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Cumhuriyet mitingleri,segim mitingleri derken bir genel segimi daha demokratik
bir olgunluk igerisinde geride brraktk. 22 Temmuz 2007 segim sonuglanrun,
kimilerine gore "siirpriz", kimilerine grire "beklenen sonug" oldulu, yine kimilerine
gcire ise "mahgup segmen profili" veya " halk hareketi " oldu[u yciniindeki yorumlarla
bir siire daha tartrqrlmaya devam edilecek gibi gririiniirken 60.Hiikiimetin " Sivil
Anayasa yapma "girigimi iilke giindemini hrzla de[iqtiriverdi.

ller qeyden once, birey odakh ve <izgiirliikgii Anayasa hazrlama iddiasrndaki
giriqimin; 84 ylhk Cumhuriyetimizin Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti
tanrmrm koruyan, Atatiirk ilkelerine ve tam balrmszhpa sahip grkan bir anlayrqla ele
alacalmt diiqriniiyoruz. Toplumsal stizlegme olarak Anayasanrn bir ulusal mutabakat
metni olmasr itibariyle katrhm ve uzlagmailehazrlanacalrm iimit ediyoruz.

Anayasa taslalr daha geniq anlamda tartl$maya agrldr$rnda ozellikle iginde
bulundulumuz tanm sektorii agrsndan da de[erlendirmelerimiz olacaktr.

Ozellegtirme takviminde yerini koruyan Tekel Sigara Fabrikalarrnrn Ozelleg-
tirilmesi galrqmalan ise tekrarhrzkazanml$ ve srcak giindem haline gelmiqtir.

Dernek olarak bu konuda tizetle,Tiirk Tiitiiniiniin ekonomiye ytik olmadrfrru,sigara
sektciriini.in ekonomik anlamda karh, halk saflrlr agrsrndan stratejik bir cinemi
oldulunu, tizellegtirmenin bu sektcirel rizellikler kapsammda degerlendirilerek zaten
serbestpiyasakogullannaagilmrgolanpazardabir KamuGciziiolanTEKEL'inOzerk
bir statii iginde varhgrnr siirdiirmesi gerektilini 23.donem milletvekillerimize ve
yetkililere miimktin olan heryolu kullanarak anlahnaya devam edecefiz.

18 Temmuz tarihinde TEKGIDA-I$ Sendikasr ile birlikte ulusal diizeyde basrna
verdilimiz kamuol.uduy'urusundabu sorunlarr ve taleplerimizi segim rincesi ilgililerin
dikkatine sunmuqtuk. Segimden sonrada <izellegtirmenin tekrar giindeme ahnmasr
dolayrsryla, 0l ekim tarihinde baqta Cumhurbagkarumrz olmak iizere Meclis Bagkam,
Bagbakan, Bakanlar, Muhalefet partileri Genel Bagkanlarr ve tiim Milletvekillerimize..TEKEL'iN SiGARA FABRIKALARININ ozrrrgsrinirl{BsiNiN
EKONOMIKYONDEN UTTSYP VE IT,IiLTBTN FAYDASI OLMAYACAKTIRI "
baghkh bir mektup gonderdik.

Bu gabalanmv yeni donemde de devam edecektir.Bu arada benzer hassasiyeti
paylagtrlrmrz ve her zaman en samimi yaklagrmlarla yanrmrzda buldugumuz baqta
Tekgrda-ig Sendikasr Genel Bagkanr Sayrn Mustafa TURKEL ve yrinetim kurulu
iiyeleri olmak rizere tiim iiyelerine buradan teqekkiirii borg biliyoruz.Miicadelede
birlikteligimiz devam edecektir.

Btltenimizin bu sayrsrnda Tek Grda - iq sendikasr ile birliktehanrlaytptam sayfa ilan
yoluyla kamuoyuna sundulumuz Gegimini Tiitiinden Temin Eden Milyonlar Olarak
Talebimiz Var baqhkh bildirimizi , Ozellegtirmesi yaprlmrg olan Tekel in Alkol
boliimiiniin bir ders niteli[inde ki akrbetini vurguladrlrmrz basrn agrklamasrnr ve Qok
Uluslu Sigara $irketlerinin KanunaAykm ve Etik Olmayan Saflq ve Organizasyonlarr
Onlenmelidir baghkh sug duyurusu nitelilindeki basrn agrklamamtzr da sizlerle
paylagmak istedik.

Tekel'in sigara fabrikalanrun <izellegtirilmesinin ekonomik ycinden iilkeye ve millete
faydasr olmayacaktr adr ile Cumhurbaqkam bagta olmak iizere Bagbakana, Bakanlara
ve tiim Milletvekillerine gcinderdilimiz mektubu da sayfalarrmrz arasrnda
bulacaksrruz.

Giindemimize rgrk tutacalrnr diigiindiigiimiiz, Oriantal Ttitiin Ureten Ulkeler ve
Tiirkiye'nin Durumu Uzerine Bir Delerlendirme ile Fatih Uznay'rn ,Avrupa Birlifinde
Tiitiin Tiiketimi /Tiitiin Tiiketimine BaEh Oliimler Uzerine inceleme ile Salih
Ozendi nin makalelerini zevkle okuyacafrnrzr timit ediyoruz.

Yonetim Kurulu U. yemiz Recep Qakmak'rn iletigim Teknikleri isimli yazrsr ve
Hiiseyin Urnez'in Uretici Tiiti.inlerinin Ahm- Satrmrnda Agrk Arttrma Yontemi
Uzerine Delerlendirme yazrlan ve meslektaqtmrz Cengiz $ahin'in Erciyes Da$r
trrmanrgrm anlattrlr gezisi de sayfalanmrz arasrnda. Tabii ki her zaman oldulu gibi
Mustafa Seydiolullan'run hazrrladrlr Tiitiince de her zamanki yerinde.
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GUNDEM

22Temmsz genel segirnlerinin hareketlili$ ile gegirdifimizbir yaz mevsiminin ardrndan, anayasa defigiklifi
tarfiqmalarr ile beraber sonbahara girmeye baqladrk. Oniimiizdeki aylarda iilkemiz de belki de en tinemli giindem
maddesi olacak yeni anayasarun, genig toplumsal kesimlerin katrhmr ve mutabakatr ile hazrlanacak demokratik'
ozgiirliikgii, sivil bir arayasa olmasr, hig giiphesiz hepimizin ortak istefidir. Umut ediyoruz ki oniimi.izdeki sikeg, yeni
toplumsal gerginliklerin oluqaca[r bir zemine dontigmeden sa$rkh bir qekilde kendi mecrasmt takip eder.

Bugiine kadar siirdiiriilen btittin gahgmalara rafmen, yeni hiikiimetin TEKEL sigara fabrikalarrnr ozellegtirme

lsrarlntn siird0siinii, fabrikalarrn blok satrq ydntemi ile Ekim aymda tekrar salqa gtkarrlacaptnrn agtklanmastyla

olrenmiq bulunuyoruz. Ulke ti.itiinciiliigiiniin acilen tedbir almmasr gereken gok ciddi somnlan bir kenarda duruyor
iken, iizerine bir de TEKEL sigara fabrikalarrmn ozellegtirilmesi, Tiirk $iriinctiliifii agrsrndan geri doniiEii olmayan bir
yola girilmesine sebebiyet verecektir. TEKEL sigara fabrikalan devlete yiik getirmeyen, kar eden kuruluqlardrr.

Ozelleqtirme ile sadece bu kann yabancr qirketler vasttast ile yurt dtgma transfer edilmesine aractltk edilmiq olunacakttr.
Alkollii igkilerin ozellegtirilmesinden soffa ya$ananlar ortadadr. Aynca siireg igerisinde oriental tiitiinden yaprlan

sigara iiretiminde ve harmanlarda kullanrlacak oriental tiittin miktarrndaki azalmaya paralel olarak Tiirkiye tiittin
iiretimine de darbe vurulacaktrr. Hiiktimetin ozelleqtirme tutumuna kargr kuqkusuz dernek olarak giriqimlerimiz
siirecektir. Meslektaplarrmtztnda bu konudabizlenyalnrzbrakmayacaklanna inantyotnz.

2006 tirtin yrlrrun kapanmasmrn ardmdan, izerinde durulmast gereken garprcl rakamlar ortaya grkmrgttr.

Ttkkiye tiltiin iiretimi, 2006 iinin yrh itiban ile 45 yrldan bu yana ilk kez I 00 milyon kilonun altma diiqmiig olup, yalen

bir zamandaiilkemizin kendi ig kullanrm ve ihracatmr karqtlayamayacakbir duruma gelme tehlikesi stjz konusudur.

6ze1lik1e ihrag kabiliyeti yiiksek izmir mengeli tiitiinlerimizin iiretimi bir <jnceki yrla gore o/o35 azalarak 54 milyon
kiloya kadar gerilemiqtir. Aynca tiitiin iireticileri giderek tiitiin iiretiminden gekilrnekte olup, iiretici sayrsrnda 2000

yrlrna gore %63'1iik bir azalmameydana gelmigtir.Uzak olmayan bir gelecekte tiitiin iirettirecek i.iretici bulunamamast

riski belirmeye baqlamrgtrr Tiirn bunlann fafurast ise iqsizlik, gog, daha fazla tiitiin ithalal ve nihayet Tiirk
tiitiinciiliiSiiniin yok olmasrdr. Bu sorunlanln yail sra, tiniimiizdeki ahm doneminde doviz kurundaki yatay selrin
devam etmesi halinde, ahcr firmalarrn iireticiye ytiksek fiyat onermekte zorlanacaklan ve dolayrsr lle 2007 iiriiniinde
ahcr firmalar ile iireticiler arasrnda ciddi tartrsmalar vasanabileceEi beklenmektedir.

Varolan sorunlann iizerine gidip, iireticilere prim destefi sa$amak sureti ile Tiirk tiitiinci.ilii[iiniin onii

agrlmalrdrr. Bugiin mevcut olan bu sorunlann 2007 iiriiniinde ve ilerleyen yrllarda da artacapr muhakkaktr. Baqta

TAPDK olmak tizere sendikalar, ihracatgr birlikleri, ziraatodalan gibi sorumlu tiimtaraflarrn acilen bir araya gelip proje

iiretme ve hirkiimeti aydrnlatmasr gerekmektedir.

TAPDK'da yeni Kurul iiyelerinin atamalanyaprlmrqtrr. Kendilerini tebrik ediyor, qahgmalannda baqanlar diliyoruz.
Yeni kurul iiyelerinden gok sayrda beklentimiz mevcut olup, bunlardan ozellikle yeni bir tiititn kanununun gtkanlmast

ile Tiirk tiitirnciiltliiniin oniinii agacakprojelere liderlik edilmesi baqta Gelen isteklerimiz olacaktr.

Yeni Kurul yiinetiminde Tiittin Eksperlerine yer verilmemesini onemli bir eksiklik olarak delerlendirmetJeyiz.
Sektorii en iyi tamyan, sorunlarrnr ve goziim yollannt en iyi bilen bir meslek grubundan, gorevi tiitiin piyasasmt

diizenlemek olan bir Kurulda higbir temsilcinin olmamasrmn herhangi bir hakh gerekgesi olamayaca$rnr diiqiiniiyoruz.
Bununla beraber, Tiitiin Eksperleri Demeli olarak, yeni Yonetim Kurulu'na her tiirlii desteli vermeye hazrr oldufumuzu
ayrtca ifade etmek isteriz.

Qok utuslu sigara girketleri yiiriirhikteki yasalara rafmen ftitursuzca hareket ederek, geqitli fuar veetkinlik
alanlalnda kendi reklamlannr yaparak, sigara satrq standlart kurmaya devam etmektedirler.Diler iilkelerde yapmaya

cesaret edemedikleri bu uygulamalan iilkemizde rahat bir qekilde yapmalarrntkabul etmek miimktin defildir
Dernelimiz ve meslektaqlartmrziilkemiz insanmrn saflr$rm tehditeden bu tip uygulamalann takipgisi olacak, gerekli

yasal giriqimleri yapmaya devam edecektir.

Saygrlarrmla.

:irXt:it,'ltll:itiii::itiriitl:Xii,'iiti:rttt:t:t r:iii}t:txli,r,t:,rirttt

Oktay QELIK
Ydnetim Kurulu Bagkant

Okcelik@hotmail.com
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Ur-xnyn ve vTiI-InTE FAYDASI OLMAYACAKTIR!
Ktsa adryla "TEKEL" olarak bildilimiz Ttifiin, Tiitiin Mamulleri Tuz ve Alkol igletmeleri Genel Miidiirliilii, Cumhuriyet

tarihinin en eskivek<ikliikuruluqlarrndanbiri olup Tiirkiye ekonomisinde onemli biryeribulunmaktadrr.
TEKXL, 2007 yl/rnda 145.658 iireticiden34.155.000 kg (2006 yrhiiriiniittitiinii) l47.824.292YTLbedelkargihlrnda satrn

almtqtrr. Bu haliyle mevcut iireticilerin yiizde 67'sinin ttitiin ahmrnr yapan TEKEL,2006 yrhnda 55.375.388 dolar karqrh[r
50.401.338 kg tiitiin ihrag etmiqtir.2007 yth itibariyle 13.164 personeli bulunan ve en gok istihdam yaratankamu kuruluglanmn
baqrnda gelen TEKEL'in 6 sigara fabrikasr, 39 adet Pazarlama ve Dalrtrm Bagmiidiirliigii; I'i tiiti.in iqleme fabrikasr olmak iizere 57
adet Yaprak Tiitiin iqletme Miidiirliigii bulunmaktadrr.

TEKEL, 2005 ve 2006 ytllan itibariyle 35-40 milyon kg tiitiin mamulii iiretmiq ve satrnl$trr. Tiitiin mamulleri pazarnda
TEKEL'inpazarpayr,200lyrhndayiizde68,8iken aynryrlozellegtirmekapsamveprogramrnaahndrktansonradiiqmeyebaqlamrq
ve 2006 yh sonu itibarryla yizde37,5 civanna inmiqtir.

. Tekel, uzun ytllar Tiirkiye'nin ilk 500 firmasr listesinde daima on sualarda ( 1 993 yrhndan 1998'e kadar 3 iincii) yer almrgtrr.
ISO'nun "Tiirkiye'nin 500 Biiyiik Sanayi Kurulugu-2006" isimli aragtrrmastnda iiretimden net satrglar sralamasrnda yaklaqrk 891
milyon YTL ile 34 iincii stradadrr. TEKEL Sigara Sanayi igletmeleri ve Ticareti A.$. 2006 yrh Kurumlar Vergisi istanbul
stralamasrnda 3 0 uncu, Tiirkiye srralamasrnda ise 5 1 inci srada yer almrqtrr.

2006 yilrnda 30 milyon Euroluk yatrrrm yapan2007 ytlmda ise 88 milyon YTL yatrrm yapmayr cingoren TEKEL, son iki
ylda yaptrlr yattnmlar ve uyguladrlr pazarlamayontemleriyle 2005 yrhnda 260 trllyonlirazarardaiken 2006 yrhnda 199 milyon
YTL kar etmig ve faaliyet karrm ise I 54 milyonYTl'ye ytkseltmiqtir.

