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Ulusal kurhrlug mticadelemizin baglangrct 19 Mayls ve iradenin kayttstz
oldulunun ilan edildipi 23 Nisan bayramlanmrzl kutlaml$
olmanm vermig oldu[u cogkuyla tiim meslektaglarrm va merhaba.
" Sciz konusu olan vatansa gerisi tefemlatttr" diyerek, dtinyada egi benzeri
goriilmemig bir milli miicadeleyi vatan sevgisi temelinde, do[ulusu bahlmt,
Tiirkti, kiirdii, Qerkez| Lazr, Alevi'si, Siinni'si manevi deferlerimiz etrafinda
ve tek yiirek olmamn bilinciyle kazanmasrm bilmig,ardrndan Atatiirk ilke ve
devrimleri ile kendisi igin yeni bir aydrnlanma siirecini baglatmtqtr.
Halkrmrz,kiiresellegme adr altrnda emperyalizmin s<imiirge haline getirmeye
gah$tlgl tilkemizde ; siyasi ve ekonomik tam balrmsrzhk, gaEda$ medeniyetler
seviyesi, daha gok demokrasi, daha gok insan haklan ve 6zgtirliikler,hukuhm
iisti.inliifii, laik ve sosyal devlet anlay$r gibi ttim yiiksek de[erleri bu aydrnlanma doneminde kendine qiar edinmiqtir.Bu ya$am bigimine kargr tehdit
algrlamast ya$adlgmda duygu ve diigiincelerini dile getirecek demokratik
zeminleri kendisi oluqturmuq, ilk defa genig katrhmh mitingler dilzenlemiq,demokrasinin zenginliklerinden ve gtizelliklerinden cirnekler sunmaslnl
bilmigtir.
Yaqadr[rmrz siireg adeta 84 yrlhk cumhuriyetin ve 60 yrlhk demokrasimizin
insanrmrzda y aruttrlr algrlama ve sahiplenme duygusunun gostergesidir.
Katrlrmct demokrasim izin daha dageli gmesi igin, sevgi, ban g ve demokrasi
qoleni iginde art niyetsiz olarak, her kesimin duygu ve diigiincelerini bu tiir
etkinliklerle ifade etmelerinin iilkemizin geleceli igin daha yatarlrolacalrna
qartsrz millete ait

inaruyoruz,

Dernek Yonetimi olarak meslekta$lammza doniik yeni kazanumlar elde
edilmesi noktasmdaki faaliyetlerimizi siirdiiriiyoruz.
Bu gahqmalaflmrzTanm Bakanhlr,Sa[hk Bakanhlr ve Qahqma ve Sosyal
Giivenlik Bakanhfr biinyesinde siirdiiriilmektedir.
Konu ile ilgili geniq agrklamalan yonetim kurulu iiyemiz Mehmet Emin
ASLAN'rn bu saymzdaki yazrsrndan ulaqabileceksiniz.
Tiitiin yasasr meclisin yolun gtindemi iginde Nisan ayr ortalatnda Plan ve
Biitge Komisyonu giindemine geldi.Derne[imizin de katrldr[r TBMM Plan
Btitge Alt Komisyonu 2 gtinliik qahgma sonunda raporunu hantladt.Alt
Komisyona gok rinemli de[iqiklikler onermemize rapmen gdriinen o ki,
kanunun ruhuna dokunulmadan, ozellikle 4733 sayilr yasanln tiitiin altm ve
satlmr ile tiitiin mamulleri tiretimi ve ticaretini diizenleyen 6' maddesinde
beklenen kiiklii defigiklikleri yapmadan gahgma tamamlanma iradesi igine
girilmektedir. Ancal son geli$melerden lqlEmda anlagilan yasa bir sonraki
TBMM gahqma donemine kalacaktr.
Sektoriimtiztin kamuoyu ile iletigiminde ve meslektaqlanmzm sesini
duyurmak noktasmda gok onemsedifiimiz dergimizin bu saysmda da gok
q.$itti konularda y azr v e bilimsel makaleleri bulacaksmz . Her zaman oldulu
gibi Mustafa Seydiofullarr'mn hazrladr[r Ttitiince'yi zevkle. okuyaca$mzt,
$evket Tezel'in haLrrlamrq oldu[u Bulmacayr gabucak gdziip blze
sdndereceEinizi umuyoruz. Meslektagl arrmrz;Btilent $anfuo Fatih Uznay, OzIan Nazlrri - H.ibrahim Qakrr - Hasan $iqik, Celalettin Qelik, Recep Qakmak
ve Hiiseyin imez' in yazrIart,Yrd.Dog.Dr.Metin oner'in makalesi, stileyman
Sanca'nin giiri ile- dergirnizi zenginlegtiren Dr. Ali Peksiislii, Yrd.Doc.Dr.
Serpil Oden ve Av. ttilay $zerman'm makalelerini sayfalanmrz arasrnda
bulacaksrmz.

Saygilarrmzla

YONETIM KURULU
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GUNDEM
2007, y{nda yapiacak olan Cumhurbagkanhlr segimi ve genel segimlerin, Tiirkiye'nin en onemli giindem
maddeleri olacalr yrhn baqrnda herkes tarufndaurr kabul edilmekle beraber, Cumhurbaqkanllr rsegimini
mlnln
giiniimiizdeki gibi bir loplumsal gerginlik noktasrna taqmacalr kimse tarafindan 6ngoriilmemiqti. ya'prlacuk
olu'
genel segimlerile var olan stkmfilann agrlmasrrunmiimkiin olmismr umut ediyoruz.Ak-si
takdirde iqsizlik, yoksulluk,
qegim stkmtrst gibi gerqek sorunlardan dolayr zaten gok zor gi.inler gegirmekte olan toplumumuzun, dahi dakaotik
donemlere girmesi soz konusu olabilecektir.

Jt]ln ilk geyrefinde Demek 9llak yaptrlrmtzonemli faaliyetlerden bir tanesi yerli sigaralarrn aleyhinde defigtirile:
OTV uygulamasma kargt Bagbakanhk'a karqt aEtrltmrz dava olmugtur. Dernelimizinyalnrzcaiiyeierinin Aelii, riir,
Tiitiirciilii[ii ile ilgili her tiirlii konuda inisiyatifkullanan bir yapr olmasr gerekliliginin gltitAigi sorumluluk ve 6ilingte:
hareketle soz konusu dava agtlmrq bulunmaktadrr. Beklentimiz, fnfUl, i-n diigiik?yatlive ozellikle yerli
tiitiinden ima
edilen sigara sattqlanna zararverenbuuygulamaya iligkin ytirtitmenin durdurui-u.rdrr.
Mart ve Nisan aylatnda srkga Ankara ziyaretiyapmamrza neden olan dnemli bir konu halen T.B.M.M.'de aolan Ttittin Alkol Piyasasi Kanun tasansr olmuqtur. Kendi goriiglerimizi sunma firsa:
bu.l!u!1mu,z komisyon toplanfilan, Cumhurbagkanhlr seqiminden dolayr askrya almmrgtr. Ancak ya$ana,
geligmelerden dolayr bu tasanrun artrk kadiik olaca[r ve yeni pailamento dcineminde giindeme
gelece[i anlagrlmaktadu

-

komisyonda beklemekte

TAPDK tarafindan hazrlanan "Tiittin Eksperlerinin Ve Tiittin Teknolojisi Miihendislerinin Gorev. yetki \-e \l;s,ek
Sorumluluklan ile itgili usul Ve Esaslar Hakkrnda yrinetmelik Tasiagr" iizerinde
Eahgmalanmu tamnmlanaral
Dernelimiz goriiqii olarak TAPDK'ya iletilrniqtir.
biiltende duyurdugumuz il Ozel idareleri'nde denetim g<irevi yapabilecek eksper i5ljldemr ile ilgrfi olarai
. 9:qt1Egl,
Bakanh$r
nezdinde giriqim yapiarak, Derne[imizin giirrigii yetkiti makamlara
fcilleri
_r-azrh olarak ula;rrnlmrqtu
Siirecin iqlemesine paralel olarakbunoktada fiili girigimlerimiz ievam etmektedir.

Mesleki kazartrmlarrmrzla ilgili..olarak, Tanm Bakanhfirna balh Koruma Kontrol Genel Miidtirliiliince yen
hanrlanmakta olan "Bitki Koruma Uriinlerinin Toptan ve Perakende-sahlmasr ile Depolanmasr
Hakkrnda y<inetmelik'
kapsamma ve "Zitai_Karantina Fiimigasyon Yonetmeli[i" 5.madde (g) fikrasrnda anrlan
meslek grubuna Tiirti:
Teknolojisi Miihendislerinin de ilave edilmesi igin bagvuruda bulunularik Dernelimiz goriiqii
ilgili kuruluqa iletilmi,
olup, aynca ZiraatMihendisleri Odasmrn da ilgili kuruma lehimize yazrh goriig veinesi
sallanmrqtrr. Bunlannyanr sr"
Qalrgma.ve Sosyal Gtivenlik Bakanhlrna baqwruda bulunularak y.nii"n tarnanaii| "I$ &;i[t
tb Gorerl
Mtihendis veya Teknik Elemanlann Gorev, Yetki ve Sorumluluklarr ile
Usul
ve
Esaslan
Hakkrnd,
Qahgma
Yonetmelikte" tiitiin teknolojisi miihendislerinin "ig Giivenlili ile Gorevli Miihendis,' olabilecekler
kapsamrna dahi
edilmesi talep edilmiqtir.
Bursa Yaprak Tiitiin igletme Mi.idiirltiliine bir makine miihendisinin atanmasr giindemimizde
onemli bir yer teqk
etmigtir. Bu konuyla ilgili olarak camiamzm duymuq oldufu rahatsrzhkYrinetim Kurulu
Baqkanl[r ve Genel Miidiirliii
nezdinde ilgili makamlara gerek gifai gerekse yazrh olarakbildirilmigtir.

Ozelleqtirme idaresinin gazetelerde yer alan beyanatlanndan, TEKEL sigara fabrikalarrmn
satrqr igin her tiirli
hazrhklann tamamlandt$r anlaqrlmaktadr. Yanr srra,
igi
yurt
ve
drgr
kaynakl
gruplarm
bazr
da TEKEL sigar;
;nul
fabrikalarrna ciddi olarak talip oldulu yine basmda yer almrqtr. Genel segimler
sonrasr olugacak yeni htikiimetin tavnn
gimdiden kestirmek miimkiin olmamakla beraber, 2008 yrhnda satrqa iligkin
bir basrnE olacalrm soylemek miimkiindiir
Bu agrdan meslektaglarrmrzrntanrdrklan siyasiler ile iletigimde bulunarak konu hakkrnda
bilgilendirme yapmalarrnrr
<inemli oldu[unu diiqtinm ekteyiz.

Oniimiizdeki siireg qok yonlii takibi gerektiren yo$un bir giindeme sahip olacaktr. Bu yo$unlufu aqmak adrna er.
<inemli gticiimiiziin orgiitltiliiltimiiz oldulunu hatrlatarak, tiim meslektaglanmzr
bu bilingle gahqmalanmva katk
koymaya davet ediyoruz.
Saygrlanmrzla.
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Giivenlili ile gorevli Miihendislik, Haqerelere Karqr
Ilaglama Usul ve Esaslan Hakkrndacinetmelik"te belirlenen Mesul Miidiirliik imkanr ve Fiimigasyon Operatorlti$i imkam meslefimizin kazanacafir yeni agilrm-

TUTUN TEKNoLoJiSi MUHENDISTTnI,

MirHENDisrir roRuesyoNLARININ
KENDiLERNp seGreorcr yBNi
Aql LTMLARA seH ip qrKt yoR
rUTtIN TEKNOLOJiSi IVTUHBNIiSTBNI HER YERDE
HAKKINIARIYOR

rurLrx rBrNororisi n4uneNlisrpni ssrrOnCw
HAKKINI HUKUKA TASIYOR.

measlan78 @hotmail. com

Tiitiinde deligen mevztata ve piyasa koqullarrna
paralel olarak Tiitiin Eksperligi mesleli de kendini bilimsel
alanda giincelleme ihtiyacr iginde olmugtur. Daha 1936

yrhnda M.K. ATAIURT<'Iin imza

ile

Tiitiin Eksperleri

Nizamnamesi onaylanmrg Cumhuriyetin

ilk

yrllarrnda

lardr.
Tarrm Yayrmcrsr ve Tarrm DanrEmanr
Tanmsal Yayrm ve Darugmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair Yonetmelik" 08.09.2006 tarih ve 26283
sayrlr Resmi Gazetede y ayrmlanarak yiiriirliile girmiqtir.
Buna bafl r olarak Tarrm Bakanmrn I 6.02.2007 tarih ve
B.12.0.HM.0.02.145107-7 Olur'lan ile iki adet uygulama
esasr l-o'Tanmsal Yayrm Ve Daruqmanhk Hizmetleri
Uygulama Esaslarr'o tanmsal danrgmanhk hizmeti
verecek kiqi ve kuruluglarrn gahqma usul ve esaslannr
belirlerken,2-66Tanmsal Yayrm Ve Damqmanhk Egitimi
Hizmetleri Uygulama Esaslarr" tanmsal yaytm ve
danrqmanhk efitimi diizenleme yetkisi verilmesine ve
sertifika e[itimlerine iliqkin esaslarr belirlenmigtir..
Bu yonetmeliklerle;
Tanmsal danrgmanhk hizmeti sunacak kigilerin
mesleklerinin gerektirdili niteliklere kavugturulmasr ve
b6ylece hizmetin kalitesinin artrrlmasr amacryla Tanmsal Yayrm ve Danrgmanhk E[itim Merkezleri olugturuldu
ve bu merkezlerde yaprlacak elitimlerde baqanh olan
kiqiler danrqman ve yaytmcl sertifikasr alarak bu
hizmetleri vermeye hak kazanmaya bagladrlar.ilk sertifi ka egitimleri baqladr.
Gelecek yrllarda giftgiye bilgi sunan biittin kigi ve
kuruluqlar kayrt altrna almarak yetkili olmayan kiqilerin
danr gmanhk hizmeti sunmalan engellenecektir.
Aynca sistemde yer alacak bnfiin kigi ve kuruluglar

i.ilkede oktryazar insan bulmak gok zor iken geng
Cumhuriyet; tiitiinii, teknik ve idari anlamda yonetecek
gcirevler yrikledi[i Tiitiin Eksperlerini Lise mezunlanndan
segip 5 yrlhk enstitti e[itimine tabii tutmuqtur. O yrllardaki
ders miifredatr incelendifinde Tiitrinctihik Harmancrhk,
Biyoloji, Kimya, Bitki Yetigtirme derslerinin yanr sra
Iqletme ve Hukuk derslerinin oldu$u goriilecektir.
Cumhuriyet tavnnr ileriki yrllarda da srirdrirmtq, 1975
ythndan itibaren on lisans seviyesinde 2 yrlhk Ttitiin
Eksperleri Yiiksek Okul siirecine gegilmig ve 1986 yrhnda
da lisans diizeyinde 4 yrlhk efitim siiresi ile birlikte
Miihendislik formasyonu verilmiq, mezunlanmrz Tiitiin

izlenecek, degerlendirilecek ve denetlenecektir.
Yonetmelifin getirdifi cinemli bir yenilik ise tanmsal
danrqmanhk hizmeti alan giftgilerin desteklenmesi
olacaktr. Boylece giftgilerimiz tanmsal danrgmanhk
hizmeti almalarr igin teqvik edileceklerdir.
Bakanhk, belirlenecek faaliyet konulannda ve
bdlgelerde Yonetmelik kapsammda yetkilendirilmiq ve
sertifikalandmlmrg tanmsal damgmanhk hizmeti veren
kigi ve kuruluqlardan tanmsal danrqmanhk hizmeti satrn

Koruma Uninlerinin Toptan r-e Perakende Sairg bayili$, iq

sertifika eEitimine heniiz cahsmavan fiim meslek-

alabile-cektir.
Yine bu kapsamda Serbest tanm damgmam, Kendi nam
ve hesabma gahgmak suretiyle tarrmsal iqletmelere, sivil
Teknoloj isi Miihendisi unvanmr almr gtrr.
toplum orgiitlerine ve tanmdan girdi alan kuruluglara
Tiitiin mevzuatl yrllar iEinde defigerek tanm ve sanayi tanmsal danrgmanhk hizmeti sunabileceklerdir yada
alantnda geligmeleri kargrlamaya gahqrrken, Ttittin girketleqerek Tanmsal igletmelere, sivil toplum orgutEksperi/Tiitiin Teknolojisi Mrihendisleri de yrllar iginde lerine, ziraat odalanna ve tanmdan girdi alan kuruluqlara
kazandr[r miihendislik formasyonu ve transkripti (aldrklarr ve giftgilere tanmsal damqmanhk hizmeti sunabileders igerikleri) itibarr ile yeni mesleki aErhmlan karqr- ceklerdir.
layabilecek donanrmlara ulaqmrgtrr. Ancak meslefiimizin
Kamuda yada kamu drgrnda gakgan Meslektaqlanmz
bu yeni agrhmlan ilgililerce tam olarak degerlendiril- halen yiirtirliikte bulunan kanun ve ycinetmeliklerden
ememiq ve hak etmig olmamva rapmen mesleki ehliyet aldrfr yetki do!rultusunda tanmsal yayrmcrhk ve tanmsal
alanrmrza giren hususlarda yeni grkanlan yada oteden beri danrqmanlrf rbizzatkoy gezilerinde, ttitiin iiretim ve altm
var olan kanun ve yonetmelikterde meslek grubumuzun noktalannda tiretici ile dofrudan goriiqerek fiilen
ismine yer veri lmemigtir.
yiiriitmektedirler. Bu itibarla meslektaqlanmrnn bu
Bu itibarla bagta Tanm Darugmanr ve yaylmclsl, Bitki efitime katrlarak seftifika almalarr en do[al haklandr. Bu
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taglanmzm da katrlarak belgelerini almalan ve serbest
tanm darugmanr imkarunr elde etmeleri mtimktindiir. Bu
meyan da Tanm Bakanh[r Tegkilatlanma ve Destekleme
Genel Miidtirlii[ii biinyesinde siirdiirdiiltimiiz gahqma ile
meslektaglanlmrzln bu elitimlere katrlabilece[i hususunda
herhangi bir engel kalmamrgtrr. Baglangrgta Zkaat
Miihendisleri ve Veteriner Hekimler dtiqtiniilerek diizenlemeye gidildigi ifade edilse de yetkililer hakh pozisyonumuzuanlamqlardrr
Bizher' zarrtan odalaqmaktan yana olmakla birlikte,heni.iz
oda iiyesi olmayan meslektaglammzln bu elitimi alabilmeleri ve zarar giirmemeleri igin Arahk 2006 da Tartm
Bakanhlr Teqkilatlanma ve Destekleme Genel Mtidtirliifiine yapmr$ oldu[umuz " Tiittin Teknolojisi Miihen-

#
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dislerinin balrmsrz odasr olmadr[rndan sertifika efiitimi
igin oda iiyeli[i qarfi aranmasm" geklindeki bagwrumuzdan sonug ahnmtg ve tanm danrgmanhfr sertifika
efitimi olabilmek igin oda iiyelifi garfi Tanm Bakanmm
onayr ile 11.04.2007 tarihinde kaldrrrlmrqtr. Genel M$dtirliik aga!rdaki duyuruyu http://www.tedgem.gov.trl
adresinden yapmr g bulunmaktadrr.
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Bakanhk Makammm 1510212007 tarih ve 13.12.0.HM.0.02.145.077 sayrk olurlarr ile uygulamaya konulan "Tanmsal Yayrm ve Damgmanhk E[itimi Hizmetleri
Uygulama Esaslan"ntn kayrt kabulde istenecek belgeleri
diizenleyen 11. maddesinin (d) bendi "Mezun oldulu okul
ile ilgili meslek kuruluguna kayrth oldufiunu gosteren
belge" istenir Sari, 11104120A7 larlh ve 8.12.0.TDG. 0.-

ile

meslektaglarlmtzln bu yetkir
kullanabilecek teknik donamma sahip olmalar-mda:
ders igerikleri itiban
kaynaklanmaktadrr.

Derne[imizce Saflrk Bakanh[r Temel Safhk Hizmetle:
Genel Miidiir yardtmctst sayrn Yrd doq. dr Hasan IRMAI'

ile

gtiriiqiilmiig ve resmi yazt

ile gerekli miiracaa'

yaprlmrq olup,konu takibimizdedir.
it Giivenli[i ile giirevli Miihendislik

0.06.2003 Tarih ve 25134 saytlt Resmi GazeteC.
yaymlanan 22.05.2003 Karar Tarihli 4857 Sayrh I
Kanunu'nun 82, Maddesinde; Bu Kanuna gore sanayide:
saytlan, devamh olarak en az elli iqgi gahqtrran ve al:

aydan fazla siirekli iqlerin yaprldr[r igyerlerind.
igverenler, igyerinin iq gi.ivenli$i onlemlerinin sa[lar"
mast, iq kazalurntn ve meslek hastaltklanntn onlenme,
igin ahnacak dnlemlerin belirlenmesi ve uygulanmaslnl

izlenmesi hizmetlerini ytiriitmek iizere igyerindeki i9;
saylsrna, iqyerinin niteli[ine ve tehlikelilik derecesir-,
gtire bir veya daha fazla miihendis veya teknik elema:
gorevlendirmekle yiikiimliidiirler." denilmektedir .Anca,

bu gorevi yapabileeek miihendislik dallarr araslnc-

meslektaglartm:za yer verilmemektedir. Bakanltk nezc- "
nde gerekli girigim yaprlmrq olup olumlu bakrldr$rna da-"
cevabtyazt almmtqttr.
Bitki Koruma Urtinlerinin Toptan ve Perakende Sat:,
bayilili, Fiimigasyon Operatorlti[ti
Bukonu ile ilgili olaraktaKorumave KONTROL Gen;
Miidiir Yardrmcrsr S ayrn Ahmet ARS LAN ile derne fim "
15.02.02117 53 sayrh Bakanhk Makamt Oluru ile uygulama goriiqmiig ve heniiz taslak yonetmelik agamasmda buh'
esaslanndan gftarrlmrgtrr. Tanmsal Yayrm ve Danrgmanltk nan Bitki Koruma Urtinlerinin Toptan ve Perakenc,
Elitimi diizenleyecek olan, Bakanhk E[itim Merkezleri, Satrlmasr ile Depolanmasr Hakkrnda Yonetmelik kapsa"
Universiteler ve Meslek Kuruluglan tarafindan kursi- mmda meslek-taqlanmrzda yetkili krhnmasr talep edilm:,
yerlerden sdz konusu belge istenmeyecektir 23 .04.2007
,ZMQ nun da bu konuda ve flimigasyon operatdrlilghususlarrnda
desteli almmtqtr. Konu hakkrnda henu:
kurslanna
bakanhlrn
Tiim meslektaqlanmtz
yarut
bir
gahgtrklart
olumsuz
almmamrg olup takibimizdedir.
gerekli
miiracaat dilekgelerini
katrlmak iizere

birimlere verebilirler.
Kamuda gahgmayan meslektaglanmz ise Universite ve
Ziraat Miihendisleri Odasrndan e[itim alabileceklerdir.Elitimler I 20 saat (3 hafta) geklinde planlanmtgtr.
En gok gahgarumrzrn bulundulu TEKEL A.$ 'nin
biinyesinde gahqtrrdrlr Tiittin Teknoloj isi Miihendislerini
birplanlama dahilinde soz konusu e[itimi aldrrmahdrr. Aksi
halde tiitiin tireticisine kendi personeli yoluyla tanmsal
yaylm ve tanmsal damgmanhk hizmeti vermesinin hukuki
zeminkalmayacaktr.
Bu konuda Teqkilatlanma ve Destekleme Genel
Miidiirliilti ilgili daire bagkanhpr ile dernek olarak
giiriigiilmiig ve TEKEL in elitim almasmt istedifi
personelin listesi ile Tegkilatlanma ve Destekleme Genel
Miidiirliigtine mtiracaat etmesi gerekti[i giiriigti almmtqflr.
Bu hususu bir yazr ile TEKEL'e iletilecek olup TEKEL
yonetiminden bu konuda gerekli duyarhhlr bekliyoruz.

MesulMtidiirliik

Giimriik Miisteqarhfrnda Eksper Qaltqtnlmastn::
gereklili$ine inaruyoruz. Bu konuda goriiglerini bir ya.
ile dernefe ulagtrran Biilent $ANLI arkadaqtmu:
gdrtiqlerinden de yararlanarak ilgili birime miiraca;
hanrh$tmrz devam etmektedir.
soNUq
Meslelimizin hak etti[i yeni aqilrmlart kazanmasl e:
dofial hakkrmrzdtr. Bu konuda ba$ta dernefimiz olma,
iizere tiim camiamtza gorevler dtigmektedir. Arkadai
larrmrz bizleri uyarma ve fark ettikleri alanda bilgiler
dirme gdrevini tistlenmelidir. Her alanda hep birlik,
dikkatimizi ve ilgimizi artrrmak durumunda oldufiumuz:
inanmaktayrz.

Bu konularda bizlere her zaman olumlu katkt suna;
vabvr adan te qekkiir ediyoruz.
Orgtitlii yaprmu iginde her ttirlti sektorel yanluygulamalar ile mesleki sorunlarrmza kargr duya:
lrlrfrmrz artrrmak ve hak atama yolunda gerektifinc,
me s lekta glam
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TSE Genel Sekreteri Hiiseyin KASAPOGLU yaptrfr agrq
konuqmasrnda standartlann AB standartlan ve uluslar
arast standartlara uyumunun iilke ekonomisi agrsrndan

oneminianlatfl.
TSE Genel Sekreter Yardrnicrsr Tunga COKHIIN
sunumunda "Standart Haztlama Agamalan" ile "A;'na

Komite Qahqmalarrmn Delerlendirilmesi ve Onemini"
anlattr. Tunga GOKHLIN sunumunda standaftm $u
aqamalardan sonra hazr hale geldilini ve bir satandardm
hazrlanmasrmn yaklagrk 36 ay siirebildi[ini,sonuE olarak
TSE nin Avrupa ve uluslar arasr satandart kuruluqlanna

sANAYicirnniN srANDARDiza.syox
na.a.riyErr,nnixn cOuUr,rU KATTLTMT

iiye olmaya hazrr oldulunu soyledi.

RecepQAI(MAK
Ttitiin Eksperleri Dernefi
Yiinetim Kurulu Uvesi

Trirk Standardr Kaynakl.n

lla-

Giin.ak Bi.li6i

G[t'--

1996

TSE ( Tiirk Standaftlan Enstitiisii ) niin ig yaprsrnda Tiitiin
Tiitiin Mamulleri ile ilgili standardizasyon gahqmalarrnr

ve

1.

yapmak iizere kurulmuq bulunan Ayna Komitesi ilk

2.

>

-: i
Y

Is;O ve tEC

staG.l6*larl

Yabancr iitke standa*lart
Dlder kaynaklar
Ats'ye uyum sajroci

Avrupa stancialtlatl

MUialaa
Kabul

toplanfismr yaptr.

TSE tarafindan organize edilen "Sanayicilerin

5.

Standardizasyon Faaliyetlerine Goniillii Katrhmr" konulu

toplantr 26 Nisan 2007 tarihinde izmir Balgova'daki
Prenses Otelde yaprldr. TSE Baqkanh[r tarafindan
organize edilen Toplantrya TSE Genel Sekreteri Hiiseyin
KASAPOGLU; TSE Genel Sekreter Yardrmcrsr Tunga
GOfHtW; Avrupa Komisyonu Tiirkiye Delegesi Ela
Yazrcr INAN, AB Proje Ofisi Uzmam Maria CARTON,
DIN Grubu Enformasyon Ba$ Danrgmanr Joachim
HAUSCHOPP, IECE/CENELEC Birimi Baqkanr Pablo
CORRONS; ozel sektor temsilcileri; kamu kurum temsilcileri katrldrlar.
TAPDK'dan Tiitiin Teknoloj i si Mtihendisi mes lektaqrmz
Refik YEL'in bagkanr oldufu Tiitiin ve Tiiti.in Mamulleri

Ayna Komitesi iiyeleri; TAPDK'dan Hiiseyin URNBZ,
Htiseyin $ANAP, Fatih UZNA! Tekel'den Ruhi ONER,
Metin OZfaSapOGLU, Gokhan USTUN, Phrlsa'dan
Demet KURAL, Ege Universitesi Ziraat Fakiiltesi'nden
Srdrka EKREN ve Tiiflin Eksoerleri DerneEi Yonetim
Kurulu Uyemiz Recep qAKMAK toplantrda hazr
bulundu.

r. Bilgi Teknolojileri ve Iletitim r:. llilli Savrrnrna Sanayii
:. qevre
1,+, llrhendislik H'zmetleri
i. f l.ktrik
1:, Orrnan ve Orman Urlrnleri
+. Elektronik
16, Petrokimya
5. Hizmel Standartlafl
1?, Petrol
6. Insaat
rs. Sa{lrk
:, Kimya
rs, Tekstll
e. Maden
:0, Yetkiii Servis Standartlarl
g. Makina
:r, Ziraat Hazrrlrk Gr*br
ro. Mamul Grdalar

rr. Meslek Standartlan
r:. Metalurji Hazrrlrk

'1

- Toplam Zt thtisae Kurulrj
badlt 3 Ozel Daimi
Komite
v-e

. lF Program!ria Konu T€klifi

Ww
W.M-=ffi
W
w
.Avrupa Sbnda{tlarl
.Uluslarar€3r Strndaft ler
.Bistoeatik G6zden GeC,rfr6

'gakanlrklar
.Xamu kurlm va k!rriiFlafl
'Czel sektdr kur{lut ai
.gilimsel kqruluglar
.Ttkeiici demekleri
.M€sleki kurulu$lar
.F.stilt birimleri

wyiw.

.tsl.1gr r r H:lzlriar Inrasl

.

:i:ai

.:$
::rl5

gs,qr{l.f'
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I

3. Mutalaa

-

,]'-;]

2OO

t5 Aralrk 2O0'1

uzman

- Ayna Komite Bagkah ve Bagkan Vekillerinin 5e9ir

.llgili kurumlar

.

.

Ayna Kamiteler Gen€l Tsplantlsl

- 3a9kan ve

Bagkan Vekillerinin['[L

Atanmasl

.S€ktdf dernekleri
.Ayna kofiitel6r

.tiiketiei dehekl€fi

3. Duyuru

--) 5t,Utt zooS

(ilk 5o0 Firma-TOBB) lll$

Kasrm 20cl

Firmalar, kamu kuruluSlarl, dernekler' birliklet ve
niversitelerle siire kli giirf.i gmeler

ii

€
,,:
.t.

TsE web sayfasl
-,

!

TSE

standlrd

4. Kabul

Ulke Boyutu

*t,

usla ra rast ve Avru pa Stanclartlarl nln takibi
Ulke goraigainir n olugtu r! lmasr ve standartla ra ya nsltr lma i
Teknolojik geligmel€re uYum
Sanayici- Kam u -U niversite-Sivi I ToplLr m Orglitleri-T'i ket :
5tandartlira haztrlanma agamaslnda mudahele
Toplumsal kalite dUzeyinin ytlkselm€sa
AB Uyum sureci
U

r:::::-::

ww!3,'3e*r.s..!t i" ;;...'"" il

I

€

I

rl

TU{
SDndtdl

..1

;

I

Prestij

5. Periyodik Gqrzden GeEirme

sektbrleri ile ilgili !luslararasr ve Avrupa dUzeyindeki
geligmelerden haberda r olmak
Uluslararasi ve Avrupa Birligl slandart lasarl arl i€in olugtLr
alke garuSunde :oz sahlbi olmak (TC,SC,W6, vb )
Ullsal standa*lartn hazrrlanrrasrnda yer almak
Tern5il ettikleri grubun e€ktdr iginde tanlnlrllitnl ve etkla ia
arttrmak
Tsknoloji takibllDokumanlara erigim {Kornite galtgmalart tq
gerekli olan dokrlmantasyona sahip ohnak)

.llgil; k!rumlar
.Firmalaf
'Sekt6r d€rheklera
.Ayna komit€ler
.Tnksiici dernekleri

Komiteler" {6zel
sihtisas Kurul|art !11;iitii,
""-'"-t "Ayna
sektdr, kamu, STO, vb.)

