEL A.$. Genel Mirdiir
qoievinin yant slra, Reytek Tutun San'
ie Tic. AS. Yonetim Kurulu BagkanhQr
gorevlerini de surdurmektedir.

T.C. Resmi Gazete
ll

-,'@

Batbakanhk
\'levzualr Celigtirme re Yalrn Cenel l\4iidiirliliince \atunlantr

TCiTdN, TdTdN MAIVIULLERI, TUZ VE

- 1.3 trilyonu kaPattt.

borcu geqen hafta itibariyle srfirlandr'
Bu icraat yeni yonetimin eqine ender
rastlanan bir baganya imza atmast
olarak degerlendirildi.
Cenel Mudur Ankan, Kozmiktiirk Yonetim Kurulu Bagkant Hakan $anlt-

ne 84 mii'r:- -- ::::*

2003-2005 Tekel A.$. Genel Mudur

REKORA

geh.'":: -::.: -,a:-. --::si olarak
dufUm :,,-=-:= : - =:- ::..',of. BOY----.:':*i-llne alle giderse .,';.:.
ternatif e.a:- -,: l:-i.-a::<. SiParigler aza.a:= :.), 1--'-:: --'€''a:slyacak. Ureticl-,.: ,::-,: -. -: l:.::atlarda
yuzde 20 c,-i*:::'- .,, ..- l=:en se-

na

DAHA OXCN BULUNDUGU
GOREVLER:

tirrk'un konuyla ilgili sorusu iizerine

vergi borcunun kapattldrgrnr do!-

ALKOL ISLETMELENI GENEL MU'
nCiNI-CiGCiNCiN YENiDEN YAPILANDI-

RILMASI iIT TCTCIN VE TqTUN MAMULLERiNiN Onerimine, iq vE DIE
ALIN{ VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HUK.
;rruNDi xnnanNnMEDE DEGiQiKLiK

YAPILMASINA DAiR KANUNA BIR GE.

qici rqeoor EKLENMESi HAKKINDA
KANUN

| - 31712002 tarihli ve 4733 saylt
Kanuna aqagrdaki gegici madde

MADDE

eklenmigtir.

MADDE 4 - Tiitun, Tirtirn Mamulieri, Tuz ve Alkol iqletmeleri Anonim
de$irketi, ulke genelinde trrirn..arztmn
vamhhgrm sallamay ve yerli tirtunden yaorlan iiqaralartn harman reEetelerinde
kullanr la"n ttittin geqitlerinin gelece$ini giivence alttna almay teminen, 2005 0run
yh igin sozlegme imzalanan ureticiler ile
anrlan ytda iozlegme yaprlan miktarlan
agmamak koguluyla 2006 ve 2007 urtrn
yilarr iEin tutiin iretim ve altm-sattm soz-

cEcici

legmesi imzalaYabilir'

Sirketin stoklannda bulunan ihtiyaq fazlast
idare stoku tut0nler, destekleme stoku ttitunlerin satrgrnda uygulanan usitl ve esaslar dahilinde satrlabilir.
Bu Kanunun 6 ncr maddesi kapsamtnda
qercekle$tirilen t0tun satrElarrnda Kurum-

vaprlan "tescil, gelir vergisi uygulamasl' baklmrndan ticaret borsalartna
tescil hiikmiindedir."

ARIKANKIMDIR?

ia

10.09.1968 yhnda Bolu'nun Yrlrlca
iiqesinde dofdu. 1989 yrhnda lstanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Kamu Yonetimi Boltrmunden

MADDE 2 - Bu Kanun YaYmr tarihinde

mezun oldu.

35

ytir0rluge girer.

i{ADoE

-s - nu Kanun hukimlerini

Bakanlar Kurul u Yt rtttir.
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. 17 Subat 2006

.

tarihinde Dernek Genel Sekreteri Sabahattin Batur ve Kalite Kontrol $ube Mriduru Ruhi Onen
Alliance One'a ait tesiste Reytek iEin
yaprlan Virginia tutunlerinin iglemesinde gorev alan uyelerimizi ziyaret

lO

llat

2O06 tarihinde Yonetim Ku-

rufu qErrrL Kemal Ersoy SOZER,
EgeTv&fdyrnlanan Ege Finans adh
progrilE canh olarak katrlarak Tiit0n
iiretkbi ve T0rk Ttrtunculugii hakkrnda gtncd trilgileri kamuoyrna aktar-

ederek yapilan faaliyetl€ ilgili bilgi
Ayl tarihte Dernek Bagkanr

mqhr.

almrgtrr.

.