TEKEL, 2001 yrhnda Ozellegtirme Yiiksek Kurulu'nun lOVf; 51212001tarihli ve 2001106 sayrh Kararr ile rizellegtirme
kapsam ve programma altnmtqttr. 31112002 tarihli ve 4733 sayfi, Kanunla da ozelleqtirilmesine imkdn saflayacak diizenlemeler
yaptlmtqtrr. Kurulugun blok halinde ozelleqtirilmesi igin 2003 yrhnda yaprlan ihalede, JTI'mn verdili 1,150 milyon dolarhk fiyat
yeterli bulunmamrq; 2005 yrhnda "varltk satrq" ycinetimi ile yaprlan ihalede ise herhangi bir teklif ahnamaml$trr. Son giinlerde basm
yayn organlannda gtkan haberlere gore, TEKEL'in sigara biriminin ozellegtirilmesi igin teknik hazrrhklann tamamlandrgr ve Ekim
2007'de ihalenin gergekleqtirilebileceli yetkililerce agrklanmrqtrr.

TEKEL Sigara Fabrikalanmn ozelleqtirilmesi konusunu izah etmeden once, TEKEL'LI2004 yrhnda ozelleqtirilen alkol
biriminin tizellegtirilmesinden ve sonuglarrndan bahsetmek isabetli olacaktr. Bilindili iizere, TEKEL'in alkol birimi 2 yrh ridemesiz
7 yrl vadeli 230 milyon dolarhk kredi kullanmak suretiyle 292 mrlyon dolara Nurol-Ozaltrn-Limak-Tiitsab konsorsiyumu
tarafindan sattn ahnmrqtt. 2006 yrhnda, bu ortak giriqim grubu tarafindan kurulan MEY igki'nin yiizde 90'r 8 I 0 milyon dolara ozel
yatrrrm qirketi Pacific Group'a pegin olarak safilmrq, gegti[imiz giinlerde de Qanakkale, Urgiip, Ugmakdere ve Hoqkoy'deki 4 iiretim
tesisiarsalarrylabirliktesaflqagtkarrlmrgtr.Ozelleqtirmeadraltrndakamukaynaklannrnde[erinin altrndaftyatlarlaeldeligtirmesine
ve y.Irt dtgrna transfer edilmesine neden olan bu balh ticaretin bir di[er sonucu da, soz konusu tesislerin bulundu[u bcilgelerde
gegmigte devletin teqvikiyle ba[crhk yapan iireticilerin iiziimiiLnii satamama ve diiqiik fiyat srkmtsr ile karqr karqrya kalmalarrdrr.
Resmi kalmaklar tarafindan da ifade edilen bir di$er husus da, ozelleqtirme sonucu sekt<irde meydana gelen kayrt drgrhk ve
dolayrsryla devletin vergi kaybr meselesidir.

TEKEL'in alkol biriminin ozelleqtirilmesi srrasmda ve soffaslnda yaqananlar ibret almmasr gereken ciddi bir vakradr.
Pegin olarak ifade ediyoruz ki, 'oTEKEL'in sigara biriminin iizellegtirilmesinin ekonomik ytinden iilkeye ve millete faydasr
olmayacaktrr." Bu hakikati bir kez daha ifade etmeyi varhk sebebi tiittin olan sektcir mensuplan olarak gerekli gririiyoruz.

Bilindigi gibi Diinya'da hemen hemen biitiin iilkelerde sigara endiistrileri yasal veya yasal olmayan tekellerin elindedir. Bu
durum, katma deleri ve kar marjr gok ytksek olan fiitiin ve sigara sektoriiniin onemli ve ayrrt edici bir ozelli[idir. Son yrllarda
gokuluslu sigara girketlerinin bagta devlet tekelleri olmak iizere, kiigiik rilgekli bazr sigara girketlerini de satrn alarak trcistleqtikleri
goriilmektedir. 1992 yrhndan bu yana Tiirkiye'de yatlrlm yapan gokuluslu sigara qirketlerin yurliginde gergeklegen iiretimden net
sattqlarrnrn bir yrlhk tutarrmn, bugiine kadar yaptrklan toplam yatmm masrafinr birkag yrlda rahathkla grkardrgr ortadadr. Aslmda,
bu qirketlerin iiretim kapasitelerini artrrmalanna, yerli veya yabancr girketlerin yeni sigara fabrikalarr kurmalarrna mevzuatta higbir
engel yoktur. Btiyle bir imkan varken; bu imkam kullanmayan girketlerin TEKEL'in sigara fabrikalanm ele gegirmekte rsrar ederek
ulaqmak istedikleri esas amag, devletin sigara iiretiminden gekilmesini ve ig piyasaya blended sigaralann hakim olmastnl saflamak,
ekici ttitiin piyasalannda ve ihracatta mutlak hakimiyeti ele gegirmektir.

TEKEL'in sigara fabrikalan, kar eden devlete yiik olmayan kuruluglardrr. Bu kuruluglann cizelleqtirilmesi, ekonomiye
ayrrca bir katkt sa$lamayacaktrr. Ozellegtirmeden dolacak en onemli mali sonug, cizellegtirilecek fabrikalarda iiretilecek s igaralain
satrgrndan sallanacak karrn tamamrnrn yurtiginde kalmasr yerine, hisseleri oranrndaki boliimiiniin gokuluslu ortaklar tarafindan
yurtdrgrna transfer edilecek olmastdr. Devletin sigara fabrikalanndan sagladrfr kan, gokuluslu qirketlere terk etmesi ya da onlarla
boliiqmesi iqin hakh sayrlabilecek bir neden yoktur. Kaldr ki, TEKEL'in sigara ve yaprak tiitiin birimlerinin ozellegtirilmesi, tiitiin ve
tiitiin mamulleri piyasasmda do!rudan belirleyici olaca[rndan, muhtemel ozellegtirme sonucunda tiitiin iireticisinden tiitlin
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mamulleri tiiketicisine kadartoplumun genig birkesiminin olumsuz olarak etkilenecegi kesindir.

TEKEL sigara fabrikalanmn ozellegtirilmesi sonunda bu fabrikalarr ele gegirecek olan gokuluslu girketler, alrrhkh olarak

Tiirk tiitiinii ile iiretilensi{iit^t defil, Amerikan blend olarak bilinen, virginia ve Burley tiitiinlerine sos verilerek meydana

getirilen harmanlardan hizrlanan sfoaralann iiretimine agrrhk verecekler ve bu sigaralar piyasaya hakim olacaktlr. sonuqta'

blended (harmanh) sigaralarda ancak yiizde 10-15 civarrnda kullanrlan Tiirk ttitiinii iiretimi minimum seviyelere diiqecek ve I

milyon tiitiin tireticisi aile ise iiretimden ahkonulacaktrr. Dahasr, tiitiinden baqka higbir tanm iirtiniiniin yetiqmedili krraq

topraklarda iiretim yapan bu yoksul insanlar, biiyiik kentlerin varoglarrm doldurarak kentlerde gok boyutlu baqka sosyal srkrnttlara

yol agacaklardrr.

yaklaqrk 400 yrldrr toprakl artmrzdaAnadolu insamnrn ahnteri ve emegiyle sabrrla iqlenerek iiretilen Tiirk tiitiinii. nefaseti'

kokusu ve harmanlarr rslah edici ozellikleri ile diinya piyasalarrnda marka olmuq ve <izel iiriin konumuna ulaqmtqtu. Yrllardrr 100

milyon kilogramm iizerinde gergekleqen ihracatrmizdittut. ahndrlrnda Tiirkiye, $ark tipi tiitiin ihracatrnda Diinya birinciligini

tartiqmasrz iirdiirmekted ir. iooeyrh iakamlanyla 500 milyon dolarr bulan tiitiin ihracattmrzda TEKEL'in ve tiitiin iireticilerimizin

onemli bir katkrsr vardrr. TEKEi'in ozelleqtirilmesi sonucunda yurtigi tiiketimi asgari miktarlara diiqecek olan Tiirk tiitiiniine

karqilrk, virginia ve Burley tiitiinlerinin ithalatr giderek artacaktr.2006 yfisonu itibaflyla, 70 milyon kilogramtiitiin karqrhlrnda

2s0 miiyoridolarhk ttitiin ittralatr yapan Tiirliiye, bu geliqmelerin sonucunda, drq ticarette maalesef net ithalatqr durumuna

diigecektir.
Giiniimiizde ekici tiitiin piyasalanndan yaprak tiitiin almakta olan firmalann hemen hemen hepsi, yabancl sennayeye arl

olup iilkemizdeki gokuluslu sigara girketlerin beil.i.olgi piyasa gartlarrnda faaliyetlerini siirdiirmektedir. Bu firmalar, kendilerine

siparig veren gokuluslu siguru qirL"tlerinin dikte ettikleri ahm politikalarrna vs fryat diizeylerine uymak zorunda olduklannda:'

ozellegtirmenin kagrmlmaZ ron r..r olarak, gokuluslu qirketler yalnv sigara pazanmtzahakim olmakla kalmayacaklar' ekici tr"it0:-

piyasaiannr, bu piyasalarda oluqacak fiyat diizeylerini ve ihrag fiyatlanmrzr kendi gtkarlanna gtire belirleyeceklerdir.

Tiirk tiitiinii krrag ve fakir topraklarrn iiriiniidiir. e., giin" kadar yaprlan biitiin gaiqmalarda aynt.arazilerde iireticilern

yagamlarrnr devam ettirecek gelir sallayabilecekleri alternatif bir iiriin veya iiretim dah_bulunamaml$t1r. Ureticiler, Tiirk dinin[

iirettikleri bu arazrlerde adeta ttiti.ine mahkum durumdadrrlar. TEKEL'in sigara biriminin ozelleqtirilmesi, sonugta bu

vatandaqlanmrzrn dayarulm az gelir kayrplarrna ulramasrna neden olacak, biiyiik bir boltimiiniin ekonomik ve sosyal hayatlannt

tahrip ederek aghla mahkum edecektir.^ 
TEKEL;igara fabrikalanmn Tiirkiye ekonomisi igin stratejik onemi anlattlanlarrn igindedir'

TEKEL'in sigara fabrikalanrun <izelleqtirilmesi konusu irdelenirken, turtrin mamulieriyle ilgili tiiketim r e saghli borutlanm

ihmal etmemek gerekir. Tiirkiye, tiiketim yciniinden diinyamn 7 nci biiyiik pazan (yaklagrk 1 10 mil1'ar adet t olup resmi kalrtlara

gore tiiketiminin yiizde l0-l5t ie sahte vb kaqak iirunlerdir. Tiirkiye'de ei az 10 mrl}'on diriin mamulleri iqicisi I'ard[ r'e bunlar

laklaqrk 17 milyar yrl'lik tiitiin mamulii hiketmektedir. ulke ntifuiunun r-ansrndan tazlasr I o9 I a;rn altrnda oiup sigaral'a ba;lama

yagr 9- 10,lara kadar diiqmiigttir. Bu arada, Tiirkiye'de nittin mamulleri nikeiimine bagh oltimlerin saysr ylda I 00.000'i bulmaktadu'

b"iirttigi-i, rakamlar ve jartlar, gokuluslu sigra girketlerinir Trirkil'e'1'e olan ilgrsinin nedenini te TEKEL'in <izelleqtirmesinin

rinemini en net qekilde izah edebilecek durumdadrr. Tiirkiye'deJarmm rle tiretim faaliyetlerine der-am eden ve bugiin sayrlarr 6'1':

bulan gokuluslu sigara girketleri, maalesef Dtinya saltrk 6rgiitiiniin hazrlamrg oldu$u ve Tiirkiye'nin de imza koyarak

kanunlaqtrrdrlr Tiitiin Kontrolii eeigeve Sozlegmesinin (TkQS) ve buna dayah olarak grkartrlan Ulusal Tiitiin Kontrol Programrnr'

(urKp) ozellikle reklam, promosyon ve sponsorluk ile iigiii hiikiimlerine uymamaktadrrlar. oysa, TEKEL, pazat kaybetme

pahasrna da olsa gokulusiu ,iguru qiik"tl"rinin riayet etme{1$l tcanyii gerekleri yrllardrr "diiriist iiretici ve satrcro' titizlili ile yerine

getirmektedir. Sektorde bir liamukurulugu olarai TEKEL{n varhgrm siirdiirmesi, ftitiin mamulleri tiiketicileri ve toplum safltg:

agrsrndan da onem taqrmaktadrr. ABD'de de sigara igmenin zararlan-hakkrnda halkr kandrrmak, AB iilkelerinde ise sigara kaqakgrhg:

davala'ndan dolayr sorumluluklanm kabul eden gokuluslu sigara qirketleri bu iilkelerde_ ciddi tazminatlar ridemeyi kabu'

etmiglerdir. Her gegen yrl Avrupa ve Amerika'da ,utrqlurt azalaniugirketler, iilkemize gelince kanunlan ve kurumlarr yok sayarak

yasadrqr reklam ve promosyon gahqmalan yapmaktadrrlar. Burada asrl amag, TEKEL'in piyasa paylm paylagarak kendi iilkelerinde

taybettikleri p aar paylarritgenglerimizin ve gocuklanmzm cilerlerini kullanarak telafi etmek peqinde olmalandr'
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yukarrda izahtna ga1gtrlrmrz gergeklere ralmen; Tiirk tiiti.inciiliifiiniin ve iilke ekonomisinin yataflna olmayan, fiitiir

iireticisinden tiitiin mamulleri fiiketicisine kadar toplumu ve toplum salhlrnr yakmdan ilgilendiren, tiim TEKEL galtqanlanntn ve

milyonlarca tiitiin iireticisinin ve bilingli vatandagrmrzrn kargigrktrgr iB<Bt-'i.r sigara fibrikalaflntn ozelleqtirilmesi konusunda

rsrar edilmesinin, birzorunlulugundegil hakh sayrlmast imkanszbirtercihin sonucu olabileceline inamyoruz'

Sizlerden ve 60. Hiikiiinettetrl tEfEt'itr Ozelleqtirilmesi karanndan ve uygulamasrndan vazgegilerek

TEKEL,in politik etkiler denuzak,6zerk bir kurulug olarakyeniden yaprlandrnlacafrm,

TEKEL'deki iqgirmemurtiimqahganlaraonurlubiryaqamstirdiirmeimkanrtanrnacafrnr,
Tiitiin iireticisine destek olunacafrnr ve iireticilerin goi<uluslu girketlerin grkarlanna teslim edilmeyecefini,

eokuluslu sigara qirketlerinin yasaya aykrn reklam ve tamtrm faaliyetlerine dur denilecefini'

iZ:: sayrtr Xinunun Tiirk tiitiinciilii$inii giizeten bir anlayrqla yeniden ele ahnacafirnr,

Sektiirde vergi diizenlemelerinin Tiirk tiitiinciiliilii lehine yaprlacafrnr,

iilkemizin ve milletimizin menfaati ve geleceli igin iimii ediyoruz. Aksi takdirde, TEKEL'i ozelleqtirmenin tarihse'

sorumlululunun ve vebalinin biiyi.ik olacagrna inantyoruz'
Saygrlanmrzla.