*,^ 18 Sektor

Grubu:-L--, 750 uzman

<&92 Avna Kornite
E

TSg Yainetim Kurrllu Kararr

;1111.

'\ t'lisan

Y.llrk
2OO4

lllXIX;i fqayts 2aa4
, sektitrl€rin Belirlenmesi
d[l-.T,:\ Haziran 2004
- 1. Duyuru (Firmalar,
Birlikler, Dernekler,
Universiteler, Kams Kurulutlar,)
2oo4
- 2, Duyuru
-r' ) eti- 30 Universite
- 35 Ti€area Od€sr
- 74 s.nayi ve Ti€are! (>dasr
. 42 Ticaret Eorsasl
- 58 ihracatEl Birliii
- 2(I Bakanltk
. DTM

,,:'.l:,..lt::::.l::$

..{} Dagrtrlan standart Tasarllarl

>lSO
-IEC
>€EN
;CSNELrC

612 adet
464 adet
396 adet
96 adet

{t Yaprlan Toplantl Duyurularl

(Tclsc)

/fSO
r'I€C
/C€N
r'CENELEC

52 adet
3 adet

31 adet
22 adet

. TCISC ToPaantllar
Katlllm (Yurt dlgl)
/ 27 vzrnan
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r cEN,rcENELEc ealrtma Gruplarrl1da qal,San Uzmanlar
C€N/WG
1a WG
10 Uzman
CENELEC,/WG 2WG
2Uzman
. Ev Sahipligi Yaptr0rmrz/Yapacagrmrz Toplantllar
CfN 139 "Boyalar ve Vernjl er' i3C)SAD, Istanb. l) (vaplldr)
IEC 77 3/Vt!G 10 "LMU- Yayrlan elektramanyetik alanlara karSr ve bu
alanlar taral'rndan lndLlklenen ileti en bozulmalara
(Yaprldr)
kafgi badtgrklrk" (KuSadasr)
CEN TC 246 Srvr aStrrimrs Petro Gazt Ekipmaniaf r ve Aksesr ar ar,
(-fuirkrye LPG Dernedi, Istanbul)
C=N TC 227 Ka-ayolJ Vaizerelerr (ASMtJD, KrSaoasr)
CFN/TC 124 qat Kaplama !,lalzemeleri (ONDULINE" lstanbul)
ISO TC 12O Deri (De-i Sa-ay.cileri Derne6, ista.brl)

Tiirk Standardlalnrn lstatistiki Durumu
YUriirlaikteki toplam Tiirk Standardl
Yairiirl iiktexi toptam Tiirk Standa rdr (Tij rkge)

27"633
20.606

Toplam .A,v.upa Standardr Sayrs!
Ttirk Standardr olarak yayrnlanan
A,vrupa {CgN/CEN FLFC} Standardr
Avrupa $tandardlanndan Tairk
Standardril" Dciniigiim eranr
Tairk $tandardr olarak yayrnlanan
Uluslararasr (lSO/lEC) standardlar

14.61 3

14.172

?. 93,95
I

10,1 1A

TSE. Avrupa Standardizasyon Kuruluglarr CEN ve CENELEC'e tam
Uyelik konusunda hazrrdrr.

Taitiin ve Tiitiin Urilnleri
Amae

/T0rk Standardlafl Enstitiisil'nde, Avrupa girlioi iiyesi iilkelerdoki

standard

ku.uluglan ile egdeger bir ulusal sistsm kurulmas!
baoh aiyesi olduou Avrupa Slandardizasyon Kurulutlailna {CEN ve
'TSE'nin
CgNFLEC) lam aye olmasrnr sa6lamak
Kapsam

/Ulusal standardizasyon mevzuatinrn Avrupa Birliii mevzuatr gereksinimlerini
kargrlamast iein teknik yafdrm
Faydalar

CENICENELET tam iiyesi olacak ve Avrupa Birligi
'TSE,
Kurul!slannca $9deoer statri ile tanrnacak.

Standard

/CEN/CENELEC i9 ta,zaikleri ve prosedt:rleri k.nulaftnda eiatim
-EdrilcIefln edirrmi

AYIIA KOMITE

I'iTLSiNiN AI{AIiZi

l, $art:

AE'ye Aday Uyelik Statiisii

Ankara Anlagmasl, Glmrik 8uli6i vb.
2,

$artr

Ulusal Standardizasyon Sistemini|t AB ile Uyqnlu

Ihtiyan standardizasycn uygulamalail, teknik mevzuat (akektifler)
3,

Sart;

Standart Kurulugunun Statiis0

CEN/C€NFLEC faaliyet alanlannCa

4.

tartr

rrsmi i}l.rsal Standatt Kurulu$u (fSE Kanunu)

Uyelik Aidatlarl

Ea$mstzltk ve 6yelerin egif kaft,mr
5,

|

&el Sekld 6 Lh&trs(eltr

I

5rui1

Toplfi Orgiilen

:

{iiAvrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)
i

4r'TSE

[[qt,

Ulusal Uzlagma {Konsensus)

Tc/sc/WG gali$nalanna iilkenin aktif oldudu alarlarda aktif katllm, ulasal

Karu

d:Avrupa Flektrotekn k Stan dardizasyon Kom itesi

$artr

6.
(

C E N E LEC )

Baglr uye (Affiliate member, 1991)

gart:

Tel€komainikasyon

ve Biligim T€knolojisi Altyaprsr

CENiCE||ELEC Eal\malar!, e-posta, Interne,, elektranik artam, y|ksek hacimde veri

oayiaqrt

7.9art;

AyrupaStandartlaflntn(EN)Uygulanmasl

Arrupe Sbndartlailntn uiusal staftdart alarak kabul.i

ilAB-MEDA Kalite Alt Yaprsrnrn Desteklenmesi Projesi

8.

{SUPSIT)

\
' taKvlml I------1',

<r'Prole

"r:. I

dflr uVe ilK

standailann iptali,

ll

ll

,

Ocak-Mart 2006

9art:

{olo

Bildirim ve "Standstill" prosediiriinain Uygulanmast

98/341€EC Direktifi kapsamnda bildiramlerin y'aplmasl

gart:

Telif Haklan {capyright} ve Ticari politikalir

CEN/CENELEC Tam Uyelik

9.

Bagvurusu

CEN/€ENEL€€ Guide !A, yaynlann dadtmt, sat6t vb.

2406t2007

8A}, geltte, ulusal

vb.

TSE, Avrupa Standardizasyon Kuruluglan CEN
CENELEC'e tam Uvelik konusunda hazrrdrr.

ve
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x

iletiqim kampanyas r yaprlarak yazirbasrn aracr.
lrfryla 4 milyon kiqiye, fuarlarakatrlarak, brogtirle:
posterler, el ilanlarr aracrhlryla yaklaqrk 2,5 milyo,kigiye ve g<irsel medya aracilrgryla 9 milyon kigir.
ulaqrldr.
Tiirk Kalite Altyaprsrnda Baqarrlar-Test ve Belge"
lendirme
ilerleme Raporu 2006 : "Uygunluk deferlendirme,

R
€i

alanmda smrrh sayrda faaliyet ve sektorde olmasma karg::

onemli geliqme sa$landr. Tiirkiye quanda uygunlui

de[erlendirmesi kuruluqlannr onaylanmrg kurulug olma,
iizere Avrupa Komisyonuna ilerleteb iliyor.

Kurumsal Baqanlar:
- Ug onaylanmrq kurulug: Tiirk Loydu,TeMB ve TSE

yazrcr iNlN; - TURKLAB: EUROLAB iiyesi; 2005 te 30 olan ri1.
_ Avrupa Komisyonu Tiirkiye Delegesi Ela
"Trirkiye'de Kalite Altyaprsrmn Desteklenmesi, Temel sayrsr 2007 de 5l e yi.ikseldi.

T
:=

Baganlar ve Hususlar" konusunda gu sunumlarda bulundu:

KaliteAltyaprsr ve Mallarrn SerbestDolaErmr
kalite altyaprlan: Ticarette teknik engeller
_-Farkh
Kalite altyaprsmn uyumlaqtrrrl amay acapt durumlarda :>
Kargrhkh tamma prensibi
Kalite altyaprsr ve diler alanlar : Uri.in grivenli[i ve fiiketici
haklan, trp, gerre, tanm, mesleki yeterlikler, triketici
haklan, adli trp yoluyla adalet. . .
Kalite Altyaprsr Ana Elemanlarr
Standardizasyon, Mevzuat uyumu, Test ve Bilgilendirme,
Akreditasyon, Piyasa gozetimi, Bilimsel ve endiistriyel
metroloj i, Yasal metroloj i,
Insanlar
+ AB yonergeleri ve uygunluk
degerlendirmesi izerine
$ubat 2007 ye kadar yaklagrk 6.500 kiqi (YT&LAK,
akreditasyon, olgiim belirsizligi, metod validasyonu,
deneylere ycinelik 6zel hususlarda) e[itim aldr.

€

E

UDDER'inkuruluqu.
ve YT ye katrhm artrgtadrr.
- GLPizleme otoritesi gahgmalarr.
-

-

LAK

Tiirk Kalite Altyaprsrnda Baqarilar-Mevzuat Uyumu
Ilerleme raporu 2006 : "Yeni yaklagrm mevzuatrn;smrrh geligme oldu. Fakat, ticarette teknik engellere r,
agan uygulamalar devam etti." "Eski yaklaqrm mevz-.
atrnda uyum geliqmiq diizeyde. Smrh yeni geligim sc:

konusuoldu."
Ttirkiye CE igareti gerektiren toplam 25 AB yon..
rgesinden 24 ijnij kendi mevzuatrna dahil etmig durumc
ve bu yonergelerden golu gu an ytiriirliikte. GBOK aralr
2006 dabunlardan 20 tanesinin uyumlu olduguna dair b..

bildiri yayrnladr. Eski yaklagrm yonirgelerin::

(kozmetikler, motorlu taqrtlar, deterjanlar, grda maddele:.

giibreler, krsmen kimyasallar, ila9lar..) pek

ytir{irliiktedir.

KALITE ALTYAPISINA DESTEK PROGRAMI
UZM AN

LtK M ERKEZI

9og_

|Daa&

(<e,sso,rzsy

Tavsiye, Yardim Masasi, w ebsitesi, Kisa vadeli TD, Elektronik Kiitriphan'e,liatite
Attyapisi lletisim x

g

V

UYGUN LUK DEC ERLFNDIRM ES1

Degerlendirmesi ve
Piyasa ctizetimi

BAI\4,ECA, TUV

EA, COMPLETED

€ 684,000

SETUR
7. UDDER'e teknik

2. Laboratuarlar Arasi

Karsilastirma ve

deslek ve Uluslararasi
Uygunluk

Yetkinlik Tesfleri

EUROHEALTH, QM,

DANAK

3. Yeni ve Eski Yaktasim
Y6nergeleri Sem inerleri,
,

4. Laboratuatlarin Ag

liri[iqil*ia:;r,*..

11. Akreditasyon
Iletisim Kampanyasi,

Deleeuw, WYG

Degerlendirm esi
Sempozyumu, Piri Grouo
8. KOBI ler igin Tairk

mevzuatini tanitim
amaqli CE i6areti
seminerleri
Piri Group

Jimzrlrhanl

12. Bilimsel ve Sinai
etrojin in

M

G0glendirilmesi
CANCELLED

faaliyetlerine katilim i
igis seyahat destegi,

TAIMAMLANDI.

I

'1 0. Akreditasyon
Faaliyellerine Destek

Ag'dekiUygunlsk

Rheinland T0rkiye,

DGZfP

€ 1,017,540

6. Tiirk katilim cilarin

Degerlendirmesi
K u ru lu sla rlnin
Faaliyetlerine D estek,

AFAQ.AFNOR, ATAUI\,I

METROLOJI

(imzalanan)

1. Uygunluk

.:
:!

V

AKREDITASYON

€ 4,166,720 (im zalanan)

,

kurma galismalari ve
TURKLAB'a destek,

SUDGEST
5. Belgelendirme yapan

Denelgilerin

Yetkinliklerinin

Arttirilm asinda KalD er,e
destek, ECA
I

13. Yasal Metrolojiye
Destek, DTI ,Cl\4
BEV.TPT, ANKON
1,
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zalanmasr,TUnfef denetgi portftiyiintin genig lemesi ve akreditasyonun yaygmlagtrrrlmasr
2) Standardizasyon : Kanun degiqikligi ve sanayinin

Tiirk Kalite Altyaprsrnda Baqarrlar
Standardizasyon

kaflhmmm arttrnlmasr
3) Metroloji : Yasal metrolojide yaprsal defigiklikler,
Ilerleme raporu 2006 : "standardizasyonla ilgili olarak,
dzellikle yeni yaklagrm alanmda zorunlu standartlann bilimsel ve endiistriyel metrolojinin yaygrnlagsayrsr onemli olgiide azaldrve2OO5 te 300 iken 200 6 da29 a finlmasr
indi. CEN standartlannn %o90,r ve CENELEC standartUb&tm2O62m7
a
m
M
Standardizasyon : ihtiyari standartlar a day ah

lannm o%88'i uyumlaqtrrrlmrg durumdadrr,

Degtr^fmm

Kurumsalbaganlar:
- TSE yeniden yaprlandrnldr.
- T SE-CEV-CENELEC'e iiye olmak izer e (9 koqulda) hazr
hale eeldi.

- Ayna Komiteler kuruldu

ve

temsil-

cilerinin katrhmr arttnldr.

- TSE ithalat kontrolii roliinii geride brakarak, AB deki
muadilleri gibi test, belgelendirme, muayene hizmetleri
sunan ve standardizasyon fonksiyonunu bu hizmetleriyle
finanse eden bir kurulug olma yolundadrr.
Tiirk Kalite Yaprsrnda Bagarrlar- Akreditasyon
Ilerleme raporu 2006 : "Akreditasyon alanmda bazr geligmelerkaydedildi. TURKAK, ulusal akreditasyon

kurulugu,Avrupa Akreditasyon

Birlifi'nin kalibrasyon
laboratuarlan, deney laboratuarlai, kalite sisiem

Ssvlrd

Degq/Yffi
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belgelendirme kurulu$lan ve muayene kuruluslan alanmdaki gok tarafl r sozleqme imzalandi.,,
Kurumsal baganlar:

- TURKAK

ve Avrupa Akreditasyon

taraflr sozleqmeleri
-

(EA) eok

TURKAK ve ILAC iiyeligi

-IAFiiyeligi

-Akredite kuruluq sayrsr 178
-

Efitimli

ve artan sayrda denetqi

Tiirk Kalite Altyaprsrr nda Baganlar- Metroloj

i

E

Endiistriyel ve Bilimsel metrolojide ulagrlmrq birtist
dizey
4) Test ve Belgelendirme : Onaylanmrg kuruluglarrn
Kurumsalbagan:
faaliyetleri, test laboratuarlannda kalite y<inetim sisUME iiyelikleri: International Measurement Confetemlerinin tesis edilmesi, akreditasyon, sistem belgederation (IMAKO), European Collaboration in
lendirmesinde etik delerlerin olugmasr, uygunluk deMeasurement Standards (EUROMET), European
lerlendirmesi kuruluglanrun orgiitlenmesi (TURKAnalytical Chemistry Organisation (EURACHEM)
LAB, UDDER)
Tiirk Kalite Altyaprsr' nda Bagarrlar- Metroloj i
5) Mevzuat Uyumu : CE igaretinin gergekte uygulan
YasalMetroloji.
masr :> etkin piyasa gozetimi Uretici/piyasaya
Kurumsalbaqanlar:
o Sanayi ve Ticaret Bakanhfr iiyelikleri: BIPM (1g- sunana iligkin algrlama ve kriltiir farkhhlr.Ticarette
teknik engellerin bertarafi, karqrhkh taruma prensi75), EMLMF, OIML, WELMEC (ba!h iiye)Mayrs
binintesisi.
2005.
AB DESTEGI Nnyr uLAgMAx isriyon r
o Yeniden yaprlanma atrhmr (iki yeni proj e, bir tanesi
OTiirkiye'ye Giimrtik Birlili (GB) ve katrhm oncesi
program altrnda)
siiregten do[an ytikiiml{iliiklerini yerine getirmekte
TfiTk Kalite Altyaprsr'nda Baganlar - Metroloji yardrm etmek (ortakhk yaklagrmr) Ticarette Teknik
Ilerleme Raporu 2006:'.Metroloii alarunda ve ona
Engellerin ortadan kaldrnlmasr (Tek Pazar ve serbest
bagh idarikapasitede smrh geligm! oldu.,'
ticaretten
dolan yararlar GB'nin gergek potanTiirk Kalite Altyaprsr- Sorunlar ve yaprlacaklar
siyeline ulagmasr) ve inovasyon temelli dinamik
1 ) Akreditasyon : Diler gok taraflr
sozlegmeleri im
Sanayi yaprsmrn olugumu (asgari giivenlik kogullan
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Uluslar arasr diizeyde Almanya adma standartlann
lenmesi konusunda Devletin temsilcisi konumur

DIN den 200 6 ylmdahizmet alan 30.046kiqi vardrr. Bu
gesi 56 bin Eurodur. 400 elemam vardrr. insilizceden A
mancaya gevrilmig 17.000 standart beleesi vardr. 3.
den f azla galr gma kom itemiz4. 0 0 0 den lazla toplani
1

mr$trr.

Ongoren Yeni yaklagrm yrinergeleriyle).

Tiiketicinin korunmasr:Tiirkiye'nin de krsmen dahil
oldulu Tek Pazar'da daha kaliteli ve giivenli iiriinlerin
dolagrmr

AB Proje Ofisi Proje lJzmam Maria CARTON

su-numunu yaparken gu hususlara delindi: AB projesinden

TSE yararlanmaktadrr. TSE Tiiikive'de itandartlarr

DIN'in finansmamn a ait kaynaklan yaymevi gelirl
lisans iicretleri, kar payr, AB Komisyonunda-n ge
kaynak, iiyelik aidatlanoluqturmaktadr. yaymla rrmlzda
gelen para %o69 dur. Uye aidatlarroh5,kamukatkrsr %_
civanndadrr. Qahqanlanm rzrn enbtiytik boliimi.inti mah
ne mtihendisleri olugturm aktadr.T 4 adet standardizasr.o,
komitemiz vardr. Bu komitelerin her birinin u,
personeli ve aynbiitgesi vardr. DIN den de finans destei

almaktadrrlar.
Her standardizasyon komitesinin kendi is kolunda aldr!:
gelirleri, DIN den aldr[r gelirleri vardrr. Di'in giderlerirr
0/o63 ijni
personel giderleri olugturmaktadrr. DIN olaruu
her komiteden yrlda 900 Euro iiyelik aidatr ahyoruz. Br"
gok qirket standart komitelerimize maddidestek vermel-tedir.Komitelere yaprlan mali desteklerden versi alrnrn*-

belirleme yetkisine ve AB standartlarrna upm sallamak
ig.in
yasalarda ya:piacak makta, DIN devlete
.elinden geleni yapmaktadrr.
kurumlar vergisi odemJmektedr
diizeltmeler ile TSE'nin AB standartlan.ru .rvurnu DIN aldr[r paralar
ile standart koiriteleri toplamal:l

saplanacaktrr.

difer tilkelerden gelen standart komitelerine gahpm,r
bir
yapmakta,
hizmet vermektedir.
YEIAprograml 12 Akdeniziilkesini kapsayan
standartlarda ortakhk projesidir. Bu ortakhla ^Baiselona
Bir satandart komitesi I baqkan ve 20 iiyeden olugmal-n
Prosesi denilmektedir. AB MEDA projesi Ag ite Ti.irkiye her gahqma
komitesinin yaplst da boyledir. Komiteler,r

Al

iqbirlifi projesidir.
{egiqik meslek gruplannm yer almasrna dikkat ediyonr
AFNOR AENOR DIN ve ON Avrupa BirliEindeki 4 Bir
standardrn geligtirilip belirlenmesi 36 ayr bulmaktadr
onemli standardizasyon kurulugudur ve A^B'nin si-andartlar Komiteler
bir konu iizerinde gahgmayrp aynr anda defis r,
konusunda %51 lik boliimiinii olustururlar. Bu kuru_ konularda
standart gahgmasr yapabilmet<teCir.
luqlardan Fransz AFNOR, standartlarrn AB i.ilkelerinde 1986
da %o90 civarnda olan ulusal standart 2004 te 9 .-t,
aynr olmasrna gaba sarf eder. ispanyol AENOR, daha gok
s.osyal
!ryatrn iyileqtirilmesine yonelik projeler iiretir.
Alman DIN, ise teknik kapsamh standardizasyon konu_
lannda gahqmaktadrr. Avusturyah ON kurulugu ise
standartlar arasmda defiqimi kolaylaqtrrmaya yrinelik
arasmda bir

€.-

a,
---,
#.

faaliyette bulunmaktadrr.

Tiirkiye'deki kalite yaprsmm amacrAB miiktesabatrna
uyumlu Tiirk Standardizasyon kalitesini geliqtirmektir. AB
proj esinin ana amacr AB iilkeleri ile Tiirkiye iirtin
]VIPDA
kalitesinin egit hale gelmesini sa[lamaktrr. Bu gcirev
Tiirkiye'de TSE tarafindan yiiriitiilmektedir. Tiirk f,afite
standardmm AB standartlarr ile uyumlu hale gelmesi igin
TSE ile iqbirlilimizi siirdiireceliz. TSE, AB standart
kuruluqlan olan CEN ve CENELEC kuruluglarrnrn
i.iyesidir. Ortak gahgmalar ile ortak projeler ile Ayna
Komitelerinin de gdriiqleri almarak ortak standartrarrn
belirlenmesine gahgrlmaktad:rr.. AB'nin MEDA projesi
kapsammda TSE den gelen 25 elemam egittik. ni ZS
eleman kendi meslektaglanm e$iteceklerdir. Ag MEDA
projesinin ekip lideriyim. Teqekkiirler.
Joachim HAUSCHOpp : Alman Standart Grubu DIN'in
komite sekreteriyim. Almanya'da yiiriitiilen standartlagma
faaliyetlerini anlatacaprm. DIN ozel sektcir tarafindan

desteklenmektedir.

standartlan CEN ve CENELEC te tiye olmasr. kendi ul,sal standartlannl veya goriiqlerini aniatabilmesi agrsrnd"l-

onemlidir.

Te

g

ekktirler.

Pablo CORRONS : ispanya Standartlan AENOR,;r
Avmpa Standartlarr CENELEC birim baqkam. ispanl
Ulusal Teknik Komitesi IEC ve AENOR un yaprs:l
anlatacaprm. Biz gegmiqte tek bir Ayna Komite,
oluqturmaya karar vermigtik. Ancak gu anda iarkh komitel;r
Ispanya standartlarrrun uluslar utu.t u. AB standartlan-lr
uyumunu sa[lamaya gahqryorlar. Bu komiteler glc
elektronik, inqaat vs.dir. Meksika'da ll standart komitvardrr. Bizde de Ulusal ispanya Standart Komitesi Baqk;:
Bagkan Yardlmclsl, Sekreterya ve farkh igkollarrndan gei.
iiyelerden olugur. ispanya'daki teknik komitelere
iqkolunun katrlmasr mecburi de[ildir. Bizim tekr
komitelerim izde 21 kiqiden fazla iiyJ bulunabilir. Bir qiri.,
birden fazla kigi ile toplantrlara liatrlabilir. Ancak tek
hakkr vardr. Her firma katrhm payml oder. Hizmetleriniicretsizdir. Teknik komite bagkanr segimle igbaqrna ge-

r

L_,,

.

Bagkan ig konulannda tar afstz olmakzorundadr.
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yapabilir. Bizden istedigi fizibilite galtgmalarr iginbellibir
para rider. Ekonomik istihbarat yapmak da gahgma alanrmtzdadrc. AFNOR, ISO'da %11, CENELEC'de iseo/o20
paya sahiptir. 2004 yrhnda 23.776,2005 yrhnda 30.803

Sekreterya gok onemlidir, giinki.i komiteyi gahqtrran kigidir.
Uyeler 4 grupta toplanrr. AENOr dan 1 kigi mutlaka bu tek-

nik toplantrlara katrlrr ve kararlan AENOr adrna defer-

lendirir. Teknik komitenin o/o20 sibazr girketlerden emekli
olmuq goniillii gozlemcilerden olugur. Toplanhlara katt- dokiimaniiretmiqiz.
AFNOR Fransa da Sanayi Bakanma balh olarak
lacak kiqilerin katrhp katrlamayacafrna Yonetim Kurulu
gahqmaktadr. Terminal Grup Bakanlar tarafindan atarup
kararverir.
Teknik Komite yrlhk gahqma planma gore gahgrr. AB AFNOR'un gahqmalarrnt izler.Bazr alt gruplar bizebaph
standartlannm ispanyolcaya terciime edilmesi gahg- olarak kendi sanayi kuruluglan tarafindan finanse edilir.
malanm yWaL Ulusal Ayna Komite gahgmalannt AB Bu Normalizasyon Biirolanna AFNOR'dan bir eleman
standartlanna uyumlandrrmak igin gahgrr. Teknik Komite eglik eder. Fransa'da AFNOR'dan ayrr olarak faaliyet
Uyesi olmayan Ayna Komite iiyeleri AENOr un bilgisi gosteren 50 ye yakm standardizasyon biirosu daha vardr.
AFNOR'un yrlhk gahgma programr 6 kigilikYonetim
haricinde iSO ve CENELEC toplanfilanna katrlamaz. $ahsr
Kurulu tarafindan belirlenir. Bu Kurul da 2 Devlet
adrna katrlabilir ama ispanya'yr temsile nkatiamaz.
Uluslar arasr standartlarr kabul ediyoruz. Toplantr giin- temsilcisi vardr, diler 4 temsilci AFNOR i.iyeleri
iinden en az I ay once iiyelerimizi toplantrya qa$rryoruz. tarafindan segilir. Alt boliimlerimizde Stratejik Gruplar
Her toplantrda tarflqrlan konrilar 213 golunlukla karara (GIS), daha alt kademede Orta Komite, daha alt kademede
ballamr. Toplantr tutanaklarr sekreterlik tarafindan tutulur Ayna Komiteler yer almaktadrr. TSE de yer alan Ayna
Komiteler bizimle benzerlik gostermektedir. Bizim Ayna
ve 1 ay igerisinde i.iyelere iletilir.
Teknik Komite delegeleri komite tarafindan atanr. Komitelerimiz de davetli olarak toplantrya gafrrrlrr. Ayna
AENOR tarafindan belgelendirilir. AB ve CENELEC 'e Komitelerin gahqmalan uluslar arasl komiteye yol
bilgi verilir. Faaliyetleri sona eren alt komiteler ve alt gosterici kararlar afu.
Ayna Komiteye ilgili konudaki AFNOR'un Fizibilite
gahgma gruplan iptal edilir. Finans konusunda Teknik
Komite ve Uluslar arasrAyna Komite kendi kendini finanse Miihendisi bagkanhk eder. Uyeler ve ilgili kuruluqlarrn
eder. Planlanan iqler igin projelendirilen finansman katrhmlan ile gahqmalar yaprlrr. AFNOR da 1083 Ulusal
AENOR yonetim kurulu tarafindan onaylarur. Bu durumda Komite igerisinde 406 Ayna Komite yer almaktadrr.
komite tiyeleri belli bir aidat oder. Ulusal komitelere baflt Standartlarrn ulusal standaft olabilmesi igin gok genig
olarak finans kaynaklan, iiyelik aidatlan, kamu kalmaklan, kapsamh gahgmalar yaprlmaktadrr. iyi uygulama raporlarr
ozel sektor katkrlarr ve belgelerin saflgtndan elde ve teknik raporlar iireticilere yol gosterici olmaktadrr.
AFNOR'da olu$turulan Ulusal Standartlar, CEN,
edilmektedir. Standardizasyon hizmetleri iicretsiz
olmamahdr. Ucretsiz hizmet, standartlann biitiinlii[iinii CENELEC veya iSO' da kabul ettirilmek igin biiytik

Tiirk Standartlarrnm Avrupa'da

sa!lamada, terciimelerin yaprlmasrnda gtigli.ikler

gahqmalar yaprlmaktadrr.

ya$anmasma ve standartlann olugamamasma sebep olur.
Maria CARTON Proje Uzmanr (AFNOR) : Fransa

ve Uluslar arast standart kuruluqlarrnda kabul ettirilmesi
igin bu galrgm alanyapmaya zorunlusunuz. Tegekktirler.

Sunumlann bitmesinden sonra Tiitiin ve Tiitiin
gubesi vardr. Teknik komite iiyelerinin ve sanayi Mamulleri Ayna Komite Uyeleri TSE Genel Sekreter
temsilcilerinin efitimlerini yapmaktadrr. AFNOR uluslar Yardrmcrsr Sayrn Tunga COrHIIN ile bir araya geldiler.
arasr standart kuruluglarrnda Fransa'nrn gortiglerini kabul Tunga Bey, Ttiti.in ve ttitiin mamullerininAvrupa iilkeleri
ettirmeye gahgrr. AFNOR rekabet giiciine sahip olabilmek tarafindan gok onemli oldufunu ve bu konuda
igin her konuda standartlarda rrzman olmaya ozen standartlann hazrlanmasr noktasmda neler yapabilecgosteriyor. Bir iilkenin standartlar konusunda AB e$imiz hususlannt meslektaqlar rmrz lle paylaqtr.Ttittin ve
kuruluqlarrnda iiye olmasr gok onemlidir. QiinkiiAvrupa ve tiitiin mamulleri ulusal standartlanrun uluslar arasl
Uluslar arasr seviyede standartl ara ty an iiriinler tiretmez- diizeyde kabul ettirilmesi noktas nda y apacaklarr faydalt
seniz bunu satamazsrnrz. Bu nedenle standartlaqma faaliy- galrgmalarda meslektaqlarrmrzabaqanlar diliyoruz.
standartlan AFNOR bir dernek, bir gruptur. Bu grubun

3

etleri ulusal ekonomik kuruluqlar agtsmdan gok onemlidir.
Fransrz standartlagma kurulugu olan AFNOR, difer
i.ilkelerin ve uluslar arasr standartlagma kuruluqlarr ile
siirekli temas halindedir. Ticari birlikler, kamu kuruluglan,

sivil toplum kuruluglan ile igbirliIi

igerisindedir.