Yrlmaz TEKAY Tekel Genel Muduru
Sayn Fahri ARIMN'r ziyaret ederek

meslektaglanmzm sorunlarrnr iletmigtir.

'21

$ubat 2006 tarihinde

Tek Grda-ig sendikasr Genel Sekreteri
Sayrn MecitA,llAQve Demek Bagkam-

mz Vlmaz TEMY

bagkanr

Yrlmaz TEKAY Tekel Yonetim Kurulu
Bagkam Sayn Kaam QALIgKAN\ te-

AKffiIYMH

destef i istenilmigtir.

.

$ubat 2006 tarihinde Turkiye Ka-

mu-Sen ve Turk Enerji-Sen Genel
Bagkanr Bircan Al{llLDIZ'rn izmir'de
yaptrfir toplantrya katrlan Dernek Ge-

ALi, Genel Mtdur Yardrmcrsr Saun
Mustafa ERDOGAN, Genel Mtiirir
Yardrmcrsr Sayrn Ahmet Eray ATAI

rin ozliik ve sosyal haklannm iyilegtiril-

Pazarlama Genel-Muduru Sayn Adnan TOB GenelMtidurYardrmcnr Sayrn Mehmet OZYURT ve TekelYaprak
Tiitun Muessese Mtrduru Sayrn Enbiya SANCAK\ ziyaret ederek meslektaglanman sorunlarrnr iletmigtir.

Bircan Al{llLDIZ' dan destek sozu
alnmrghr.

'8 M.rt 2006 tarihinde Dernek Bagkam Yrlmaz TEI{AY Ankara'da iiyelerimiz Hakan BOZKURTRamazan UYANIK ve Hasan TiRyAKiOCltt ite 42O7
sayh yasa gahgmalan igin milletvekitlerini bilgilendirme gahgmasr yapmry-

3,dyesi Akgaabat,
Samsun, Bafra 19 Mays, Balhca Sigara Fabrikasr, Tokat, Tokat Sigara
Fabrikasr ve Erbaa'ya giderek son geKurulumuzun

ligmeleri iletmig tiyelerimizle gor0g

.

lardrr. Yine bu ziyaretlerde 23 Mart
2006 da kabul edilen 5478 no'lu tutiin, tutun mamulleri, tuz ve alkol igletmeleri genel mtidurlulun0n yeniden yapilandrnlmasr ile ti.ittin ve tiitun
mamullerinin i.iretimine, iEve drg ahm

ve satlmrna, 4046 sayll kanunda ve
233 sayh kanun hukmrinde kararnamede deligiklik yaprlmasma dair ka-

alryveriginde bulunmugtur.

nuna bir gegici madde eklenmesi
hakkrnda kanunla ilgili yolun lobi ga-

14 Subat 2006 tarihinde , TekelGenel

hgmasnda bulunulmugtur. Ankara'da
Tiirk-ig Genel Merkezinde Tek Grda-ig
Bagkanr Sayrn Mustafa TdRKEL ziyaret edilerek Tekel Eahganlann sorunla-

Miidiir Yardrmcrsr Sayrn Mecit KOeALi makamrnda ziyaret edilerek meslektaElanmnn sorunlan iletilmiEtir.

16 Mart 2006 tarihinde Dernek Bagkanrmz Yrlmaz TEKAY Tekel Genel
Mirdurti Sayrn Fahri ARIKAN'r Genel
Mtidrir Yardrmcrsr Sayrn Mecit KOQ-

nel Sekreteri Sabahattin BATUR ve
uyemiz Recep QAKMAK tarafrndan
Tekel'de Eahgan memur ve eksperlemesine yonelik Eahgmalar igin Sayn

. 6- 1 0$ubat 2006 tarihlerinde Yonetim

ziyaret ederek,

piya-sada yaganan Tekel iirunir olan
siga-ralarm askeri birliklerde dalrtrmr
ile ilgili sorun iletilmig ve bu konuda

lefonla arayarak, meslektaglarrmzln
sorunlannr iletmigtir.

'23

15 Mart 2006 tarihinde Milli Savunma
Bakanr Sayn Vecdi GONdL'u, Van
milleWekili Sayn CDneyt MRABIYIK,

rr

irdelenmigtir.

.23

Mart 2006'da KrrkalaE'ta yaprlan
Ttrtun Mitingine Dernek Yonetim Ku-

rulumuz ve uyelerimizle katrlarak destek verilmig ve Baqkan Yrlmaz TEKAY

mitingte konugmacr olarak yer almlgttr.