Not: Basrn agrklamamrz aym zamanda baqta Sayrn Cumhurbaqkam Abdullah GUL olmak iizere Meclis Baqkanr, Baqbakan'

Bakanlar. Pafti Baskanlarr ve TiimMilletvekillerimize Postayoluyla gonderilmiqtir.

-..:a,l:i,

o,r:i::a:,
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Denize Srfir
Otel Ve Ahgverig MerkeziYaprmrna Ruhsath

Satrhk $arap Fabrikalarr !..
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,__x.130 fn2 rfsada 7.772 n2 kapalr elan 
_
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www.iuryap.c0m.tr
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10 Eylnl 2007 Htiniyet

Mey Igki, dort tesisini arsalanyla birlikte satrga grkardr. 10 Eyliil Tarihinden itibaren Hi.irriyet gazetesindeyayrmlanan
SATILIK $ARAP FABRiKALARMaqhkh bu satrg ilanr do!rusu bir hayli ilging. Satrq ilanrrun aynntrlarrnda
fabrikalara iligkin en ktgrik bir ayrrntr bulunmazken arsalarrn denize srfir olmasmdan tutun da, otel veya ahqverig
merkezi yaprlabilecek durumda olmasma kadar yeni yatrnmlar igin aranabilecek gok sayrda olumlu ozellik bulunuyor.
Hafvalan tazelemesi agrsmdan Alkollii iqkilerin ozellegtirilme stirecini krsaca hatrrlamakta faydavar. Bilindifi iizere
Tekel inAlkol boliimiiniin ozelleqtirilmesi sonucu 16 tesisten 1 3 iinde miilkiyet de Mey igkiye devredilmiqti.

Mey igki 2003 yrhnda kurulmugAlkollii igki piyasasrnda daha once ticari faaliyeti olmayan bir firma. Nrnol-Ozaltrn-
Limak-Tiitsab firmalarrrun ortak giriqimi olarak Mey, Alkollii igkiler boliimiiniin ozellegtirilmesine katrlmry,292
milyon dolar fiyatla bu lhaleyikazanmr$ ve $ubat 2004 de devir iqlemi gergeklegmiqtir. Firmanm bu ahmrn frnansmanrm
iki yrh cidemesiz, yedi yrl vadeli 23 0 milyon dolar kredi kullanarak salladrlr da basrnda yer almrgtrr.

itriyrtaa 292l.4ilyon Dolardan 900 Milyon Dolara!
2004 yirnda Tekel'in alkolhi igkiler boltimtinti 292 mllyon dolara satm alan orlak girigim grubu, biiyuk yatrrmlar

yapmakszm 2 yrlhk stire igerisinde firma deferini iiEe katlayarak, Mey igkinin oh90'm 810 milyon dolaraAmerikah
ozel yatrrrm qirketi Texas Pacific Group'a pegin olarak satfl.

Bagbakanhk Yiiksek Denetleme Kurulu Raporu !

Baqbakanhk Yiiksek Denetleme Kurulunun bu hususta hazlrladr$t raporda, ozellegtirme ilaruna grkrlan 2003
HaziranrndaAlkollii igkilerA$'nin Tekel A$'ye olan cari hesap borcunun heniiz 107 trilyon oldulu belirtilirken, bu
esnada'borg silmeye iligkin' sozleqmede bir hiikiim olmadr[rna iqaret edildi. Rapora gore borg tasfiyesiyle ilgili karar,

@met'
$ARAp rABRiKAtAnl

[g:-:li :

....::l{,'
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dzellegtirme ilanrndan d6rt ay sonra ahndt. Bu kararda 31 Ekim 2003 tarihli bilangolar esas ahnarak soz konusu girketin
Tekel A$'ye olan borcunun tasfiye edileceli agrklandr. 31 Ekim'de ise girketin Tekel'e borcu 186 trilyon liraya grktr.
Ancak bu tarihte de tasfiye iglemi gergekleqtirilmedi. Bu tarihten sonraki tiim iglemler igin her qirketin kendi adrna
hareket edecelinin tescil edilmesine ralmen buna uyulmadr. Rapordaki en can ahcr nokta, borg silme anlamma gelen
tasfiye igleminin 31 Ekim 2003 defil, devir tarihi olan27 $ubat 2004 tarihi esas almarak yaprlmtg olmasr. Bu durumda
31 Ekim'den devir tarihine kadar <izellegtirilecek qirket igin yaprlan 120 trilyonluk harcama Tekel'den grkmrq oldu.
Rapora gore Tekel Yonetim Kurulu, devir iglemine 9 giin kala Ozelegtirme idaresi bagkanrna bfu yazr gondererek can
borcun yiikseldigini ve devir tarihine kadar 50 ile 55 trilyon lira arasmda bir yi.ikselmenin daha olacalmr belirterek 30-
trilyonluk borg tasfiyesi yaprlmasrna zeminhaztlayan kararrm bildirdi. Btiytik bir borg silme operasyonu olmasma
ralmen bu talep aynr giin onaylandr.

Tekel'den Mey igkiye Genel Miidiir Transferi!
Alkollii Iqkiler Miiessesesinin Genel Miidiirlii[e doniigmesi ile Miiessese Miidiiri.i Esen Ataay da Genel Miidiir oldu"
Yiiksek Denetleme Kurulu raporlarrnda devirden once 1 00 trilyonluk hammadde ahmr yaparak kurumu zarar atpratttg
iddia edilen Genel Miidiiriin daha sonra emeklilifini isteyerek Mey igkiye Genel Miidiir olarak transfer olmasr ise
manidardr. Kamu gcirevlilerinin ozel sektore benzer qekilde transferleri ile ilgili Kamu Etik Kurulunun yonetmelifin:
hatrrlatmaktafayda var.Kamu Etik Kurulu'ncahazrlanan ydnetmelikte, kamudan ayrlanbir gorevlinin 3 yrldan once
benzer bir iq sahasrna hizmet veren cizel sektorde giirev almasr yasaklamyor. Bulundu[u goreve grire bu stire, iki yrlE
indirilebiliyor.

Kapanan Tesisler Zarar Eden Qiftgiler!
Mey igki ozellegtirme yoluyla satrn aldr[r garap fabrikalanndan sadece Elangve $arkdy fabrikalarrnda garap iiretimine
devam ederken Urgiip, Ugmakdere ve Hoqk<iy qarap fabrikalanm saflga grkarmrqtrr. Mey igkinin satmak istedig
Qanakkale Kanyak Fabrika5rnrn arazisi igin de yabancr bir guruplapazarhkhalinde oldulu biliniyor. Satrgrmn yaprlma-s-
beklenen bu yerlerin deferi yaklaqrk 25 milyon YTL olarak ifade edilmektedir. Devlet bu bolgelerde gegmiqte balcrhg:
teqvik etti. Tesislerin kapanmasr ile birlikte en <inemli gegim kaynalr balcrhk olan bolge halkr iiziimiinii satamama r.e
dtigiik fiyat srkrntrsr ile kargr kargrya geldi.

Ozeilegtirmenin Mantrfr!
Tekel'in alkollii igkiler krsmmm <izelleqtirilmesi, devletin sahip oldufu varhklann delerinin gok altrnda fiyatlarla elder
grkanlmasmrn tipik bir ornefidir. Dige dokunur bir yatrnm yaptlmadan, krsa bir siirede satrg bedelinin 3 katrm da agan bi:
fiyata firmamn dewi gergeklegiyorsa, bu acaba kamu kaynaklannrn birilerine devri delil de nedir? Devrediler
kaynaklar kimin cebinden grkmrqtr?

Uretime devam ettirilmek yerine tesisler kapatrhp arsa olarak pazarlanryorsa, gahganlar iglerini kaybediyoa
iireticiler iiriinlerini satamaz hale geliyorsa, bu durum, ozelleqtirme uygulamalarrrun hangi amag ve ilkelerine
uygundur? Ortaya gtkan sonuglar cinceden planlanan tabloya uygun mudur? E[er uygun ise ozellegtirmelerin bir
gizli,bir de agrklanan amaglarrrun oldufunu kabul etmek gerekir. Boyle bir qey di.iqiiniilemeyecefine gore kamu
kayraklarrmn birilerine devredilmesinin sorumlulan soz konusu olmaktadrr. Bugiin igin bu sorumlulann ortaya
grkanlamamasr, gelecekte grkanlmayacapr anlamrna gelmemelidir.

Srra Sigara da !
Tekel'in Sigara boliimiiniin ozellegtirilmesi ise gu srralarda giindemde. Tekel sigara fabrikalarrnrn satrgr tiittin iireticisini.
sektor gahqarum vuracak, kamu kaynaklarrrun delerinin altrnda fryatlarla el deligtirmesine ve hattaTurtdrgma transfer
edilmesine neden olacaktrr. Bu dzellegtirme sonrasmda sigara fryatlan giderek ytikselecek, tiryakilerin odeyeceg-
bedelle gok uluslu yabancr qirketlerin kendi i.ilkelerine yaptrklarr kaynak transferi artacaktrr.dr$l ve vergi kayb:
olmugtur.

Aynr kayrt drqrhk ve vergi kaybr Tekel Sigara Fabrikalannrn ozelleqtirilmesi halinde sigara sektortinde de
yaqanacaktrr.

Sigara tiiketiminin, Batrh iilkelerde azahyor olmasrna ralmen i.ilkemizde hrzla artmay, toplum salhfrmrz agrsrndar-
biiyiik risk olugturmaktadrr. Sigara piyasasmrn, gok uluslu girketlerin saldrrgan pazarlamapolitikalarrna terk edilmes:
bu agrdan telafi si giig sorunlar yaratacaktr.
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ibaret oldufu, difer oriental tip tiitiinlerden Kabakulak,
Sochumi, Mylr. Agrininon ve Tsembelia M avratip tiitiinler
ile iiretimi tamamen prime bafh olarak geigekleqen
yabancr mengeli tiitiinlerden Burley'in iiretiminin sona
erdiIi, Virginia'da ise bitme noktasrna geldigi

Qizelge 1: Tiitiin Tiplerine Gtire yunanistan Tiitiin ijretimi

rurUN ripi 2004 2005 2006* DeffSim (o/o)
(Tont (Ton) {Ton) 2006/200s

Basma 28.065 21.376 14.000 48.9
Katerini 16.800 18.640 9.000 51.7
Sochumi 4.965 4.319 0 -100
Kabakulak 4.015 1.236 0 -1 00
Mvr. Asrinion 1.860 't.514 0 - 100
Tsembelia/Mavra 1.195 800 0 -100
TOPLAMORiENTAL s6.900 53.885 23.000 -57.3
Virginia 45.250 45.621 1.500 -96.7
Burley 9.890 8.740 U - 100
GENELTOPLAM t12.040 108.246 24.500 -77.4

devreye sokulmasmrn gerekli oldufunu ve destekleme
hususunda halen Yunanistan hiikiimeti tarafindan gah$-
malann srirdririildtigiinii, ancak heniz sonuglandml-
madlgml ifade etmektedir. Bunlamn yant sra" yunanis-
tan'da varolan 22 ttiriin igleme tesisinden 2006 iiri.inii iqin
sadece 6-7 tanesinin agrlabilece[ini ve bunun tarihsel
olarak en dtiqiik rakam oldufunu, dolayrsr ile sektorde ve
balh unsurlarda igssizlik sorununun ortaya grkacafrnr
belirtmektedir (Tobacco Reporter, gubat 2 007)

Ozellikle kuzey Yunanistan'da biiytik go[unlulu Tiirkler
tarafindan gerEeklegtirilen tiitiin iiretiminin bitme
noktasmagelmesi, bagka bir gegim kaynafr olmayan yore
halkrm ciddi srkrntrya sokmug olup, bu hususta kendilerine
bir ayrrcahk tanrnmasrnrn istendili, kimi qirketlerce flue
cured kurutrn ahangarlarm n ve difer ekipmanrn soktilerek
bazr Bafrmsrz Devletler Toplulufu i.ifuelerine gotiiri.il-
meye ba$landrlr, gelen duy'umlar arasrndadrr.

Yunanistan, 2006 iinin yrhndan itibaren prim odemesini
iiretimden bafrmsrzlaqtrarak (decoupling), AB tek qiftlik
odeme sistemi kapsamrnda, 2006-2009 yrllarr arasmda
tritiin iireticileri tiittin r.iretsin ya da iiretmesin 2000-2002
yrllarr arasmda aldrklarr primlerin ortalamasr kadar bir
prim odemesi yapmaya baqlamrgtrr. Bunun sonucunda,
Yunanistan tiiti.in iireticilerinin o/o7 

5, i iretjmden gekilerek
farkh iiri.in ya da ekonomik faaliyetlere gegig yapmrgtrr.
Klasik Yunan oriental geqitlerindeki iiretim ise dikkate
deler oranda azalmrqtr. 1980'li yrllarrn sonu ile 1990'h
yrllann bagrnda Yunanistan devleti ve iireticiler tarafindan
ciddi alt yapr yatrrmr yaprlmrq olan (132 milyon Euro)
flue-cured iiretimi bitme noktasrna gelmig, ve nihayei
Yunanistan uzun y:lrlardrr Tiirkiye'nin ardrndan ikinci

ORIENTAL TUTUN URETEX

ULKELER VE TURIdYE'NiN * Gegiciveri. Kayrak: Tobacco Repofler, gubat 200J

DURUMU tiZENiNE BiR

DEGERLENDIRME

AB iiyesi iilkeler Yunanistan, Bulgaristan, italya ile
AB'ye aday iilkeler Tiirkiye ve Makedonya, tarihsel olarak
diinya klasik oriental tiif,iin iiretimini gergekleqtiren baqhca
tilkeler olmuqlardrr. Dolayrsr ile, bu iilkelerin mevcut
durumlannr inceleyerek, oriental tip ttitiin iiretiminin
bugiinii ve gelecefi hakkrnda delerlendirmelerde bulun-
mak mtimkrindiir. Bununla beraber, son yrllarda oriental
tiiti.in deneme iiretimlerinde giderek daha bagarrh sonuqlar
almaya baqlayan bazt OfiaAsya ve Uzakdo[u iilkelerinin
mevcut durumlannrn incelenmesinin onemli oldufu diiqiin_
iildtfiinden, yazr kapsamrna dahil edilmiglerdir.