Standartlagma faaliyetlerinde profesyonel bir organizasyona sahibiz. AFNOR bir idari kurul tarafindan idare
edilmektedir.3 alt kademesi vardr. Temel Qahqma, Ayna

Komiteler, Qahqma Komiteleri. AFNOR standartlart
hazrlar, Stratejik Komiteler standartlann ve stratejik
dokiimanlann hazrlanmasm saElar. iSO aa sekreterliEe
sahibiz. iSO Oa Qahgtay Setrete.'rligimiz var. Sanayicil-er
kendi faaliyet alanlarr ile ilgili olarak AFNOR da galtqma
:

:.-
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riclni nncnni oLMAYAN sicARA
FABRiKALARINDA KULLANILMAYAN
VE IMHAKARARI qIKMI$

&

+i

TUTUIITNNiX KOMPO ST YAPILARAK
GERI KAZANIMI

t

fi
':i;

+.'-

1.2.Komposta girmemesi gerekli materyaller
./ Et. etiininleri.
,/ Siitve siitiiriinleri,

,/
'/
'/

,:...j

GIRIS
Ticari deleri olmayan, sigara fabrikalannda kullanrlma

'/
./
,/
,/
'/

Kedikopekdrqkrsr,

Yalhyiyecekarttklan,ya!,
iqlenmiq kuqe, naylonlu, aliiminyumluvs. K0[rtla.:
Plastik ve tekstil atrklan,(denk 9u11arr, dizi ipleri t

Boyaattklan,
Cam, metalvetaqlar,
Trbbi atrklar, gocuk bezleri, hijyenik pedler, ilag-1.:

Hastalrkve zararhigerenbitki arlrklarr,

imkam kalmamr g ve imha karan grkmrq tiitiinlerin kompo stUzerindetohumolanyabanctotlar.
laqttnlmast konusunda yapluprmrz aragtrrma ve galtqmalar
neticesinde edindilimiz bilgileri ve de[erlendirmeleri mes1.3.Kornpost yaprhqr
I ek grubumu zla p aylaSmarun faydah o lac a[ t inanc nday v.
Kompost, tarummda da geEtigi iizere yaptltqmc
I.GENEL KOMPOST TANIMI, YAPISI, KULLANILMA
amag; materyalin fetmantasyon gegirmesini salla1 :
NEDENLERi
aynqtrrmaktrr. Qeqitli tekniklerle bu yaprlabilir. Gen.

l"l.Kompost tanrmr ve yaprmtnda kullanrlan

materyaller

bitkisel kaynakh organik maddelerden kompost. -.'
offiilii, etrafi duvarla gevrili yrfrnlar oluqturulmak sL-tiyle yaprlrr. 0n hazrrhk olarak materyal ufak parqa"
aynlr ve kanqtrrlr. Takriben 30cm ytiksekligr:
yayrlarak rslatrhp yrfirn nemininohl0'e grkmasr sa[l;
ve stktqtnltr (Avuca ahp srkrldr[mda su akmamaltc
Bunun iizerine 5 -15cm yiikseklifinde toprak ya1.

Kelime anlamr itibariyle kompost; bitki veya hayvansal
kaynakh organik esash atrklardan meydana gelen, fermantasyona ufratrlarak krsmen ayngmrg, rslah edilmig madde
demektir. Ozellikle organik tanmda, iglenmiq ve iqlenmemig topra[rn organik madde igerifini artrrmak iqin
bagvurulan yontemlerden biri kompost kullantmrdr. Ti.im Bunu takiben yine 30-cm'lik bitki artrpl kot.
hayvan ve bitki artrklan kompost olarak kullanrlabilir. Sulandrktan sonra, tekrar 5 - 1 5cm toprak veya odun k
Ancak odunsu ve iri materyaller olduklan gibi kullanrl- ilave edilerek istenilen ytikseklikte bir kompost yt-i
mazlar iri materyaller; yrlrnlara eklenmeden cince parga- yaprlrr. Yrfrna
dofru daralan bir gekil ver

]ukarr
lanmalrdr. Doki.ilen yapraklar, kesilen gimler, hayvan Rutubet kaybrnr onlemek igin en iiste toprak ser
giibreleri, mezbaha aftrklan, boyruz kemik gibi organik Hazrclanan kompost yr[rnr 3 - 4 hafta kendi hamaddeler sebze ve meyve kabuklan, sap saman artrklan brakrlrr. Bundan sonra birer ay arailebir veya iki deti
kompost yaprmrnda kullarulan baqltca maddelerdir.
iist edilerek yrlmm her tarafimn giiriimesi sa[larur

t

:i4
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$€kil 2.

Farkl bir kompostluk

Bu qekilde kompost haztlanma siiresi kompost
yaptmmda kullamlan materyal ve yonteme, materyalin
cinsine, ortamrn nemine, oksijen varhlma, srcakh[ma ve
yt[m btiyiikliiftine balh olarak 6 ay ile 24 ay arasmda
de$igebilmektedir. Ornelin komposta drqandan miidahaleyle yaprlan rsl, nem ve havalandrrma uygulamalan srk
arahklarla tekrarlandrlrnda bu siire krsalmakta aksi durumdatzamaktadr.

ekil

5.

$ekil

Kullanrlmaya haar kompost

6.

Kullanrlmaya

herr kompost

iirnekleri

iirnekleri

5

$ekil

3.

l.4.Kompost kullanrlma nedenleri
{ Organlkmaddelerin biyolojik doniigtime uygunlufu,
r' Uretim soffasr atrklann yeniden kullarumma olanak

Farkh bir kompostluk

sa$amasr,
r' Toprak iizerinde brakrlan atrk m iktarrnrn azaltrlmasr,
Bitkisel artrklarrn yakrlmasrnm cinlenmig olmasr,
Topra*a besin maddesi kazandrtlmast,
TopraEn havalanmaslna ve srcakh[rn artmasma izin
vermesi,

/
/
/

/ Kompost yaprlmasr srrasrnda azotun katr organik
bilegiklere doniiqtiiri.ilmesi dolayrsryla su kirlililinin
cinlenmesi,

r'

inorganik giibreler yerine organik materyallerin
toprala verilmesi ile topraktaki canlilann golahgrnrn
sallanarak toprak verimlililinin artrrrlmasr,
{ Turba.kalmaklarrnrn tiiketimini onlemesi, organik
tarrmda Kompost kullanrmmm baghca sebepleridir.
Bunun yanr sra toprak rslahmda ve bitki beslenmesinde

inorganik giibrelere nazaran ekonomik bir materyal

olmasr ve bitkisel atrklann elden grkanlmasrnr
kolaylagtrrmasr kompost kullammrrun tercih edilmeEkll

4.

Batanh bir qekilde olu$turulmuf

kompostyr$rnt

sinin ekonomik sebepleridir.
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ozrri

2.LiTERATtin
Raporunda gu ifadelere yer vermektedir: ,,Dum,,
Yaprak trittinlerden ve hitrin aftrklarrndan giibre olarak igilerek tiiketilen
ti.itiin; igerdifi nikotin ve yar:-,
yararlanrlmasr konusu iizerine gegmiqte birgok aragtrrma srasmda
olugan gazlann nefes yoluyla ige gekiln..:
yiiriitiilmiiq ve baqanh sonuglar almmrgtr. Bunlardan bir nedeniyle
insan safhptna zarar vermektedir. Tu:;
kagr ozetlenecek olursa:
yapra[mm bilegiminde nikotin drsrnda insan saEhe,:l,
"Kaba ve ince tiitiin atrklamntn yonca bitkisinin kuru
zararh madde bulunmamaktadrr. fatOr ti nikotin b-itf
madde miktannr arttrdrgr yaprlan bir saksr denemesinde
igin z ararh olmayrp yaprak tiiti.in toprala karrqtrrrldrgrr _
saptanmrgtrr"(Sungur, - 1 978).
toprakta di[er organik bilegikler gibi pargalana:"Aynr qekilde bir baqka saksr denemesinde ise tiittin yaprsmda
bulunan N elementi ile toorak verimlilic:,
atrklannm aygigeli ve mrsrda kuru madde verimlerini
katkrda bulunur." Yaprlan bir aragtrrmada .,Ege Boi!,
artrrdrlr ancak ytiksek dozlann verimi olumsuz
Tiiti.in iqletmelerindeki Ttittin AtrEr ve Tiitiin To^)r.etkiledigi gozlen
Makro ve Mikro Element igeriklerlile tanmda Kullar miqtir"(Ozgtiven ve Kay a,1984).
Olanaklarr incelenmiq; Tiittin atrk-lanrun eenelde T*.
"Tiitiin atrklannm 5 ton/da dizeyinekadar bugdaym kuru
tiitiinleri
ile aynr bileqimi gosterdi[i, yeqil -ve halwan,
madde ve verimini artrdrfr, buldaydan sonia saksrlara
ekilen geltik bitkisinde de kuru madde miktarr ve dane organik giibrelerin makro ve mikro element igerikler,-.
genelde gok yakrn oldulu bulun-muqtur,,(Sekin ve ark
verimini artrrdr[r saptanmrqtrr,,(Durak ve Brohi" 1 9g6).
Ticari deferini yitirmig Sigara harmanlannda ku.
Qukurova Universitesi Ziraat Fakriltesi'nde yaprlan bir
rulamayan
yaprak ttitiinlerden Kompost yap1ml
araqtrrmada "Sigara Fabrikasr Tiitiin Atrklarrnrn Giibre
uygulamasr
yanl
slra benzer bir uygulama olarak on:
plqak Delerlendirilmesi olanaklan incelenmiq, Test bitki_
bir
baqka
degerlendirme qeklide Dr.Osr.,
leri olarak kr ghk donemde bu$day v e kolza, y azhkdonemde \onan
susam ve mtsrr segilmiqtir. Bu amagla farkh dozlardaki tiitrin Ozdemir tarafindan 2006 yrhnd a hazrlanan bir rapo: :
atrfr(0-kontrol, 750, 1500, 3000kg/da atrk) deneme ifade edilen; "sonbaharda bulday ekiminden yaklagrl
parsellerine Ekimden 2ay once 5 - 10cm derinlile uygu_ ay cince ttitiin artrklammn ya da yapraklanmn topr:=
lanarak krsmen ayn$masl saflanmrqtrr. Ayrrca denemede her serilmesi ve toprak iqleme ycintemleriyle toprala kans:
test bitkisi igin bolgede ahqrlagelmig dozda ticari giibrenin ilmasrdr. Daha sonra bugday bitkisi sonbaliarda rahar :
uygulandrlr mukayese parselleri de yer almrgtrr. 19g6 qekilde ekilebilir. Qrinkii yapraklarrn pargalanmasr ,
yrhnda Ilkbahar doneminde yiiriifiilmeye baglinan tarla aydan daha u zanbir zaman al:rt..,'
"Ticai deleri olmayan kurutulmuq tiitiin yapraklanr
denemelerinde her bitkiye ait bazr bitkisel rizellikler ve
tohum verimleri ile Ekimden rince ve hasattan sonra her doza topraga uygulanmasr ile organik madde igerifi arta;ait parsellerden alman toprak rirneklerinde organik madde, lmdan bu durum <izellikle eukurova ve Karade:_
bitkilerce ahnabilir fosfor ve toplam aiot igerikleri Bolgeleri'nin Killi ve Kiregli topraklarrnrn rslahr ir
saptanmrgtrr. Ayrca bu[day ve mrsr tanelerinde protein, <inem taqrmaktadrr. Kurutulmuq tiitiin yapraklarr h."
kolzada protein ve ya!, susamda ise yag aializlerli topralrn besin maddesi igerigine hem de topra[rn fiziki,
yaprlmrqtrr. Projede giibre olarak kullanrlan tiitiin yaplsmm diizelmesine katkr sallamast gozardr edilen:.
atlklarrndan denemeye alman bugday, mtsrr, susam ve kolza
Ihgryl bir gergektir. Qtinkri kurutulmuq ttittin yaprakl,bitkilerine TMV' niin tagmrp tagrnmadr[r da aragtrrlmrgtr. N, P, K, Ca, Fe, Mn, B gibi onemli makro ve mikro be.
Tiitiin atrgr uygulamalarl sonucu test bitkilerinde yiiksek elementlerini iqermektedir,'(eamag ve ark.2006)
tohyq..yefmi ve protein oranlarr sa[lanmrq ve toprak 3.MEVCUTLARIMIZDA BULUNAN EKONONIiI
verimlilipi artmrqtr. Atrklann TMV ile bulaqrk olmasrna nEGinixi virinrrnig
sicARA FABRI
lXrum yetigtirilen bitkilere taqrnmadrIr saptanmrgtrr,' KALARINDA KULLANILAMAYAN YAPR.{}
r,
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(Ozgiiven, 1991).
"Tiiti.in tozundan haztlanan komposfun parares yumru

verimini artrrdrfr; yine kalitesiz tiitiin yapraklarr ile

ytinitiilen bir tarla denemesinde 4 tonlda diizeylnde verilen
ttiti.in yaprafmm geker pancarrntn yumru verimini ve pancar

yapralmm azot kapsamrnr artrrdrfr;

bir baqkf tarla

kogullarrnda ytiriitiilen araqtrmada ise ttittin kompostunun

bugday ve mrsr verimini olumlu yonde eihteAifi

belirlenmigtir" (Brohi,

1

99 I ).

"Tiitiin yapralr dekara
,.

2 ton uygulandrlrnda bugday
tiretimi dikkate ahmrsa l0kg saf N ihtiyacr butunmakia v!
200kglda yaprak tritiin uygulandrlrnda 40kg saf N
sa$lanacaktrr. Bu da uzun yillar toprakta kullanrla-bilirli[ini
srirdrirecektir. Boylece dekara 40kg %o26,hk Amonyum nitrat

vE
rUrtixrERDEN KoMposr yAprMrNr.

DEGERLENDiRiLMESi
Genel Mtidiirltiltimiiz mevcutlannda bulunan tic.delerini yitirmig, kullanrm imkAm bulunmayan yapr,
tiitiinlerin kompost yaprlmasr ve tanmda kullanrlm,
olanaklannr aragtran he.yetimiz Ondokuz Mayrs Unir,
sitesi Ziraat Fakiiltesi Ofretim Uyesi prof. br. Sezg
Uzun ile temasa gegerek kendisinden goriiq istem
tir.Kullanrm imkam olmayan ticari degerini yitin:

tiitiinlerden kompost yaprlarak tarrmda kullanilmas.
qok olumlu kargrlayan lJztn, ifadesinde tiitiin yapra,
larlndan kompost yaprmmm miimkiin oldufunu ha.
Fakiiltenin halihanrda iig adet olan kompoit dene:
havuzlarrndan bir tanesinde bu konuda d"rr.-" yu,
uygulamasma kargrhk gelecektir', (Brohi, I 99 l).
labilecegini ifade etmigtir.Akabinde bu denemel
.. Ege U.niversitesi ZiraatFakiiltesi Tarla Bitkileri Bohimii baglanmrg mevcut tahsis edilen komnost han._
Ogretim Uyesi Prof.Dr. Seval SEKiN'in Konu ile ilsili

v-:
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3 eqit pargaya boliinerek kompost yrlrnlarr olugturulmuqtur. 136 ayhk donemlerde kompostlaqmayr
etkileyen faktorler (C:N oram, Oksijen, nem, pargacrk
boyutu, doku, materyalin pH seviyesi) tespit edilerek
kontrollii bir kompost gahgmasma baqlanmrgtrr. Elde edilen
tiittin kompostu aym fakiiltenin sebze seralannda kullamlarak besin de[eri ile ilgili tespitler Prof.Dr. Sezgin Uzun
danrqmanlrlrnda heyetimiz tarafndan yaprlarak bulunan
v erller y azrmtzn II. B o liimtinde sunul ac aktr.
Yine heyetimiz Ondokuz Mayrs Universitesi Miihendislik
Faki.iltesi Dekam Prof.Dr. Osman Nuri Ergiin ile temasa
gegmiq konu ile ilgili kendisinden de goriiq istemiqtir. Sayrn
Dekan'm hali hazrcda Samsun Yaprak Ttittin iqletme
Miidiirliigii'niin Belediye'ye devretmek iizere oldufu depo
stoklarrnda bulunan imhahk tiitiinlerin toprafa gomiilerek
kompost-laqmasr igin Belediye'nin bagvurusu iizerine
Fizibilite Raporu hazrladrpr, uygulanmasr gereken yontem
ve teknik gartlar iqin deneme Eahqmasr baglattr[r
ifadelerinden anlaqrlmrgtrr. Fizibilite raporu hak-krnda
kendisinden edindifiimiz bilgilere gore kompostlagtrmarun
ktsa siirede bitirilmesi istendilinde maliyetlerin yiikselecefi zamana brakrlmasr durumunda (24 ay) ise
maliyetlerin biraz daha dtiqebileceli anlagrlmaktadrr. Ttiti.in
yapralmtn alr metal iEermedilinden gaz srkrqmasr
ihtimalinin az oldu$u, kompost uygulama bolgesinde 2m
derinlikte yaprlacak toprak tahlilleri ve gevre anahzleri
sonucu, kompost suyunun yeralfi sulanna kangmasrrun
onlenebilecefi, konuqmalanndan anlaqrlmrqtr. Bu zamana
kadar Igletme Mtidtirlii[ii olarak imha gahqmalan ile ilgili
fi)my azlarrmza olumsu z cevap veren Qevre il Vttidtirliigii'
niin ise soz konusu fizibilite raporuna onay verdi[i
gortilmiig, kontrollti bir kompostlama iqleminin yaprlabilme olasrhfr giiglenmiqtir.

BASII{ DUYURUSU
Aldrfrmrz haberlere gore Maliye Bakanh[r sigara
satrglarrndan alman maktu OTV miktanm artrma
hazrhlr igersindedir. Tiirk tiittintinii oldi.irmek igin
bugiine kadar yaprlanlar yetersiz kalmrg olacak ki AB
kalkanrna sr[rmlarak her giin yeni bir saldrrr plam

yaprlmaktadrr.

I

$oyle ki; Sigaralardan alman maktu OTV ozellikle
Tiirk tipi (oriental harmanh maltepe, samsun gibi)
sigaralan ilgilendirmektedir. Bu gruptaki sigaralar fiyat
grubu olarak en a1t segmentte yer aldrklan igin maktu
vergideki arlrg bu sigaralarda fiyatlarrn yiikselmesine yol
agacak, buna kargrhk orla ve yiiksek fiyata satrlan
sigaralan etkilemeyecektir. Bunun sonucunda ttiketici
tercihleri, oriental harmanh sigaralardan amerikan
harmanh sigaralara do[ru defigecektir.

Yrllardrr ttiketicinin tercihlerini de[igtirmek igin
yapianlar meyvelerini vermiq oriental sigaralarrn pazar
payr oh20Ler diizeyine inmiqtir. $imdi bu paya da goz
dikildigi anlaqrhyor. Burada iiziicii olan Maliye
Bakanhfrmn aldrlr kararlann, almr bakanhfa balh baqka
bir kamu kurumuna (Tekel'e) zarar verirken gokuluslu
yabancr sermayeli qirketlerin oniinii aEar nitelik
tagtmasrdrr. Maliye Bakanhlrnrn son 4 yrl igerisinde
yaptt[t OTV degiqikliklerinin Tekel'in pazar payrnrn
%o60'h rakamlardan 30'lu rakamlara gerilemesinde ciddi
bir rolii oldu[u bilinmektedir. Maalesef biitiin bunlar
olurken aym Bakanhfiabaflr Tekel biirokrasisi de her geyi
bildigi halde sesini yiikseltememektedir. Bir yanda
Sonug olarak; kullamlma imk6nr bulunmayan yaprak Tekel'i ozellegtirme gahgmalan di[er yanda Tekel'in
tiitiinlerin toprala gomiilerek kompost yaprlmasr konu- deferini azaltma yolunda atrlan adrmlar. Ahnan kararlar
sunda; Qewe Yonetimi Genel MiidiirliiEii'niin hassasiyeti, ve uygulamalarr akrl yoluyla izah olana$ yoktur.
Toprak Kirlili[ini Koruma Yonetmelifinin ilgili gartlan goz
Sonug olarak zatenadaletsiz bir vergi olan sigaradan
oniinde bulundurularak; Toprak iisttindeki stzdrmasz alrnan
vergil er, daha da adaletsiz hale getirilmektedir. Dar
ortamlarda, ilgili yonetmelik ve bilimsel kurallara balh
gelirli ve fakir insanlarrn igti$i ucuz sigaralardan oransal
kalmarak kontrollii bir gekilde kompost yaprlabileceli
olarak daha fazla vergi almrken, zenginlerin igti[i
diiqiiniilmektedir. Nihayetinde daha once (34 yrl once) imha
sigaralardan daha az oranda vergi almmaktadrr. Tiirk
maksadryla toprak altrna gomiilmiiq ve bu gahgmalar
ttiti.inciilii[iinii oldiiriip Amerikan ttittiniine destek olmast
esnasmda yeri belirlenip tekrar gomiildiifti alandan
da bu uygulamalann KDV'si olsa gerek.
grkartrlan tiitiinlerin yaprlan fiziksel incelemesinde;
Maliye biirokrasisi her geye sadece vergi tahsilatr
orneklerin tamamen kompostlagtrIr tespit edilmiqgoztiyle
defil, aldrfr kararlann yolagaca!: sonuqlara da
tir.Deneme gahqmalannrn neticesi sonunda tiitiinden
goren
gozlerle
bakmak zorundadr. Tiirkiye'nin grkarlarr
yaprlan kompostun toprafa faydalan, besin de[eri,
gerektirmektedir.Tekef
bunu
in yok edilmesi, Ttirk
maliyetler ve kompostlaqma da siire konusunda IL Boltimde
tiitiinciiliifluniin
oldiiriilmesini
AB ile irmek gergekleri
aynntrh bilgiler verilecektir.
saptrmaktrr.Bunun
adr
uluslar
arasr sermayeden yana
Ticari de[erini yitirmig, Sigara Fabrikalannda kullanrlma
tercih
kullanmaktrr.
imkdm bulunmayan tiim Tekel stoklarrndaki imha karart
grkmrq yaprak tiiti.inlerin; gullarrndan ve iplerinden
Oransal vergi tahsilatrnda istenilen diizenlemeler
ayrrgtrnlarak uygun kogullarda kompostlaqtnlmast ve elde yaprlarak, MakL 6TV uygulamasrndan derhal vazgegiledilen kompostun, tarrm alanlarrnda topralrn organik melidir. 06-02-2007
igeri[ini artrrmada ya da gerekli besin maddeleri ilavesiyle
giibrelemede kullanrlmasr gerektili inancrnday v.
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0,0700 YTL I Adet olarak deliqtirilmiqtir.
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Dava konusu karar, pahah olan tiitiin iiriinlerinin
ozel ttiketim vergilerinin artmamasma karqm, diiqiik
fry ath, ozellikle yerli ti.itiinden yaprlan iirtinlerinin
ozel tiiketim vergilerinde bir artrqa yol agacaktr. Bu

Yiirtitmeyi durdurma ve duru$ma
istemlidir

da hem vergi adaletini bozacalr, hem de Ttirk
Ttitiinciiliiftinii olumsuz etkileyece gi driqtinc e s iyle
kararrn iptalini isteme gereli dolmugtur.

lI- Davacr olma ehliyeti:
Miivekkil Tiitrin Eksperleri Demegr: Demek
Tiizii[i.i'niin 2.maddesine gore; "Tritrin Eksperlerinin
ortak mesleki, kiiltiirel, sosyal r,e iktisadi hak ve

iznnin Nonnrqi ip.q.RE vrauxnnrnsi
nagraNr,rGr

menfaatlerini korumak mesleki geligmeyi ve
aralarrndaki yardrmla$mayt saglamak ve Tiitiin
Eksperleri mesle[ini memlekete azanlr derecede

Kanahyla
DANI$TAY BA$KANLIGINA

fay dahkrlmak ve Tr.irk Trinincr-iltigrinun

Davacr

:

Derne[i,

ve raEbetinin

Tiitiin Eksperleri
1434 Sokak No :9/10

AlsancaViZMiR

Vekilleri

:

Av.Banu Dalgrq Cangr
Av.Arif Ali Cangr

Davah

:

Baqbakanhk

:17 $ubat 2007 tar1hl126437
Sayrlr Resmi Gazete yayrmlanan Bakanlar

DavaKonusu

2001 11167 4 karar
4760 Sayrh Ozel Ti.iketim Vergisi
,Kanununa ekli ,,(IIf sayrh listede yer alan

Kurulu'nun 13.02.2007 tarihli

sayrh"

Mallarda uygulanan ozeltiiketim vergisine iliqkin 25
.01.2005tarihli ve 200519145 sayrhKaramamenin
eki Kararda deliqiklik yaprlmasma iligki karar'rn
yiiriitmesinindurdurulmasr veYargrlama sonunda

iptali istemidir.
TeblifTarihi

ge h

smesine

artmasrna calrsmak atract ile

kurulmugtur" (EK-2: Dernek TLizugu r.
Yukanda da belirtildigi gibi: dava krrnusu kararla
fiitiin rininlerinden ahnacak en az r ergr nliktarlannda
arttg ongonilmtignir. Fivatr liiksek -.:-:rlerin zaten
nispi oranda odemesi sereken \ erql :l^::tn maktu
vergi miktannr agtrgrndan. br.L kara:c:r elkilenecek
olanlar fiyatr dr-i;r,ik olan iinin-e:ct:. \ani yerli
tiitLinden tlretilen tirtinlenn r ersi i e:.:c: J..r iayrsryla
fiyatlannda bir artr;a ro1 ae'a.':ktr:. \::li nininden
riretilen sigara ve diger rininle::: ', e ::-iennin artmast, fiyatlannrn al-tmaslna da 1..r e bu iir":r.':k
iinlere ralbeti de azaltacaktrr.
Dava konusu i;lernur dlri'.:r:c:_i. :r-i olumsuz
sonug; Dernek Tr-izii$riniln I rta;:esr:ceki "Trirk
TiitiincrihiErimin gelismesine r e :rjre:tnin artmasrna qahsmak" dtrzenlemesi ne,jenr-, ^e rliivekkil

dernefi de gok r.akrndan ilgr.e:.;-rmektedir.

Dolaytsryla dava konusu islerrle rl'.r., eiiil derne[in
menfaati ihlal edihnrstrr. B,.l :ecerLle. rlur,ekkil
Tiiti.in Eksperleri Deme gi'n in,j ar e e:. :t. er r tartrsmasrzdr.
II[- Hukuka A]'llrrhkl a r :
Dava konusu kararl: :::l:i:: rrsaralarda paket
baqtna almmasr gereker: :t-:rt-. ., e:gl rnrktan 7,2
YTL.den 1.4 \-TL.re .-:{l'..s::r. : , -iS oranrndaki
Nispi OTV oranlan d:i<::: :.:::c.-i:lca. paketi 2.400
YTL.nin altrndaki si."::,-":- ::it.e:lrstir. Bu fiyatrn
iizerincleki sigara^.:c' -,.:r- ', -<! oranrnda OTV
odenecektir. Dt'rla., s.-. .. :--s-.^ :-r.. erlr sigaralarda ve
difer ninin mant..-. ;:- :-''- r'r l\ s r .r:t i nltnr gtrr.

: 17 .02.2007

I-Dava konusu islem hakkrnda acrklamalar;
Maliye Bakanhfr'nrn 13.02.2007 tarih ve 154
sayrh yazrsr iizerine, 4760 Sayfi Ozel Tiiketim Vergisi
Yasast'nrn l2.maddesine gore, Bakanlar Kurulu
tarafindan 13.02.2007 tarihli ve 2001111674 sayir
karar ile yasaya ekli (III) sayrh listede yer alan
mallarda ozel ti.iketim vergisine iligkin 25.07.2005
tarihli ve 200519145 sayrh Kararnamenin eki kararda
degiqiklik yaprlmasma karar verilmig, karar Resmi
Gazete'nin 1 7 - .02.20 07 tarihli s ayrs mda y ayrmlanar ak
ytiriirliige girmigtir (EK-1: Dava konusu karar). Soz
konusu kararla, "...251712005 tarihli ve 200519145
l.)Vergi-{daletine a} krrr bir dtizenlemedir; amac
sayrh Karar-namenin eki Kararm 2 ncimaddesinde yer
alan 0,0600 YTL/Gram ve 0,0600 YTL/Adet olan )'tiniinden hukuka a) llrldrrl
maktu vergi tutarlan srasryla 0,0700 YTL/Gram ve
,,:- ;r- _:eleneksel vergi

t8
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adaleti ilkeleridir. Vergide genellik ilkesi, fark srfira kadar indirmeye, (B) cetvelindeki mallar igin
_
gdzetilmeksizin herkesin elde etti[i gelir, servet ve asgarimaktuvergiyiheriiimalitibarr]rlasrfirakadar
harcamalar iizerinden vergi odemesini amaglar. indirme]re. ."y"tt iltkthnml$tr.
Vergide egitlik ilkesi de, odeme gi.icii aynr olanlann r
konusu iglemle;vasamn ekli ([I) sayrh
ayri uergiyi ridemelerini ifade .d.r.
,, Pu'u

1ji,il;'ffi#

kavramriEs,ndanverg'endirm.o.e,nffi

LX!?)ffi ,'#''f;dl?lHffii?i*]ffi',iffi:
+iiiI['jif
oiru yuru, Bakanrar Kurulu,na maktu vergiyi srfira

yasa tiniinde eqitlik ilkesi qakrgmaktagl
!9tv:*
Mahkemesi'nin 07'10'2003 tatihli2003173-86
tarihli

kararr)

;Jdr. indirme yetkisi vermektedir, maktu vergiyi

artrma konusunda Bakanlar Kurulu'na tanrnmr$ bir

^
B_ilindili gibi; Anayasanm T3.maddesine
gore; y"tkirorkotrrrsrrdegildir.

"...Herkes, kamu giderlerini karqrlamak ijzere, maLi
sygrine go.", .',.,!i odemekre
yiiktiniin adaletli ve dengeli da$rhm1-

tr*Tylu'*y::* *"0?"',il,,J*],1ilu,1'i:3.tfr:il1*il,X l?#i

maddesidir. Bu maddenin
4+ oi.rri" baghkh 73'iincii
oQlilikasl8ln sosyal amactdtr"'"
,,vergi, resim,
Ioi".u
fikrasrnda;
harg ve benzeri
.-f.1-1yi'^1Lt:
2'maddesine gdre de; "Ttirkiye cumhur-I?,t]:^rT*
kanunla
konulacafr, de[ipbirhukukDevletidir"'"Maligiicegoreve:9it::dtt-t, "iii tot"mhiliiklerin
ii.ir...gi
ve
kaldrrrl
acalr,
ongoriildiikten
sonra;
sosyaldevletinvergiadaletiileilgilibirilkesidir'
otirati"iiii fikrasrnda da, ',vergi, resim, harg ve
Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin pek gok benzerimali y{iktimltiliiklerin riuaflrk, istisnalar ve
-kararrnda
belirtildigi gibi; "...vergi ahnrrken, indirimleriyll oranlanna iliqkin hiikiimlerinde
Anayasa'run 73 tincii_maddesinde yer alan odeme giicii kanunun belirttili yukarr ve
aqaSr smrlar iginde
ve vergiadaletiilkelerine,2ncimaddesindekisosyal deliqiklik yapiak yetkisinin Bakanlar Kuruluna
hukukdevletiilkesineve l0uncumaddesindekikanun u.iil.bll"cegii' drirenlenmigtir. Bu anayasal kurala
oniinde eqitlik ilkesine uygun hareket edilmesi gore; verginin konulmurrniu, degiqtiriimesinde ve
zorunludur' . .." Bu_ deperlendirme rgrfrnda, dava laldrrrlmisrnda, "Yasallk ilkesi"
yasallk
konusu karar ahnrtk:n:- getirilen ek ytikiimltihilrin ilkesi; "Hukuk Devleti"nin en legerlidir.
6nLm[ gereli ve
ttitiin tirtinleri tiiketicilerinin genelini kapsamasr ozelli[idir. Yukarrda betirtildigi gibi, da;a konusu

gerekmektedir. Qtinkti ancak bu gekilde, Anayasa'run iglemli bu yasalhk ilkesine uygun
d*anrlmamrgtrr,
73 iincti maddesindeki vergi adaleti, vergide egitlik ve iqlem yetki yoniinden hukuka aJ,krldrr.
genellik ilkeleriyle herkesin rideme gtici.- -r--- - -.--:

<idemesiilkelerineuygundavran,r-,qorj3ffieverg1r.)
zararverecektir;
Dava konusu iglemle, driqtik fiyath olan sigara ve
di[er ttittin iirtinlerini ttiketen tiik.tiril.t. Et ytit Dava konusu iglemden en gok etkilenecek oian
getirilmigtir. Oysa driqtik fiyath tiitiin iiriinlerini perakendefiyar2,}}YTl.ninaltrndaolanMaltepe,
ttiketenler, dar gelirli insanlardrr. Bu durumda, mali Samsun, Bahar markah TEKEL iiretimi sigaralarr
gi.ice gore vergilendirme, bir difier anlatrmla vergi etkileye_cektir. Dolayrsryla, TEKEL'in drigiik fiyath
adaleti ilkesidikkatealmmamrg,maligiiciidiigiikolan ve ozellikle yerli tiitiinden imal edilen sigara
tiiketicinin vergi ytikii aftriarakvergf adaleti tersine fiyatlarrmn, rekabet edebilir bir diizeyde belirleme
igletilmig, vergi

adaletsizllpiyaratrlmiqtrr.