'

28l4arI2O06 Sah gunu izmir'de Avru-

pa Komisyonu Turkiye Delegasyonu'nun ev sahiplifiini yaptrfl "AB'ye
katrllm: Ti.irkiye'de tanm ve krrsal
alanlar iEin perspektifler" baghkh
uluslararasr konferansa Dernelimizi
temsilen Baqkan Vlmaz TEKAY ve
Antropoloji Doktora Olrencisi Ebru
MYAALPkatrlmrgtrr.

.31 Mart 2006 tarihinde

istanbul'da

yaprlan Tekel Qahganlan Vakfr kongresine Bagkan Yllmaz TEMY katrlmrgtrr.

TUTUN EKSPERLEBI
DERNEGi
BULTENI

2.Kyamet giinu butun oltlerin toplanacaklart ver. - Bir orkide cinsi- Edebi-

yatta yahn ve sussuz anlamtnda bir

BULMACA
6

10 11 12 13 14 15

kelime.
3. Vietnam kralhk hanedanr - Bir geyin
niteliklerini ovme - Radyo veya televizyonda haber sunan kimse.
4. Tutilndeki mavi kuf hastahgrnda
yaprak uzerinde kuf tabakasr olugturan kuEuk yazhk sporlar - Tagtan yapt
lan, kemerli buyuk kopru
5. Haksrz olarak altnan mal - Halk
dilinde surme - Akci!er.
6. Ticaret gemilerinde tayfalarrn bagl
- Kug vb. hayvanlann sindirim kanalla-

n

uzerinde bulunan kash, ofutucu

mide.

7. -liopikal bolgede yetigen bir tur

afag --Demirin sembolu - Ayak - Asaf
Halet Qelebi'nin unlii bir giiri.

8. Bir freeware argivleme Programl Bir grda - Apr turden olan ogelerin

10

karrgtrnlmastyla olugmug.

11

su
tanrrsr - ilk gosteri - BorE olarak altnan

9. Eski Sumer inantgtna gore

veyaverilen gey.
10. Tutiin yapraklarrnda anormal bir

12

sarrmtrrak renge yol agan bir bitki
hastah gr. -Laboratuvar iqlerinde yarar-

13

14
15
lngiltere arasrnda bir ada.

$erdretTEItu

TEKEL BalatgkY.Tlglr ltud. Yrd.

8. Klasik Tiirk muzifinde bir usul. Grinqin babgrnda 12'Yi gosterecek

verilen ad -:ozma. feshetme.
2. Dramatik ve lirik balamdan yuksek
bir anlatrm gucii olan afirrbagh hava Bir tur ufak, yagh ve tuzlu simit - Bir
nota.
3. Rusqa'da evet - Doflru boynuzlu koyunveya keEi -Yumurta hucresi.
4. Duman kiri - Agrr davranma, geciktirme. - Praseodimin sembolu - Vak-

tinde krhnmayan namazt veya tutulmayan orucu sonradan dini kurallara
uygun olarak yerine getirme.
5. Gemicililcte ana yelkeni yelken dire-

ginin tepesine dogru geken halat Degiq, trampa - Delerli bir kaEt.
6. Tantahn sembolir Gemileri, farkh
iki su duzeyinin birinden obtrune agrmakiginyaprlmrg ara havuz - Tiitunde
mantari bir hastahk.
7. Cerevan - ilac, merhem - irlanda ve

kume durumunda, tabanr da Eo[u

9. Tarihte Yemen civannda Yagamlg
bir kavim - "Htrsz", "Giig bolgesi" ve

esmer bulut.
12. Kimi mantarlarda ureme organlObuslerden, bombalardan korunmak
iEin yerin altma kazilmrg siper - Yaban-

rolleri ile tanrnanMalikon adh aktor.
10. Ayakkabt trzerine giyilen kauguk-

13. Halatrn orselenecek yerine tel
veya sicimle yaprlan sargl - Urkme,

biqimde ayarlanan saat.

SOLDATISAG.fu
1. Tarlaya baz 1em bitkilerinden sonra tirtun dihlmesi halinde yaprak damarlart arasrnda agrk renkli daireler
geklinde goriilebilen tutun hastahgrna

lanrlan her tiirlu araq ve geregleri mikropsuzlagtrrmak igin kullanrlan basrnqh buhar kazant.
1 1. Yanlq -dst bolumleri bembeyaz ve

"Karanhk Sokaklar" adh filmlerdeki

tanpabuE -A[zrsrkrlk.
1 1. Bir birlile verilen ve altzdan aQva
butun askerlere yaylan emir -Norvegli
kaqif Heyerdahl'rn papiriisten yaptrdr
gemininadr.
12. Rize ve Eevresinde ineklerin yedi-

kez yatay ve

cl.

titreyiq.
14. Sadist - Defiirmen kanadr

hm, caka.
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YUKARIDANA$AGIYA:
1. Tombeki tuttinu ureten bir tiretim
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BULMAcANTN cEvABl

1 2 3 4 5 6 7 8 9',10 11'12 13 14 15

14. Agabey - At uretilen giftlik- Cinsiyet.
15. Tutunlerde tav miktarrnrn kendililinden artmast - Kazt semirtmek igin
verilen mtstr unu.