Trittin rireten tiim AB tilkelerinde oldufu
gibi,Yunanistan'da da yaprak tiittin iiretiminde kota ve
tiretim primi uygulamasr 2005 rininiinde son kez
uygulanmrgtrc. 2006 iiriiniinden itibaren primin tiretimden
bafrmsrz hale getirilmes i 1Ie, 200 4 -20 0 5 iirtin yr I lannda 5 5 -
60 milyon kilo arahfrnda bulunan yunanistan oriental tiitiin
iiretimi, 2006 iininiinde sert bir diigiiq yagayarak 23 milyon
kiloya inmiqtir. Uretimin oniimtizdeki yrllarda giderek
azalacaPt beklenmektedir. Q,izeIge I'deki ralamlar
incelendilinde, 2006 iiriinii yunanistan oriental tiittin
iiretiminin 2005 iiriini.ine gore Yo57 orannda azaldtpt,
varolan oriental iiretiminin sadece Basma ve Katerini'den

Yunanistan Tiitiin ihracatqrlarr Birligi Baqkanr Nikos
Allamanis Yunanistan'da2005 iiriin yrhnda 50.000 olan
i.iretici sayrslnln, 2006 iiriin yrhnda 12.000 civanna
inmesinin beklendifini, iireticilerin bu altm dcineminde
aldrklarr fiy atlardanmemnun kalmamalan durumunda ise
iiretimin daha da diigebilecegini, flue-cured iiretiminin
devamr igin ise parasal deste[in yanr slra enerji,
mekanizasyon gibi diger destekleme araqlannm da
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srrada bulundu[u uluslararasr oriental tiitiin piyasasrndaki
yerini Bulgaristan'a brrakma noktasma gelmigtir.
AB Tiitiin Ortak Piyasa Diizeninde yaprlan reformun gegiq

donemi 2010 yrhnda sona erecek ve tiitiin tiret-icilerinin qu

anda aldrklan prim o/o50 oranrnda azalarak, 2073 y{na
kadar odenmeye devam edecektir. 2013 yrhndan itibaren
ise Yunanistan ve AB yaprak tiitiin piyasasr, Tiirkiye'deki
mevcut qekli ile tamliberalize olacaktrr. Bu siiregte, Yunan
klasik oriental aromatik gegitleri oian Basma ve
Katerini'nin, ortalama kalitelerinin ytikselmesi ve
uluslararasr piyasanm talepleri do!rultusunda alabile-
cekleri farkh fiyatlarla ayakta kalabilecekleri ongoriil-
mektedir.

Qizelge 2: Baqhca Oriental Tiitiin iJreticisi tlkelerde Uretim Durumu (1000 Ton)

2000 2001 2[02 2003 2004 2005 2006

Ttirkive* 146 Ll5 128 81 98 100 69

Yunanistan '79 70 g 58 51 23

Bulsaristan 23 28 31 29 )+ 36 t1

Makedonva 21 23 26 20 20 23
* Tiirlciye verileri Ege ve Karadeniz bolgelerini kapsarnalda o1up, TEKEL ve TAPDK
kaytlanndan ahnmlgtrr.

Kavnak Universal C.omoration 'World Sumnrarv ReDod Julv 2007".

Bulgaristan'm, AB oriental tiitiin tiretiminde, cince

tiitiiniiretiminin azaldtll Yunanistan'rn, daha sonraki
yrllarda ise Tiirkiye'nin karqtsma yiikselen bir rakip olarak
grkma ihtimali bulunmaktadrr.

Giiniimiizde Bulgaristan tiittin tireticilerinin ve altct-
larrrun en biiyiik avantajTarndan biri, iiretimde ve ihracatta
devlet siibvansiyonunun varhlrdrr. Destekleme odemeleri
ve ilgili her ttirlii iqlem, Bulgaristan Tanm Bakanh[rna
balh Tiitiin Fonu tarafindan yaprlmaktadrr. Tiitiin Fonu,
Tiirkiye'deki mevcut tiitiin fonundan farkh olarak kurumsal
bir yaprlanma olup, 1,994 yfinda grkanlan tiitiin kanununa
dayarularak kurulmuqtur. Ana fonksiyonlarr; yaprak ti.itiin
ahm-satrmr, iiretimi ve ticaretini diizenlemek, tiitiin
i.ireticilerine tohum, prim ve kota da[rtrmr yapmak olarak
srralanabilir. Fon, Bulgaristan genelinde 8 adet gube ve 65

kiqiden oluqan bir kadroya sahiptir.
Tiitiin Fonu, ahct ve sattctlara tiiti.iniin kalitesi ve mikta-

nna gore defigen oranlarda prim odemesi yapmaktadrr.
Prim odemeleri do!rudan ahctlann ve tiitiin iireticilerinin
bulunduklarr bolgede agtrrdrklarr bir banka hesabma yat-
rnlmaktadr. Ahcrlar, tiitiiniinii satrn aldrklan iireticinin
kiqisel bilgileri ile aldrklan tiitiiniin tipi, miktarr ve kalitesi
ile ilgili her ti.ir bilgiyi kayrt altrnda tutmaktadrrlar. Fon, bu
kayrtlan elindeki kayrtlarla karqrlagtrrrp, teyit ederek prim
odemesini yapmaktadrr. Eldeki verilere gore, 2004 yrh
iiriini.inde odenen prim miktarr 60 milyon Euro'dur.
Devletin hem tireticiye hem de ihracatEtya destek
vermesinden dolayt, Bulgaristan tiitiin iiretiminde bir
problem yaqanmamlg ve ihracatgrsr dtinya pazarlattnda
rekabet giiciine sahip olmuqtur. Primin yoklulunda,
Bulgaristan oriental tiittin iiretiminde siireklilifiin devam
etme si zor gozikrnektedir.

Bulgaristan' da, yaprak tiittin sektoriinde faaliyet gosteren

42 firma olup, her birinin igleme tesisi bulunmaktadrr.

Firmalara ttiti.in ticareti yetki belgesi ve igleme tesis

kurma izni, Tiitiin Fonunun teklifi iizerine hiikiim;
tarafindan verilmektedir. Tiittin iiretimi sadece yaz",

sozleqme usulii ile yaprlabilmektedir. Tiirkiye'de oldu!-
gibi i glenmemiq tiitiintin ihracatr yasakflr. Bulgaristan'c-
tiitiin iiretici-lerinin ekseriyeti Tiirk olup, en btiytik tireti:
bolgesi ise Krrcaali'dir. Son 2-3 yrldrr tohum itha
yaprlmakta olup, tohum ithal izni Tarrm Bakanltfr t.
Patent Enstitiisii taraftndan verilmektedir. Tohumun y'u:
drgma grkanlmasr yasaktr. Tohumlar, Tiitiin Fon.
tarafindan ilgili enstittilerde denendikten sonra iireticile:,
iicretsiz dalrt-rlmaktadrr. Ureticilerin bu tohumlar i ,

iiretim yapmasr zorunludur.
Bulgaristan'n2007 yrhndaAB'ye tamiiyelifi ile berabe :

tek giftlik <ideme sistemi kapsammda (iireticiler trin.
iiretsin ya da iiretmesin) prim destefine baglanacakt '

Ancak, Bulgaristan tiitiin rhracatgiar birlifi, tiitu: "

destefin iiretimden bafrmsrzlaqtnlmtq (decoupled) gei

ile de$il, 20 I 3 yrhna kadar mevcut 9ek1i ile siirdiiriilmes-:
istemektedir. Bu konuda AII ile Bulgaristan Tiittin Fo:.

arasmda miizakereler devam etmekte olup, yaktn.""

sonuglanmasr beklenmektedir. ihracatgrlar birlifi ttittin,.
merkezden uzak, dafhk bolgelerde iiretilen ve alterna: '

olmayan bir iiriin oldufiunu, decoupling ile tui"
iiretiminin bu bolselerde sona ereceEini sal'unmaktac'
ihracatqrlar Bulgaiistan hiiktimetine , 'l"tOO decouph: -

uygulamastndan dolayr Yunanistan tiittinciiliiliinde,
goktiqii ornek gostererek, aynr durumun Bulgaristan:"
ya$anmamasr iqin lobi faaliyetini siirdtirmektedir.
Bulgaristan'da oriental tiitiin iiretimini difer tilkelere gi : .

avantajh krlan bir di[er unsur fiyat faktortidiir. SilverS,.
qirketinin Bulgaristan direktorti Franz Szoncsitz, Bulu-
oriental ttitiinlerinin kilosunun Yunan orientalinden ii
Tiirk orientalinden ise bir kademe daha lucuz oldugu: "

ifade etmektedir. Ornefin, Yunan orientalinin kilosu -

dolar ise, Tiirk orientalinin 6 dolar, Bulgar orientalinin r.,
5 dolardrr. Fiyat avantajrnln yanlslra, Bulgar Krumovgr"-
menqeinin aroma ve igim ozellikleri itibarr ile izmir ya c:

Yunan Basmasr yerine kullanrlabilecek bir men$e oldu!-
ifade edilmektedir (Tobacco Reporter, Nisan 2007).. Yunr,:
Basmasrmn iiretiminin ciddi bir qekilde azaldt Pr, Izmir'',:
i.iretiminde de son yrllarda ortaya grkan di.igiiq goz onir-,
altndtlrnda, Krumovgrad menqeinin oniimiizdeki yrllarc-
onemli bir avantaja sahip olabilecefi soylenebilir.

Bulgaristan'ln son yrllarda gosterdili olumlu ekonont,,
perfotmans ve AB'ye tam iiyelifi ile beraber', tiiti-:
i.iretiminde gahgacak deneyimli geng niifus sorunu b,,
gostermeye baglamrgtrr. Tiirkiye'de de mevcut o1:

deneyimli tiitiin iireticisi sayrsrndaki azalma problem.
Bulgaristan'da insanlann gerek AB iiyesi difier zeng-
iilkelere, gerekse koylerden, daha gok para kazanab'.
ecekleri kent merkezlerine gog etmesi qeklinde cere)'a
etmektedir. Dolayrsr ile, sektoriin devamhhlr agtsmd;"
her ne kadar giiniimiizdeki durum yonetilebilir goztikse d:
oni.imtizdeki yrllarda Bulgaristan ttitiinciilii$iniin b.

anlamda sorun yagayabilecefi tahmin edilmektedir.
Bulgaristan ile ilgili soylenebilecek bir baqka onen

[?
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husus, Bulgari stan ti.itiin tekeli Bul gartabac'm, Tiirkiye' de
TEKEL'den farkh olarak, stoklanndaki oriental ttitiin
satrglanm azaltmrq olmasrdr. Ug yrl oncesine kadar 15-18
milyon kilo civannda gergeklegen stoktan oriental safiqlan,
giiniimi.iz itiban ile 7-8 milyon kilo civanna inmiqtir. Yerli
sigaralarrn tiiketiminin artmasr ile beraber kendi
tiittinlerinin de tiretimine destek oimayr planlayan
Bulgaristan, AB'ye katrhm ile beraber ithalat vergileri
kalktrfrndan dolayr sigara pazarnda sert bir rekabetle
karqrlagan Bulgartabac'r da desteklemek amacr ile, tiiketim
vergisinin yaplsmr defiqtirerek yerli sigaralann fiyatrnr
daha da ucuz hale getirmig, boylelikle hem yerli tiitiintinii
hem de rekabete karqr kendi tekelini korumayr amag-
lamrqtr.

Bulgaristan tiitiinctiliifiiniin gelecegine ili gkin sorula-
bilecek en onemli soru, destekleme odemelerinin hangi
yontemle ve ne kadar siire ile devam edece[idir.
Destekleme, tireticinin iiretime devam etmesinde ve
ihracatEmrn elinin giiglenmesinde, dolayrsr ile Bulgaristan
tiitiinciiliigiiniin siirdiirtilebilirlifiinin sa$anmasmda en
onemli unsurdur. Decoupling'in tercih edilmesi durum-
unda ciddi srkrntrlar oftaya grkmasr soz konusudur.
Konunun yakrnda netlegmesi beklenmekte olup, dikkatle
izlenmesi eerekmektedir.

Ttirkiye'de tiitiin iiretim maliyetlerinin goreceli olarak
ytiksek olmasr ve doviz kurunun sabit kalmasr nedeni ile.
tttiin ihracatrnda srkmh yaganmaktadrr. Dolayrsr ile yerli ve
yabancr bazt ftrmalar, daha diiqiik maliyetle kaliteli ti.itiin
riretiminin yaprldrlr Bulgaristan'da oriental tiitiin iiretmek
igin yatrrrm yapmakta, bu yatrrmlarrnda da giderek daha
bagarrh sonuglar almaktadrrlar. Ti.itiin iireticilerinin onemli
krsmmr Tiirklerin oluqturmasr da, Ttirk firmalarr agrsmdan
ayrr bir avantajdrr.

Gegtilimiz yrl, Bulgaristan'm 2006 ilrtinii oriental
iiretiminin 24 milyon kilo olacalr yetkililer tarafindan
tahmin edilmekte idi. Ancak, ozellikle Krumovgrad
mengeinde imzalanan sozlegme sayrsrnda ve dekar
verimindeki azalma yi.iziinden, tiretim bir onceki yrla gore
o/o30 dolaytnda azalmrg (7 milyon kilo), boylelikle 2006
iirtini.i toplam oriental iiretimi 17 milyon kilo civarrnda
gerqekleqmiqtir. Buradan hareketle, Bulgaristan'n ve 23
milyon kiloluk iiretimi ile Makedonya'nln, 9u an igin
Tiirkiye'ye ciddi birer rakip olamayacaklannr soylemek
yanhq olmayacaktrr. Ancak, AB'ye tam iiye Bulgaristan ve
aday iilke Makedonya'nrn, gerek iiretim potansiyellerinin
olmasr gerekse dtigiik iiretim maliyetlerinden dolayr, AB
tiitiin reformu ntn 200 6 -200 9 yrllarrndaki ge 9 iq siirec inde
ve 2010 yrhndan sonraki siiregte, Avrupa'run oriental tiifiin
iireten istikrarh iilkeleri olmalan beklenmektedir. Bununla
beraber, Bulgaristan, AB tarafndan kendisine tarunmt$
olan 34 milyon kiloluk oriental riretim kotasr dahilinde
iireticilere prim odeyecektir. Kotayr agan miktarlar devlet
deste[inden faydalanamayaca{r igin srmrh bir iiretim artrgr
beklenmekte olup, ancak 2013 yrhndan sonra destekle-
menin alacapr gekle gore iiretimin daha fazla artabilecefi
tahminedilmektedir.
Oriental tiitiin iireten bir bagkaAB iiyesi iilke olan italya'da

ise, i.iretilen tiitiinlerin istenen kalite kriterlerine sahio
olmamalan, dolayrsr ile ahm fiyatlannm diigiik olmasr
sebebiyle, tiitiin iiretimi gogunlukla prime dayah olarak
gerEeklegmiqtir. 2005 yrh itibarryla oriental iiretimleri,
2001 yrhna gore 10.000 tondan 2.000 tona inerek %80
orarunda azalmrq,2006 iiriin yrhnda ise tamamen sona
ermiqtir. Yani itaiya'nrn orientai tii fin pazanndan gekilmig
durumda oldu$u soylenebilir.

Oriental ttiti.in iireten baqhca iilkelerin 2007 y/rr iiriinti
igin yaprlan tahminlerde;Ttirkiye izmir iiretiminin 2006
iirtini.ine gore %ol1'lik bir artrq ile 63 milyon kilo,
Samsun'un 10 milyon kilo, Yunanistan'rn Basma ve
Katerini toplammm 2006 iirtiniine gore bir milyon kiloluk
bir azalma ile 22 mllyon kilo, Bulgaristan'n o/o32'likbir
artrg ile 25 milyon kilo, Makedonya'mn ise 25 milyon
kiloluk bir iiretim gergekleqtirece[i ongoriilmektedir
(Universal Corporation, World Summary July 2007). Buna
gcire, sriz konusu tilkelerin 2007 tiriinii toplam iiretim
miktannda, 2006 iiriiniine gore kiigiikte olsa bir artrq
gergeklegece[i soylenebilir.