Bu nedenrerden doravr, dava
\:::,1_,:.1?r
Anavasarun 2'' 73' maddelerin" uotl::
olugturmakta' kamu yarafrna aykrn b,ir ,:YY.l,tI
iglemdir,
dolayrsrylaamagyriniindenhukukaaykrrrdrr.
2.)Y'

Dava konusu islemle, maktu.t?tgl..,o,.1tt
artrnlmaktadrr. iqlemde 4160 sayrh o,zel,Tiiketim
Vergisi Kanununun l2.maddesine

olana[r elinden ahnmrgtrr.

o,l,iliffil'#,i[Tfi"tJg*ruH"iT'llHt",ll

bir rekabei siireci isinde oldugu bir piyasa
":ri"rr;
yupornou TEKEL'in diiqiik

ve orta gelirli tiiketiciye
ili",-^^^-oi_^_^*^-r-^.r^*'^..^--^__:__^c__^11^_f,,,,-_
hitap eden sigara markalanmn vergi ve fiyatlandrma
avantajlarryla piyasadan drglanmasr sonucunu
do[uracaktrr. Soz konusu verei di.izenlemesivle

ffi

d;:ilttffffjffittli:

yubun., qirketrerirl
,Jiir-.t*ininyoluagrlmrgtr.
-t'Bfff

dayamlmaktadrr.
i' kaybetmes i, aym zamandaTiirk ttittinii
Yasanrn l2.maddesine baktrlrmrz zaman,, (b) ve ttittinciilii[ii de kaybetmiq olacaktr. Bu
bendinde; Bakanlar Kurulu "...([I) sayrh listedeki nedenlerle de dava konusu iqlimde kamu yararr
mallar igin belirlenen oranlarr her bir mal itibarryla bulunmamaktadrr. (EK-3: Kararla ileili basrn
sx*$ie&ls

sl

€p,
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agrklamalan, TBMM'ne verilen soru onergesi, basmda
grkan haber ve yorumlar)

IV- Yiiriitmenin durdurulmasr istemi :
Yukarrda agrklandrlr gibi, dava konusu iglem, agrkga

hukukaaykrrdr.
Dava konusu iqlemin uygulanmasr ile olugacak
piyasa koqullarrnda, ttiketici, yerli tiitiinden iiretilen
s i garanm yerine, yab anc r g irketlerin p iy asay a siirdiilii
daha pahah sigaralara yonelecektir. Dava konusu
iglem daha sonra iptal edilmesi halinde dahi bunun
tersine dondiirtilmesi olanaksrz hale gelecektir.
Dolayrsryla olugacak zarann telafisi gok giig olacaktrr.
2577 Sayft Yasanrn 27 . maddesindeki her iki koqul
da gergekleqmig durumdadrr.
Dava konusu iqlem veyarataca,fr sonuglar ortadadrr.
Bu durumda, ileride telafisi olanaksz zararlartnortaya
gtkmamasr igin, davah idarenin sa\.unmasl almmadan
idari iqlemin yiiri.itmesinin durdurulmasrna karur
verilmesini diliyoruz.

BASIN DUYURUSU
Tiirkiye'de tiitiin iiretiminde yaqanan srkmhlar her
gegen yrl artmakta, Tiirk ttiti.inci.iliifii giderek anrlarda
kalacak bir noktaya dogru gitmektedir. Her yrl yaklagrk
500 milyon US$ ihracat geliri elde edilen tiitiincilliifiimiiz giderek yok oluqa dogru siiriiklenmektedir.

Uygulanan yanh g politikalar tritiincriliifiimiizii
bugrinlere getirmigtir. Halen de yanhq uygulamalarda
rsrar edil-mektedir.
17 $ubat 2007

taihve

26437 sayrh Resmi Gazetede

yaytmlanan Bakanlar Kurulu Karan ile paket bagrna
alman maktu vergi miktan 1,20 YTL den 1,40 YTL ye
grkarrlarak diigiik fiyath, ozellikle yerli tiitiinden yaprlan
sigaralann ozel tiiketim vergilerinde artrq gergekleqtirilmig, pahah sigaralann vergilerinde defigiklik
yaprlmamrgtrr. Yerli tiitr.inlerden iiretilen sigaralann ve
Tekel'in aleyhine. buna kargrhk ithal ttitiinlerden yaprlan
Hukuksal Nedenler
: 4760 Sayrh Yasanrn sigaralann ve Eokuluslu yabancr qirketlerin lehine
l2.maddesi, Anayasantn 73. ve 2.maddesi ile il-ei1i sonuglar doguran makfu OTV uygulamasrnda belirlenen
tutarlar. brinin rsrarh u.vanlanmva ta$met kamunun
yasal diizenlemeler.
qrkarlanna r e huk-uka aykrn olarak yiiriirlii[e konulDeliller
multur.
Dava konusu karar, davah Idareden gelecek iglem
Ornegin. bu ul.gulama ile 1,90 YTL ye satrlan %100
Dosyasr, konuyla ilgili yaprlan basm agrklamalan, Tiirk ttininrinden tiretilmig Maltepe sigarasmrn vergisi
basrnda grkan haber ve yorumlar ve di[er yasal deliller. 0/o63 lken9'o71 e qrkanlmrgtr. Buna karqtn 4,50 YTL den
sattlan 9ir90dan fazla yabancr tritiinden imal edilmiq
Sonuc ve Istem
Yukarrda agrklanan nedenlerle; 17 $ubat 2007 tarihli
26437 SayrhResmi Gazetede yayrmlanan Bakanlar
Kurulu'nun 13 .02.2001 tarihli 2007 I I I 67 4 kar ar saylJt
"4J60 Sayrh Ozel TiiketimVergisi Kanununa ekli (II)
sayrh listede yer alan mallarda uygulanan ozel tiiketim
vergisine iliqkin25.01 .2005 tarihlive 200519145 sayfi
Kararnamenin eki Kararda defiqiklik yaprlmasma

Iligkin ekli karar" hakkrnda
-ileride telafisi olanaksrz zararlartn orlaya grkmamasr
igin, davah idarenin savunmasl almmadan yuriitme s inin durdurulmasma,
-yargrlama sonunda i glemin iptaline"
-_larflrlama giderleri ve vekalet ticretinin davah idareye yiikletilmesine karar verilmesini diliyoruz.
Saygrlarrmrzla.
DavacrVekili
AvArif Ali Cangr

pahah sigararun r-ergisi

0"05

8

olarak korunmuqtur.

OfV

artl$lnl bahane ederek firmalann yaptrklarr
zamlarda, drigrik fiyath sigaralardaki ftyat artrg farkr
devlete vergi o I arak gi derken. pahah si garalardak i zamlar
do!rudan qirketlerin kasalarrna gitmiqtir.
Vergide eqitlik ilkesine aykrn bu diizenleme ile dngiik
fiyath sigara tiiketicilerine ek yiik getirilmigtir. Oysa
diiqiik flyath tiittin iininlerini tiiketenler dar gelirli
insanlardrr. Vergi adaleti ilkesi dikkate alnmamrq, mali
giicii diigiik olan tiiketicinin vergi yiikti artrrrlarak vergi
adaleti tersine igletilmiq, vergi adalets

izllli y aratimrqtr.

Bizim igin asrl onemli olan bu uygulama ile Tiirk
tiitiinciiliiliiniin yok edilmesine yonelik bir adrmrn daha
atrlmrg olmasrdu. Bu diizenleme ile lurt iginde tiiketilen
sigaralarda kullanrlan Tiirk tiitiinii giderek daba da
azalacakve baqta ti.itiin iireticileri olmak iizere tiim sektor
galr g anlan ve meslekta qlanmrz zar ar gorec ektir. Bu bilin g

Ekler;
l.Dava konusu karar
2.D av act Deme$in Tiizii[ri,
3.Dava konusu kararla ilgili Tiitiin Eksperleri Dernefi ile
Tekgrda-iq S endikasr'mn agrklamal an, D enizli
Milletvekili Mustafa Gazala, tarafindan TBMM

ve sorumiuluk anlayrgryla Tilttin Eksperleri Dernefi
olarak soz konusu Bakanlar Kurulu Kararrmn yurtitmesinin durdurulmasr ve iptali istemi ile Damgtay
nezdinde dava agmrg bulunmaktayz.
Kamuoyununbilgisine saygr ile arz olunur. 2010312007

agkanh[r'na B aqbakan'm yarutlamasr istemiyle verilen
soru tinergesi, basmda grkan haber ve yorumlar..
4.Vekaletname
B
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BAKANLIKLARARASI TUTTTN TUNULU'NUN;

tl997ll sayrh Karan'mn 7 nci maddesinde "Son yrllarda,
tiitiin yaprafr iizerindeki zirai micadele ilaglarrnrn

TUTUNDE
ilaq KALrNTrsr UzERiNE
DEGERLENDiRME

kahnfilarr, insan saflr$ agrsmdan drq ahcrlarca yakrndan
takip edildifinden iiretim devresinde zamansrz ve amag
drgr zirai mticadele ilacr kullanan iireticilere ait ytiksek
de[erde ilag kahntrsr taqryan ve durumlan analiz

Tiitiin

sonuglan

ile tespit edilen tiitiinlerin de destekleme

Tiitiinde ilag kahntrsr (Rezidii) ile ilgili inceleme girig, ahmlan drqrnda brrakrlmasrna ve randrmanlan kargrLlr
mevnrat, yaprlan gahqmalar, sorunlar, goziim onerileri ve fiyatrn yarrsr fiyatla satrn almmasma karar verilmigtir"
sonuE olmak izere allubaqhk altrnda ele almmrgtrr.
hiikmti getirilmiqtir.
1. Giriq
o261311999 tarih ve 199911 sayrh Karan ile 1997ll sayir
Bilindili iizere tiittn yetigtirilirken, tarla doneminde Karar'rn 7 nci maddesi "7. a-Uretim devresinde zamansrz
zararh tahribatr ve hastahklarr cinlemek amacryla ilagh ve amaE drqr zirai mticadele ilacr kullanan iireticilere ait
miicadele yaprlmaktadrr. Bu gahgmalar esnasrnda, Tanm yiiksek de[erde ilaq kahntrsr taqryan ve analiz sonuglart
ve Koyiqleri Bakanh$ tarafindan tiitiinde kullarulmasrna ile tespit edilen kahntr miktarr 50 ppm deferi iizerinde
izin verilen ilaglar kullarulrken ilacm etiketi iizerinde yazir bulunan ti.itiinlerin; randrman kargrhlr fiyatlanndan
kullanma talimatlarrna riayet edilmemesi veya antlan oh20 indirim yaprlarak bulunacak fryatlarla,takip eden
Bakanhk tarafindan tiitiinde kullamlmasrna izin verilmeyen yillarda fiyat indirim miktannm her yrl o/o70 orannda
ilaglarrn kullamlmasr sonucunda tiiti.inde ilag kahntrsr artriarak %o50'ye kadar indirim yaprlmasr suretiyle
meydana gelmektedir.

Bununla birlikte, sektorde faaliyet gosteren bazr frnna
yetkililerince, tiitiinlerin denklenmesi oncesinde yaprlan
tav verme iqlemi esnasrnda az sayrdaki iireticinin tav
suyuna tanm ilacr, boya ve benzeri maddeler karrqtrrdrfr,
bunun da ti.itiinde ilag kahntrsma neden oldufu iddia
edilmektedir.

ilag kalrntrsr; en basit tammryla hastahk ve zararhlarla
miicadele kapsammda y apianilaglamalardan sonra bitkide
kalan ilag miktarrdr. Tiitiinde ilag kahntrsl ppm geklinde
olgiilmekte olup, milyonda bir anlamrna gelmektedir.
Otgiisti mgkg, yani kg'daki mg'dr. Rezidi.i toleransr ise,

iiriinde

bir tanm

ilacrndan bulunabilecek maksimum

miktardrr.

Tiitiinde rezidti toleranslarrna iligkin deferler, diinyada
CORESTA (Uluslararasr Ttitiinle itgiti nitmsel Aragtrmalar Merkezi) bagta olmak iizere geqitli kuruluglar,
Ulkemizde de Tanm ve Kdyigleri Bakanhfr tarafindan
belirlenmektedir. Bu kap samda, C ORE STA tar afndan, 9 9
ayn zirai ilaE iizerinde incelemeler yaprlmrq ve bunun
sonucunda Rezidii Seviyeleri Krlal'uru (GRL) hazrlanmrqtrr. Ulkemizde de tiitiinde kullamlmasma izin verilen
ilaglarrn igerifinde yer alan 16 aktif madde igin Tanm ve
Koyiqleri Bakanh[r tarafindan limitleri belirlemiqtir.

Tiitiin, Tiitiin Mamulleri ve Alkollti igkiler

Piyasasr

bulunacak fiy atlarla,satrn ahnmasrna,

b-

Tekef

in en krsa zamanda satrn aldrfr

iiriiniin

tamammda kahntr tespiti yapabilecek qekilde teknik
donarum temin etmesine, Karar verilmigtir" qeklinde
revize edilmiqtir
.61312000 tarih ve 2000n sayrh Karan ile 1997ll sayilir
Kararrn 199911 sayrh Bakanhklararasr Tiitiin Kurulu
Karan ile deligik 7 nci maddesi "7-Uretim devresinde
zamansrz ve amag drgr zirai miicadele ilacr kullanan
iireticilere ait yiiksek de[erde ilag kahntrsr ta$lyan ve
analiz sonuglan ile tespit edilen karbondisiilflir (CSr)
kahntr miktarr 30 ppm deferi tizerinde bulunan tiitiinlerin,
randrmanlarr kargrhfr fiyatlardan %30 indirim yaprlarak
satrn ahnmasrna, karar verilmiqtir." qeklinde ikinci kez
tadil edilmiqtir.
.Ayrrca, IIlI0l2000 tarih ve 2000120 sayrh Kararrrun 8
inci maddesinde "insan salhfr agrsmdan zararh olan,
i.iretim dewesinde zamansrz ve amag drgr zirai mticadele
ilacr kullanan tireticilere ait 30 ppm defieri iizerinde karbondisiilfi.ir (CSr) kahntrsr tagryan ve durumlarr analiz
sonuElan ile tespit edilen tiittinlerin randrmanlan karqrlrfrnda fiyatrndan %50 indirim yapiarak satrn ahnmasrna karar verilmiqtir." htikmiine yer verilmiqtir.
Bu diizenlemelere balh olarak Yiiksek Planlama Kurul

Kararlan ve Ttiti.in Destekleme Kararlannda benzer
Diizenleme Kurumu (TAPDK) bu ve benzeri limitleri esas
hiikiimlere yer verilmi gtir.
alarak Kurum mevzuatrnda da serekli diizenlemeleri
yapmaktadrr.
2.2. 4733 sayrh Kanun sonrasl
2.}levntat
Antlan Kanunun yiiri.irliige girdifi 2002 y:Jnda Kurum
Ulkemizde bu konuda yaprlan mevztat diizenle- faaliyete gegemedi[inden dolayr tiitiin iiretim ve ahmmelerini, tiitiin iiretimi ile ig ve drg ahmsatrmrnda koklii satrmmm usul ve esaslan Tekel tarafindan belirlenmiqtir.
de[igikler getiren ve 91112002 tarihinde yiiriirliife giren Bu kapsamda ilag kahntrsr ile ilgili hiikiim,
4733 sayh Kanun oncesi ve soffasr qeklinde ele ahn- rTip Sozlegmenin 3/(K) maddesinde "Tiitiiniin fidelik
masmm daha uygun olac a$rkanaatine vanlmrqtrr.
aqamasmdan baglayarak, tarla devresi dahil, T.C. Tarrm
2.1. 4733 sayrh Kanun iincesi
Bakanh$ tarafindan ttittinde kullanrlmasrna rzin verilen
Ilag kahntrsr ile ilgili diizenlemeler Bakanhklararasr tarrm ilaglarr drqrnda kesinlikle bagka herhangi bir ilag
Ttiti.in Kurulu tarafindan yaprlmrqtrr.
kullanrlmayacakttr. Bu ilaglar da kullanrlrrken, kutu

lg
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TAPDK tarafindan da i.ireticilerin bilgilendirilmesi,
iireticilerin telafisi miimktin olmayan herhangi bir durumla
karqrlaqmamas r igin Ttirkiye Zir aat Odalarr B irligi (T ZOB)
ile temasa gegilerek, TAPDK'ca haztlanan bir metnin
Ziraat Odalarr aracrhlryla iireticilere duyurulmasr sa!lanmrgtrr. Bunun yamnda benzer bir yazr Ege ihracatgr
Birlikleri Genel Sekreterlilin e yazrlarak iiyelerine gerekli
duyurunun yaprlmasr ve yrl sonunda d ayaplan gahqmalarla
ilgili olarak aynntrh bir raporun TApDK'ya iletilmesi

gegirilmesinin problemin igin bagrnda onlenmesi adrna
Eok faydah olaca$r miitalaa edilmektedir.
Diler taraftan, ilag kahnfisr bulunan iiretici ttitiinlerinin
imha edilmek suretiyle sistemden grkartrlmasrnm oniinde
hukuki, teknik ve sosyal olmak iizere bir takrm zorluklar
bulunmaktadr. Bunun yanmda rezidi konusunun gok
boyutlu olmasr, sadece tiitiin iiretim ve ahm-satrm
srizleqmesinde yaprlacak bir diizenlemeler ile konunun
goztime kar,uqturulmasmm mtimkiin olmadrfir agikardrr.

Bununla birlikte, Drq Ticaret Mtistegarhfl'nln .,...
Sorunlar
iglenmemiq yaprak ttitiiniin piyasaya arz edilmiq iirtin
Ulkemizde, rezidi miktanrun driqtiriilmesine yonelik kapsammda deferlendirilmemektedir" geklindek i y azir
yaprlan gahqmalar neticesinde oldukga iyi noktaya gelinmig goriiqtnden dolayr ilag kahntrsr grkan
tiittinler hakkrnda
olmakla birlikte, sektor aktorlerince aqaprda izah edilen iki 4703 say{r Kanun hiikiimleri gerelince iglem tesisi
sorunun da krsa siirede Eoziime kar,rrqturulmastnln gerekli edilmesi miimki.in delildir. Bu nedenle,
oldulu vurgulanmaktadr. Bu sorunlar,
Rezidiilii tiitiinlerle ilgili olarak onerilen el koyma ve
.Ureticilerin ilag seEimi, kullammr ve bilhassa konunun imha iqlemini ancak 'oaqrk bir kanun hiikmtine
hassasiyeti noktasmda heniz yeterli biling diizeyine dayanmasr", "mahkeme karan olmasl" veya ',malikin
ulagamamasl,
rlzasr" ile miimkiin olabilecefi, aynca ilag kahntrsr grkan
oMer'i mevzttatta belirlenen limitlerin iizerinde ilaE iiretici ti.ittinlerinin muhafaza ve depolanmasrndaki
kahntrsr grkan ve bu nedenle de ileili firmaca satrn giiqliikler, tireticinin ekonomik durumu ve bu gibi teknik
ahnmayarak iireticinin elinde kalan tiii=iinlerin akrbetinin ve sosyal hususlar dikkate almarak 4733 sayit Kanun
baqta olmak iizere mevzuatta nasrl bir diizenleme
sa!1ft h olarak takip edilememesi,
qeklinde ifade edilmektedir.
yaprlabileceli konusundaki gahgmalara devam edilmektedir. Ayrrca, ilag kahntrsr Erkan tiittinlerin higbir
5. Qiiziim iinerileri
ALICI
Sorunlann kahcr goziimti igin tireticinin en iist seviyede
tarafindan satrn ahnmamasr icin TAPDK
bilinglendirilmesi temel esas oldufiu sonucuna vanlmrgtr. tarafindan gerekli tedbirler ahnmaktadr.
Bu noktadan hareketle tiretici orgiit temsilcileri ve firma 6. Sonug
yetkilileri yarunda tiitiin iireticileri ile her platformda bir ve Giintimiizde tiitiin ithalatgrlan agrsmdan en onemli kriter,
beraber olan meslektagla rrmrzea,
iirtindeki ilag kahntrsr miktarrdr. Kalmtr sorunu bu giin
oTiitiiniin, fidelik aqamasmdan baqlayarak, tarla devresi itibariyle sadece iilkemize aitbir problem degildir. Diger
dahil, Tarrm ve Koyiqleri Bakanhfr tarafindan tiittinde tiitiin ihracatgrsr iilkelerinde benzer sorunlannm oldufu
kullanrlmastna izin verilen tarrm ilaglan drgrnda kesinlikle bilinmektedir. Gelecek yrllarda bu sorunu gozebilen
iilkeler ihracatta onemli bir avantaj elde edecefi,
baqka herhangi bir ilag kullanmamalan,
oBu ilaglan kullanrlrrken doz miktan, kullarum zamanr, Eozemeyen tilkelerin ise ihracatta biiytik bir srkrntr
ilaglama ile krnm arasmda gegmesi gereken siire gibi yaqayacalr, hatta ihracatlarrnrn durma noktasrna
konularda ilacrn etiketi iizerinde yazrh kullanma talimat- gelebilecefi tahmin edilmektedir. ilag kahntrsr nedeniyle
thracattmtzda karqrlaqrlacak en kiigiik bir sorun dahi,
larrna kesinlikle riayet etmeleri,
Diinya
lideri oldulumnz Oriental tiittin ihracdtrnr bitirme
oilag segimi ve kullammr konusunda tereddiit hasrl oldulu
noktasrna
getirecektir. Bu durumun Ulkemiz agrsrndan
takdirde. sozlegme imzaladtklan firma yetkilileri veya
biiyiik
kayrplara
neden olaca[r gok agrk olup, orlaya
Tarrm illilge Miidiirliikleri yetkilileri ile irtiLata gegmeleri,
grkaracalr diler en onemli sosyal problem ise, Ulkemizde
oAmag drqr tanmsal ilag kesinlikle kullanmamalarr,
tiitiin iiretiminden gegimini temin eden, bu topraklarda
oDenkleme oncesi tav suyuna higbir hal ve gekilde tarrm
alternatifiiri.in imkanr gok smrrh olan ve sayrlan her gegen
ilacr, boya ve benzeri maddeler kan$trmamalan.kon- gijn
azalan tiitiin iireticisinin telafisi miimkiin olmayan
ularrnda iireticilerin bilgilendirilmesi qok cinem arz ermekma!duriyetlerine sebep olacaktrr.Sektortin geleceIi
tedir. Tiirk tiitiinciilii$iniin gelece[i aqrsmdan meslektaqaErs rndan, ilag kahntr miktarlannr n mev zuatta belirlenen
lanmza
istenmigtir.

4.

bu konuda btiyiik gorevler diigmektedir.
Bu egitim Eahgmalarr ile birlikte,
oilaglarrn firm alarca Ledarik edilerek tireticilere verilmesi,

oilaglarrn iireticiye tiitiin eksperleri tarafindan diizenlenen
regete mukabilinde verilmesinin, bu baElamda" TZOB'un
Eyliil 2003 "TUTUN" konulu rapJrunda giindeme
getirdi[i, "... rezidii sorunuyla ilgili olarak, zirai miicadele
ilaglarrrun kullanrmmm regeteye ballanmasr, regetelerin
Tanm Bakanh[rnrn illilge teqkilatr tarafindan verilmesi ve
giftgilerin kullanrmmm takip edilmesi,, dnerisinin hayata

limitlere ve hatta miimktin olan enazaindirilmesi temel ve
oncelikli hedeflerimizden biri olmahdrr. Bu da ancak

sektordeki

tiim aktorlerin kendilerine diigen yrikiim-

liiliiklerini biiyiik bir hassasiyetle ve devamhhk arz
edecek qekilde yerine getirmesi ile miimkiin olabilecektir.
Bununla birlikte, ttitiin tanmrnm her safhasrnda onemli
gorevler ifa eden Ti.itiin Eksperlerine de btiyiik vazifeler
diigmektedir. Bu bafl amda, meslektag larrmtzrn izerlerine
diigen sorumluluklarr hakkryla yerine getirece[inden hig
kuqkumuz bulunmamaktadr.
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"...Bir giin oElumun tigortiinde yamk
lekeleri giirdiim. 'Kretek' denilen ve

riuplrir-nn

iginde karanfil olan bir sigara cinsi var.
Karanfil akkor haline gelip diiqiiyor. Ve

l],{trt, ,\t,!'i-L:t{

giysileri delik degik ediyor. Endonezyatda herkes bunu iger ve herkesin

nr lMAlv
5t il{AT' &{ils&'Olt

gomleli delik degiktir. Bunu g<inince
olluma 'sigara mr igiyorsun' diye
sordum. ltiraf etti. Ama igmesini
istemem..."

3

l:::irlll

03 .02.2007

TurhanTALU

PMSAGenelMiidiirii

I

"...Nazilerin sigara yasafr, insanlann
giindelik alqkanhklarrrun devlet taraf-

lndan denetlenmesi ve kontrol altrna
ahnmasrnrn bir rirnegidir. HITLER, ilk
olarak bedensel saflrk giidi.isriyle sigara
yasaklarl getirmiqtir... Qrinkii, insanlarrn davranrglannl kontrol altrna alma

Mustafa SEYIiOGULLARI
tutunce@hotmail.com

mekanizmasr

DUMANALTI
"...TEOMAN, gocuklara sigara igme
ahqkanhlr aqrhyor. Genglere sigarayr
ahqtrran bir gahsiyetle m0cadele etmeyi her

anne babanrn vatandaghk gorevi olduluna
lnanlyorum. Sigara iireticilerinden maddi
gftar salladr$rnr driqiindiiliim bu gahsrn ve

menajerinin hesaplarrntn ve

vergi

kayrtlarrmn incelenmesini isteyerek sug
duyurusunda bulunuyorum. Eler benden
cince <iliirse cenazesinde 'Hakkrmr helal
etmiyorum' diye bagrracagrm. iyi insan

olduluna Sahitlik efineyeceEim.

Olene

kadar peqindeyln..." O4.O5.2O07

Prof. Dr. Orhan I(URAL
Qevreci akademisyen

"....Bazr insanlar deliqime

?r;t.*;

*t-i''',.

ia,,&'rt', t.t,1,,,

iktidar her geyi kontrol etmek isteyebilir... Evet, sigara igmek kdtii ve
salhksrzdrr ama faqizm daha kdtiidiir ve
diktatdrliige gdttrur. . ." 25.04.2007

PaulJosephWATSON
Yazar
" ..,Yllmaz Afabeyim hayatta kimseye
yaptrElnl zannetmedigim geyi bana
yaptl ve bana bir tokat attr. Qrinkii ben

sigara igerken yakalandrm ona ve bugiin
sigara kullanmlyomm. iyi ki tokat attr o

tokadr yedigimde k<itti hissetmigtim.

$imdi o tokadrn ne kadar giizel
kapahdrr.

(Jrnefin sigarayt btrakmamak isteyen biri,
doktorunun sigara igtilini one siirer...
Ashnda bu insantn brrakmaya niyeti
olmadr!t iqin dokrorun sigara igmesini
bahane ediyor. Oysa doktor sigara iqse de
iqmese de o sigara seni <ildrirecek. Sen

doktorun tavsiyesine bak. Ne yaptr[rna
niye bakryorsun? Brrak o kendine zarar
versin. Sen kendini kurlar. . ." 27 .11.2006

Prof. Dr. tistnn DOKMEN

E[itimci

2 paket sigara igersen 'Niye
ben' deme liiksiine sahip delilsin..."
"...GtiLnde

.rr.2006
Turan YAVUZ
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Gazetecioyazar

Not: l4 Mayts 2007 tarihinde akciler
kans erinde n

bu gekilde devreye

konulmug oluyordu. Tiim bu hir abartrh
yasaklar, dayatmalar fagist hegemonik
kontrol meselesidir. insanlann giinliik
ahgkanhklannr kontrol altlna alan

refat etti.

"...Her pahah sigara kaliteli defildir.
Ustelik sigara tiitiinden yaprlrr ve tiitiin
safl rla zararlrdr..." 1 9.0I.2007
Fahri ARIKAN
TEKEL A.g. Genel ]liidiirii

o1-

du[unu diigiintiyorum. . . " 06.05.2007
Zeynep CASSALINI
$arkrcr, Atrf YILMAZ'rn iivey krzr

"...Qocukluk yrllanmda ttitiin toplama
iqlerinde gakqtrm. Ttitiin toplarken
ellerde biriken siyah madde sigaranrn

zararlnt anlatmaya yeterli. $imdiye

kadar hig sigara igmedim. 22 kathk
Qevre ve Orman Bakanllrmn binasmda sigara igmeyi yasakladrm. Sigara

dumanr, fabrikalarrn o devasa bacalanndan grkan dumandan daha tehlikelidir. Sigararun neden oldugu saghk
sonrnlan igin yrlda yaklaqrk 2 milyar
dolar harcamyor. Herkes kendi katilini,

Qernobif ini cebinde ta$1yor. . Diinyada sigara iireticilerinin diirtist
olduklarrna inanmryorum. Qiini<ri bag-

kendi
.

rmhhk yapsrn diye,

o iinlii

sigara

markaiarrrun igine, ahgkanhk yapan
birtakrm maddeler enjekte ediyorlar.
Tiirkiye'de de, Amerika'da da, Avmpa'da da bu var. Bu, gizli ve sinsi bir

plandr..." 05.04.2007
OsmanPEPE
Qevre ve Orman Bakanr

DUMAN/SMOKE

Amerikah yazar Paul AUSTER'rn
"Duman/Surat Mosmor" kitabmdaki bir
ciykr.iden uyarlanan 112 dakikal'rk 7995

yaprmr bir Wayne WANG filmi.

Mrizigini Rachel PORTMAN'rn yapmls
oldugu iiykiide/filmde, bir romancr, bir
sigara malazasr y<ineticisi ve zenci bir
yeniyetmenin <iykiisii anlatrlrr.
Beklenmedik bir anda yollan kesigen bu

tiq ki5i. birbirlerinin hayatlarrnr izleri
silinmez bir bigimde deliqtirirler.

Griniimiiz Brooklyn'ini arka plamna
alan Duman, giildriren, duygulandrran
ve beklenmedik olaylarla, birbirinden
gok farkh bu iig kiqinin ortak bir

insanhk paydasrnr nasrl bulduklarrm

ara$t1r1yor.