AQtz.

dayanmayan - Onerme.

oi. vaoraqt qeni$ ve sert bir ota verilen
Ia: Oahi c-ok l;erilerin kullandrgr bir

galgr aleti -(ap.
13. Dua - Bira yapmak igin gimlendirilip kurutularak hazrrlanmry arpa - Qa-

-

15. Kanun, kural, manhk olgulerine

A

A

F

T

o

P

R
R

TUTON EKSPEHLERi
DERNEGi
BOLTENi

:lTFf

Cordes yaprak Tutun iEletme
gaLgan mestektagrmrz

1"li,our,yg.r"de.
yaEar lSplR ile
/"renmet
Nurdan hanrmrn
krzr Alya 1.9.08.2005 tarihinde
dijntut;

gelmiqtir. iSRiR
Eiftini

tuttal Alyai ya

saghklr uzun bir yaqam dileriz.

C.B U Tutun Eksperleri yO.
Ogretim
gorevlisi meslektaqrmrz Totga

ZOR"Bn ite

rvreryem hanlmtn ktzt Nisanur
Hawa
04.01.2006 tarihinde dunyaya gehistir.
Z9|.BA qiftini kutlar, Nisanur Hawa,-ya

salhkh uzun bir yasarn dilenz.

S:.:un yaprak Tut0n isletme
lvtudUrlugunde
EalrEan meslektaqrmrz
Temel KURT ile Oznur hanrmrn
krzr Ece
Nur 20.01.2006 tarihinde aUnyaya
ge*i
migtir. KORT Eiftini kutlar; e"L
tfurl u
sa!lrkI uzun biryaEam dileriz.

I|IEI

_______-____o--

Alliance One Tutun A.$.'de qalgan
mes_

rektastmtz Ilker
QELIK ile Dilber hanrmrn
KJzrart tkin 13.02.2006
tarihinde dInyaya

gelmigtir. qELiK
Eiftini kutlar, Ekin,'e

BULMACA ODULU

saghkL uzun biryagam dileriz.

CeEtisimiz saydaki bulmacavr

qozen uyelerimiz arasrnda

yaptr$rmrz

Batatqrk yaprak Tutun iEtetme

Itl|l
lvtudurlu0unde
qahgan meslektagrmrz

Mazhar OZCAN iL Fialide hun-,
oAu
Arda 20.02.2006 tarihind" dij";;;

gelmigtir. OZCaX
Eiftini kutlar,
sallrklr uzun bir yagam dileri ,.

Ard;i;"

kazanmrglardrr. Tebrik ederiz.

Bu saydaki

---------.-

bulmacayr dofru

gozerek 30 Haziran 2006
tarihine
kadar Dernek Genel Merkezimize
:.laghran 0yelerimizden iki kigiye
Necip HABLEMiTOGLU'nrn,.Mirti

yaprak Tutiin iEletme
IilEl Balatqrk qalrgan
muourluQunde.
meslektagrmrz
serman QETIN ile Miijdet nun,rn,n
tgtu

Cem 2i.03.2006 tarihlnde a.inyuyu

Eekilig sonucu Muzaffer

YILMM ve ismail OZ|<RX .,itber
nrn imparatortulun En
9RTAY||
yuzyrlr" lsimli Eserini
uzun

MLicadele de yegitOrdu Cemiveti..
isimli eseri hediye editecektir.

g"ul_

migtir. QETiN Eiftini kutlar, Cu.,V",ugi,kl,
uzun bir yagam dileriz.
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTE

N

i

"23 $ubat 2006 tarihinde Tiirkiye Kamu-Sen Bagkanr Bircan AKYILDIZ toplanfiundan"

*TEKEL

A.$. Samsun Yaprak Tiitiin lgletme Miidiirlilgil'ne ziyaret"
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#H*ffi#g rUriiru

6e-EGr rtiruN'Dr, 0RTHNTAT- yApRAx rtirtim
tglunmnsi vE in RACu-r DA

m[]grrni rnrmirui

AMASLANTR_
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