Oriental tiitiin iiretimi, Avrupa drgrndaki bazr dinya
iilkelerinde de gergeklegtirilmektedir. Ozellikle Ttirkiye-
'ltin yakrn cografyasrndaki Krgzistan, Kazakistan,
Ozbekistan, Iran, Ermenistan, Azerbayean, Giircistan,
Ttirkmenistan gibi iilkelerin yam srra, Uzakdo[uda Qin,
Hindistan, Tayvan, Kore gibi iilkelerde de deneme iiretimi
ile baglayan, ancak giderek kalite standartlarrnr ytikselten
ve miktan aftan bir oriental iiretimi sciz konusudur. Ege
Tiitiin ihracatgrlarr Birlifi Yonetim Kurulu Baqkan Vet<iti
Celal UMUR, ozellikle Balrmsz Devletler Toplulu[u'na
tiye iilkelerin diigiik maliyetle i.iretim yaptrklarrm ve
kaliteyi her yrl arttrrdrklannr kaydederek, bu iilkelerin
uluslararasr piyasada %15 civannda bir paylarrnrn
olugtufunu, bu miktann da Tiirkiye'nin oriental sipariq-
lerindeki gerilemeye egde[er bir miktar oldulunu
beliftmektedir (Diinya gazetesi, 29.03.2007). Kaldr ki
kimi yerli ve yabancr firmalann Bafrmsz Devletler
Toplululu iiyesi bazr i.ilkelerde yatrnm yaphklarr ve
sipariglerdeki artrqtan dolayr memnun olduklarr bilinme-
ktedir. Bu yonii ile Bulgaristan ve Makedonya'yla beraber
soz konusu iilkelerin de, siireg igerisinde Tiirkiye'ye birer
rakip olarak yiikselebilme ihtimallerinin oldufiunu
belirtmekgerekir.

Uzakdo[uda Hindistan'rn, Qin, Tayvan ve Kore ile
beraber uzun vade de Tiirkiye'ye bir rakip olarak grkabilme
ihtimali bulunmaktadrr. Hindistan'rn en biiyiik sigara
rireticisi olan ITC'nin yaprak tiitiin departman miidiirti C.
Anjaneyulu, diinya oriental ttittin talebinin yrlhk 344
milyon kilo olarak tahmin edildifiini, Ti.irkiye ve AB'deki
iiretim diigiiqleri ile harmanlardaki oriental ihtiyacrna bagh
olarak ileride bu pazardan pay almak igin gahqmalarrnr
arttrrdrklarrnr, oriental iiretiminin kolay bir ig olmadrfrm,
ancak Hindistan'm ozellikle Andhra Pradesh, Chittoor,
Srikakulam ve Vijayanagram b<ilgelerinin, iklim ve toprak
agrsmdan Tiirkiye'ye gok benzemesi sebebi ile umutlu
olduklarrnr ifade etmektedir (Tobacco Reporter, Temmuz
2007\
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Hindistan'rn bu alandaki en biiytik sorunu, tecriibeli iiretici
saylsmm yetersiz olmasrdr. Ureticilerin izmir menqei
ti.itiinde tecrtibe kazanabilmeleri icin zamana ihtivacla'
vardrr. Nitekim bazr uluslaraiasr ahcr firmalarrn
Hindistan'da yatrrm yaptrklarr ve teknik destek igin
elemanlannr gonderdikleri bilinmektedir. Bunun yurrrriru
dekar verimleri 50 kilo olup, Tiirkiye'deki g0-90 kilo ite
kargrlagtrnldrlrnda oldukga diigiiktiir. Hindistan'rn 2006
yrhnda sadece 800 ton oriental ttitiin iirettili hesaba
katrlrsa, heniiz yolun gok baqrnda olduklarr soylenebilir.
Anjaneyulu, dtinyada Tiirkiye drgrndaki en kaliteli oriental
iiretiminin Hindistan'da yaprldrlrmn yabancr ftrmalarca
soylendilini, bu agrdan oncelikli hedeflerinin oriental
iiretimlerini 10 milyon kiloya grkarmak oldulunu ifade
etmektedir. Bu anlamda bir difer konu ise, Hindistan'da
tiretim yaprlacak uygun toprak alamm genigletmek gerefi
hususudur. ITC, oriental iiretimini t0 milvoo kltova
grkarabilmek igin 20.000 hektarhk aruziye aana mtlyag_
lannrn_ oldulunu belirtmektedir. Giiniimiizde dtinya
o_riental tiitiin fiyatlarr yiiksek rakamlara ulaqmrq olup,
Hindistan'm kaliteli orientali uygun fiyatla iiretm e avantajr
nt kullanarak, uzun vadede diinya oriental iiretiminde s-ciz
sahibi iilkeler arasrna girebilmesinin imkan dahilinde
oldufu ongoriilmektedir.

Diinya'da son yrllann yiikselen ekonomik devi Cin'de.
tiitiin ve tiitiiLn mamullerinin ekonomideki payr oh\T
civanndadr. Qin'de milyonlarca fritiin rireticiii mevcut
olup, ozellikle oriental ti.itiin riretiminde yagadrklan en
btiyiik problem, tiim Uzakdolu ve Orta Asya cumhur-
iyetlerinde oldu[u gibi, tecrtibeli tiretici ve dolayrsr ile
kalite sorundur. Bunun yanlsra, diger iilkelerden farkh
olarak, iiretim gok kiigi.ik tanmsal isletmelerde devam
gtmekte olup, yarrm hektarhk bir tarla bir iiretici igin gok
biiyrik bir alan olarak kabul edilmektedir. Uretimin bu
qekilde gok kiigtik birimlerde dalrmk olarak gergek_
legmesinden dolayr, ttittinde standardizasyon ve milvon-
larca iireticinin elitimi ciddi bir problem olarak ortuyu
gtkmaktadrr. $tiphesiz, uluslararasr piyasarun taleplerine
cevap verilebilmesi iqin kaliteli, etkin. standart bir iiretim

gok sayrda uluslararasr ttittin/sigara qirketi ile iqbirli!.
yaparak know-how transferi icin. biiytik kavnakla:
ayrrmaktadrr.

Ege Tanmsal Aragtrrma Enstitiisii tiitiin qubesi gefi D:
Ali PEKSUSLU, OrtaAsya ve Uzakdolu'da Tiirkhirtin,
d_en9me iiretimi gah gmalarrnrn on yrldanleri varoldulun _

sciyleyerek, Qin'in Tiirkiye'den kagak yollarla temin ettii
tohumlarr kullanmak sureti ile Ozbekistan ve Krrsrzii-
tan'da yaptr[r oriental deneme iiretimlerinde ba-gan,
sonuglar almaya baqladrlrnr, esas planlannrn is.
Ttirkiye'nin uluslararasr piyasada altr dolaia sattrlr orienra
tiitiinii ucuza mal ederek, bir dolara satmak olduEunu,ifac.
etmektedir. PEKSUSLU, Tiirkiye'nin ozellikle iurt drs,n,
tohum qrkanlmasr noktasmda son derece tedbirli olma.
gerektigini, yoksa siireg igerisinde dejenere edilmiq izrn.,
mengeinin, drinyada sahip oldulu iiniinii yitirme tehlike.
bulundu[unun altmr gizmektedir (Refeierans gazerc:
12.07.2007).

. Qin'de 350 milyon kigi sigara igmekte olup, 1g0 aci;.
sigara fabrikasr bulunmaktadrr. Tiiketicilerin sidere,
American Blend'e kaymasr beklenen damak 

-tadlz:
sonucunda, kendi ig tiiketimi igin de oriental ihtir.a,
artacak olan Qin'in, diisiik maliyet silahr ile beraber -

milyon kiloluk oriental riretimini ilerleyen yrllarc,
yiikseltece[i ve uzun vade de Tiirkiye'ye bii rakip olara..
ortaya grkabileceli beklenmektedir.

Trirk tiiti.incnln|n 2002 yrhnda yiiriirliige giren -l-3-:
sayrh Ttitrin Kanunu ile beraber, komple bir degi;ir:
sr,irecine girmigtir. Gerekgesinde, temel amucrn TEKEL
cizel 1 e gtirme y e hazrTamak o 1 du zu b e I irti len veni kanun i l.
TEKEL'in yaplsr degigtiri1mig. 

-uyn.u 
Tiini; yonetmehi

ile beraber tritiin riretimi ile nitiin ig ve drs ticaretinC.
kapsamlr defiigiklikler yaprlmrgtrr. $riphesiz en cinem.
deIiqiklikler; tiitiinde destekleme ahmlarrna sc.-
verilmesi, sozleqmeli v elvey a agrk artrmah ahm sistemin.
gegilmesi ve TEKEL'in kendi ihtiyaglan do!rultusunc.
tiiliin ahmr yapmasl sureti ile piyasarun tam olara,
liberallegtirilmesi olmu$tur.

4733 sayit Kanunun yi.iriirliife girdigi 2002 yrhnda.
3tiniimtize kadar olan siireg incelendifinde, birkag onem.
;aptama yaprlabilir. Bunlardan birincisi, TEKEL'r:
lestekleme ahmr yapmamasr ile kamu ahm miktannda r .
;enel riretimde meydana gelen diiqiiqtiir. Kamu ahmr 200

'rrlmda %68 seviyesinde iken, 2006 yrhnda o/o34':

3erilemi gtir. Aynca, TEKEL'in imzaladrtr rorl"s-" . uu,.,
re srizleqme kilosundaki azalmayla beriber ortava crkar
rir iiretim driqtlgii de soz konudur. Bu iki faltoi ni.
ii.iphesiz iiretici sayrsrnda da bir azalmayaneden olmugtu:
)i[er rinemli konu ise, iiretici tiitiin fiyatlarrndaki arrr.
)ranlnln, (doviz kurunun sabit kalmasr ile beraber
iretimde kullanrlan girdi fiyat artrqr oranlarrna gore goi
;eride kalmasmdan dolayr, iiretici saylsmm ve tLifti:
riretiminin azalmasr olmuqtur. Bununla beraber eizelg:
4'te ozel sektoriin toplam ahm ve iiretici saylstnr grjsterer
rakamlara bakrldrgrnda, 2002 -200 5 iirtin yrllarr irasrnd:
gerek iiretim gerekse riretici saylslnln vatav bir sevi:
izledili, aynaa Tiirkiye toplam tritiin lretiminin tSr

(1000 Ton)

Kaynak: Universal Corporation, ,,2006 Supply and Demand Report,..

lju)4tK nurusu lle gm'de rutun, ozelllKle daglK atan'€irola
yagayan biiyiik miktarda insan niifusu igin iqsizli[i onleyici
<inemli bir iirtin olarak goriilmektedir ve bu alandi pirinE ile
yanqmaktadrr. Qin'in ulusal tritiin/sigara tekeli olan STMA,
ozellikle tireticilerin e[itimi ve ein'e yatrrm yapmrq olan

:$t

Qizelge 3: Seqilmi$ Bazr Ulkelerde Oriental Tiitiin Uretimi

Arnavutluk

€



larrnrn Kamu r e

YILLAR

KAMU OzEL SEKTOR IOPI,AM
Uretici
Sayrsr

Miktar
(Ton)

Ur€tici
Sa vtsr

Miktar
(Ton)

Uretici
S a vrsr

Miktar
(Ton)

2002 212.611 5 I.421 l09.0t ti I 00.432 38 L685 151.853
2003 228.',l t6 16.849 t 05.5 80 103.2',79 334.2 96 150.r28
2001 113 150 47 .729 t12.294 09.03 8 285.444 56.7 67
2005 I s6.404 46.914 99.349 00.698 255.753 47.612

2006* 151.b06 13.940 70.8 12 58.83 I 222.118 92.7 7 |

milyon kilo civarrnda bir denge noktasma oturdu[u
gortilmektedir. Ancak, 2006 iiri.in ylhnda iiretici saytsmda
ve <izellikle iiretimde onemli bir dtigiiq oldufu goze
garpmaktad1r.

;;; ;;t'';;;; ",i,o, 
*"',ui htiin ekmi q iireti c l er, yeni

sihece u).um sallamakta biiyiik gfigliik gekmiqlerdir. Bu
noktada iiretici orgiitlerince; TEKEL'in sigorta iglevinin
kalkmasr sebebi ile, riretici ile ahcryr e$it konuma getirmek
igin tireticilerin orgiitlenmesinin zorunlu hale getirilmesi
gerektigi, ahcrlann sozleqmeyi tiretici orgritleri ile yapmasr
yoniinde yasal diizenlemeler yaprlmasmrn $aft oldugu
yciniinde eleqtiriler getirilmiqtir. Nitekim AB,de, 2004
yrhnda yapllan tiitiin reformundan iireticilerin minimum
diizeyde etkilenmesi igin 200 6 -2009 v e 20 | 0 -20 I 3 yrllarrnr
kapsayan iki kademeli bir geEig donemi belirlenmiq, bu
ddnemler igin rireticilere hem prim deste[i sa[lanmrg, hem
de alternatif ririin veya ekonomik faaliyetlere gegig yapmak
isteyen iireticilere destek vermek amacr ile krrsal kalkmma
programlan devreye sokulmuqtur. Tiirkiye'de 2002 yillrrrda
piyasa sistemini yeniden diizenleyen 4733 sayth Kanunda
goriilen en onemli eksikliklerden birinin. veni sisteme
gegiqte i.ireticileri koruyan herhangibir tedbiri bulunmamasl
oldufu soylenebilir.
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4733 saylt Kanun ile tiitrin ve tiittin mamulleri piyasasr
serbest hale getirilmig olsa da, kamunun denetim,
diizenleme ve gozetimi esas goriilmiiqtiir. Sektor, son beg
yrlr itibarryla irdelendi!inde,4133 sayrh Kanunun eksik ve
aksayan yonlerine dair olumsuz sonuelar kendini
gostermektedir.

Tiitiin iiretimini planlamayan, iiretici tritiinlerinin ahm
sattmmda yazit sozlegme sisteminin yanrnda ongoriilen
agrk artlrma yontemini igletemeyen sistem, ttiti.in
iireticisinin refahmr sallayamamrg ve.mutlu edememistir.
4733 sayhKanun, yazrh sozleqme esaslna gore ahm-satrm
y<inteminde tiretim miktanrun belirlenmesi, anlaqmaz-
hklann goztmii gibi i.ireticiyi koruyan hrikiimler ve agrk
artrma yonteminin daha etkin olarak uygulanabilmesi
yoniiyle zayf kalmrqtrr. Bununla birlikte sozlegme drgr
iiretilen ve agrk artrmah satrqlar neticesinde ahcrsr
grkmayan tiitiinlerin satrn almmasr konusunda do[rudan bir
diizenleme igermemektedir. Tiitiin ticareti yapan ozel
sektor kuruluglannm saylslnm az olmasr ve daha da
onemlisi ticari faaliyetleri gereli sipariq rizerine gahq-
malan, iiretici tiitiinlerinin ahm-satrmmda eksik rekabet
qartlan yaratmaktadrr. Ureticiler, higbir satrq garantisi
igermeyen agrk aftrrma ycintemi ile tiittini.inii satmak igin
iiretim yapmamaktadrr. Sadece bu nedenler dahi, 4733
sayrh Kanunun yeniden diizenlenmesini, en azrndanrevize

edilmesini gerekli krlmaktadrr. Diizenleme siirecinde
sektor bilegenlerinin goriiqleri mutlaka dikkate ahn-
mahdr. Kanunun cezai hiikiimlerini diizenleyen sekizinci
maddesinde yeni bir diizenleme yaprlmadrfrndan, bu
alanda olugan boqluk halen siirmektedir.