Zengin bir oyuncu kadrosuna

qrkan dostluk mesajlan"

sigaranrzr

paylagabileceginiz dostlarrn onemi ve
kr1.'rnetini r,rrrguluyor.
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sahip

f,tlmde bol sigara dumam arasmda <ine
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AH BIRA A$ VER
Ah biratag r'er cigaramr yakayrm
Sen sahn (sallan) gel ben boyuna

bakayrm

basrra

Mulla yrir_esinde piiseronun sebep oldugu yup.ut
tir.rinO.ki
yaprqkanhga verilen ad. Balhk.
Adryaman y<iresinde krr ve.susuz tarlalar
--'-' ve bu tarlalarda yedgen

degtt

kaliteli tiitiinler igin kullanrlan tabir.

galyangrj

olur gemilerin dire[i
.Uzun
Ah gatal olur efelerin yiire-[i
Ah vlr-ataqr gAvur sinem ko yansrn
Ark-adaqlar uykulardan uyansrn
olur gemilerin diie[i
.U,zun
Ah gatal olur efelerin yiirJfi

gorum yciresinde nargileye verilen
isim.
uKurova'da riitiin icmeve_ yarayan
bir

galyen

I

gezo

:n;p;i,,'
ir:,i,,:i:::l'

I

ko.gan

,k(ismiik

. 4 Nisan 1953 tarihinde saat 02:15
sularrnda. Qanakkale Bolazrnrn Nara
Burnu aqrklannda isveg gilebi NABOL_
Ar\r._rrn qarpmasl sonucunda batmaya

muhammin
Sergi

g1 kigilik mriret_
tebattan ilk anda sa$ kalan 22 denizci,
geminin arka bdhimiindeki torpido
altrsrnda bulunan

dairesine srgrnrr. Bagrndan aldrgr giOaeiti
oaroe tte krsa stirede sulara g<imiilen
denizaltrda mahsur kalanlann su yiiziine

firlattrklarr telefon
rfl

megtele

Sergi
s-9til' ,,

pipit

"

t.ktift:.,

'.,

,

".,'
'a,,.

.,..

*:1ir::,:tt'"de

zerik,

rbat saglanlr.,yaprlan gciriigmelerde.

oksijeni idareli kullaimaian igin

g::*ri:
rurKu

-yere konusmamalan.
soylememeleri

PORTRE

ve sigara igmeme_

sihen kunarma qalrgmalannrn

sonunda, umutlann kesildili noktada,
dipte ve.karanhkta bekleyen 22 kisiye:
konugabilmeleri. tLirkLi sciyleyebilmeieri

nafta stgara igebilmeleri

I

..BAF'RA

Bafra Ziraat Odasmm sahibi, Bafra
Ticaret Borsasrrun
ortagr ve OMU Bafra Meslek yiiksek-di;Jnun
ir"
iqtirakgisi oldugu .,Bafra Tarrmsal f"ftrn_"
i.ol..i,,r.
emek verenleri oncelikle tebrik
etmeke;;;-[i;;r. -

Notlar:
Qetin BOZA-LAN kaynak kiSisi oldugu izmir
y0resine ail riirki.iniin. TRT argivlerinie ..Bir

(rgaramr yakayrm" adryla
kayrtlr
iarafrndan

AIi KIRCA bu riirkiiyle ilgili klipre

igtigi iqin Prof. Dr. Orhan

sigaraya 6zendirdigi
yr trnda savcrhga qikAyet

f

sigara

LRA,L iurufiniun
gerekgesiyle 2002

Klnuyla ilgiii olarak. Dolan Kitapqrlrk
prof Dr. Biilent
(APLI'nrn Dumluprnar.. isimli kirabrnr

I

ti

Proje; Bafra'nrn kaiiteli

Almanya'nrn Mrinih
kentinde yaqayan 103

yagrndaki sinema ve
ses sanatqlsl Johanries

HEESTERS.

tavstye ederlm.

90 yrldrr riryakisi

dulu

o1-

sigarayr brraktr.

Sigara Qegitleri

qesit

slgara;
O eskidir, bu yeni...

"En zarar.lt olan. hangi cinstir?.,dersen
Derrm: "Ieilmeveni

arirNilatasin

r;'f,?bej qycr].nrin geli5tirilmes

"Soguk algrnlrgrna

beklenen sonuclar ise:

geligtirilecek,

nikotin bantr ya da hap
kullanmadr. Giinde

beq.ya da alh sigara
lqerKen srgaraya veda

eden HEESTERS,

"Bir

sanatgr olarak

sesrme dikkat etme-

liyim." diye konuqtu.
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in i

tLedefliyor.

tilkedekl tLim rtininciilere cirnek olabilecek proje,_den

yakalanrnca sigara iqmeyebildigimi fark er
tim" diyen sanatgl,

slgarayl brrakrrken
Dolup tagar camekAnlarda her

dtii, ;;.li;i

v'oiuvru ,ri._
dnnilebilir ekonomik tattmmaJa- iierl#."'tuyo"tmesine katkrda bulunmayr; tritrin
iireticisi giftgiler
iizerinde davranrg degiqikligi yu.u,rnut-ruffitJ'
eufru
ttitiinriniin kaliteiini-artrrnayl ve tanm
tekniklerini

lll:tp:lqerge_klenteiny"nia."[uruno]'r,",r_uun,,
oo}lece
ttuacat degerini artrrmayr ve tarlm
sektdninde

edilmisti.

yaymranndan yeni qrkan

TARIMSAL KALKINMA PROJESI"

*,

soyledtkleri bu tiirkii dinlenir. Sonugra,
sadece 5 kiqi kurtulmu$tur.
Mekdnlan cennet olsun.

derlendr gi belirtilmektedir.

PROJE

(Alman sanatg )

sciylenmek

U

ttitinlerine uvgulanan "tepe krrma"

Balhk,

Johannes
HEESTERS

,9ry"9? kahnrr. Agagrdan. Onlann

Itj$_verve
oldugu
Durmu$ yAZICIOeL

tcimbeki

garkr

Ien.konusunda uyarrlar yaprlrr. Ancak

saatter,

.i"i.ti.

Hatay y<iresinde piiseronu n sebep
olclugu yaprak ijzerindeki

yaprgkanl*.

"i...,,.',

gamandriasryla

kair

_Mufla yiiresinde ti.itiin ekim ciizdanr.
Hatay yiiresinde tritrin fidelerine verilen
isim. Cetil. Fide.
Gazianlep'te Hasankeyf riiriinf .rioO"lug,rt_u'iiin
rii,:ir.o na".
traozon yciresinde nidin dengi.

,

TaY,, ,

gubuk apnhk.

i.tri"o.
riiriin fidelerinin ve y;drkil;;;$liilurilaa
nlun,ru'
biiytit sepet. Kdfiin.
Ege'de tiiriin ekim ciizdam.
Giresun yciresinde sigara izmariti,
Hatay ydresinde tritiin fideliklerine verilen
ad. Ocak. yashk.
Adryaman yriresinde rizellikle yagh
iireticilerin eksperlere hitap
Mugla yriresinde toprak zeminli tiitiin
kurutma alanr
E_se'de

,keleler

Tiirkiiniin tiykiisii:

baglayan DUMLUPINAR deni2_

9e9it

iriseronun s eb ep ol dulu yap rak
,"oj^*. l:, 9_1i.ydo!u'da
uzenndekl
yaprgkanhla verilen ad. Ballik.
rvlugla yoresmde tiinin balyalannrn
muayene ve balamrru
yaparken kullanrlan agaqtan yaprlmrg

"Rafra ri.iriin i.ireticiierinin teknik
bilgi ve becerileri

lalra

,Batra

nini.ny gersek mengeine kaw5acak,

tiittinlerinin bilinen kalite ozellikleri standarl
hale

getirilecek,

Uretici gocuklannrn tarlada gahgmak yerine
- egitim_
-o

o.gretimlerine devam ermeleri tegvik
edilecek
Ureticiler ig ve.drg pazarda soz sahibi otaOitecet,

,

uolge ekonomisi rizerinde somut olumlu
etki yaptlmasrna
katkrda bulunu lac aktr."

qekiinde ifade edilmektedir. Daha
fazla

bilgi
-

www.abafraprojesi.com sitesine bakabilirsiniz.

igin,
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giirnriik kaprlanndan giren ve grkan tiittin ve tiitiin
mamullerinin sadece kap adedi ve kilosu iizerinden muayenesi
yapilmakta, "egyantn mahiyeti"nin tespiti yaprlamamaktadr.
Uluslararasr antlagmalara konu transit rejiminde, aksamaya
neden olmak tazminat hususunu dofurdu$undan, Gi.imriik

Teqkilatr detayh incelemeyi ancak

bir ihbar

oldulunda

yapabilmektedir. Oysa ki soz konusu giimriik alanlannda tiittiLtr
eksperi bulunmasr durumunda, bu egyantn beyana uyrp
uymadrfmrn, giren egya ile gtkan eqyamn aynt olup
olmadrlrrun tespiti en seri ve salhkh bir bigimde miimkiin
olabilecektir. Ashnda bu husus, 711012006 lat'rhli ve 26312
sayrlr Resmi Gazehe'de 2006129 sayrh Baqbakanhk Genelgesi

ekinde yayrmlanan "ULUSAL TUTUN KONTROL

NEDEN GUMRUKLERDE
TIJTUX EKSPERI

isrinoAMr cEREKiR?

Giiffiik Miistegarhlrmn g<irev alanlannt diizenleyen 4458
sayilr Yasa ve bu Yasaya gore grkartrlan "Giimriik Ytinetmeligi"nin ithalat, ihracat ve transit rejimi boliimlerindeki en
onemli hususun "eqyantn muayenesi" a$arnasl oldufu ifade
edilebilir..

Giimriik Teqkilatr'nda e$yanln muayene edilmesinde
kariyer personel "muayene memuru" olarak belirlenmiqtir.
Muayene memurlanmn gorev ve gahgma usulleri Giimriik
Yonetmelili'nde ayrrntrlarr ile diizenlenmigtir.
Tiitiin ve tiittin mamullerinin muayenesinin diler giimriik
e$yasmm muayenesinden farkltltft, Giiruiik Miisteqarhlt
biinyesinde tiiti.in eksperlerinin neden galtqmasr gerektifini
bize izah etmektedir. Nedir bu farkhhk? Neden muayene
memurlarr tiitiin eksperlerince yaprlan iglemi yapamamaktadrlar? iqte bu sorulara verilecek cevaplar, konuyu
agrklamakta yol haritasr olacakttr. Giimriiklii sahada tiitiin
eksperlerince yaprlan

tiitiin ve tiitiin

mamullerinin

muayenesiyle iincelikle e$yanm mengei tespit edilmektedir.
Bu gtirev, yetki ve sorumlulu[un sadece tiitiin eksperleri
tarafindan yerine getirileceli hususu, 473 3 sayh Yasantn 6 nct
maddesi son fikrasrnda agrkga ifade edilmektedir. ithal edilen

tiittin ve tiitiin mamullerinin iglemlerinde de

firmamn

beyamna uygunlulunu teknik bir konu oldufu igin tiitiin
eksperleri marifetiyle tespit edilebilmektedir. Ornelin, tiitiin
ve tiitiin mamullerinin menqeine veya parti bilgilerine iliqkin
diizenlenen "ekspertiz raporu" halen TAPDK'mn biinyesindeki tiitiin eksperleri (sektor uzmanr) tarafindan yerine
getirilmektedir.
Aym qekilde iilkemizin cofrafi konumu gereli tinemli bir
transit noktasr oluqu, Giimriiklerimizin her yoniiyle donanrmlt
ve tetikte olmastm zorunlu krlmaktadrr. Nitekim, Edime,

PROGRAMI"nda (IJTKP) agrkga yer alan stratejik bir gorev
tammrdu.UTKP'nin "Yasadrgr Ticaret" boliimilriin Stratejiler
baghlrmn 4 iincii maddesinde "Transit rejime tabi olan tiitiin
mamulleri ile ilgili denetimlerin nitelifinin ve niceli[inin
yiikseltilmesi" qeklinde ifade edilen bu stratejik gorevle ilgili
olarak Giitnriik Miisteqarhlr ile TAPDK yetkili krhnm4flr.
Bu arada, konumuzla ilgisi agrsrndan Tiirkiye'nin siyasi
srrurlan igerisinde olmakla birlikte giimriiklii saha dtqmda
degerlendirilen "Giimriik Hattr Drqr Egya Satrq Mapazalan"ndan yani halk tabiri ile "free-shop"lardan da bahsetmek
gerekmektedir. Vergi avantajrm kullanarak satrq yapan bu
mapazalarrnbazen yasadrgt ticarete kanqtrklan, bu yiizden de
yakrn zamanda bir krsmrmn Giimriik Miisteqarhlr tarafindan
sozleqmelerinin fesh edilerek kapatrldrklarr bilinmektedir.
Siirekli denetim uygulamalanrun esas oldulu free-shoplarda
tiitiin ve tiitiin mamullerinin satrg hacmi onemli bir yer

tutmaktadr. Bu ma$azalara yiinelik olarak Giimriik miifettiqleri ve kontroltirlerince yaprlacak yasadtgt ticareti onleyici rutin veya olafaniistii- denetimler, tiitiin eksperlerinden teknik
destek almmasr halinde daha etkin, hzh ve safhkh bir qekilde
gergekleqtirilmig olacaktr. Tiitiin ve tiitiin mamullerine iligkin

ekspertiz ve muayenelerin tiitiin eksperlerince mahallinde ve

amnda yapilmast sayesinde bu konuda uzman olmayan
personelin teknik agrdan aldattlmasrna yonelik giriqimler de
c!,nlenmiq olacaktrr.

311312007 tarlhli 26479 sayilt Resmi Gazete'de yaylmlanarak ytirtirliiEe giren 5607 sayrh yeni "Kagakgrhkla
Miicadele Kanunu"nun "Yolcu beraberinde getirilen kagak
eqya" baqhkh 6 nct maddesinin (3) ve ( ) iincii fikralannda
ifade edilen Giimriile terk edilmig sayrlan esyamn (tiitiin ve

tiitiin mamullerinin) bog yere muhafazasrna ve devlete yiik
olmasrna meydan vermeden ttittin eksperlerince yerinde
muayene ile ne olacalrna karar verilmesi, Giimriik Teqkilatrna
yer,zamarrve ig yiik0 agrsrndan fayda sallayacaktr.
5607 sayrh Kagakgrhkla Miicadele Kanunu, 3 ve 4 iimcii

maddeleri ile sug tegkil eden e$yanln (tiitiin ve tiitiin
mamullerinin) dava aqamasrnda Giimriik Miidiirliiklerinin
mtidahil olmasr hususunu I 8 inci madde ile esas ktlmrgtrr. Hem
dava agamasrnda kagak e$yanm tespitinde, hem de tasfiye
aqamasrnda gerekli ekspertiz iqleminin yaptlmasrnda Giimriik
Teqkilatr biinyesinde gorevli tiifiin eksperlerinin yaprlan iqin
salhfrna ve siirecinin htzlanmastna katkrda bulunacaklart
agikardrr.

6zetle, halen TEKEL A.$. ve Tanm ve Koyiqleri
Bakanhlr kadrolannda bulunan tiitiin eksperleri (tiitiin
teknolojisi miihendisleri) ile Tiittin Eksperlili Yiiksek Okulu

istanbul, izmir, Mersin, Habur, Gtirbulak Giimriik Bagmiidiirliilii bolgelerinde yogun bir tiitiin ve tiitiin mamulii

mezunu iqsiz meslektaqlarrmrz ihtiyaca cevap verecek sayrda

transiti (giriq- grkrqr) gergeklegmektedir. Bubiilgelerdeki

dirilmeleri kamu yaran aglstndan tinem tagtmaktadrr.

:t;r:.::::1.

en krsa

zamanda Giimriik Miisteqarhfr'nda gorevlen-
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gostermektedir.
Eskiden sigara iiretimindeki kalite kontrol faaliyetleri,

belirli

SIGARA ivr.q.rATrNDA o ToMASYoN

KALiTE KONTROLU iLE EN iYi HEDEF
nGrnr,rGrN nnr,inr,ENMn si

Celal Bayar Universitesi Uygulamah Bilimler Yiiksekokulu
45000 Manisa
metin. oner@balu ar. edu.tr

6znr
Bu gahqmada tinerilen yontem, sigara endiistrisinde iirtin

kalitesi iyileqirken malzemenin etkin kullanrm imkanrnr

zamanlarda makinelerden ahnan ornekler
iizerindeki olgiimlere dayanmaktaydr. Giiniimiizde ise,
sigara tiretimindeki kalite kontrol faaliyetleri teknolojik
anlamdaki geliqmelere ve yeniliklere paralel olarak, tam
anlamryla bir devrim yagamaktadrr. Bu devrimin adr
otomasyon kalite kontroliidiir. Otomasyon kalite kontrolii
sayesinde gok sayrda kalite ozellifi igin bilgiler, uzun
laboratuar olgi.imlerini beklemeden, iiretim srrasrnda online olarak ahnabilmekte, boylelikle ilgili kalite parametreleri vakit gegirilmeden diizeltilebilmektedir.
Ornefin; gi.iniimiiztin yiiksek devirli sigara imala-tmda,
sigara imal makineleri tirettikleri sigaralarrn afrrhlrm
krzrl otesi rgrnlan kullanarak kiiqtik bir yanrlgr payr ile
olgebilmekte, iiretilen binlerce sigararun ortalama afrrhlr
ve standart sapmasr sigara imal makinesinin iizerindeki
monitorden okunabilmektedir. Kryrlmrq ttitiinlerin
doldurma kabiliyeti on-line olarak izlenebilmekte, son
derece geliqmiq detektorlerce ug ddktilmesi, yrrtrk sigara
kafrdr, iyi yaprqmamrq filtre kalrdr gibi nedenlerle olugan
kusurlu bir sigara hemen ayrklanabilmektedir.
Sigara imalatrnda otomasyon kalite kontroliiniin sa[ladr[r avantajlar qu qekilde srralanabilir.
l.Yiiksek devirli sigara irnalatrnda fiziksel gortintiq
bakrmdan kusurlu sigaralarrn ve paketlerin etkin
kontroliinii saElar.
2.6zelIikle niatlyet agrsrndan son derece onemli olan
sigara alrrhklanrun online izlenmesini miimkiin krlar.
3.Otomasyon sistemi kontrol maliyetlerinde onemli tasamrflar saflar.
4.Otomasyon sisteminde kalite ve iiretkenlik artrqr birlikte gergeklegtirilir.
5.Otomasyon kalite kontrolii, giiniimiiztin yi.iksek devirli
sigara imalatrnda diizeltici kararlann tam zamanrnda
verilmesini olanakh krlarak kalite yonetim etkinlifiini
Sigara imalatrnda otomasyon kalite sisteminin

sunmaktadr. Giiniimiizde, sigara teknolojisi otomasyon kalite
kontrolu olarak adlandrrlan devrimsel bir siiregten gegmektedir.
Bu gahgmada otomasyon kalite kontrol sistemini yrinlendirecek
sezgisel bir algoritma geliqtirilmiqtir. Sezgisel algoritma, en iyi izlenmesinde kullanrlabilecek istatistiksel kalite
hedef alrrh[rn belirlenmesine iliqkin elverigli bir prosediir kontroliiniin kendisine has bazr ozellikleri mevcuttur. Bu
sunmaktadr. ProsediiLriim amacr sigara a[rrhklanrun ortalamasrnr
ozelliklerin istatistiksel deIerlendirilmesine iligkin
dtigiirerek, tiitiin tasamrfunun sallayaca$t kazang ile kusurlu
Hui ve Wild (1994) ile Hui ve Wild (1998)
bilgiler
sigaralann maliyetini dengelemektir. Bu metodun igleyigi sayrsal
bir ornek iizerinde gcisterilmigtir.

Anahtar Kelimeler: En

iyi

hedef deger, otomasyon kalite

kontrolu, sigara imalah..

1.

Giriq

Biligim teknolojilerindeki hrzh ilerleme, iiretim alanmda
otomasyonun geligimini desteklemig ve ytiksek hacimde

tiriiniin insan emeli olmadan, daha krsa stirede, daha
homojen kalitede ve daha diigiik maliyetle iiretimini
saflamrqtrr. Otomasyonun en yiiksek diizeyde kullaruldtft
alanlardan biri sigara imalafldrr. Nitekim, sigara imalatrnda

galtgmalarrnda bulunabilir. Sigara imalatrnda otomasyon
kalite kontrol sisteminin kullarumr ve yonlendirilmesi
Bunting ve Bryant (1985) tarafindan agrklanmrqtrr. Bu
gahqmada bahsedilen kalite kontrol terminolojisine
iligkin kapsamh bilgi Akalp (1988, sf:3-30)'dan; sigara
imalatrna iligkin teknik bilgiler $uben (1989a, sf:1026)'dan; gergeklegtirilen olgme ve muayene faaliyetleri
$uben (1989a, sf: 51-82)'den; igimsel ozelliklerin deferlendirilmesi (degiistasyon) $uben ( 1 989b, sf:72-83)'den;
sigaralarda duman analizlerinin yaprhgr E$ilmez (1988,
sf: 93-124)'den; sigara imalatrnda stireg yeterlilik
analizinin gergeklegtirilmesi Oner(1988)'den; sigara
endi.ist-risinde "Toplam Kalite Kontrol" kavramt ve

kullamlan yeni jenerasyon sigara imal makineleri dakikada
16000 sigara, paket makineleri ise dakikada 400 pakethtza agamalarr Oner

(

1

993)'den bulunabilir.

Bu gahgmada; sigara imalatrnda en iyi hedef alrrhfrn
ulagmtqttr. Teknolojik geliqmeler sigara imalatmda
otomasyonun gok daha ileri boyutlara taqmacalmr belirlenmesinde, otomasyon kalite kontrol sistemini
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yonlendirecek sezgisel bir algoritma geligtirilmigtir.
Sezgisel algoritma, en iyi hedef delerin belirlenmeiine
iligkin elverigli bir prosediir sunmaktadrr. prosediiriin
amac\ sigara alrrhklarrmn ortalamasrm diiqiirerek, ttittin
tasamrfunun saSlayaca[r kazang ile kusurlu sigaralarm
maliyetini dengelemektir. Bu metodun igleyigi sa-yrsal bir
ornek iizerinde gosterilmiqtir.

2. Sigara

Uretiminde Kalite Kontrol Faaliyetleri
Sigara iiretimindeki kalite kontrol faaliyetlerini iki
agamada delerlendirmek miimkiindiir:
1 .Tiitiin hazrrlama aqamasrndaki kalite kontrol faaliyetleri,
2Sigara imalat agamasmdaki kalite kontrol faaliyetieri.
Tiitiin haztlama agamasmdaki kalite kontrol faalivetleri:
rutubetin izlenmesi ile kryrlmrg tiitiiniin kryrm eni,
sagakhh[r ve doldurma kabiliyetinin kontrolii iizerinde
yofunlaqrrken, sigara imalat aqamasmdaki kalite kontrol
faaliyetleri; sigaralann fiziksel kalite karakteristikleri ile
paketleme igleminin kontrolti iizerinde yo$unlaqrr.
olarak, sigara iiretim siirecinde yapilmasr gereken
_G9ne,l
fiziksel kalite karakteristiklerine iligkin olgrne ve muayene
iglemleri gu gekilde srralanabilir.
-Rutubet faktcirtintin <ilgiilmesi

-Kryrm eninin ol giilmesi
-Kryilmrg tiittinlerde sagakhhk durumunun rilgiilmesi
-Kryrlmrq t{itiinlerde doldurma kabilivetinin olciilmesi
-Sigaralarrn a[rrhklarrnrn rilgiilmesi
-Sigaralarrn srkrhk rizellilinin olgiilmesi
-Sigaralarrn basrng diigmesi <izellilininolgiilmesi
-Sigaralarda kalibre dlgiimleri

-Sigaralarda ug drikiilmesi cizelliEinin

belirlenmesi

-

Sigaralarda damar kontrolti
-Sigara ve filtre yaprgmasmrn kontrolii
- S igaralarda paket kontrolii
Yukarrda sayrlan fi ziksel kalite karakteristiklerinden baska
-

sigaralann igimsel nitelikleri hakkrndaki degerlendirmeler
ise kimyasal duman analizleri ileuzmanlarci yaprlan igim

ekspertizine (degtistasyona) dayamr. Sigaralarrn gerek
fi-ziksel gerekse igimsel niteliklerinin delerlendirilmeiinde

ISO ve CORESTA gibi uluslararasr kuruluglarca kabul
edilen standartlar mevcuttur.

3.

Otomasyon Kalite Kontroliinde istatistiksel

Kavramlar
Sigara imalat agamasmda ozellikle sigara aErhklanmn
izlenmesi biiyiik oneme sahiptir. Nitekimlgrrh[ ozelligi ile
di$er kalite ozellikleri arasmda biiytik bir iligki soz
konusudur. Giiniimiizde sigara imalaigrlarr, sigara igine
konan tiitiin miktarrm azaltmaya gahgmaktadrr. Uluslar_

d.aha az afrrhla sahip sigaralarda bogluk ve ug dokiilmesi,
USS'den daha fazla afrrh[a sahip olanlarda ise qekilsel
bozukluk meydana gelecektir. Tolerans ise USS ile ASS
arasmdaki farktrr. En iyi hedef deler ise ASS ile USS
arasmda yer alacaktrr. En iyi hedef de[er, bakrg agrsma
baflr olarak iirtintin en iyi perfonnans gosterdili a[rrhk
veya maliyetin en diiqiik oldugu alrhk olabilmektedir.

Bu gahgmada benimsenen balag agrsr maliyet esashdr.
Her sigaramarkasr iginASS, USS, tolerans ve en iyi hedef
degerleri farkhhk gostermektedir.

Bir imal makinesinde iiretilen sisaralann aErrhklarr
genellikle birbirinden farkhdrr. Bu iacrmlmaz "farkhhk
iki nedenden kaynaklanabilir: Dogal ve ozel nedenler.
Dolal defigmeler, imalatr etkileyen faktorlerin istenilen
diizeylerde oldu[u durumlarda meydana gelir. imalatr
etkileyen olumsuz kogullarrn varhlr ise ozel nedenleri
olugturur [Kobu, (1981, sf: 342)]. Sigara iiretiminde
imala1n etkileyen pek gok ozel neden s<iz konusu
olabilmektedir. Makine ayarsrzhpr, rutubet ddgiikltigi,
kalibrasyon hatalan, yetersiz yapr$ma, kryrlmrq ttittinde
sagakhhfrn az olugu bunlardan sadece bir kagrdrr. Kalite
kontroliindeki ana amag siireci etkileyen rizel nedenlerin
varh$mr zamanrnda tespit etmek ve diizeltici kararlann
vakit gegirilmeden verilmesini saElamaktrr.
Sigara imalatrna etki eden herh-angi bir ozel neden sciz
konusu defilse, sigara afrrhklarrnrn belirlenen spesifikasyon smrlan igerisinde belirli bir aritmetik ortalama ve
9a!1t bfu standart sapma ile normal dalrhm gostermesi
beklenir. Giiniimiiztn modern sigara imil makinelerinde
iiretilen sigaralann alrrhklarrna iligkin standart sapma
iizerindeki monitorden izlenebilmektedir. Belirli bir
marka igin ahgrlagelmiq standart sapmadaki farkhhk veya
standart sapmadaki duralan drgr dalgalanmalar ozel bir
nedenin varh[mr igaret etmektedir. Bu durumda dolal
degigkenli[in <ilgiisti altr standart sapmadr (6o, altr
!ig-u) fMontgomery (2001, sfi350); Igr[rgok, (2004, sf:
336) Akkurt, (2002, sf: 105), l. Normal Dalrhmrn
ozellilinden hatrrlanacalr gibi sigara alrrhklarrnda
goriilen de[iqmelerin %99.74 ii dolal degiqkenlilin
olgiisii kabul edilen altr standart sapma iginde yer ilacaktrr.
Sigara iiretiminde USS ite ASS arasrndaki farkrn (USS
ASS), dogal defigkenligin olgiisii olan altr standart

sapmadanbiiyiikolmasr gerekir [OSS ASS)> 6ol. Buna
istatistiksel kalite kontroliinde siireg yeterlilili (process
capability) denmektedir. Daha sade bir anlatrmla, stireg
yeterlilili sigara imal makinelerinin istenilen kalitevi

(sigaralarrn aprrhklarrnr ASS

ile USS urusrndu

Jirmalann aragtrrma ve geligtirm e gabalanbu noktaya iiretebilmeyi) bagarabilme
derecesidir. Tolerans yani
odaklanmrqtr. Bunun en onemli nedeni malivettir. Avrrca (USS ASS),
do[al deligkenlifi temsil eden 6o dan ne

arasr

bu yolla sa[hga zararh maddelerin eriltl*u"i

da

biiyuk ise siirecin istenilen kaliteyi

fa{ar
hedeflenmektedir.
leqtirebilme yeterlilili de o kadar iyi demektir.
. Uretilen sigaralann belirli bir kalite cizelligine iligkin en 4. En Iyi HedefDeferin Belirlenmesi
11i

.nelforrynsr gosterebildili arahfrn en diigiik deferine

gergek-

Sigara iiretiminde en onemli maliyet unsuru olan ttitiin

'.Alt Spesifikasyon Srmn (ASS)", en biiytik deperiie

kullarumrnr azaltmak igin siireg ortalamasrnr alt

tiretiminde a[rrhk dzellilini dikkate aldtprmrzdaASSiden

spesifikasyon stnlnna (ASS) do!ru yaklaqtrrmak gerekir.
Buradaki asrlproblem, siireg ortalamasrmnASS ye Aogru

ise
"Ust Spesifikasyon Srmn (USS)" adr verilmektedir. Sisaxa
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azaltrlabilecelini belirleyebilmektir. Bu gahqmada bulunan kiimiilatifnormal dalrhm olasrhk deleri.
onerilen algoritma bu am acahizmet etmektedir.
: Belirlenen siireg ortalamasrnda iiretilmesi beklenen ve
$ekil 1'de siireg yeterlililinin oldukga iyi oldu[u bir sigara normal da[rhma gore bulunan yrlhk sallam sigara sayrsr
imal makinesinde alrhk ortalamasmrn A dan srasryla B ve ADIM 1 : Hedef delerin (T)
baglangrg konumunu
C ye dofru azaltrlmas gosterilmigtir. Akonumunda gahgan toleransm tam ortasna eqitle.
Bu hedef deler igin toplam
bir makinede, sigara afrrhklarrnrn ortalamasr alt ve iist maliyet tutannr (A) hesapla.
spesifikasyon srrurlanrun tam orlasrnda yer almaktadrr. A
konumunun temel ozelli[i otomasyon sisteminde ayrk2
lanacak kusurlu sayrsrrun ihmal edilebilecek derecede az
oldulunu gostermesidir. Makinenin ortalama alrrhk ayarr
A:c,.T.eleii,)-qa,)l
B konumuna diiqtirtildiigiinde, sigara tiretiminde kullanrlan
tiittin miktarrnda onemli tasamrfl ar saElanabilecek. avnca ADIM 2 : Siirecin gahqma ortalamasmr 1 mgr. azalt.Bu
'oianda
ne kadar

r*w-4s

:

kusurlu sigara sayrsr yine ihmal dlilebilecek
deleri yeni hedef deler olarak lielirle. Bu yeni de[ere
olacaktrr. Makinenin ortalama a[rrhk ayan C konumuna karqr gelen yrlhk ti.itiin tasamrfunu ve kusurlu sigaralann
dtigiiriildiigiinde ise tiitiin tasamrfu sallanmasma kargm, yrlhk toplam maliyetini hesapla. Yrlhk tiitiin
kusurlu sigara sayrsmda onemli artrglar gozlenecektir.
tasarrufundan, kusurlu sigaralarrn yrlhk toplam
maliyetini grkartarak yrlhk net tasamrfu (Z) bul.

r-:r*-t
2=

p- c,\,(.K0*l-CtG)- c,{.tF

C(E")+

clu^)l

ADIM 3 : Tr"n,:ASS ise dur ve ikinci adrmda hesaplanan
Z seti igindeki en biiyiik Z deperine kargr gelen stireg
ortalamasmr, en iyi hedef defer olarak belirle. Aksi
USS

durumdaikinci adrma seri d6n.