Halen gtindemde olan TEKEL sigara fabrikalannrn
<izelleqtirilmesi halinde, oriental tiitiinlerden yaprlan
sigara iiretiminin ve kullanrmmrn daha da diiqecegi
beklenmektedir. Bu durumun )'urt iginde kullanrlan
oriental tiittin miktannda azalmaya sebebiyet verebilece[i,
dolayrsr ile oriental iiretimini etkileyebileceEi ifade
edilebilir. TEKEL'in sigara ve yaprak tiittin birimlerinin
ozelleqtirilmesi, en bagta ttiti.in iireticileri olmak iizere
tiitiin ve flitrin mamulleri piyasasrnda faaliyet gosteren him
kigi ve kuruluglan etkisi altrnda brrakacaktrr. TEKEL'in
ozellegtirilmesi yerine yeniden yaprlandrrrlarak, politik
tesirden uzak ve ozerk bir yaptda faaliyetine devam
ettirilmesinin, hem Tiirk riitiinciiltiEii hem de tilke
ekonomisine getireceli faydalarn goz ardr edilmemesi
gerekir.

Tiirkiye'nin olasr AB iiyelilinde, Tiirk tiitiinciiliifiiniin
gerek kaliteli Oriental tiiriin iiretimindeki tecri.ibesi,
gerekse iiretim hacmi ile rinemli bir avantai sahibi olacaEr
diiqiintilmektedir. ilerleyen yrllarda AB'd; oriental tiiflii
iiretiminin giderek azalacagr tahmin edilmektedir.
Bulgaristan ve Makedonya'nrn iiretim hacmi ve oluqacak
fiyatlann dtizeyine gcire, AB'nin oriental ihtiyacrnr
karqrlayabilecek onemli iilkelerden birinin Tiirkiye
olacafr beklenmektedir. Nitekim bazt ahc;. firmalar,
Karadeniz bolgesinde Yunan klasik oriental gegitlerinin
yaygln iiretimine baqlamrglardr.2006 iiriin yrh, AB tiitiin
orlak piyasa diizeni reformunun ilk uygulama y:irr
oldulundan dolayr, AB'den Tiirkiye'ye olasr bir oriental
talep farkLlagmasma iligkin geligmelerin <iniimiizdeki
yrllardan itibaren gozlemlenmesinin mtimki.in olabileceEi
diiqiintilmektedir.

Bu konuda Tiirkiye'nin bugtin itibarr ile mevcut
sorunlanna bakrldr[rnda, iiretim maliyetleri ile iireticilerin
yag ortalamaslnln ytiksekligi dikkati gekmektedir. 2005
tiriin yrhndaki 83 milyon kiloluk izmir iiretimi goz oniine
ahndr[rnda, 2006 tiriin yrhnda o/o3s,likonemli bir azalma
ile 54 milyon kiloluk bir iiretim gergekleqmigtir. 2006 iiriin
ytlmrn bir bagka ilging bir ozellifii, 1962 yftndanberi ilk
kez, Tiirkiye toplam tiitiin tiretiminin 100 milyon kilonun
altrna diigmiig olmasrdrr. 2006 iiriiniinde, havalann srcak
gitmesinin rekoltedeki. dtiqiige etki ettili gerEefinirlyanr
sra, tiitiin iireticilerinin elde ettikleri gelirin azaliasr,
farkh ekonomik faaliyetlere ycinelim ve lirrsaldan go9 gibi
faktorler, rireticilerin tiretimden uzaklagmalanmn ve
dolayrsr ile iiretimin giderek azalmasmrn giiElti neden-
lerindendir.

2006 yfi iiriiniinde Ege bolgesinde ortalama fiyat 5,50
YTL seviyesinde gergeklegmiqtir. yani I ton tiitiin iireten
bir tireticinin eline 5.500 YTL brtit para gegmigtir. Ancak
tarla kirasr, ilag bedeli, mazot vb. iiretim maliyetleri bu
miktardan grkanldr$rnda, oluqan rakamm ortalamaolarak
ayhk asgari iicretin gok altrnda oldufu gcirtilecektir. Kaldr
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ki, asgari ilcret ile gahgan bir kiqinin sigorta primleri de
yatnlmakta olup, sa[hk ve emeklilik gibi giivenceleri soz
konusudur. Bu avantajlar tiitiin tireticisi igin mevcut
degildir. Dolayrsr ile alternatif gegim imkanr bulan iiretici
tiitiin iiretiminden uzaklaqmakta, sriz konusu gelir diizeyi
ile geng niifusu tiitiin ekimine ozendirmek ise miimkin
olamamaktadrr. Qift yonlii etki yantan bu durum, tiretici
sayrslnm azalmasmm yantstra, mevcut iireticilerin yag
ortalamasmm da yiikselmesine sebebiyet vermektedir.
Bugrin itibarr ile Ege bolgesinde iireticilerin yaq ortalamasr
48-50 srmrrndadrr. Varolan bu durumun devam etmesi
halinde, orta vadede tiitiin iiretecek tecri.ibeli tiretici
bulunamamasr tehlikesi ile karqr karqrya kahnabilir.
Nitekim, soz konusu realiteyi rakamlar son derece garplcl
bir qekilde 96stermektedir. 2000 tiri.iniinde Tiirkiye
genelinde 583.000 olan tiretici saylsr, 2006 tiriiniindeo663'li,k bir azalma ile 220.000,e diigmiiqtiir. Ege
bolgesinde ise durum kritik olup, aynr iiriin yrllarr ururrndu
iiretici says o/o7 5'llk bir azalma ile 30 1 .000'den, 76.000'e
inmigtir. Dolayrsr ile, riniimiizdeki siiregte iiretimin
siireklili!i agrsrndan konunun iizerinde biiyiik bir
hassasiyetle durulmasr gerekmektedir.

Tiitiinti tireticiden YTLbaznda alan ihracatgr firmalann
doviz bannda ihrag etmeleri onemli bir faktor olup, ig
piyasada artan iiretim maliyetleri ve buna bafh olarak artan
satrn alma fryatlan, drq satrg fiyatlanna aynr olEiide
yansrtrlamamaktadr. Giiniimiizde, TLl$ paritesi altr yrl
onceki diizeyindedir. 2006 iiriintinde Ege bolgesinde,
TEKEL ve ozel sektortin ortalama 4,) dolar olarak
gergeklegen ahm fiyatrrun iizerine, herhangi bir ahcr
firmanrn I.5-2 dolar civarrndaki ttim maliyetleri
eklendifinde, yaklaqrk 6 dolarhk genel bir maliyet ortaya
grkmaktadrr. Ortalama olarakAgrad nevinin satrg fiyatrrun
7-8 dolar, B grad nevin in 6-6.5 dolar; Kapa nevinin ise daha
diiqiik fiyath oldugu gozoniine ahndrfirnda, ahcr firmalann
kar marjlannrn eski yilara oranla daha diigiik seviyelerde
gergeklegtili soylenebilir. Kar marjmm si.irekli olarak
diigrik seyretmesinin, siireq igerisinde sektorde daralma
yaratacapt, istihdamda ve ihracatta azalma gibi sonuglara
sebebiyet verebilece[i ifade edilebilir.

Bunun yarunda, soz konusu maliyetlfiyat konusu bir
paradoks yaratmaktadrr. goyle ki, tiitiine yiiksek fiyat
verilememesi, bahsedilen diler faktorlerin de varhlr ile
beraber zaman igerisinde ttitiin iireticisinin iiretimden
soSumasma neden olmakta, ancak yiiksek fiyat verilmesi
durumunda ise ihracatgr firmaiarrn olugan yiiksek
maliyetten dolayr miqterilpazar kaybetmelerine sebebiyet
vermektedir.

2006 iiriiniinde kimi ftmalar, iiretim azhpndan dolayr
Izmir sipariqlerini doldurmak igin bazr tireticilere ytit<sek
fiyatlar cinermek zorunda kalmrglardrr. Maliyetlerin
yiikseklifine rafmen, ahcr firmal ar 2007 tirtinii igin
scizleqmelerde, 2006 iiriiniine gore yaklaqrk %30 dahafazla
fiyat vermiqlerdir. Ayrrca, temmuz ayr krrm doneminde
iireticilere avans verilmeye baglandrgrna dair haberler
gelmektedir. Dolayrsr ile biiytik ahcrlar olan uluslararasr
sigara girketlerinin, firmalann diiqtik kar marjlannr koruyup

mevcudiyetlerini siirdtirme amacr ile, <jntimiizdeki yrl n.
fiyatlanm yiikseltmeleri beklenebilir. Bu koqullari_
ciniimiizdeki yrllarrn da sektor igin firtrnah gegme
devam edecegi soylenebilir.

Tiirkiye'nin AB'ye tam iiyelifinin gergeklegmesi halin -
iiretici saytsr, ya$r ve doviz kuru sibi faktorlerin :
durumda olacalrnr bugiinden kestirmel miimkiin de[ilc
Buna g<ire, gerek ahcrlann gerekse satrcrlann menfa.
lerini ortak bir diizlemde bulu$turacak. iireticilerin tiir_
iiretiminden uzaklagmalarrnr onleyecek ve geng niifu,
ttitiin iiretimine kazandrabilecek, ihracatgmrn rekab,
kabiliyetini arltracak destekleme onlemlerinin, gok s.
kalmmadan politika belirleyiciler diizeyinde taruqrlai,
hay ata gegkilmesi gerekti[i diiqriniilmektedir.

Tiirkiye'nin yerli tiiti.inden iiretilen si garalara uygulad..
vergi konusu, oriental tip tiitiin iiretiminin devamhhgr.
iliqkin bir bagka onemli hususrur. BilindiEi drze ,

3llll2005 tarih ve 200518410 sayrh BKK ile, U2l2(r
tarihinden gegerli olmak izere, (III) sayrh listenin r:
cetvelinde yer alan tiiti.in mamulleri icin maktu r.e:-
t"utarlarrnda degiqiklik yaprlmrg olup. tiirtin iEer.
sigaralarda iqerdigi $ark tipi tiitiin oranrn a gore; o/o0-o ,,:
arasmda olanlar igin 0,06i 5 yTLl adet, %34-%66 arasr :
olanlar igin 0,0400 YTL I adet, %67 -%100 arasmda olan,.
iEin ise 0,01 88 YTLladet,maktu vergi tutarlan belirlenrr
idi. Bu dtizenleme ile sigara iireticilerinin ve:.
avantajmdan faydalanmak iginiirettikleri sigaralarda r ei
tiitiiniin orantnr arltrarak harman degiqikligine gittiki.r
ve Tiirk tiittinr,ine karqr talebin artl;rpt genel kab..
gormektedir. Ancak, 251712005 tarihli ve 200519145 say
BKK ile $ark tipi tiitrin oranrna gore maktu vergi tutr.
belirleme uygulamasrndan vazgeEilmig ve tiitrin igere .

sigaralar ile difer tiitrin mamulleri igin adet bagrna 0.0c
YTI,'del psket baqrna 1,2 YTL'den az olmamakkaydri i-
yizde 58 oranrnda nispi vergi ahnmasr ongortilmiign
Boylelikle yerli tiitiinti koruyan ilk uygulamada
vazgegilmigtir. Ardrndan , 13l2l2A07 tarihli ve 2007 l116- -

saytlr BKK ile2005l9l45 sayrh Kararnamenin eki Karar.
2 nci maddesinde yer alan 0,0600 yTLlgram ve 0,06r
YTLladet olan maktu vergi tutarlan srrasryla 0,07r
YTL/gram ve 0,0700 YTL/ adet alarakdeliqtiriimigtir.

204519145 sayrh BKK ile gark tipi tiittin oranrna so,
maktu vergi tutarrnr belirleme uygulamasrnd;.
vazgegilmesi, blended sigaralarda Tiirk ttitiinlerin
kullarummr azaltmrq, %100 Tiirk fiitiiniinden man:
sigaralann blended sigaralara olan vergi avantajmr .
ortadan kaldnmr gtrr. Bu diizenlemeden Tiirk tritiinciisiini
ve TEKEL'in olumsuz olarak etkilendiEi ifade edilebii
311112005 tarihli ve 200518410 sayrh iff it. ll2l20l
tarihinden gegerli olmak iizere uygulanan ve mak
vergilendirmeyi sigaralarda kullanrlan $ark tipi tlir_
oraruna gcire belirleyen sistemin veyabenzeibir sistem:.
Tiirk ttitiinciilillriniin geleceli agrsmdan tekrar uygula:
masrnrn onemli oldu[u diiqiiniilmektedir.

Her ne kadar AB iilkelerinde uysulanan en son refon,
oriental hitiin tireticisi tiye <levleferin iiretimlerinde g.
ciddi diiqiiqlere sebebiyet vermiq olsa da, ifade edildi.

'''''''' "::'"
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i.izere Tiirk ti.ittinci.ilii$iniin mevcut durumu da pek parlak
goriinmemektedir. AB oriental tiitiin iiretiminde 2006 iiri.in
yrhndan itibaren goriilen diiqiiqtin, oniimtizdeki yrllarda
Ti.irkiye'ye talep olarak geri donebilecefi tahmin ediliyor
olsa bile, agtklanan nedenlerin rqr[rnda Tiirkiye'nin oriental
tiitiin tiretimindeki mevcut sorunlanndan dolayr, orta
vadede bu talebin karqrlanamamasr gibi bir problem ile
kargr kargrya kahnmasr soz konusu olabilir.
QzOge 5: Tiirkiye:deizdr\Aryi tldirn- Itullarnmllnum

Kanun maddesinde yaprlacak bir degigiklik ile, Dahilde
igleme Rejimi kapsammda getirilecek olan t{itiinlerin
ihracatgr firmalar tarafindan iqlenmesi ile yrhn onemli bir
boltimiinde agrk tutmak miimkiindtir. Yunanistan ve
Bulgaristan'da bu konuda bir srrurlama olmadrfrndan sriz
konusu uygulama yaprlmaktadrr. Ti.irkiye, kanunen
mtimkiin olmadrlr igin, bu iilkelerle rekabet edeme-
mektedir. Sigara tireticilerine sallanan imkamn, yaprak
fiitiin alrp iqleyen ftmalara da sa[lanmasr ile, Tiirkiye'nin
tiiti.in iqleme sektoriinde varolan potansiyelini kullana-
bilmesi ve boylelikle istihdam, vergi geliri, katma defer
yaratma ve 6zellikle giini.imiizdeki srkmhh siiregte
sektonin siireklili[inin sallanmasma ekstra bir katkr
yaptlmasr agrsrndan biiyiik faydalar saflanacaIr
diiqiiniilmektedir.