Onerilen algoritmairn igleyigi bir ornek iizerinde
gcisterilmiqtir.
Ornefiimizde, belirli bir markarun sigara
$ekil l: Stireg Ortalamasrnrn Alt Spesifikasyon Smrnna
a[rltklarrna iliqkin ASS : 800 miligram, USS : 900
Yaklagtrnlmasr
Uygulamalarda, imal makinelerinde iiretilen sigara miligram ve standart sapma 10 miligram olarak
a[rrhklarrnrn (Y,), Y,-N(p, o') parametre degerleri ile verilmigtir. Sigara imal makinesi yrlda 240 gijn, giinde 3
normal dagrhm gosterdili varsayrlr. Bu durumda, her vardiya, vardiyada 450 dakika, dakikada 6000 devir ve
sigara markasr igin tespit edilen ASS ve USS degerleri %o75 mattne kullanrm verimiyle gahgmaktadrr. Sigara
srasryla, F - d,o ve p + dro geklinde ifade edilebilecektir. iiretiminde kullamlan I kg. ttittiniin ortalama maliyeti 3
Formiillerde standafi sapmarun katsayrsr olarak verilen 6, YTL ve 1000 adet kusurlu sigaramn artalama maliyeti 4
ve d, deferleri, alt ve iist spesifikasyon smrrlannrn siireg YTLdir.
Tablo f in ilk siitununda sigara imal makinesinin
ortalamasmdan kag standafi sapma tzakta konumlandrlrm
ayarlanacapt ortalama a[rrhk de[erleri gosterilmiqtir.
gostermek-tedir. Si.irecin olasrhk da[rhm fonksiyonu f(y)
Ikinci siitunda normal dagrhmdan yararlanarakbeklenen
ve kiimiilatif dalrhm fonksiyonu F(y) ile gosterilirse, ASS
kusurlu oranlan hes aplanmr gtrr. Tabloda y er alan 0,00000
ve USS delerleri arasrnda iiretilen sigaralann oranr (l) de
degerleri bu oranm gok kiigiik oldufunu anlatmaktadr.
gosterildifi gibi bulunur.

Ornepin 825 mgr. stireg ortalamasr igin bu deler EXCEL
Yukarrdaki ifadede kullanrlan O( . ) ki.imiilatif normal
de vdrolan NORMSDAG yerlegik fonksiyonu ile qu
dagr [rm fonksiyonunu ifade etmektedir.
qekilde

hesaplanabilir

[:1-NORMSDAG((900Otomasyon kalite kontroliinde en iyi hedef afuh[rn
s2s)/1 0)+NORMSDAG((800-825y1 0)1. Makine, yida
bulunmasrna iligkin geligtirilen algoritma aqa[rda
240 gid,n, giinde 3 vardiya, vardiyada 450 dakika,
verilmiqtir. Algoritmada kullanrlan sembollerin anlamlan
dakikada 6000 devir ve %15 verimle toplam;
qu gekildedir.
1458000000 adet sigara iiretebilecektir. Siireg ortalaT: HedefDeler
malanna kargr gelen kusurlu sigara miktarlan tablonun
A: Toleransm tam orta de[eri igin iiretimde kullamlan yedinci si.itununda, sallam sigara miktarlarr tablonun
tiitiiniin toplam maliyet tutan.
stitununda hesaplanmrgtr. Tablonun dordiincii
C,: Fabrikasyonda kullanrlan 1 kg. tiitiintjn ortalama iigtincii
siitununda sa$lam sigaralarda kullanrlan tiittin miktarlarr
maliyeti
kg biriminde bulunmuqtur (Orne[in 825 mgr. siireg
Uretilen 1000 adet kusurlu sigaranrn maliyeti
ortalamasr igin 1 4 489 46287 * 825 I 1000000). Bulunan bu
Yilhk iiretilebilecek sieara savrsr.
deger, 1 kg. ttittiniin ortalama maliyeti 3YTL ile
O(d,): USS'nin z standart deleiine doniigtiiriilerek garptlarak beginci siitun elde edilmigtir. Tolerans orta
bulunan kiimiilatifnormal daErhm olasrhk deEeri.
delerinden azalrylara gore tiitiin tasamrfu hesaplanO(d,): ASS'nin z standai de$erine doiiigtiirtilerek acafmdan, 850 miligrama gore hesaplanan toplam ttittin
l::ilr:iiilili::::i:::::::i:liii:;,::ti:::::i:i::::i::tii::i:l:r::i:::;:::t::::,i:::::i:ii:lli:i

lti:ili:::iXX:,i,:,::li,li:rtifriil,
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tuiarrndan (3717897 ,97

),

beginci siitun de[erleri

KAYNAKLAR

gtkanlarak altrncr siitun delerleri
Lelirlenmigtir. Ta6lonun
sekizinci siitunu ise yedinci siitun delerleri
ile 1000 adet
kusurlu sigararun maliyeti ofun + vir-i+lrooo;
garprlarak
'driqri_
bulunmugtur. Hedef
ASS
Aodu
V,
{egeln
riilmesinden elde edilecet
yrfm net tasamlflar ise 6. siitun

de$erlerinden sekizinci sritun
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ozellikleri, ekicilerin dikim ahgkanhklarr ve

tepe

krrmmrn iistten veya derinden yaptlmasrna ba[h olarak
1

50-200 kg arasrnda defiigmektedir.

Toprak yaprsl, kireg bakrmrndan fakir; ph, organik
madde, potasyum, fosfor miktarlarr ve toprak biinyesi
(kum-kil-silt) bakrmrndan miikemmele yakrn ozelliktedir.

Bu ozellikleri belirttikten soma, Trabzon ttitiinciilii[iiniin diger bolgelerimizden farkh olan tarla
haz:rrh{r, ilaglama, Tepe krrma ve filiz alma, kurutma,
ekici iglenmesi ve denklenmesi ile satrq iglemleri konusu
anlatrlacaktrr.

TRABZON
TUTUNCULUGU
aa

oo

Celalettin CELIK
Tiittin Eksperi

Tarla hazrrhEr ve dikim:Trabzon bolgesinde

tarla

hazrh$na $ubat ayrnda baglanrr.Tarlalar yorede kaziye
diye adlandrnlan Eatalh bel ile bellenir.Belleme en azbeq
kiqi ile aynr anda yaprlrr.Qok uzaktanbakrldr[rnda horon
oynadrklan zanne-dilir.Belleme ile enaz30 cm derinlikte
toprak iglenir.Ayrrca 7-8 yrlda bir bolgede hrziya diye
adlandrtlan krizmaiqlemi kepge (dozer) ile yaprlrr ve 7080 cm'lik toprak aktanlrr.
Tarlalarrn bellenmesinden on beq giin sonra dar ve
uzun a$rzhbir kazma ile topraklarrn tezekleri krnlr'Bu
igleme kazrma adt verilir.

Bilindifi izere, tiitiin Tiirkiye'de ekolojik koqullar,
biyolojik ve tip ozelligi faktorleri ile tanmsal koqullar
faktortine balh olarak geniq i.iretim alanlarrnda iiretilmektedir. Uretilen bu ti.itiinler fiziksel ve kimyasal
ozellikleri bakrmmdan birbirlerinden farkh nitelikler

Bdlgede halwancrhk geliqmedi[inden hayvan giibresi
bulmak oldukga giigttir.Bu nedenle kimyasal giibreler
iireticiler tarafindan bilingli olarak kullamlrr. D ekaru 25 30 kg N, 80-100 kg P ve 55-80 kg K hesabryla kimyasal

giibre atrlrr.
Fideler tarlaya nakledilmeden once tarlalar beqer metre
gosterirler.
geniqlilinde
eqit pargalarla taksim edilir;Bu parqalata
ti.itiinBu yazrda Trabzon tiitiinlerinin difer bolge
yorede
hane
adt
verilir.Ttitiin fidanlannm dikilmesi igin
lerimizden farkhhklar gosteren ozellikle ri anlatrlacal<tr'
gizgiler (karrk) agrlrr ki bunlara evlek
igine
hanelerin
bu
Ancak her qey o kadar hrzh defigti ki yannn ba9hlmt

verilir.
Genellikle slra arasr 30-35 cm ve srra izeti 25 cm
mesafededir.Dikim baston qeklinde bir a[acrn ucuna
plantuvar'rn taktlmast ve afacrn yarundan u9 krsmma
kadar hortumun getirilmesi ile oluqturulan ekipmarun,
fidelerin dikilece[i yeri delmek ve can suyu veffnek iizere
kullanrlmast ve ardmdan gelen di[er kigilerin ise fideleri
bu delinen noktalara dikerek ellerindeki alag parqasr ile
bakrmmdan Akqaabat daha ondedir.
fidelerin etrafinrn doldurulmasr qeklinde ikmal edilir.
Trabzon ttitiinlerini yetiqtirildikleri toprak qartlanna gore;
ilaclama : ilaglama T r abzon tiitiinciiltilii igin btiyi.ik bir
a) BahEetiittinleri
onem arz eder.Zira hava gaftlarr mavi kiif igin oldukqa
b) Yarrmbahgetiiti.inleri
uygun
bir ortamdrr. Her ekicinin mutlaka bir benzin
Koytiitiinleri
c)
pulverizatorii mevcuttur.Mavi kiif ile fidelikte
motorlu
miimktindiir.
olmak tizere smrfl andrrmak
ilagh miicadelede ekiciler oldukqa bilinqli ve
baglayan
da
tarlalar
i
yakm
ge
ve
civarlarrndak
Tiitiinleri : S ahile
Bah
qekilde davrarurlar.Ya[murdan sonra boq
sistemli
bir
ince
krt'ah
orta
renkte
yetigtirilen tiitiinlerdir.Agtk krmrzt
,
kurutularak tarlanm siihunetinin
ile
tiitiinler
motor
Genellikle
nesig ve damarh, elastikiyeti yiiksek tiitiinlerdir.
mavi
ki.iften korunmak amaqlamr.
diiqmesi
saflanarak
vardr.
tizerlerinde kaplan srtr tabir edilen renk armonisi
tiitiinci.iliiltinde tepe
filiz
alma:Trabzon
krrma
ve
Tepe
olup,
Yarrm Bahce Tiitiinleri: ikinci derecede tiittinler
(koltuk alma)
(doruk
ahnmasr
kesme)
ve
filizlerin
krrmr
krt'asr orta ve biiyiikge, renkleri krmzt ve koyr k:.lmrzl,
rol oynar.
onemli
kalitesinde
iiriiniin
edilecek
elde
Eok
damar ve doku kahnhlr ile elastikiyeti orta derecededir.
yaprak
brrakrldrktan
5-12
bitki
iizerinde
Tepe
krrrmt,
Kiiy Tiitiinleri : S ahil krsmrn dan tzak ve rakrmt yiiksek ve
veya
yapraklanm
tomurcufu
tepe
iistteki
soffa
en
serin yerlerde yetigtirildilinden bu tiittinlerde yaprak
yaprlan
iqlemdir.
ile
gigeklerle
kesilip
atrlmasr
birlikte
kutiktilasr nispeten kahnlagmtqtrr. Krt'a btiyiik, koyu
Zayf topraklarda erken ve derin, kuwetli topraklarda
krrmrzr renkli, damar ve dokularr kahn, elastikiyeti azdt.
Trabzon'da dekar verimi tohumun cinsi, yrhn iklim geq ve ytizeysel tepe krtmt yaprlmasr iqin oziinii teqkil

"Eski Trabzon Ti.ittinciilii[ii" diye atmak belki daha do[ru
olurdu. Trabzon tiitiinleri Trabzon merkez ve Akgaabat
ilgesinde dikilmektedir. Trabzon Akgaabat arasr 13 km
drr.Uretim yaprlan tarlalarn kesin bir srnrr yoktur.
Birbirleri igine girmiq gibidir. Bu bakrmdut Ttabzon
tiittinciilii$i anlatrlrken Trabzon ve Akgaabat birlikte
miitalaa edilmektedir.Harta gerek kalite gerekse kantite

adr
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krrmr toprak durumu ve tiiti.iniin
arlant.
Tepe krnmr ne kadar erken ve derin yaprlrrsa, bitki
tizerindeki deliqim etkisi o kadar fazla olur. Qigekler
agtrktan soffa ve dolayrsryla yiizeysel yaprlan tepe
krrrmrnda bitki iizerindeki deli9im etkisi az olur.
Tepe krrmr ile bitki iizerindeki vegetatif geligme yeniden
hrzlanrr.Tepe krrrmr tamamlandrktan sonra yaprak
koltuklarrndan filizler grkmaya ve biiyiimeye ba$lar.Filizlerin grkma ve biiyiime hrzr, bitkinin vitalitesi ve
iklim qartlarr ile ilgilidir.
Bunun igin genelde tepe krrmrndan birkag giin sonra
filizler almmaya baglar.Onemli bir konu filizlerin beg cm
den fazla biiyiimeden alnmasrdr.
eder. Dolayrsryla tepe
geqit ozellifiine gore ay

Tiittinlere tepe krrmarun neticesi olarak;
-Yaprak krtasr biiyiir.
-Yaprak dokusu kalmlagr.
-Yapraktaki nikotin, azotht maddeler
hidratlar artar.

durumda kalmalarrnr sa!layacak gekilde dizayn
edilirler.Yani vagonlann drqarrdaki paralel raylardan,
hangardaki elik raylara arada basit gekilde yaprlmrg
makaslar vasrtasryla gegiqleri safl anrr.

Vagon usulti kurutma, yalmurlu havalarda tiitiinlerin
stiratle hangara almmasmr temin eder. Bolge igin Eok
onemlidir. Raylarrn her yrl soktiliip, gelecek kurutma
doneminde tekrar yaprlmasr birtakrm ek iqgiicii ve
maliyeti gerektirir.Yeni tiitiinciili.ige baglayacak bir ekici
igin en cinemli maliyet unsuru yeni bir hangar tesisidir.
Kurutma miiddeti hava gartlarrna baflr olarak 1 5-20 giinde
tamamlarur.

Kuruyan ttitiinler diziler halinde vagonlardan alnrp 2-3

dizi bir araya getirilip, dizilerin tam ortalanndan
hangarlarrn rizgar almayan iist krsrmlanna asrlr.Bu
qekilde tiitiinlere hevenk adr verilir.

Denkleme donemine kadar tiitiinler hevenk halinde
saklanrrlar. Bu devrede de ti.ittinler krsmen kurumalanna
devam ederek daha iyi renk ahrlar.

karbon-

-Verimartar

Ekici i$lemesi ve denklemesi: Trabzon'da havalann

-Aranrlan kalite ozellikleri artar.
-Uriin erken hasat edilmiq olur.

Hasat : Dikimden 80-100 giin sonra Temmuz

ki.if yapmayacak qekilde nisbi rutubethazaldrpr Ekim ve
Kasrm aylarrndan itibaren Arahk ayrna kadar heven-

ayr

klerdeki ttitiinlerin, denklemeye esas olmak iizere

ortalannda krrrm baglar. Her seferinde 3-4 yaprak ahnmak
suretiyle 2 krsmen 3 elde krrmtamamlamr.
Dizme. soldurma ve kurutma:Krrrhp, itina ile kiifelere
yerlegtirilen tiittinler genellikle hemen tarla kenarlarrnda
bulunan kurutma mahallerine almrlar. Krrrlan tiitiinler aynr

iglenmesine yani demet haline getirilmesine baqlamr.Bir
demette yaklaqrk 15-20 yaprak bulunur.Birinci ve ikinci
ana ellere bel yapralr tabir edilerek, di[er yapraklar doruk

giin iginde dizilirler.Dizimi yaprlan tiitiinler,

tabir edilerek ayn ayrr demetlenir. Pastallar istifinde
yrfrlarak yapraklarrn burugukluklarr giderildigi gibi,

kurutma yapraklarrn geligmesine

mahallerinde dizili halde 7-2 giin golgede soldurmaya terk

edilir.
Kurutma usulii olarak vagon usulii kurutma kullamlrr.Bu
usulde iig tarafi kapah bir tarafi agrk bir hangar, tiittinlerin
dizilerinin asrlmasr igin vagonlar(ayna) ve vagonlann
iizerinde hareket edeceli ve tiitiinlerin hangardan drqarrya
grkanlmasmr temin eden raylara (vagon yolu) ihtiyag
vardrc.Arazi darhlrndan dolayr vagon yolu ti.iti.in tarlasrrun
iginde yer alr.Bu nedenle krrmm erken yaprlmasr igin, ilk
dikimler vagon yollannn oldugu yerlere yaprlrr.Buralann
krnmmr takiben vagon yolu tesis edilir.
Vagon (aynalar) 3-3,5 m geniqli[inde, 1,5-2 m boyunca

de imkan verilmiq olur.
Trabzon'da denkleme dayakh (iskenderiyekari) usulde
yaprlrr.Dengin iisttinde 3, altmda 3 olmak izere toplam 6
denk alacr bulunur.Sargr malzemesi olarak temizambalaj

ka[rdr kullanrlrr.Demetler denge srrapastal
dizilir.Bir denkT veya 8 krsmen

olarak

9 sradan olugur.

Pastallar onceden nevi ve el durumu goz oniinde tutularak
yaptldrfrndan denkleme zamam btiytik kolayhk saglanm4
olur.

Ekici iqlemesi ve denklemesinde el ve nevilere biiytik
onem verilir. Denkler 20-25 kg arasmda olup, taban,
yiizleme ve kafahlarr dahil aynr el ve nevi ihtiva eden
tiiti.inlerden olugmuqtur.Bu nedenle son yrllarda iglemeden
tasarruf etmek amacryla ttitiinlerin biiyiik boliimri

keresteden yapilmrg, koqeleri takviyeli gergevelerdir.Vagonlann 2-3 adet tahta ile 3 veya 4 krsma boltinmiiqtiir.Yan iglemeye gerek duyulmadan iqlenmiqe aktarrlmaktadrr.
gergevelere kargrhkh olarak l0 cm ara ile tiitiin dizilerinin
takilmasr igin giviler gakrlrr. Aynalann dort koqesinde Trabzon Tiitiinlerinin Satrs if lemleri

grkrnttlar vardr.Aynalar bu grkrntrlar yardrmryla raylar
iizerinde hareket ettirilir.

Raylar, vagonlann hangardan drqan grkanlmasrnr ve
gerekirse iEeri ahnmasmr sallayan ve kurutma srrasrnda
vagonlan taqryan karqrhkh iki srra halinde yaprlmrq tahta
dayanaklardrr.iki ray arasr, bir vagon geniglifi kadar,
yerden ytikseklifi ise 70 cm'dir.Raylann iizerleri vagonlann rahatga gidip gelmeleri igin bir donemde 2-3 defa
felenkyapr (balmumuve ig yagr karrqrmr) ileyaflamr.
Raylar, hangann drq krsmrnda vagonlann yatay qekilde
kalmasma imkan verirken ,hangara girig krsmrnda meyilli
bir halde yiikselerek, vagonlann hangar iEinde dik

Tekel tarafindan oncelikle o yhn ttitiin teslim straslnm
belirlenmesi iEin koy muhtarlanrun ve ekicilerin bir
qofunun hazrr oldulu bir ortamda nakliye srasr kura ile
tespit edilir. Ekim ciizdanlarrrun iistiinde biri kiigiik biri
biiyiik olmak tizere iki adet rakam vardrr.Kiigtik rakam
koye ait olup koydeki ekici saytst, biiluk rakamr o ahm
noktasrna ait olup, ahm noktasrndaki ekici saytsl
\adardrr.Qekilen kura ktigiik rakamlara gore gekilir.
Ornelin I numara grktrprnda o ahm noktasmm tiim
koylerindeki 1 numaralar anlaqrlrr. 3 65 numara grktr[rnda
ise bu rakam kadar veya fazla ekicisi olan koylerdeki
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masr son yrllarda gergeklegen toplu aynlmalar, kurumun
ozelleqtirme siirecinde olmasr, ozelle-gtirilmesi halinde.

Genel Kurul riyelerini bilgilendirmig, verilen bu bilgiler
rgrlmda yaprlan yo$un tartrgmalar neticesinde ;

Vakrf organlannrn olugamamasr oiasrhklarr Vakfin
Vakrf faaliyetlerinin Vakrf senedinde ifade edilen
ve kiiltiirel yi.ikiim- sosyal
amaglann siz iiyelerim izin hakve menfaatlerini
ltiliikleri ile ticari faaliyetlerini yerine getirememesi
azami
olqiilerde korumak ve kollamak orensibi ile
sonucunu dolurabilir. Bu durumda Vakfin tasfiyesi
devam
ettirilmesine Vakrf Senedinin 27 ve 28.
konusunun tarhgrlmasr uygun olacakhr. Teknik fa zlal:prn
on onemli nedenlerinden biri, Emekli ikramiyesi maddelerinde yer alan Emeklilik Katsayrsr ile ihtiyag
Kredisinin ve diler yardrmlann riyelerimiz lehinde
katsayrsmm belirlenmesinde kullarulan yontem
senedinde belirtilen diger sosyal

oldu- yeniden
hazrlanmasr karan ahnmr gtrr.
[undan Vakfin devamma karar verilmesi halinde Vakrf
Emekli ikramiyesi odeme sisteminin gozden istifa eden tiyeler ile ilgili Vahf senedinin 5. ve 30.
gegirilmesinin uygun olacalr diiqtiniilmektedir. Buna maddelerine gcire, birikmiq aidatlan (girig aidatr hariq)
gore;
yasal faizi ile geri verilir denilmektedir. Bu maddeler
igin
yaptr$rmtz defierlendirmede, aidatlarrnr diizenli
2-a) Her iiyenin bugiine kadar Vakfa odedigi aidatlarn
odeyerek aktif durumda devam eden iiyelerimizin istifa
uygun bir seri ile birikimli deferinin goz riniine ahndrfr
etmek istedikleri hallerde alacaklan toplam bedeller"
birbireysel hesap sistemine gegilebilece[i, ya da,
Aktrierya hesaplarrndaki gi.incellegmig bedellerin gok
b) Emekli odeme katsaylarrnrn yi.ikseltilmesine yonelik altrnda olacalr de!erlendirmesi yaprlmrgtrr.
Bu
olarak katsayr hesaplama yontemi degigtirilir ve mevcut durumun istifa etmek isteyen riyelerimizin
maEdur
sistem devam edebilir. Ancak bu durumda diizenli olmalarmrn onlenmesi agrsrndan Vakrflar
Ginel
arahklarla
Miidiirliigti ile yazryma veya gori.igme yapiarak
Akti.ieryal delerlendirmeler yaprlarak Vakfin durumu gerektilinde mahkeme yolu ile senet degiqikli[i
izlenmelidir. $eklinde <ineri sunmuglardrr. Bu geligmeler yaprlmasr karan almmrqtr.
neticesinde Vakfimrzrn gelecelinin gori.igrilerek kararu
12.03.2007 tarihi itibariyle Vakfimv 2095 Aktif
ballanmasr amacryla 17 -24 $ubat 2007 Cumartesi giinii iyemizile faaliyetlerine devam etmekte olup,
bun-lann
saat 14.00 de toplanrlmak iizere Olalaniistii Genel Kurul drqrnda kalan pasif iiyelerimiz iqin
Vakrf senedimizin 5.
Karan almmrqtr. Heyet tarafindan Vakrflar Genel ve 30. maddelerine gore (iiyeliklerine devam veya
Miidiirltigti Genel Miidiir Yardrmcrsl, Hulruk Mtigaviri ile riyelikten grkarrlma) iglem yaprlmasr karan almmrgtu.
Vakrflardan sorumlu Daire Baqkanr ile yapian
Vakfimzrn ortakhlr velveya hissesi olan qirketlerle
goniqmelerde, Vakrfl ar Genel Miidiirliigii yetkililerince :
ilgili olarak bedelsiz ortakhklardan aynlarak bilango ve
Akti.ierya Raporunda onerilen tasfiyenin, Vakfin teknik kay filarrmrzdan grkarrlmasr, bedelli
ortakhklarla ilgili
durumu itibariyle miimkiin olmadrfr buna rafmen tasfiye ise srkr bir takip yaprlarak gerektilinde piyasa
fiyaive
karan almmasr halinde, mevcut durum itibariyle ederi ile safilmasr, gerektili durumlarda yasal yollar
tasfiyenin Vakrflar Genel MiidtirliiEiince kabul dahil her ttirlii iglem igin Vakrf Yonetim Kurulunun
edilemeyece[ini, Tekel'in Ozelleqtirme kipsamr iginde yetkilen-dirilmesi karara ba!lanmrgtrf..
olmasrnrn, sigara boltimiintin satrga sunulmasr
gahqmalarrrun $u agamada tasfiye gerekgesi olama- Vakfimzrn Ticari igletmesi 09.01.20 07 tarihiitibariyle
yacafr, ancak fiili durumlarda Vakfin tasfiyesinin kapatrlmrq olup, Ticari Faaliyeti olmamasr nedeniyle
giindeme getirilmesi gerektilini Vakfin senedince ifade 31.12.2006 tarihi itibariyle Vakrf Ticari iqletmesi
edilen yardrmlar ile ticari faaliyetlerin imkan olmasma 87.460,16.-YTL zarar etmiq, buna kargrhk Vakfimrz
karqm tam anlamryla yerine getiremedifini, emeklilik aynr tarih itibariyle 3.806.724.7 8.-yTLkar etmiqtir.
ikramiyesi yonetmelilinin giiniin koqullanna gore
5-6 Mart 2007 tarlhi itibariyle Vadeli hesabrmrzda
diizenlenerek katsayrlarrn aktiierya hesabma uygun toplam 18.148.804,34.-YTL, ayrrca, vadesiz ve fon
gekilde yeniden tespit edilmesi gerektilini, Vakrf hesabrnda hesabrmzda da 538.600,84.-yTL para
senedimizde ifade edilen di[er sosyal yardrmlarla birlikte mevcudumuz bulunmaktadrr.Gelismeleri ve bu
Vaktf senedimizde uygun yeni yonetmeliklerle bu geligmeler karqrsmda yaprlan velveya yaprlacak
uygulamalarr yapabilecelimizi,Yine Aktiierya raporunda uygulamalar konusunda bilgilendirmeler devam
<inerilen Bireysel fon hesabrrun yaprlmasr ilgili olarak da edecek olup, Vakrfla ilgili her tiirlii gorii$, cineri, sorun
bu tip bir uygulama yaprlmadrfrm bizim de boyle bir ve sorunlarrnrz igin aga[rda belirtilen Vakrf adresimize
uygulama yapma durumumuzun olmadrlrnr ifade mektup yazabilir ya da yine aqa[rda belirtilen telefon
etmiglerdir. 24 gtbat 2007 tarrhinde yaprlan Olafani.istii veya faks numaralan ile temasa gegebilirsiniz.
pene_l Kurul toplantrsrnda hem Aktiierya raporunu
hazrlayan Hacettepe Universitesi hocalarr hem de Bu itibarla hepinize sevgiler sunar, salhk, mutluluk ve
Vakrflar Genel Miidrirltigiinde gorevlendirilen heyet bagarr dolu giinler dilerim. 20.03 .2007
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2002
2002 y/rnda yiiriirli.ifie giren 4733 sayrh ve kamuoyunda
geleneksel
132.828
282,261
200,5
krsaca "Tiitiin Kanunu" olarak bilinen Kanun,
tiriiniimiiz olan tiitiiniimiiziin ilzerinde dontiqti.iri.icii ve
I 17.134
272.026
2006(c)
belirleyici bir rol oynamrgtr.
Tiittinde iiretim planlamasr esasml temel almakstztn, Kaynak TEKEL ve TAPDK kayttlart
Not: 2006 verileri (01.01-31.08.2006) donemini
ttittin iiretimi ve ticaretini serbest piyasa diizeni ilkelerine
baflayan ve bunun yarunda destekleme sistemini de ortadan kapsamakta ve sozlegmeli iiretim bildirimini gosterkaldran, TEKEL'in ozellegtirilmesine iligkin mevzuat mektedir.Yukarrdaki tablo verileriiizerinden delerlen:

dirildifiinde 4733 sayfi Kanunun yiiriirliife girdipi2002
saytlr Kanununun tiitiinciiliiftimtizii geriletme v e darbopaz yrlr ile 2006 y:Jlan arastndaki yi.izde de[i;imi, tiitiin
igerisine siiriikleme iglevi gordiifiiinii soylemek yanhq i.ireticisi bolgeler agtsmdan qu gekilde gerqekleqmig

kolaylrlr yaratan diizenlemeleriyle, genel olarak

4733

goriinmektedir

olmayacaktr.

Kanunun yiiriirlii[e sokulma galtqmalan oncesinde
giddetli toplumsal muhalefetle kargtlagmastna ve o
donemdeki son derece isabetli ve yerinde karqr grkrq
gerekEelerine ra[men, donem Hiikiimetince salt IMF'ye
verilen sozlerin tutulmast baflamrnda her ttirlii nyarrya
kulak trkanmlq ve o donemdeki ongoriilerin hepsi de ne
yazrkki, bu giin fiili gergeklik olarakkargrmtza gtkmtqttr.
2002 yfindan 2007' y e 5 yrlhk bir donem ge gmiqtir ve be g
yrl yaganan geliqmeleri de[erlendirip, sonuq veya yargr
iiretmek igin yeterli bir siiredir. 4733 sayirKanunun geride
brraktrfrmrz bu beg yrlhk donem igerisinde getirdi[i
sonuglan etkiledigi kesim veya sektorler aqrstndan
smrfl andrrarak ele alrrsak;

1- Tanmsal iiretim ballamrnda tiitiin ve ti.itiin ekicileri
iizerindeki etkileri,
2- Tiitiin endiistrisi iizerindeki etkileri olarak,
baqlrk altrnda de[erlendirmeye galryaca{rz:
r-4733 SAyrLr KANUNUN

iki

ayrr

riirtlNcultir vn rtirtix

nricir.nniNE GETiRDiGi soNuqr-n n:
Geride brraktr[rmrz beg yrlhk d6nem igerisinde
tiitiinciilii[iimiiz
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Anlaqrlacalr gibi, ti.ittin iilke si olan Tii rkiy e' de 47 33 sayrh
Kanun beq yrl gibi bir siire igerisinde tiitiin iiretiminin

yizde 46, ekici saylslnrn ise yi.izde 28,3

orarunda

gerilemesi sonucunu yaratmr gtr.

Oysa, Tiitiin Kanunu oncesinde tiitiinctilii[iimiiz'igin
bilinen sorunlann bagrnda iilkenin iiretim, tiiketim ve drq
ticaret potansiyeli goz oniinde tutularak do!ru ve akrlcr
bir planlama ihtiyacr bulunmakta ve gahqmalann bu
yonde qekillendirilmesi gerekmekteydi. Gegmigin yanltg
destekleme politikalan sonucu ortaya grkan bi.iyiik stoklar
gerekge gosterilerek ve her ttirlii sorunu gortinmez el
piyasanm gdzece[i varsayrmtyla yola grkmak, Tiirkiye
tiittinciiliilii agrsrndan son derece vahimbir hata olmuqtur
ve maalesefbu hataya bilerek ve isteyerek diigiilmtigttir.

agrsrndan ya$anan olumsuz sonuglann en
agrk ve net gostergeleri, kugkusuz istatistiki verilerde yer
Ttittinciiliik sektortiniin gelece[i agrsmdan bu giin vanlan
almaktadrr.

!g
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noktarun dikkatle delerlendirilmesi zarureti vardr. Bunun

igin de salt rakamsal verileri delil, geri plannda yatan
sosyal ve ekonomik- koqullarr iyi irdelemek geregi
ortadadr. Nitekim 4733 sayirKanunun en stratejik
/anhlr
d1 tiim bu koqullarn goz ardr edilerek hazrrianmig

fu

gun

ge

i1 Tiirkiye'de artrk,bilinen

I 60- I g0

bin ton yril-,

iiretim ihtiyacr kadar bile tiitiin tiretilememektedir. brsAB hitiin rejimindeki degiqikliklerle oniimiizdeki yril".
igerisinde Tiirk tiittiniine duyulan ihtiyag artacak, bur."
mukabil tiitiinden vazgeQen ekiciyi 6i, daha ge:
olmasrdr. Kanun neleri gozardr etmigtir diye bakrldrfrnda dcindiirmek
mi.imkiin olamayacaktrr. yani Tiirkiye tair:
gu tespitleri yapmak mtimkiindiir:
geleceli igin onemli bir potansiyelini kaybetmek iizeredi:
1- Tiirkiye ttitiinctilii[ii iqin en onemli ihtiyag nevi ve
kalite
ttiriine gcire bir tiretim planlamasr yapmakve hem iiretimde -Tltiin yetiqen
topraklarda aym geliri getiren iimhem de ihracatta kullanrlma vasfi yiiksek olan tiitiinlerin yetigtirmenin
imkansrzhlr nedeniyle, tirtinii"a. n vazge
iiretimini tegvik etmek olmahdrr. Oysa 4733 sayrh Kanun, gen ekiciler
biiytik kentlere gog etmeyi tercih etmekte
ptan]331 fikrinin yarundan bile gegmezken- piyasarun varolan iqsizlik ve istihdam sorunlarrrun
daha da biiytime
kendili[inden kaliteli ti.itiintin iiretimini teqvik edecegi sine neden
olmaktadrrlar.
varsaylmma dayandrnlmrgtr. Buna ba$h olarak au
destekleme ahmlannr kaldrrma yoluna gitmftir.
2- 4733 SAYILI KANUNUN TUTUN ENDUST.
2_Kanun, sozlegmeli iiretim esasr geiirirken, iilkenin en nisiNn cETiRDici soxuqr,.tn:
yoksul tanmcrlan olan tiitiinciilerin hakla'nr ve grkarlannr
koruma konusundaki bilgi ve donarum yetersizliklerini,
,4733 sayrh Kanun, tiittin yetigtiricilili ile ilgi,
organize olma giiglerinin bulunmayrqinr hiq nazara diizenlemelerin
yanlslra, tBt<Bt;in Kainu ittir"u.
llTuTl$, diinyarun en biiyiik trostleiiyle ortalama 6-7 Kurulugu olarak, ozellegtirilmesi iqin ozel kanun serei;,
dekarlrk topraktan fazla hiqbir geyi olmayan tiitiinciileri tiren statiisiinii
"

degigtinnig ve bu gekilde <izelleqtiilmes

bagbaga brrakmrgtrr.

igin gerekli en rinemli yasal prosediirii gartrm ortada:
3- Kanun, yiiriirlii[e girdigi tarihlerde 2,5-3 milyon insanm kaldrrmrgtrr.
Bir bagka deyiqle ozefleqtirilmesir.

gegimini safladrfr bir iiriinde kciklii bir doniigiim getirirken,
orta ve uzun vadeli bir programla uyumlu gegiq safilamak
yerine, ekiciyi bir anda uguruma itmistir.

4-

Kanun ttitiinctiniln yaqadrgr sosyal

kolaylagtrrmrgtrr.
Her ne kadar TEKEL'in ozellegtirme kapsam ve programlna almmasr 2001 yrhmn baqlannda olsa da, urlrnJ.

ve ekonomik
sayrh Kanun ve TEKEL'in ozellegtirilmes
yoksullulunu, alternatifsi zlipini,tiitiiniin ne denli !733
birbirinden balrmsrz olarak de[erlendirilmesi miimkti:
zor bir ziraat fidj oldu$unu, higbir gekilde dikkate olmayan konulardr.
almamrgtr.
Zira her iki konu, Tiirkiye tiitiin sektortiniin serbes:
5-Kanun Tiirk ti.itiiniinii koruyan bir diizenlemeye ver piyasa
ekonomisi igerisinde tanzimive kamunun sektoni:
vermemiqtir.
dtgma itilmesi projesinin iki onemli ve birbirin.
biittinleyici ayalr olarak h ayata gegirilmiqtir.
BES YILLIK UYGULAMANIN SONUQLARI:
IYF y: hig kuqkusuz gok uluslu sigara girketlerinir
yonlendirici etkisiyle baqlatrlan bu proje karqihkh olarak
-Kaliteli ttitiiniin iiretiminin artacapr ve kalitesiz tiifiin TEKEL ve
tiittinctileri miithi q bir kan kaybrna ulratmr gtr
iiretiminin ortadan kalkaca[r tezleri iavada kalmtqff. Zira
rakamlar ihrag kabiliyeti olan Ege ve Karadeniz tiitiin_ Ozellegtirme
kapsam ve programma almmasr ile birlikr;
lerinde artrg yerine iigte bir ve beqte bir gibi oranlarda bir yizde
70'lerde muhafaza ettipi pazar payml yrldan yrh
gerilemeyi gosterirken, ihrag kabiliyeti olmayan Dolu ve biiyiik
oranlarla kaybeden lpfpl,, ZObO y,l,no
Gtineydolu ttitiinlerindeki gerileme bu oranlirrn cok-daha gelindilinde yizde
3 9,5 paya gerilemi g bulunmaktadrr.
ko gullan,

altrnda kalmrqhr.

-Dolu ve Giineydo[u tiitiinciileri geleceklerinden
endiqelidir. Zira tlutunlerinin TEKEL'd; bagka ahcrsr
yoktur ve TEKEL ozelleqtirme programr altrnda ciddi bir
kan kaybrna ulratrlmrgtrr. Halihazr[ada ozelleqtirmesi igin
giriqimler siirdiiriilmektedir. Olasr bir cizellegtirm. ro*u'
igin bu bolge tiitiinciilerine getirilen higbir ciddi onlem ve
plan yoktur. Alternatif iiriin, DGD ve bbnzeri uygulamalar
sorunun goziimtinde yetersiz kalmrqtrr.

-

TEKEL'in Tiirk tiitiinciiliigi.i agrsmdan

fonksiyonu bulunmaktadr.

iig oneml,

a.TEKEL iirettili sigaralarr nedeniyle onemli bir tiitiir

ahcrsrdr.

flittin piyasasrndaki
!fonksiyonu

ahcr kimligi ile piyasa tanzirc
fiyatlarr-r, dtigm"iini engelle_

gorerek tiitiin

mektedir.

Yine tiittin ekicileri agrsrndan baktr$rmvda ihrag c.Onemli sayrdaki ttitiin
ekicisi iqin yine en siivenli
kabiliyeti olan ttitiin yetigtiricilerinin Ege, Marmara ve garantili ahcrdr.

-t

Karadenizbolgelerimizde srasryla, yuzde A0,69,7 ve 55,2
oranlannda tiihin ekiminden vazgegtikleri ortaya
Erk_
maktadr. Bu durumun en biiyiik nedeni desiekleme
ahmlanrun kaldrnlmrg olmasr, tiitiin ekicilerinin sozleqmeli
iiretimle emeklerinin kargrhlrm alamryor olmalarrdrr.

ve

TE_KEL'in pazar kaybr kendi ihtiyacr igin gerekli olan
tiitiin alrmmr azaltmastna yol agh[r gibi, devlet nam ve
|,".u!Tu.yuptrfr destekleme ahmlirrna da son vermiqtir.
Uretti[inin elinde kalacalr endigesi ekiciyi iiriiniinden

tirrlrnlrrrrrlrilil:l
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vazgeQmeyezorlayanenbtiluketkenlerdenbiridir. Zira al.rr ile sozlegme yapma drgrnda
kendisine bir

.

Bu giin her seye rasmen riirk tiitrinciilii[iinden ;i,t","'#ffilf"i?fiJ.",'#tfrij#;.*Tffin"tJ;fl#j3

bahsedilebiliyorsa, hi9 kuqkusuz bu TEKEL'inpaiardaki gi.ivencesi bulunmayan,'fiyat
mekanizmasmr alcrlann
aktif ve rekabetgi varh$rna baghdr ve olasr bir ozellegtirme iayatmasr
drqrnda dengeleyebilecek bir kurumsal
Tiirk tiifiinciiliiliintin tiliim fermam anlamma gelmektedir. orgu .uryonun
omaaili ortu-ou, yani fiyat olugumunda
4733 savrh Kanun'ra-rririin endiistrisi asrsrndan

getirilen
onemli yenilik de sektorde bir tist kurul oluq- ffi::,1|li,::ff:ffifffi',i:l,to'iTiffjil,*'?:-liif.'1,::;
utr.rturrn qartlarrnr zorunlu olarak kabul etmekten baqka
turulmastdrr. Kanunun ytiriirliige girdigi. tarihe kadar qansr bulunmamaktadrr.
Sozlegmeli iiretim sisteminin
TEKEL biinyesindeki kurumlar tarafindan
ahcr
grkarlarmr
ve
satrcr
lergekten
dengeleyebilecek, en
..ytirtittilen "azndanttitiin
piyasayr denetleme ve kagakgrh[r onleme faaliyetlerinin
ekicilerinin bu iiretimden zararhgrkmasmr
Rekabet hukuku ilkeleri agrsmdan Kurul'a deviedilmesi
.rrg.tt.V"bilecek altyaprsal kurumlara ihtiyaE duyulsonrasrnda, gerek yasal diizenlemelerin yetersizli[i ve 1nuitudrr.
gerekse Kurul'un bu konuda faaliyet gdsterecek ekip ve
organizasyonunun olmamasr nedeniyle Tiirkiye ideta
Bunlar, beg yrllk kalkrnma planlarrnda da yer aldrlr
kagak sigara cenneti haline gelmigtii. Bu gtin, piyasada q"tiia.
miidafiale kurumlanmn oluqturulmasr, agrk
yizde 10-15 gibi bir oranda kagak iiriin bulundugu DpT
;;;rr
u
merkezlerinin oluqturulmasr ve her geyden
raporlanndabileilanedilmektedir'
onemlisi de tiitiin ekicisinin, bir birlik, kooperatif veya
grkar orgiitii altrnda biitiinlegerek, tekellegmiq
Hic kuqkuyokki,
lcrrs*r rrnlr lri lrrr
_,-*^: gelirterinin
:-^*1: mesleki
Hie
bu rrrrn,m,rodurumdanvergi
^^r:-r^_:.^:.^ onemli
ui,.,ru'. karsrsmda .1.f,; ;;i1ffi}}t,ff:i:"rtil,,]
bir _oramnr sigaradan kargrlayan kamu maliyesi igin gok
Juniurr-urrOrr.

bir

ciddi bir gelir kaybr anlamma gelmektedir. Daha dakoti.isii
iiretim ve tiiketim rakamlanrun salhkh takip edilememesi,
Tiitiin ekicisi, geleneksel olarak zaten yoksul
kamu sa[h$ aqtsrndan da biiyiik bir risk teqkil etmektedir.
topraklarrn yoksul iireticisidir ve efitim, bilgi ve deneyim

unErivr sisrEuixiN
lf*of^'Sypr,i
DIGTSORUNLAR

GEriR_

B?::-riJfi:$""'ffirllJifflfflliJJl*,*,ntT:#il

olarak hareket -etme kabiliyetini kazandrmak ve
sonrasmda sozleqmeli iiretimi ancak bu kanaldan
4733 sayh Kanun, ytiriirliige girdigi seneden itibaren,
gegirerek gegerli krlma yolunda bir yasal diizenlemeye
tiitiin iiretimini yazir sozlegme esaslna baflamrg ve gitmek
gerekirken, ttittin ekicileri, bilgi, finans yaplsl ve
iireticileri bu ko gullarla iiretim y apmay a zorlamr qtrr. yeterli

deneyim olarak di.inyamn en biiyiik gticiinii temsil eden
mevzuat ve kurumsal diizenlemeler yaprlmadan girigilen bu
gok uluslu qirket ahcrlanntn <intine adeta vem olarak
uygulamada ilk deneyim ti.itiin lireticileri aersmdan biiyiik
brrakrlmrqlardrr.
bir hiisranla sonuglanmrqtrr.
4733 sayit Kanunun ytiriirliige girdigi tarihten bu yana
Alrcrlarrn kartellegerek, fryat konusunda ortak hareket
gegen beq yrlhk zaman zarfindaekicilerin malduriyeiinin
etme ve ortak sozlegme metni tizerinde anlagmalarr sonucu
kogullarr son derece alr ve tek yonlii olarak sadece ahcmrn boyutunu gormek igin tiifiin iiretimi ve ekici sayrsrndaki
hak ve menfaatlerini kollayan tarzdaki sozlegme metinleri diigiige bakmak yeterli olacaktr.
Alrm fiyatlanrun yrldan y:|ra artan girdi maliyetlerini
iireticilere zorla kabul ettirilmistir. Esasen buradaki
karqilamamasr,
ondcjrt ayhk bir tiretim stireci sonunda
zorlayrcirk elbette ki iireticinin segeneksizlifinden ve
yrllft gegimini bile karqrlamayan gelirleri, sozleqme
garesizli[inden kaynaklanmaktadr.
yapml$ olsa bile ahcmm iki dudalr arasmda gekillenecek
ilk yrl deneyiminin kotti sonuglarr TApDK tarafindan da gelece[in belirsizlili, herhangi bir hukuki sorun
gozlenmig ve bunun izerine ahcrlann haklannr krsmen grktrlrnda ekonomik giigsiizliifiiniin, orgiitsiizliiliin ve
diizenleyen tip sozlegme metni hazrlanarak bu gergeve bilgi donarumszhlmm yarattr$r, yasal hakkrnr bile
iginde kahnmasr gerekti[i yolunda bir karar alnarak arayamama konumu, tiittin ekicisini hrzla ttitiinden
uzaklaqtrrmakta ve ne yazrk ki Ttirkiye tanmsal sektoriin
yiiriirliige sokulmu gtur.
bu en onemli alt dallarrndan birini kaybetme riski ile karpr
Ancak sorun sadece yazrh sozleqme metninin taraflarrn hak kargrya bulunmaktadrr. Ti.itiinciiyii elonomi k agrdan tam
ve menfaatlerini dengeleyen tarzda diizenlenmesi ile bir somiirii tuzapna iten, topraklannr kaybetme
goztimlenebilecek bir sorun de[ildir. Kaldr ki, tip tehlikesini barrndran bu sistemin, tiittin iiretiminin
sozleqmenin bu agrdan da yeterli olmadrfr, uygulamaya yeniden destekleme kapsamr igerisine almmasr dahil,
dciniik sorunlar ortay a Erktrlrnda veya sozleqme ihlallerinbe akrlcr, iilke ve ttittinciilerin grkarlanna uygun bir ulusal
tireticinin ma[dur olmasrm engellemeye yetmeyeceli politika ile yeniden ele almmasr zorunluluEu bulungrirtilmektedir.
maktadr. Hem de hig vakit yitirmeden.

I
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bitkisinin grkrgrndan sonra yaprlan uygulama postemergence.Pestisitlerin yaplsr Kimyasal savagta yararllmfan kimyasal bilegiklere pestisit adr verilir. Difer bir
deyigle pestisitler bitkilere zarar veten hastahk etminleri,
zararliar ve yabancr otlarr oldiiren bilesiklerdir. pestisit
yabancr kaynakh bir kelime olup pest:zararh,
cidecildiiriicii olmak ;j'zerc zararh Oldtirticti anlamma

PESTISITTEN VE
PESTiSirrnniN QEVREYE

ETKILERi

gelmektedir.

Bir pestisitin saf olarak zararh, hastahk etmenleri ve
yabancr otlara kargr kullanrlmasl uygun degildir.
Pestisitler saf olarak kullanrldrklarrnda etkileri diisiik
olabilir, bitkilere zehirli yani fitotoksiktirler, gevreye daha
fazla zararh olurlar ve kullammlarr da giig oiur. Bu

Tanmsal savagrmda pesti sit dendi pi zaman akla, hastahk,
zararh ve yabancr otlar gibi bitkilere olumsuz etkileri olan

canhlan onlemek iqin kullamlan kimyasal maddeler eelir.

Bu kimyasallar, etkili olduklarr canh gruplarrna goi de
isimlendirilirler. Bocek cildiiriiciilere insektisid, akar
oldiirticiilere akarisid, nemotod oldiirticiilere nematosid
fungus oldtiriiciilere fungusid, bakteri oldiiriiciilere"
bakterisid, ot oldtiriictilere herbisid, kemirgen 6ldtiriiciilere rodentisid, yrmugakgr oldtiriiciilere mollusisid adr
verilir. Ayrrca bocek larvalanm cildiirenlere larvasid,
zararh yumurtalannr etkileyenlere de ovisid adr verilir.
Bitki zararhlarmr onlemek amacryla kullamlan insektisid,
akarsid, nematosid gibi kimyasallann biiyiik gofiunlu[unu
inorganikler, organometaller, klorlandrrrlmrg -hidrokarbonlar, carbamatealar, organik fosforlular, sentetik pyrethroiller, bcicek biiytime regtilatorleri gibi srnrflar igerilinde
toplayabiliriz.
_ Bitki hastahklarryla savaqrmda kullamlan fungusidler ve
bakterisidiler, mikroorganizmalardaki etki mekanizmalanna gore "Qok-Yer Engelleyiciler,, ve ,,Tek-yer
Engelleyiciler" olarak iki ana briliime ayrrlabilirler. eok yer
engelleyiciler; inoragnikler, organometaller elementer
kiikiirt, dithiocarbamatelar, phtalimideler, quinonelar,
nitrophenoller, sulfa-mideler, guanideler gibi gruplarr
igermektedirler. Tek yer engelleyiciler olarak bilinen en

nedenle pestisitler;
Etkilimadde
Dolgumaddesi
Diler maddeler olmak iizere tig ana unsurdan meydana
gelirler
PESTISITLERIN qEvRByE ETKILERi
Insanoflu temiz hava. su, grda ile salhlrm ve
gtivenlilini tehdit etmeyecek ya$am alanlanna ihtiyag
duyar. Zaten srnrh olan gevre kaynaklarr gezegenimizde
ya$ayan birgok canh tarafindan paylaqrlmak zorundadr.
Artan diinya niifusunun salhkh bir gevrede ya$iunasq
gevre duyarhhlrnrn gosterilmesi ve kaynaklann korunmasr igin yasal diizenlemelerin yaprlmasr ile miimktin
olabilecektir. Qewe kirliliginin nedenlerinden biri de
bilingsiz pestisit uygulamalandrr. Hedef drqr olan
pestisitler kirletici grubuna girerler ve tehlikeli olabilirler.
Pestisitlerin yararlan dikkatsiz ve yanhg kullamm
nedeniyle ortadan kaybolabilir. pestisit uygulayrcilanmn;
hem zararh. populasyonlarrm dikkatli bir sekiide kontrol
etmeleri ve hem de geweyi pestisit uygulamalanrun

potansiyel tehlikelerinden korumalarr son derece
onemlidir.
Qevrede kahcr olabilecek

ve yer alfl sularmr kirletebilecek pestisitlerin bilinmesi, pestisit kaynakh
kirliliklerin onlenmesinde oncelikli konulardu. Bir

pestisitin zar ar v errne kapasitesi ; pestisitin toks isitesine,
onemli gruplar ise; aromatic hydrocarbonlar, antibiyotikler, maruz kalma
stiresine, doz orantna ve gevredeki
organik-fosforlular, ergosterol biyosentezi engelleyici- kahcrh[rna balhdrr.
Bazr pestisitler agrr toksik olmasma
lerdir.Bir genelleme yapacak olursak tek yer eng-elle- ra[men bazrlarr toksik

yicilere kapsamma giiniimtiziin modern funzusid

delildir.. Toksisite

ve

doz

rilgiimlerinde lethal doz (LD,o) veya lethal konsantrasyon
bakterisidleri girer.
(LCr) kullanrlrr. Bu doz yada konsantrasyon belirli bir
Isektisid, akarisid ve nematosidler genelde zararh
yolunlulu belli bir dizeye grkmca ya da di[er bir deyiqle, zamanigerisinde genellikle 24-9 6 saat iginde hawanlarm
%50 sini oldiiren 24-96 saatiginde hayvanlann %50 sini
yo[unluklan minimum zarar eqipine vannca uygulanmaya
oldtiren pestisit dozu yada konsantrasyonudur.
baglanrrlar. Fungusidler ve bakterisidler bitkileri hasiaMaruz kalma bir hayvamn pestisitle temas siiresini
hklardan koruyucu karakterde olduklanndan, hastahk
ifade eder. Krsa stireli matuz kahnan pestisitler bahklarr
etmenlerinin infeksiyonlanndan cince kullanrldrklannda en
gok az etkilerken uzun siireli marvz kalnan pestisitler
etkili sonuglara ulagrlabilir. Herbisidlerin kullam m zamanr
daha fazla

ise, kiiltiir bitkisinin geligimi temel almarak saptanacak
uygulama zamanlan ktiltiir bitkisinin geliqimi temel
almarak, iig grupta toplanabilir; kiiltiir bitkisinin ekiminden
yada dikiminden rjnce yaprlan uygulama pre-sowing,
ktiltiir bitkisinin ekiminden sonra. fakat ktiltiir bitkisinin
grkrgrndan once yapilan uygulama pre-emergence, kiiltiir

etki I emekte dir.

Doz oranr,bir hayvamn aprz, deriyada solunum yoluyla
maruz kaldrlr pestisitin miktarrm ifade eder. yiiksek
toksisiteye sahip pestisitlerin kiigiik miktarlan bile, dtigiik
toksisiteye sahip pestisitlerin biiyuk miktarrndan daha
zararh olabilirler.
Kahcrhk gewe iginde pestisitlerin kalma siiresinin
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uzunlulunu ifade eder. B.r d.r:rim. pesrisirin kimyasal
Iaplsma ve gevre ko;ullan ainnda pargalanma hrztna
',pestisitin ran
_eenellikie
dmrii,, (T 1/Z)
:1il,1T"5,rhcrhk
otarak
rtade edilir. \an omrir. pesrisit miktannm'yanya
inmesi igin gerekli olan zamandr. p.rririi;;;;;,'il'rrl
saatlere, giinlere hana'rllara kadar degigebilir. pestisitrerin

krrliligine kargr en iyi koruma kirliligin rinlenmesidir.
Su igindeki veya kenarrndaki bitk] ve
boceklerin miica.
delesinde kullamlan ilaglar; do!rudan suya
ulagabildigi
gibi;ilaglanmrq bitki ve toprak
fiizeyinden yagmur sularr
ile. yrkanmasr; ilag endtistrisi atrklarrnrn
ukurn"yu durgun
sulara boqaltrlmasr; uygulama aletlerini,
p ar g alanmas r, gtine g r q r_e
toq amUltaj
1, i a I tb ro d ek Jmp o zi syon), ytiks ek
kaplannrn su kaynaklannda yrkanmasr yoluyla
hava veya su srcakhklanl,la (termal degradasyorr),
da su
r
,r._ kaynaklanna ulagabilirler.
koqullarryla, biyolojik e$rl le (mikrobi"yal qi;.i_.1
r" Su kirliligi i.ilkemiz agrsmdan son derece onemlidir.
toprak kogullanyla (pH) olabilir.
^
Qtinkii rilkemizdeki yeileqme yerlerinin gogu igme
l.HAVAVE PESTiSiTLER
sulannr
Hava, igerisinde yer alan partikiilleri rrzrrn yerlere, kuyulardan sa$lar. Aynci kent sulanni, grttrgr
baraj grillerine ve btiytik su hawzla'na
mesafelere gofrirme cizellifine sahiptir.'Bu
da tanm
nedenle pestisit ilaglarr ulagabilir.Sulardaki
insektisit kalrntrla. genelikle
uygulamalarr srasmda sriniklenmeler meydana
gelir. gozinemez, siispansiyon geklinde
organik maddelerde,
Havadaki pestisitler kontrol edilemez siiniklenirse]
su sedimentlerde, qamurda, giirtme afirflannda
yollanna, evlere ve yegil alanlara ulagrlar.
ve plank_
Boylece tonlarda tutunur. Bu yolla besin
zincirine girerek, suda
insanlara. evcil hayvanlara, yaban huyuirnu
ve hassas y"affyan omurgaszlarda, bahklarda kolayhkla
DrtKrlere zarar verebilirler.pestisitlerin havada
birik_
stirtiklen_ ebilirler. Bahklardaki insektisit yogunlulu
sudakinin
mesini. <lnfgmek igin dikkar edilecek hususlar
'bakteriler
aqalrda 1.000 -10.000 katrm bulabilir.
SufirOu
verilmigtir(Qizelge l)
ve
planktonlarda tutunan insektisit, bahklara
. {Jgucu olmayan pestisit formiilasyonlanrun
kadar olan besin
segilmesi,
zincirinde; bahklarda en yriksek yolunlulu
o Siiriiklenmeyi
bulur.
kontrol eden katkr maddelerinin kullan- Balrklarla
beslenen canltlarda ise daha "ytits"-t Otirrye
rlmasr.
ulaqrr.
o
en btiyiik damla gaprnm uygulanmasr,
ltk1li
Yavru bahklar bazr ilaglarukargr gok hassastr.
o Endiiqiikuygulanabilir
Birgok
bisrncrn Lgilmesi,
bahklann
yagam devresinde bu noi<tada cantr tatma
. Qok sayrda biiyiik partiktil iireten rneme
gticii
segimi,
Eok az oldulundan tanmilaglannrn etkisi bu gibi tiiJerin
. Memelerin hava akrmma do$ru yerleqtirilmesi.
daha E ok azalmasma neden oiabilir.
o Hedefe en uygun yakrnhkta
uygulama yaprlmasr,
1994 yltnda Florida'd9 gom pistine fenamiphos
o Uygun rizgar, srcakhk .rr.
n6m koqullannda ilaglama uygulanmasryla toplu
tratOJ Uatil oliimlerine ve
yaprlmasr.
Kuroagalann arka bacaklarmda deformasyonlara
neden
Pestisitlerin dikkatli kullarumr gtiniimiizde
herkesi olmugtur Pestisitlerin su kaynaklannu
bulug_urrru
ilgilendiren bir konudur. Hedefin uiakhgnt
etkileyecek onlemede <inemli basmaklar:
birgok faktcir hedef alanda siiriiklenmeye-"neden
o Yer altr sulan ve
olacaktr,
Vy?y, sularr ile ilgili olarak pestisit
Y_eterli hassasiyet u.g iyi bir ,rygulurnu
teknolojisi
uygulamalanrun yerinin dikkate ahnmail, yizey
-hala
gristerilmesi halinde bile siiriiklenme
veyer altr
uygulayrcr igin .,111.1
jeolojik rabakalann gegiigenliginin
pi"91?- olabilir. Birgok tilkede siiniklenme kontroliiniin
ve su
31.ut1ndaki
giigltilii nedeniyle havadan ilaglamalar <inerilmemekte oennugmm brlrnmesi, gewedeki eski kuyu veya gukurlara
yada krsrtlanmaktadrr. Ozellikre iilkemizde porikiiltiir dikkatedilmesi.
o Su kaynaklarrna yakm
yerlerde pestisitlerin
fazlahfi ve tanm alanlan igerisindi ya$ama hazrlanmamasr
lillirtr bulunugu nedeniyle havadan
ve kulianrlmamasr, pestisitlerin dokiil_
alanlanrun
ilaglamalardan mesinden kagrrulmasr,
_
oldulunca
kaqrnrlmasr
gerekmektedir.
rygIlf
Pestisitin depolanma yerlerinin kuyular, su
depolan ve
2. SUVE PESTISITLER
.r
diler su kaynaklanndan uzak olmasr.
bu;1uk kaynaklanmvdan biri ve yagamm
pestisitin slzma potansiyelinin ve toprak
.^_ - -,: ,.Sur.n
temelldrr.
Insanollu. igmek, pigirmek ve yrkanmak igin ... {9]tarytg
ozelliginin bilinmesi"
temiz suya ihtiyag duyar. temz su giftgilerin
tiriinlerini 3. TOPRAK VE PESTISiTTNN
sulamak ve giftlik hayvanlarrm beslemek
igin esastrr. yei
altr sulan_ dtinyamn temel taze su kayna$rdrr. Belirli .. Talm llaglan doSrudan toprak yizeyineve igine, bitki
rizerine veya tohum ilaglamair g"ftirra" tohumluk
rtzefine
altrnda pestisitler yer altr sulanna gegebilirler.
uygularur. Bitki iizerine atrlan ilacrn bi.iytik
loSqllal
bir krsmr
Pestisitler yer altr suyuna uiaqtrktan ,onru purgulanmaya
devam ederler. Fakat daha az
loqfgu onemlr
.9frS.1. Uygulanan pestisitlerin kahcr olmasr
ryrk, srcakhk u. otri;ln narlnce
sakmcalarr ortaya grkar. Bazt pestisit
daha drigrik oranda paigaiarrrrtar. yer altr suyu
gruplanrun toprakta %75_100'iint; kaybolmasr
l.-f:lilf
igin gerek
Knendrgl zaman kirli su akmfllan, nehirler ve gollerde
de olan zamanperiyodu ve kahcrhk durumlarr qizeige-S,
da
pylagya gcirtilebilir. Bulaqma kaynaklarrJu.auirt-uq otsu
verilmigtir.
bif bir aquaferin dogal iglemlerle kendi kendisini P^Tfisill:lin
Topraktaki Kahntilarrnrn Meydana
saflagtrmast zaman geiektirir. yer alh suyu
bir
kez Getirdifi Sorunlar
kirlendi[inde temizligi gok pahalr u. zordur. Bu
l. Toprak mikroorganizmalarnrn krsmen yada
kaynaklardaki su ytllirca kulianrlamaz- yer
alu su yok olmasr: Toprak mikroorganizmalan topra[rntamamen
fiziksel
r

_
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ve kimyasal yaprsrnr diizenlerler. Onlarrn

topraktaki denge bozulur.
2. Toprak verimlilifini arttrrmada
solucanlann cilmesine neden

oldiiriilmesi ile

bir rol oynayan

3.Ilaghloprakta yetigen iirtinler, pestisit kahntrlannr biinye_
lerine alabileceklerinden srda

maddeleriyle insanlara, yemler vasrtasryla hayvanlara
tagmmasr bir sorun olabilmektedir.
4. Pestisitlerin topraktan siiziiliip yer altr sulanna kan$masl
veya buharlaqma ile atmosfere i.angmasr geklinde sorun

haline gelmektedir.

Cirelgc l.8azr peitilit cruplrnnu Topraktr.l,?S-l00,iiniin
Zrerr Foriyodu Ve Krhclllk Durudlar

Olan

Kaybotmrsr Irin (,-erek

TARIM VE KOYi$tERi BAKANLIGI

TARTMSAL ARA$TIRMALAR GENET,
E ge

ruunUnr,tidu

Tanmsal Araqtrrma Enstitiisii Miidiirlii

rUrUN $uBESi eArr$MAiARr

gi

Tarihge: Mavikiif hastahfrnrn 1960_61 yrllarrnda
Trirkiye tiitiinciili.iliine zarai vermeye baqiamasryla
'rurr.rN pGiriv- vE ARA$rrRMi BNsrirudU;

kurulmug ve tiittin rslahr gah gmalarrna hrz verilmi gtir.

_ 1985 yrhnda Tiittin Egitim ve Araqtrma Enstittisii
kapatrlarak Ege Tanmsal Aragtrrma Enstittisii Miidiir_

liiliine_ (ETAE) ballanarak Ttitiin gubesi olarak

gahqmalanna devam etmigtir.