Yaprlan deferlendirmeler rgrlrnda, AB tiittin ortak
piyasa diizeni reformunun Tiirk tiitiinctiliigii igin tehdit ya
da zarar oluqturabilecek bir risk igermedi$i goriilmektedir.
2002 yilrnda 4733 sayrh Kanun ile liberalize olan Tiirk
tiifiinciiliilii, uygulama ve mevzuat agrsmdan onemli
oranda AB'ye ulumludur. Ters bir yaklagrmla incelen-
difinde, ashndaAB'nin kendi piyasasrm giderek liberalize
etmesinden dolayr, piyasa yaprsmm giderek Tiirkiye'ye
benzemeye baqladr[r dahi soylenebilir.

Bu durumu avantaja gevirmek ise tamamen
Tiirkiye'nin elindedir. Orne[in, tireticiye verilecek 2
YTL'lik bir destek, dolayh-dolaysrz yaklaqrk 1.5 milyon
kiqinin gegimini sagladr[r sektoriin siirdiirtilebilirligini,
bunun yanmda yrlhk 500 milyon dolarr bulan ihracatrn
devamhirlrnr sa[layarak, Ttirkiye'nin odemeler dengesine
pozitif katkrda bulunacaktrr. Bu destek igin kaynak
yaratmak ise zor degildir. Ornek olarak, tiittin
mamullerinden 2006 yrhnda alrnan toplam OTV geliri9.2
milyar YTL'dir. Bu mikt artn o/o4' ininprime kalmak olarak
aynlmasr durumunda, 368 milyon YTL'lik yeterli bir
miktar orlaya grkacaktr. Bunun yamsra, Tiitiin Fonundan
2006 yrhnda 200 milyon dolarhk bir gelir elde edilmigtir.
Bu miktar, hazineye dofrudan gelir olarak kaydedilmek-
tedir. Tiitiin Fonunda biriken miktarrn prime kaynak olarak
kullamlmasr ile, fonun kurulug amaclna uygun bir gekilde
deferlendirilmesi de miimkiin olacaktrr. Bunlann yam
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2003 yrlmda 153 mrlyon krlo olan l-bl(bL'rn Izmr
stoklanrun, bugiin itiban ile bakrldrlrnda yaklagrk 70
milyon kiloya kadar geriledigi yetklilerce ifade edi-
lmektedir. Qizelge 5'te goriilebileceli izere, Tiirkiye'nin
izmir menqei kuliamm miktanrun son iig yrl boyunca 100

milyon kilonun biraz iizerinde oldulu ve 25-30 milyon kilo
arasmda deligen bir iiretim/kullanrm agrlrnm oldulu
rahathkla soylenebilir. Alarm zillerinin galdrfir nokta,
varolan stoklar i.izerinden iki-iig yrl daha mevcut ihtiyacrn
karqrlanabilece$i noktasrdr ki, Tiirk tiitiinciiliiliiniin iginde
buiundu[u aQma net olarak ortaya koymaktadrr. Kaldr ki
TEKEL stoklanrun oldukga eski yrllara ait olmasr nedeni
ile, iiretim agr[rrun kargdanma orarunda eksiklik oluqmasr
mi.imkiindrir. Dolayrsr ile, her ne kadar bugiinkti durum bir
denge noktasrnda bulunsa bile, gerekli onlemlerin
ahnmarnasr durumunda Tiirk tiittinciiliifiiiniin kendi i9
tiiketim ve ihracatr igin srkrnh yaqanmasr ihtimali
bulunmaktadrr.

Sektoriin yaratacaSr katma defer ve istihdam agrsmdan
ortaya konuhnasr gereken bir baqka onemli konu ise, yllm
onemli bir bohimtlnde atrl olarak duran ttitiin iqleme
tesislerinin durumudur. Ti.irkiye'de TEKEL ve ozel sektore
ait giinliik tek vardiyada 1.44 milyon kilo iqleme
kapasitesine sahip toplam 17 adet ti.itiin iqleme tesisi
bulunmaktadr. 2005 iiriinii itibarr ile ozel sektori.in kapasite
kullamn {iranlnrn Yr30'u bulmadr$i biiinmektedir. 2005
iiriiniinde ise sozlegmeli olarak 59 milyon kilo tiitiin alan
ozel sektciriin, azalan ahm miktarr ile birlikte iqleme
kapasitesi kullamrn oranrmn, yaprlan hesaplara gore
o/o20' nin altrna dii g e c eli ortaya g rkmaktadrr.

Biiindifii izere, 4733 sayit Kanuna gore iqlendikten
sonra ihrag amactyla olsa dahi ithali ancak iiretim
ihtiyaqlarr;,la smrlt olarak ttitiin mamulleri iireten firmalar
tarafindan yaprlabilmektedir. Ege Tiitiin ihracatgrlarr
Birligi'nin 200612007 gahgma raporunda da yer aldr[r
izere, ahmr yaprlan ttitiinlerin yrhn 3-4 ayr iqlenmesinden
sonra afil bir vaziyette duran tiitiin igleme tesislerini, ilgili

stra, iireticiye ucuz mazot ve ilag desteli, tanm
gibi ek desteklemelerin yaprlmasr da, iiretimde
kolaylaqtrncr etkiler yaratacaktrc. Prim sisteminin
uygulamasma yonelik farkh yontemleri, (bolgeler igin
farkh fiyat, primin ihracatgl vasttasl ile da[rtrmr vb.) siireg
igerisinde tartrqarak geliqtirmek miimki.indiir

Sonug olarak, Tiirkiye'nin, Yunanistan'rn planladrfir,
Bulgaristan'm ise uyguladrfr qekilde iiretici velveya
ihracatEtsmt desteklemek sureti ile varolan srkrntrlarrm
aqabilmesi, boylelikle AB/Dtinya oriental tiitiin piyasasm-
daki lider pozisyonunu koruyabilmesi imkan dahilinde
goztikmektedir.
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AVRUPA giRLiGi'XUE VE

TURKIYE'DE

rUrtix rtirnriui / rUrUN

TUKETiUiXN BAGLI

ortintr,ER

tiznniNE iNcELEME

Ti.iti.in kullammmrn zatarh ve altqkanltk yapan dofasr

insan sa[hlmda yaqam stiresi boyunca sakatlayrcl ve

oldiiriicii "tkil.. 
yaratmaktadtr' Geqmig yrllardan

giiniimtize dek yaprlan tiim gahqmalarda, kullanrctlarrn

baqta akcifer hastahklan olmak iizere Eeqitli kanser

tiirlerine e[ilimli olduklarr orlaya grkmrqtrr' Aynca;

kullanrcrlar Lalp hastahklart, felg, amftzemve difer birgok

oldiirticii ve Ol-diiriicii olmayan hastahklarr geqirme riski

taqrmaktadrlar.
Gi.iniimiizde, diinyada yrlhk ttiketimi trilyonlarla ifade

edilen ve ttiketilen ti.itiin mamulleri arasrnda 0%85'lere varan

oranryla en gok kullamlan tiitiin mamulii sigaradrr''.20'
ytizyihn baglarrndan itibaren sigara imalatrndaki makine-

i"9-. u" teknolojik geligmeler ile birlikte artan iiretim ve

tiitetim giiniimiizde sigaramn 1 milyar erkek ve 300 milyon

kadmm tiiketti$ bir salgrn haline doniigmesine neden

olmuqtur.' Bu itibarla inceleme konumuz sigara iizerine

yolunlagmaktadr.- 
dtinyada uluslararast sigara qirketleri ve yerel iireticiler

her yil yaklagrk olarak 5.5 - 6 trilyon adet sigara

iiretmektedir. Bu iireticiler 2004 yth rakamlanyla 5 trilyon
825 milyar adet sigara iiretmiq ve 5 trilyon 522 mllyar adet

olan lgg4 ylh rakamlarryla kryaslandrlrnda sigara

iiretiminde o/o5.5 otannda bir artrq gerqekleqmiqtir'' Yine

1990'h yrllardan 2000'li yillata gelindifinde tiim diinyada

iiretimle paralel olarak sigara tiiketiminin de art1l{t

gozlemlen-mektedir. Bu artrq geliqmekte olan iilkelerde

claal Uoyuttarda seyretmektedir. Geliqmekte olan iilkelerin
sigara tiiketimindeki paylarr 1970'li yilarda %o4}'lar

sJriyesinde iken.giini.irnii ia" bu oran o/o7 }'ler civanndadrr'o

Drinya Safihk Orgiitii'niin tahminlerine gore iiretim ve

ttikeiimin onii ahnamaz ise 2025 yrhnda sigara iiretimi 9

trilyon adedi bulacak ve geligmekte olan iilkelerin

tiiketimdeki payf/o84 olacakttr.'
Avrupa Birlifi'ne (AB) iiye iilkelere baktrlrmrzda 19:

yrllarda 800-850 milyar adedi bulan sigara tiike:-:"

giiniimiizde 700-750 milyar adetlere diigmiiSt-

Giinii-iird. AB'ye iiye iilkelerde diinya ttiketiminin o 
'

iLe o/o7 5' icivannda sigara tiiketilmektedir.
AB'ye iiye devletlerde yaqayan niifusa genel ola: '

bakrldi[rnda 1980'li yrllardan itibaren sigara is:
oranlarrnda bir diigiiq, son yrllarda ise bu diigiiqiin ye:"

yatay bir seyre brraktrfr goriilmektedir.
Avrupa Komisyonu'nca 2007 yrh Mayts ayff''

yayrnlanan bir raporda i.iye i.ilkelerde ortalama sig''
ttiketimoranf/o32olatakbelirlenmiq;brtorantno/oZ1'st:
paket sigara , %o5'inin ise sarmaltk kryrlmrq tiitiin mam-

ttiketiminden olugtufu; cinsiyete gore tiiketim oranlan:

erkeklerde o/o37, kadrnlarda o/o2'1 olarak gergekleg: -

saptanmtgtrr.T
Raporda ayrrla, sigara tiiketiminin en yofun oldi-.

iilkelerin Yunanistan (%42), Bulgaristan (%3'
Macaristan (%36) ve Letonya (%35); sigara tiiketimi:
en az oldu[u iilkelerin ise isveg (% 18), Portekiz (oh23 

'

Slovenya (%23) oldufu tespit edilmigtir.
1997 -2})2ytllarrnda 15 yaqrndaki genqler arasrnda Bir

i gerisinde yaprlan aragtrrmalar da %ol I lle %o37 oranlan r -

rigutu tiiketim yaygrnh[r belirlenmigtir. Genq niifus-
ql,s'ininsigarayr 10 yaqrndan once en azbitkezdened:=
ebeveynleri sigara kullanan genqlerin bu ahqkanh[a d:'
kolay yakalandrfr, sigara igme davranrqrmn tehlikelenr
bu g-engler arasrnda goz atdr edildifi, yag dtizeyi arnrk"

insanlann sigaraya baqlama olasiltfmrn diiqtiigii ve -

nedenle pazirlama tekniklerinin geng niifus ;jzenr'-

yo gunlagtl$ da aragttrmalar sonucunda yaprlan tespitler :

yer almaktadrr."
AB genelinde erkekler b ayanlaraoranla daha fazla siga"

igmektedir. Ancak bu oran geng niifus igerisinde'

tigutuyu baglama oranlanndaki artrq ve niifus yaptsmd;'

degiqiklikler nedeniyle gittikqe daralmakta, yas;:

tanlarndaki de[iqiklikler ve baqarrh niq pazarlar

teknikleri de bu daralmarun alflnda yatan temel faktor''
arasrnda defierlen-dirilmektedir.

Oxford Universitesi'nce 2003 yrhnda giincellener'
yaytmlanan bir gahqmada, geligmig iilkelerde 1950-20

yrllarr arasr sigaraya balh oliimler araqtrrrlmtq ve orta'

gutpt.t sonuglar grkmrgtrr. Buna gore 2000 yrhnda Birli.
tiye tilkelerde toplam 4.443.485 oltim (erkek:2'210'1:
kiqi, kadrn: 2.233.317 kigi) gerqekleqmigtir' Tespit edii'

oliimler arasmda sigaraya bagh iiliimlere bakrldrfrn:
rakamlar (erkek: 505.732 kiqi, kadrn: 147.543 kr'

653.27 5 kiqiyi iqaret etmektedir.'
Oranlara bakrldr[rnda sigaraya bagh tiliimler topl;

oliimlerin o/oll'ine karqrhk gelmekte; cinsiyete ba-'

yaprlan deIerlendirmede de erkeklerin o/o23'inx"

tadrnlarrn ise %7'sinin si garuy aba$hhastahklar nedenir

oldtikleri anlaqrlmaktadr. Araqtrmadaki dikkat edilec'

bagka bir husus ta deferlendirmeler yaprlrrken Bir-

igerisindeki 35 yag altrndaki niifusun oliimlerinde sigara'

balh bir neden aranmamasldrr. Yani sigaraya ba;
f-'-r
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oliimleri sosteren veriler Birlik

Giintimiizde, dtinyada yrlhk tiiketimi trilyonlarla r

edilen ve tiiketilen tiiti.in mamulleri arusndao/o85'lere l
oramyla en gok kullamlan tiittin mamuliiniin sj

oldulundan bahsetmiqtik. Tiirkiye'de bu oran yasal ver
gore 2006 yrlndao/o99'lar seviyesinde gergekleqmiqtir.
Tiirkiye'de tiitiin ve ttitiin mamulleri iiretimi ve ticare

1925 ytlmda Reji $irketi yonetiminden devlet idart
gegiqi ile birlikte 1980'1i yilara kadar tiitiin tiik
ahqkanhklan ve tiiketim miktarlanndaki de[iqim Tablo
gosterilmiqtir.

35 yag ve t s! vrSqre

YIL

1 980

:iiu&::
1 985

::rgg0::
1 991

::tgga,:
1 993

::igs4l:
1 995

lricciil:

SiGARA
(Milyar adet)

57.0

iii::l1i:i:::i$0ilii:i:i::,1
63.0

rrli:i:i:::rt{ti:i::'l ii:i::

76.5
ll::i::ili::ti[g:::lllr::]

88.4
:::ii:tllt:ilir;!i:::::iir::i

95.8
lii::iii;iilliili:i:::::::::l

YIL SIGARA
(Milya r adet)

1997 101.1

:::ig!titi ,:iii::i'illi:0iii6:a:l:lii::l
1999 114.4

l;lsqql :lli:::ri:i:itii:li::::l:::
2001 't't1.8
:;roiis:: i:i:li:::i:1i:ii;it::::::::l:::
2003 't08.2
:::!!oii:: :|,lriiiiiatiE:ii::::::::.
2005 106.7

rirliiiiti: :::::::i:t::i:ii*$i:r:::i::::

O/" TOPLAM

{Kc)

:r.:i!.r.grr::i::::4itiiir{i:ili,l:i,,i{ttii:itati:lr66iilii:ilriia:irr.lrr:: 13r 0,002 7.i88.6s8
1930 2-719.106 27,3 7.133.793 71.7 93.569 0,9 9.946.468

'::ii3t,::::ltirra:6i!gi!llittli,r{i.i:::rillir.o 
zo.ror 76,8 7 s.010 0,7 1. .a$.2.2

:,.rllll,:l,,.iili:'ill,,,rr,:ii$:,::,',1qli?',lJ-t1i:,,,,',31:l Xf l:l li.Sli.ill
1950 2.482.192 13,6 15.761.762 86,1 64.372 0,4 18.308.326

:rr:i!i!!i::::a:::::i:ili:istUlalliitt:ti:l:i:l,ai:€!il6ii!ii:llliiii;i::: r :: ,.. i9.elq1 ,:.' .i,...drii ,. r4l';rta,t3ti
1960 3.087.362 10,2 27.135.755 89,4 114.A14 0,4 30.337.931
t96s 3.187.9Aa 9,1 3r.84t.rOs 90,5 139.322 OA 35.t68.419
'1970 3-020.500 7,1 39.474.670 92,6 154j22 0,4 42.649.292

l:riiiti:::i::.::lt:ii:i.itirtiiiiiii:li9r{::i,:r::triliiiqitai:i::qiiai::iil::l:l,l.i:.0;{!i!iiiii:t:::i:1:ili;iil:::i:i:&;iiii:iiiit:
1980 1-082.000 1,9 57.000.000 97.9 'fi0.000 0,2 58.192.000

Kavnaklar: a''fclcl. "Cunhurveth 50. Yilnda Tckel . T.kcl Yavrnlarr s.66 67-
b- Tekcl Cencl Mii{iijrliiAI tkoilonr[ A rdrlrnnaldr (,rubu trrid \ ! i\trtislik $ubcsj.