TiitiinAragtmna ve ngiiim Temel projesi koordinasyon
merkezi olarak gegit geligtirme, yetigtirme teknifi, tiitiin

SONUQ:

teknolojisi ve kimyasr disiplinierinde araqtrrmi gahq_
malan ytirtitiilmektedir- Islih gahgmalan:- Seleksiyon,
melezleme ve anter kiiltiirti ycinlemleri kullanrlarak
mavikiife dayamkh geqitlerin elde edilmesine vonelik
araqtrrmalar yaprlmaktadr.Bu gahqm alarrn amaci mavi_
kiife dayamkh morfoloji ve kalite bakrmrndan yerli ticari
ttittinlerin ozelliklerini aynen tagryan tiittin gegitleri elde
etmektir. Yeni geligtirilen mavikiife dayarukh tiitiin
.
geqitlerinin kullanrmryla hem tafla drjneminde bu
hastahEa karqr ilaglama gerektirmedilinden maliyet
diiqmekte, hem de ttitiin yapraklannia kalan insan
saflr$rna zarath ilag kahntrir sorununa da gdzirm

Ulkemizde tarrm ilacr kullammr giderek artmaktadr.
Bitkisel iiretimimizin geligmesi, yeni alanlann sulu tarrma
girmesi kullarumr daha da yofunlagtrracaktrr. Giiniimiiziin
geligen bu tanm koqullarrnda, ..Entegre Savagrm,, g<irtigii
iqinde, tanm ilaglarrnr uygulamak rori,.rlrrl.rgu vardn Aksi
takdirde, sa[hkh bir tiretim yapabilme olanalrmz yoktur.
_ {maq; pestisitlerin en etkili fakat en somnsuz bigimde
kullamla bilmesidir. Bu da ruhsatlandrrma agamasmdan
baqlayarak iyi bir kontrol mekanizmasmm kurulmasr ve
lanm ilaglarr ile iligkili tiim kuruluq ve kiqilerin getirilmi g olmaktadrr.
biliglendirilmesi ile olasrdr. Gelimig tilkellrde rryguluoun
_1992yilnda baglahlan birproje ile kiillemeye dayarukh,
budur, ancak tilkemizde bir kontrol m-ekanizmuu y-oktur.
Ege Bolgesi tiitiin tiplerine uygun hatlar elde edilmiq
olup
Bilimsel bir tanmsal savagrmm ilk koqulu, pestisitlerin gahgma halen devam etmektedir.
tiim.ozellikleriyle iyi bilinmesidir. Ayrica yetiqtirilecek
ETAE'de yiiriitiilen tiitiin rslahr gahqmalannrn diler bir
geqitlerin, iiretim yaprlacak yrirenin ve hastalik,
zararh ve amacr da tilkemizde iiretilen gegit ve menqeyleri stindart
-B-oylelikle
yabanu,otlarrn yeterince tamnmalan gerekmektedir.
Aksi
her
fSfe Setirmek ve sayrlannr azaltmaktr.
durumda onarrlmasr olanaksrz s6runlarrn artmasr bolge
igin gerektili kadar standart geqit elde edilmesi
beklenebilir.
ongoriilmektedir. Bu amagla btitiin tiitiin iiretim
lr:,,1,,::,:i:lt
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bolgelerinden Ulkesel Genetik Kal'naklan Projesi
kapsamrnda maten'al toplanmrl r-e bu materyalden
seleksiyon tslaht metodu ile iisnin verim ve kaliteye
sahip olanlar seqilmi;tir. Seqilen hatlar gerektifinde
mukavemet tslahr proaramrna altnmaktadrr.
ETAE'nin koordinatorliigrinr,i r aptr$r Tr.itiinAraqttrma

-

Mavikiife Dayanrkh Ege Bolgesi igin Geliqtirilen
Bazr Tiitiin Hatlannm Verim Ve Kalite Ozellikleri
UzerineAraqtrrmalar
- Ege Bolgesinde Uretimi Yaprlan Tiitiin Qegit Ve Islah
Hatlannrn Biyoloj ik Ozellikleri Uzerine Araqtrma.
- Izmir ilinde Uretimin Yo[un Oldu[u Yorelerde
Tiitiin Uretim Maliyeti ( 1984-1993) Ege Tiiti.in
Bolgesinde Sanbaflar Alt Populas yonunda Selek-

Ulkesel Projesi kapsamrnda liiriinilen ttitiin rslahr
galrqmalan sonucunda. Ege Bolgesi iqin 7; Marmara
Bolgesi igin l1: Karadeniz Bolgesi igin 5; Do[u- siyon Qahgmalarr
Giineydofu Bolgesi igin 19 olmak tizere toplam 42 geqit - Mavikiife Dayamkh E ge,Karabaplar ve Difer Ttttin
tescil edilmig ve rireticilenn k-ullanrmma sunulmugtur'
Qegit ve Hatlanrun, Verim ve Kalite Baktmrndan
Geliqtirilen Eegitlerin elit ve orjinal tohumluklanrun Diallel Mele z Analizleri.
iiretimi yaprlarak tiitiin rireticilerine dalrtrlmasr safilan- - Ege Bolgesi Tiitiinlerinin Pig.ment igerikleri ile
maktadr
Pigment Defigimlerinin Kalite Uzerine Olan EtkiOzel sektorle igbirli$i gergevesinde geliqtirilen lerininAraqflnlmast.
gegitlerin ilreticiye ulaqtrnlabilmesi igin Ege Tiiti.in - Tiittinde Giibre DozlanrunVerim ve Kaliteye
Qeqitlerinin Uretici Koqullarrnda Performanslanrun - Ege Bolgesi Ttiti.in Fideliklerinde Ekilecek En uygun
Denenmesr projesi ile giftgi koqullarrnda adaptasyon Tohum miktarrrun araqtrtlmast
Yeti gtirme teknifi ve teknoloj ik araqtrrmalann
denemeleri yaprlmaktadrr. Bu kapsamda tiitiin
iiretiminin devam edece[i, tiitiinden baqka alternatif sonucunda makinah dikim ve sera usulu kurutma
bitkinin yetiqmedi[i krr alanlarda Eahqmalar siir- teknikleri geligtirilerek yaygrnlagtrnlmrqtr. Bu arag*diiriilmektedir. 2000 yrhnda baglatrlan bu gahqmanm trmalann sonucunda iireticinin girdi masraflan o/o 30
sonucunda krr alanlarda tiittinlerin verim ve kalitesi % oranrnda azaltimryve kaliteli tiiti.in iiretimi yakla9ft %
15-20 oramnda artmrgflr. Qahgmalar devam etmektedir.

Tohumluk tJretimi QahEmalarr: Her yrl elit ve
orijinal tiitiin tohumlugu iiretip dalrtan ETAE, bolge
giftgisinin tohumluk ihtiyacmt karqtlayan tek kuruluqtur.
Tohumluk iiretiminde hem tilkesel hem de uluslar arasr
standaftlara uyulmakta ve geqitlerin safiyetini korumak
igin geliqmi$ tiim teknikler uygulanmaktadrr. Tescilli
di[er bolge tiitiin gegitlerinin tek bitkiden gelen elit

tohumlarr iiretilerek iiretimi

yaprlan ait

oldu[u

bolgelere gonderilmektedir. Ege Bolgesi geqitlerinden
hem gifEi hem de tiitiin ihracatgr firmalar tarafindan

be[enilen verim ve kaliteleri yiiksek Akhisar 97,
Sairbaflar 407, Otan 97 ve Izmir Ozbaq. Qeqitlerinin
orij inal tohumluklarr iiretilerek tiitiin iireticisine tahsis
edilmektedir.

Geliqtirilen ve tescil edilen geqitlerin yetiqtirme teknifi
galrgmalan yanl sra bu gegitlerin bazt tanmsal ve

teknolojik ozelliklerinin belirlenmesi iizerine
araqtumalar ytiriiti.ilmekte dir

Yetigtirme Teknifi ve Teknolojik Qahgmalar ile
ilgili Sonuglanan Proj eler
-Ege Tiitiinlerinde Dikim Srkhlrmn Verim Ve Kaliteye
Etkisi.
-Ege Bolgesi Tiitiinlerinin Plastik Ortti Altrnda Kurutulmasr.

- Fidelik Harg Denemesi.
- Dizce Yoresi Virjinya

Tiitiinlerinde. Vejetasyon

Bitki Besin Maddesi Almtmt Ile Verim Ve
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orarundaartmtqtr.

Kalite Qahqmalan: Tiitiin bir kalite bitkisi

oldufundan kalite verimden daha onemli seleksiyon
kriteri olmaktadrr. ETAE. hallhanrda iilkemizin tek
ttitiin kalite laboratuanna sahiptir.
Ozel sektorle iqbirli[i Eergevesinde 2000 yrhnda
baglatrlan, Ege, Matmara ve Karadeniz Bolgesi
Tiiti.inlerinin Kimyasal 0zelliklerinin Saptanmasr
projesi ile ihrag edilen kalite tiitiinlerimizin kimyasal
ozellikleri b elirlenmektedir.
Tiitiinde kalite unsurlan olan nikotin, qeker, rutubet,
azol,hamkiil, klor,PEE ve zifir gibi kimyasal analizler
tiitiin laboratuvarrnda gergekleqtirilerek ti.itiin araStlncrlart ile ozel sektore hizmet verilmektedir.
Geligtirilen Eegitlerin yail sra ozel sektor tarafindan
ihrag edilen ttitiinlerde de belirtilen kalite analizleri
yaprlmaktadrr.

Efitim ve Yayrm: Tiitiin tarrmmrn

degigik
difer
personeline
ve
yayrm
teknik
tegkilatr
konulannda
kitaplar,
Teknik
hedef kitlelerine efitim verilmektedir.

periyodiklerde makaleler ve giftgi broqiirleriyle de
de[igik hedef kitlelerine ulagrlmaktadrr.
Hedeflerimiz: Sertifikah tohumluk kullanrmmt
yaygrnlaqtrrarak standart iiriin elde edilmesini
sa!lamak,Uretilen tiitiinlerimizin kimyasal kalite
atalizlerini belirleyerek yeni haztlanacak'ttittin
standart'r igin veri tabam olugturmak,

Kaliteili$kisi.
- Bazr Tiirk Tiitiin Qegit Ve Hatlanmn Egebolgesinde
Tiittin Kiillemesi(Erysiphe Cicho-racearum D.C. )' ne

Ttitiin ihracaatgianrun istekleri dofrultusunda verim
ve kalitesi yiiksek gegit geliqtirmek.Defigik hedef
kitlelerin hizmetigi elitimleri saflamak ve ihtiyag
duyulan yaytmlan yapmak. Ozel sektorle igbirli[ini

Reaksiyonlan Uzerinde Ara gtrrmalar.

geligtirmektir

Stiresince
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AqIK MEKTUP
SAYIN; KAZIr0n

qALI$KAN (TEKELA.$ YoNNriM KURULU BA$KANI)

Sayrn; Fahri ARIKAN (TEKELA.$ GENEL MUDURU)
Bilindigi iizere Tiirkiye'de tiitiin ve ti.itiin piyasalarrna iligkin iq ve iqlemler ozel kanunlarla ve bu kanunlarla tesis edilen
kurumlar aracrh[ryla ytriit{ilmektedir. Tiitiin, Cumhuriyetin kuruluqundan beri iiretimi, iig ve drg piyasadapazarlanmasl,
denetimi ozel kanunla diizenlenmiq birkag tanmsal iiriinden biridir. TEKEL'in kuruiug u uEiuit ururrndu ve tarihsel
geligim siirecinde bu gerge[i gormek miimkiindi.ir. Aym siiregte ve cizellikle TEKEL'd; fliti.inle ilgili
teknik ve idari
gorevlerde tiittin eksperlili egitimini almrg meslek mensuplanmn gorevlendirilmesi de esas olmugtur.
Eu meyanda, tiittin
eksperlili e[itimi de bu sektorde degiqen mevztata ve piyasa koqullarrna paralel olarak ciddi olarak ele alnmrq ve
geliqtirilmiqtir.Bu geliqme siirecinde ozellikle Ttitiin Eksperlerinin aldrklarr elitim ve ders igerikleri irdelendi[inde
teknik
lanaslt9nin yail srra ozellikle idari kapasitenin dJarttrnlmasr fikrinin dne grkanldrfr goriilmektedjr.Zatenbu
geliqmelerle birlikte TEKEL gibi sektortin baqat kurulugunda ozellikle iiretici ile dogrudan temasta
bulunan yaprak
Tiitiin Teqkilatlarrnda bu meslek grubunun ,uzman idari ve teknik kapasitesi yonetime talmmr$tr.
Ekim 2002 ve daha sonra Araltk 2006 tarihinde Genel MtidiirliiSiinii zce agtlanmiidiirliik slnavrnr kazandrklan halde
atamalan y aprlmamrq birgok meslektagrmz varken,
$ubat 2005 tarihinde gereksiz yere ve ihtiyag fazlasrgosterilerek bagka kurumlara gonderilen, ancak agmrq olduklan
davalan kazanarak tekrar kurumunuza donen miidiir kadrolu mesiektaglarr-r, funrni haklarr geie$i'atanmayr

beklerken:

Son aylarda kurumunuzdaki difier tinitelerde gorevli personelin, arkalanna bazrpartililerin ve btirokr
atlarrnr11zgarrnr

alala!Vlqrat Tiittin igletme Miidiirli.iklerinde idiri gorevlere atanmrq olmalannr k aygrylaizlemekteyiz.
Bilindigi iizere yaprak tiitiin iqletmelerinde tiitiinle ilgili iqlerde ttittin eksperlerinii yetki u" ,o*-lrrlu!u yasal olarak
...
diizenlenmiqtir. Aynca, igletmelerde ana faaliyet konusunda uzmanlagmrg idari ve teknik kadronui yonetimdeki
etkinlilinin onemini izaha gerekyoktur. Nitekim, ana faaliyet konusu ttitiin olan Bursa Yaprak Ttitiin iqletme Miidtirlii$i
gorevi, kuruluqundan bu yana meslektaglar rmrztarafndan baganyla yiirtitiilmiig bir igletmedir.
Bursa Yaprak Tiitiin
iq_lo-: Miidiirliigti gorevine yaprlan atamayla ilgili olarak meslek camiamrzdaolugan infial,
DernekMerkezimizeveYonetimKuruluiiyelerimizeyazrltves<izlii olarakulastrrrlmaktadrr.
Meslektaglanmrzm bu konudaki hassasiyetlerinin ve tepkilerinin yiiksek oldu$unu bilmen izi isteriz. Aynca,
konunun
yargrya taqnmast yoniinde meslektaglarrmrzdan ve Dernek iiyelerimizden yofun bir talep
vardr. tBKtt'de galgan
meslektaglarrmrzdan ve iiyelerimizdenbize intikal eden tepkileri kontrol uttt"Ou tutmakta ve durumu
izah etmekte
zorlandrfrmrzrn bilinmesinde fayda vardr.Daha 2 yfl once ihtiyag fazlasrgosterilip iFP olarak u zmanykalanr
drgrndaki
kuruluglarag<inderilenTiitiin Eksperi Teknikve idaripersonelin durumu ortadaiken gimdi bumeslek gurubu drqmdanbu
alanlata " ihtiyag vat" denilerek atama yaprlmasr en hafif deyimiyle bu meslek grubuna karqr yaprlan
ve sektore yaptr1r
hizmetlerle orttigmeyen , higte hak etmedigi haksrz bir muameledir.Bu nedJrle ya$anan siireq camiamzr derinden

iizmektedir

$ahsmrza qifahi olarak da ifade ettifimiz bu tasamrfla ilgili olarak olugan hassasiy etitarafrnrzabir kez deyazir olarak
atz etmeyi gorev kabul ediyoruz. Beklentimiz, bu atamanrn yukanda anlatrlanlarrn iqrfrnda tekrar gozden gegirilmesidir.

Aksi takdirde, buna benzet hukuki ve yerinde olmayan muhtemel girigim ve aialnalann oniinii almakda mtimkiin
olmayacakttr. TEKEL'de gahgan meslektaglanmzrn ve iiyelerimizin endigelerini gidermek ve onlarrn siyasallaqmalanm
engellemek igin bu atamanrn yeniden deferlendirilece[ine olan i nanctmrzrifade ediyor ve saygrlar sunuyoruz.

Tiitiin Eksperleri Dernegi
Ycinetim Kurulu

EKSPERLERI oEnruTGI BULTENi

Yonetmelik ile Ftimigasyon Operatorlii$i hususlannda
gortiq ahqveriqinde bulunulmuq olup meslektaglanmran
hakh talepleri noktasrnda odamum olumlu gortigii
almmtgttr.Konu ile ilgili yazrmrz 15 Mart.2007 tarihinde
odamrzayan lmtqtr.
6. 22.03.2007 tarihinde Ysnetim Kurulu Bagkarumz
tarafindan NTV de yayrnlanan "Gtiniin iginden"
YOXNTIM KURULU
Programrnda OtV zammr ile ilgili Danrgtay'a agtr[rmrz
dava hakkrndaki gerekgelerimiz agrklanmtgtr,
7, 29,03.2007 tarihinde Yonetim Kurulu Baqkan-tmtzm
1. 02.02.2007 tarihinde Yonetim Kurulumuz Diinya OTV zammr ile ilgili Danrgtay'a agtrp.rmrz dava ile ilgili
Gazetesi izmir Biirosunu ziyaret ederek izmir B<ilge
Sayrn Orhan AYBER'Ie yaptrfir roportaj Ulusal Kanal'm
Temsilcisi Ali Ekber YILDIRIM ve izmir Haber Mtidiirii
AkqamAna Haber Bi.ilteninde yayrnlanmrgtr.
Sinan DOGAN ile sektordeki son geligmeleri de[erlen8. 06.Q4.2007 tarihinde Yonetim Kurulumuz ve
dirmislerdir.
meslektaqlanmz Faruk GULPINAR, Hi.iseyin KOQ,
H.Vakrf MERCIMEK, Yapar Turan GULUMSER, $erif
GUMU$ dernek merkezimizde bir araya gelerek Tiittin
Eksperlerinin Ve Ttittin Teknolojisi Mtihendislerinin
Gorev, Yetki Ve Mesleki Sorumluluklarr ile ilgili Usul Ve
Esaslar Hakkrnda Yonetmelik Tasla$r iizerinde

ETKir\tixrpniuiz

gahgmrglardrr.
9, 07 .04 .2Q07 tarihinde Yonetim Kurulu Bagkammw,

AB

etki de$erlendirme gahgmalarr kapsamrnda Tanmsal
Ekonomi Aragtrrma Enstittisti Miidtirltilii tarafindan
diizenlenen "Ttirkive'nin AB'ne Uvum Stireoinde Olast
Geliqmelerin One-ti Tanm Urtinteri Uzerine Ekonomik

Etkilerinin Analizi" konulu TUBITAK Projesi
Toplantrsma katrlarak goriiqlerimizi iletmiqtir.

10. 11.04.2007 tarihinde Yonetim Kurulumuz T.B.M.M.
Plan-Biitge Komisyonunda g6r0qiilmekte slan 4733
2, l7 .02.2007 tarihindeYonetim Kurulu Baskammrz Tekel sayrh Tiittin, Tiittin Mamulleri ve Alkollii igkiler Piyasasr
Qahqanlarr Vakfi Ola[antistii Genel Kuruluna katrlmtgtr. Diizenleme Kurumunun Teqekkiiltne itiqkin Kanunda
Konu ile ilgili agrklamayr sayfalanmrz arasmda bulabil- yaprlacak olan
de[igikliklere dair Kanun Tasanst ile
irsiniz.
ilgili toplantrya katrlmrqtrr. Amlan Kanun Taslafr aynt
3. 05.03,2007 tarihinde Yonetim Kurulu iiyemiz Mehmet toplantrdaAlt Komisyona havale edilmigtir.
Emin ASLAN, Sa$hk Bakanhfr Temel Salltk Hizmetleri
ll, 13.04.2007 tarihinde Yonetim Kurulumuz Ttitiin
Genel Mtidiir Yardrmorsr Yrd. Dog. Dr. Hasan IRMAK 'r
Eksperlifi Yiiksek Okulumuz ofrencilerinin segti$i srmf
ziyaret ederek, ha$erelere Kargr ilaglama Usul ve Esaslart
temsilcileri ile Akhisar'da bir araya gelerek mesleki
Hakkrnda Yonetmelik'te belirlenen Mesul Miidiirliik
konularda deme[imizin yaptr$r gahgmalar ile o[renei
yetkisini meslektaglanmrzrn da kullanmasr gerektifi kardeglerimizin srkmfilan ve beklentileri de[erlenhususunda dernek gdriiglerimiz anlatrlmtqtrr. | 5 Mart 2007
dirilmiqtir.
tarihinde de yazr h miir ac aatrmrz tamamlanmt gtr.
4, 07.03.2007 tarihinde Y0netim Kurulu iiyemiz Mehmet
Emin ASIAN, Tanm ve Koyigleri Bakanlt$t Koruma ve
Kontrol Genel Mtdiir Yardrmcrsr Sayrn Ahmet ARSLAN

ile gortigmiig ve hentiz taslak ydnetmelik

aqamasrnda

bulunan Bitki Koruma Urtinlerinin Toptan ve Perakende

Satrlmasr

ile

Depolanmasr Hakkrnda Yonetmelik

kapsamrnda meslektaglarrmrzrnda yetkili krhnmasr talep
edilmiptir. Ayrrca fiimigasyon operatOrlii$ti hususlarmda da

hakh talebimiz gerekgeleri ile birlikte kendisine
anlatr lmr qtrr . I 5 Maft

2 0 0 7 tarihinde de y azillr mijr ae aatrmrz
tamamlanmtqtr.
5. 07.03.2007 Ziraat Mtihendisleri Odasr Genel Ba$kam
Sayrn Gdkhan CtfNayDIN ile Y0netim Kulu tiyemiz
Mehmet Emin ASLAN Bitki Koruma tJriinlerinin Toptan
ve Perakende Satrlmasr ile Depolanmasr Hakkmda

g
r
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12. 14.04.2007 tarihinde Y<inetim Kurulumuz ve
mes lektaql arrmrz F aruk

GULPINAR,

SeI

guk 6ZgF, -

CENF, H.Vakrf MERCiMEK, yaqar Turan

GULUMSER, gerif GUMU$ dernek merkezimizde
tekrar bfu araya gelerek "Ti.ittin Eksperlerinin Ve
Tiittin Teknolojisi Mrihendislerinin G6rev, yetki Ve
Mesleki Sorumluluklarr ile ilgili Usul Ve Esaslar
Hakkrnda Ydnetmelik Taslafr" rizerinde gahqarak
son qeklini vermiglerdir. Tiim katkr sunan meslektaqlarrmrz ile telefon ve e-posta ile goriiqlerini ileten
Mustafa SEYDIOGULLARI Ve Ahmet Hamdi
GUIUUS'e tegekkiir ederiz.
13. 17 -18.04.2007 tarihlerinde Yonetim Kurulumuz
T.B.M.M. Plan-Biitge Alt Komisyonunda goriigtilmekte olan 4733 sayrh Ttihin, Tiiirln Mamulleri ve
Alkollti igkiler iiy-asusr Diizenleme Kurumunun

ADr SONUNDA

$iin

Fratr gegtim Murattayrm qimdi,
Van Denizine gok az kahyormuq.

Malatyanrnda otesi velakin,
sevenine berisi geliyormuq.

Giin nisan sonu,bu grin geldi[inde,
kar Siiphanda,daflarda oluyormug.
Qok gigekler agarmrg etrafinda,
lalesi ise baqr gekiyormug.

Tegekkiihine itiqkin Kanunda yapiacak olan Sertmiq,sogukmug ashnda krqlan,
deligikliklere dair Kanun Tasarrsr ile ilgili
ama insanlan az tigiiyormug.
toplantrya katrlarak derne[imiz gortiqlerinin yer
aldtlr yazh ve sozhi onergelerin verilmesini Yazlan da oldukga serinmig,
sallamrgtrr.
Erzurum gibi hoqga gegiyormug.
14. 20.04.2007 tarihinde Yonetim Kurulu rJyemiz
Mehmet Emin ASLAN, Tanm Bakanhlr TegkilatOyle mertmig ki burda yaSayariar,
lanma ve Destekleme Genel Miidi.irhi[ii yayrm
derdini gizlemeyi biliyormuq.
Dairesi Bagkanr
Sayrn Habib QADIRCI ile Tarrmsal

Yayrm ve Danrgmanhk Hizmetlerinin Di.izenlenmesine Dair Y<jnetmelik ve Meslektaglarrmrzrn Belki sofuk,belk i uzak olsa da,
lmaktan acr duyuyormu$.
elitimleri hakkrnda gortiq ahqveriqinde bulunmuqtur.
15. 26.04.2007 tarihinde DerneEimizi temsilen
Yonetim Kurulu iyemiz Recep qlfVfAf, TSE Muratr, Karasuyu gok seviyor,
tarafrndan Balgova Prenses Otelde organize edilen

bulunmaz boyle memleket diyormug.

"sanayicilerin Standardizasyon Fialiyetlerine
Goniillii Katrhmr" konulu toplantrya katrlmrqtrr. Anadolunun da anahtanymrg,

Konu ile ilgili haberi sayfalarrmrz iginde bula-

gururluymug,mutluymug; Muq'mug O Mu$.

caksmz.

16. 28.04.2007 tarihinde yonetim Kurulu

Siileyman SARICA

Baqkammrz Tekel Qahqanlarr Vakfi OlaEaniistii
Tiitiin Eksperi
Genel Kuruluna katrlmrstr.
17. 03.05.2007 tarlhinde Ycinetim Kurulumuz ve
meslektagrmtz AIi BAKI Tiihin Eksperlifi yiiksek
Okulunu ziyaretederek Okul Miidiirii prof. Dr. Altay
Bu grinri dtiqtinmediysek giinden
\JSur GUI, ve O[retim GorevlisiYrd. Dog. Dr. Serpil
gdremediysek acryr
ODEN ile <ilrenci meslektaqlarrmrzrn srkrntrlarr ve
sug bizim.
beklentileri hakkrnda goriiqmelerde bulunmuqtur.
Ele atrp tutmak
18. 04.05.2007 tarihinde Tiittin Eksperli[i yiiksek
krifretmek bog laf
Okulu smrf temsilcileri Dernelimizi ziyaret ederek;
Dernelimizin destekleri ve okul idaresi ile yaptrlr Yarrnr kuran olunmah
gciriiqmelerden sonra okulda "Tiiti.in Araqtrma ve
yannda sugluluk duymamak iqin
Uygulama Kuliibi.i" adrnda bir <jErenci kuliibii
kurduklarrnr iletmiglerdir. Tiitiinctihik ve mesleki
Mustafa YORDEM
konularda gortq ahgveriqinde bulunulmugtur.
Tiitiin Eksperi
iiir:::.i:ii::ii:.i::t::iliiiii::il:iii:ti::lii:l::::itiirir:::i:i:i:l::::rli:iiit:i::::ili:irllai::iitt,
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BULMACA

SOLDAN S-AG.I:. t. osmanh impara_
Ltorlugunun
drg borcunu aldrgr 1g54 Krnm
i Dava$r'ndan ilk
sonra

7 8 9101112t3t4

11't18.

LzJ+)O

bu borglarm fajzleri zamantnda
I
gdenm:{rl1c.e 1879'da kurulan ve riiriin bagta olmak
I u:,,,,,,,,,,,,,,,,ere, tqkl. bahk
auL ttJz, ipek ve damga pulu gibi
I
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TUTUN EKSPERLERi DERNEGi BULTENi

a,

MAE.A1WGEWEK
Muhammed Onur'a saflrkh ve
mutlu yannlar dileriz.

izmir'de

eme:frfi

fanmrz fier ayn
iffrgarSamfia'a&tamt

mes fe E[aS

- Diyarbakr Tanm il Vtiidtirliigiinde gahqan meslektaqrmz
Erdal EKiNCi ile e$i Ash
Harum' m k:zrHelin 27 O cak 2007

'de diinyaya gelmiqtir. EKiNCi
giftini kutlar Helin'e salhkh ve

-lzmir Yaprak Ttiti.in iqletme
Miidiirltifiinde gahgan meslektagrmrz Cevdet ULA$ ile e$i
Burcu Harumrn krzr Yasemin 15
Mayrs 2007' de diinyaya gelmiqtir.
ULA$ giftini kutlar Yasemin'e
sallrklr ve mutlu yannlar dileriz.

-____-----o-- Yaprak
Ttitiin Dairesi
Baqkanhlr stok ve dalrtrm qubesinde gahqan meslektaqrmrz
Hiiseyin ViGif ile e$i Arzu
Harumm ollu Emir 20MarI2007
'de di.inyaya gelmigtir. ViCif
giftini kutlar Emir"e salhkh ve
mutluyannlar dilerrz.
- Saruhanh Tekel Yaprak Ti.itiin
gahqan

meslektagrmrz Omiir TEK iNSAL
ile eqi Yasemin Harumm ikizleri
Eda ve Arda 29 Mart 2007'de
di.inyaya ge lmi lerdir. TEKiNSAL
giftini kutlar Eda ve Arda'ya
g

sallrklr ve mutlu yannlar dileriz

- Yaprak Tiiti.in Dairesi
Bagkanhlr Bakrm iqleme gubesinde qahqan meslektaqrmrz
Ylmaz AKBA$ ve eqi Filiz
Harumrn oflu Hakan 29 Marl

2001'de diinyaya gelmigtir.
AKBA$ giftini kutlar Hakan'a
sallrkh ve mutlu yarrnlar dileriz.

-Sigara Sanayii iSl.

Ve
Genel
Miidtirliiliinde gahgan meslektaqrmrz Nail ACET ve egi Meral
Hammrn ollu Muhammed Onur

Tic.Paz.Ve Dag.

A.$.

02 Nisan 2007'de

lfa.

favet[i[ir.

mutlu vannlar dileriz.

iqletme Mtidiirltifiiinde

A[sancaQ'feQef So$a{
tesisferinfe 6ir drdyct
gelmeRledtr.
tuLeskRpaS[anmu

diinyaya

gelmi gtir. ACET giftini kutlar.
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Samsunlu dafcrlar 19 mayrs'r 3916

zirvesine grkarak kutluyorlar.

mt'lik Erciyes dagr

Bu

seneki faaliyette
zirve ekibine ben de kafildrm yukandaki fotolrafqeytan
bolazmrn oniinde , 3850. metreden 3100 . metreye
kayarak indikten sonra gekildi. inig 8-10 defa durmak
kaydryla ( hrz kesmek igin ) 30 dk siirdii oysa bolazr
hrmanmak gece 3,5 saat siirmiiqtii. :)

Cengiz gAHiN
TiitiinEksperi

BA$IMIZ SAGOLSUN

BA$IMIZ SAGOLSUN

Ahmet Galip QETN
t935 - 2007

Hasan cLiNouz
1942 - 2007

.

19. Devre (l 959-l 963)Meslektaqlanmrzdan

27

Degerli Agabeyimiz Ahmet Galip QETIN
gegirdifi trafik kazasr sonucu l0 Mart 2007

Degerli Alabeyimiz Hasan GUNDUZ
gegirdili rahatszkk sonucu 08 Nisan 2007

Dewe (1967 -1g7 l)Meslektaqlanmudan

tarihinde vefat etmigtir.Yitirmig oldugumuz
Agabeyimize Allah'tan rahmer. acrh ailesine
ve meslek camiamrza sabrr ve bagsaghgr
dileriz.

Agabeyimize Allah'tan rahmet, acrh ailesine
ve meslek camiamrza sabr ve bagsaShlr
dileriz.

Yonetim Kurulu

Yonetim Kurulu

tarihinde vefat etmiqtir.Yitirmig oldufumuz
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