YJ\ ril \u TLl. 1'.,s.rr 1". j,r.rnbul. I, " J :r-25
c- Tckel. -Tiil0i Raporu 1978-l 9t18". Tckel Yrynhn. s.78,80.

Tiiketim ahqkanhklarrnrn degigimi ve tiiketim
miktarlarmm artrgr sarmahk kryrlmrq tiitiin mamulti
tiiketiminden sigaraya do!ru gergekleqmiq ve giiniimiize
kadar artarak devam etmiqtir. 1925 yrhnda sarmahk
kryrlmrq ttitiin mamulii tiiketim oranlan o/o66'lar

seviyesinden 1980'1i yrllarda Yo2'lere gerilemiqtir.
Sigararun tiiketim igerisindeki payr da giderek artarak
o/o33'ler seviyesinden o%98'lere yiikselmig ve Tiirkiye'de
tiitiin mamulleri igerisinde en yaygrn tiiketimi olan bir iiriin
durumunagelmiqtir.

Bundan sonraki siireg, 1984 yrhnda Tekel'in sigara ithalat
izni lle baglayan ve l99l yrhnda uluslararasr sigara
qirketlerinin Tiirkiye piyasasrnda iiretim ve ithalat izni elde
etmesi ile devam eden siireEtir. Bu siiregte ttiketim
oranlanndaki arlrg devam etmiq ve bu qirketlerin ozellikle
ti.im diinyada oldu[u gibi Ti.irkiye'de de pazar paylarnt
geligtitmek ve karhhk oranlarrm yiikseltmek amactyla
reklam ve pazarlama stratejilerini etkili bir qekilde
uygulamalan sonucunda giintimiizdeki tiiketim miktar-
lannaulagrlmrgtrr.

19801985 yrllarr arasmda Tiirkiye'deki sigara ti.iketimi
yaklagrk 57-63 milyar adet iken 1999 yrhnda en yiiksek
ti.iketim seviyesine ulaqarak 114.4 milyar adete ulaqmrg
2006 yth sonu itibanyla ise 107.9 milyar adet olarak
kayrtlara gegmiqtir. Resmi kayrtlara gore yaprlan bu
de[erlendirmelere giiniimiizde Tiirkiye ti.itiin mamulleri
piyasasrnda saflqa sunuldulu ve fiiketildigi tahmin edilen,
toplampazarnYol0-Il civannr bulan kagak ve sahte sigara
oranlarrnrn da dahil edilmesiyle birlikte sigara
tiiketimindeki artrgrn ne derece tehlikeli boyutlara ulagtrfr
goriilmektedir. Tiirkiye'de 1980-2006 yrllarr arasrndaki
sigara tiiketimi Tablo 2'da gosterilmiqtir.

lL Kay rtlarl.

Tiirkiye'de sigara tiiketimi ile ilgili iilke genelini temsil
:debilecek nitelikte yaprlmrq gahqmalar mevcuttur.
1988 yrhnda Saflrk Bakanh[r tarafindan yaptrnlan PIAR

rra$trmaslna gore, 15 ya$ ve iizeri niifus arasmda sigara
iiketim oranlan, erkeklerde o 62.8, kadrnlarda %25.3
rlarak bulunmuq, ortalama sigara tiiketimi de %43.6
rlarak tespit edilmigtir." Yaprlan aragtuma sonuglanmn
lelerlendirilmesinde sigara igme olgiisii olarak "pakel
agtma"ntn g{iz oniinde bulundurulmasr araqtnmamn
)alplcl sonuglanm ortaya koyabilmek agrsmdan onem
rzetmektedir.

.1993 ytlmda Saflft Bakanh[r tarafindan yaptrnlan
JIGDA$ araqtrrmasrnda, 20 ve tizeri yaq grubunda
erkeklerin yo57.8'i, kadmlarrn o/o13.5'i ve tiim toplumun
ortalama olarak o%33.6'smm sigara igti[i sonucu ortaya
grkmrqtr.

2001 ytlmda genglerde madde kullamm yaygrnh[r ve
<izelliklerinin delerlendirilmesi amacryla 9 il ve 24.000
kigiyi kapsayan baqka bir aragtrrmada; ilkofretim
olrencileri arasmda ya$am boyu en az bir kez sigara
kullanrm oram 0/o16.l, ortaolrenim olrencileri arasmda
%55.9 orarunda belirlenmiq, aynr aragtrrmada ilkofiretim
ofrencileri arasmda sigaraya baqlama yay 12.2 + 2.6,
ortaofretim olrencileri arasmda sigaraya baglama yaqr
I 4.3 + 1 .6 olarak saptanmrgtrr.''

Salhk Bakanhlrnc ayaplanHane Halkr Aragtrrmasr'nrn
2003 yrhnda yayrmlanan ara raporunda ise 18 yag ve iizeri
yetigkinlerde diizenli olarak hergiin ttitiin mamulii
kullanma yaygrnhlr ortalamasr %32.8 bulunmuq;
cinsiyete gore, erkeklerde Yo51, kadrnlarda %I7.8 olarak
belirlenmigtir. "

Bu araqtrmalarrn drgrnda da 1980'li yrllardan gtiniimiize
kadar sigara tiiketim oranlan ile ilgili gahgmalar mevcut
olup, yaprlan gahqmalarrn birgo!u yerel bazda
gergekleqtirilmigtir. Ogretmenler, hekimler, milletve-
killeri, i q g iler, imamlar, gazeteciler, goforler v.b. toplumun
birgok kesimini temsil eden gruplar arasrnda sigara iqim
yaygrnlrk oranlan %o25'lerden %o96'lara varan oranlarda
belirlenmiq ; ozellikle goforler, gazeteciler ve hekimlerde
yaygrnhk oranlarrnrn yiiksek diizeylerde seyrettili
saptanmrgtr.'o

Biitiin bulgular genel olarak delerlendirildilinde sigara
tiiketim yaygrnhlrnrn toplumumuzun tiim kesimlerine
sirayet ettigi anlaqrlmakta; ozellikle ilkofretim ve lise
galmdaki gengler arasmdaki sigara tiiketim yaygrnh[rnrn

TOTUN % S,GARA %

{KG) _ (KG) _

DI6ER TOTON
MAM U LLERI

{KG)
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tehlikeli boyutlara ulaqtrfr goriilmektedir. Tiirkiye'de
gengler arasrnda sigara tiiketimine baglama yagrnm 10 yaq

slnrnna diiqmesi"-'u, ll-14 ya$ arasrndaki gocuklann
sigaraya baqlama oranlarrrun %43-50 araltfirnda olmasr ve
eriqkin igicilerin 18 yagrndan once sigaraya baglama
oranlanrun %63-80 aruh!'nda gergekleqmesi araqttr-

malardan grkan diger onemli bulgulard tr.''
Diinyada her yrl yaklaqrk 5 milyon'', AB'ye flye tilkeler

arasrnda yaklaqrk 650.000'' ve Tiirkiye'de 70.000-
100.000'"'' kiqinin tiittin tiiketiminden kaynaklanan
hastahklar nedeniyle oldiigii gegitli kaynaklar tarafindan
ifade edilmektedir. Aynca tiitiin ttiketimiyle ilgili etkili
onlemler ahnmadrlr takdirde, 2030 yfina dek sigara
tiiketimine baflr oliimlerin tiim diinyada 10 milyon"-",
Tiirkiye'de ise 240.000 kiqiye yaklaqacalr tahmin
edilmektedir.'o

Tiirkiye'de sigaraya balh hastahklar ve bunlara baflr
oliimler arasmda iliqki kurmamrza imkan verebilecek
yaprlmrq qah gmalar mevcuttur.

Bunlardan istanbul'un 13 ilgesinde gergekleqen oliimler
iizerinde yaprlan bir araqtrrmada; 2004-2005 yrllarrnda
5.875 oltim olayr incelenmig ve bu oliimlerin erkeklerde
yo4l.2, kadrnlarda ise o%9.5'inin sigara ile iliqkili oldulu
tespit edilmigtir."

Tiirkiye'de sigara igiminin onlenmesi ile onlenebilecek
oliim sayrlan ile ilgili Sa[hk Bakanhlr tarafindan yaprlan
baqka bir araqtrrmada ise sigara igilmemesi ile
onlenebilecek oliim sayrlan cinsiyete gore erkeklerde
52.905, kadrnlarda 1.794 ve toplamda 54.699 olarak
saptanmrgttr.'u

Tiirkiye genelinde son yrllarda gergeklegen ve niifus
kiitiiklerine tescili yaprlmrq ttim oltimler lte (2003:343.673
kigi, 2004:3 40.694 kiqi, 2005:340.015 kiqi)" aragtrrmadan
grkan bulgular birlikte de[erlendirildiginde; sigaradan
kaynaklanan hastahklara ba[h oliimlerin Tiirkiye'de
gergeklegen toplam oliimlerin 1/6'srndan sorumlu oldufu
sonucuna ulaqrlmaktadrr. Araqtrrmadaki bulgulann sadece

sigaraya ba$r hastahklardan kaynaklanan oliimlere iqaret
ettifi, sigaradan kaynaklanan yangtn, trafik kazast vb.
nedenler ile ilgili oliimlere iqaret etmedili, aragtrrmada
verilen sonuglann 30 yaq ve izeri niifusu kapsadrlr da
ayrrca ifade edilmesi gereken onemli bir husustur.

Bilimsel bulgulardan ortaya grkan sonuglarda tiitiin
ttiketimine baqlanmasryla tiittine bafl r hastaltklann ortay a
grkmasr arasmda belli bir zaman arahpr oldufu tespit
edilmigtir. Ozellikle Tiirkiye'deki niifus yo$unlufu
iEerisinde 0-25 yag arasr geng niifus orarumn toplam
niifusun yaklagrk %50'sini olugturmast", gengler arasmda
yaprlan aragttrmalarda sigaraya baqlama ya$lrun 10 yag

srrurrna kadar diigtiiltintin belirlenmesi ve yine ortaolretim,
lise, iiniversite ga[rndaki genqler arasrndaki sigara tiiketim
yaygrnhlrnrn ytiksek oranlarda seyretmesinden hareketle,
gelecekte onlem ahnmadrlr takdirde ti.itiin tiiketimine ballt
oliim oranlarrmn Tiirkiye'de katlanarak artacapnt ve buna
bafih oliimlerin tiim diinyada oldulu gibi Ttirkiye'de de

onlenebilirli[i agrsrndan en biiyiik ve tek omek olarak

kalmaya devam edecefini ifade etmek mtimktindiir.
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TI EKEL A.g. Genel Mtidiirliifii'niin talimatlarr
do!rultusunda 5-6 Nisan 2007 taihlerinde Hatay iline
Baflr iskenderun Arsus Elitim ve Dinlenme Tesislerinde
81 Tiitiin Eksperi/Tiitiin Teknolojisi Miihendisi meslek-
taqrmrz; 3 8 Tekel P azarlama ve Da[rtrm Bagmiidiirltigiiniin
81 personeli ile birlikte 'opazarlama Strateilleri,'
konularrnda e[itime tabi tutulmuglardrr.

Verilen elitimin ardrndan 81 Tiittin Eksperi/Tiitiin
Teknolojisi Miihendisi meslektagrmz; istanbul, Ankara ve
Izmir gibi iig biiyiik ilimizin de iginde yer aldrlr 22 Tekel
Pazarlama ve Dalrtrm Bagmiidiirlti[ti b<ilgesinde g 2l
Nisan 2007 tarihleri arasrnda Tekel Toptan Saflcrlanlnt ve on
binden fazla Perakendeci Bayiyi ziy aret etmiqlerdir.

81 Tiitiin Eksperi/Tiitiin Teknoloiisi Mtihendisi
meslektaqrmrz tarafindan yaprlan piyasa Analiz
Qahqmalanndan hareketle dernefimizin mevcut durum ve
cinerilere iliqkin hazrrlamrq oldulu rapor aga[rda
sunulmuqtur.
A- Rakip lirmalarrn piyasa faliyefleri agrsrndan mevcut
durumu
B- Kurulugumuzun piyasa faaliyetleri agrsmdan mevcut
durumu ve iineriler
C-Giirtiglerimiz

Pazarlama sistemimizin toptan satrcrlar izerin-
denkurgulanmasr onemli P azar kaybnayol agmr gtrr.

Mevcut Toptan Sahcr sisteminin gcizden gegirilerek
iyileqtirilmesi ve bunlann sadece Tekel sigaralanrun
dagrtrm iqi ile ulraqmalarr saflanmahdrr. iqini piyasa
qaftlanna gore yapmayan ve Tekel iiriinlerinin pazar
kaybrna sebep olan Toptan Satrcrlann belgeleri iptal
edilmelidir.

Tekel Sigara Fabrikalarrnda iiretilen sigaralar piyasa
sinyallerine gore iiretilmeli, Tekel Sigara fabrikalirrnda
kaliteli sigaralarrn iiretilmesi ve kalite standardmm
bozulmamasr igin iiretimin her agamasnda daha fazla
Ti.itiin Teknolojisi Mtihendisi istihdam edilmelidir.

Tekel Sigaralanrun pazarlama agamasmda pazar payrnr
korumak ve siirekli yiikseltmek amacryla tam yetki ile
donatrlmrg mevcut Ttitiin Teknolojisi Miihendisjerinden
Piyasa Bolge DenetimUzmam ve Piyasa Denetim IJzmanr
olarak istifade edilmelidir. Meviut kadrolarrn diEer
birimlerdeki iqleri aksatmadan piyasayr kontrol -ve

denetlemeye yetmemesi halinde yeni mezun Tiitiin
Teknolojisi Mtihendisleri Piyasa Denetim rJzman
yardrmcrsr olarak istihdam edilmelidir.

Mevcut ve yeni istihdam edilecek Tiitiin Teknolojisi
Miihendislerine verilecek bu yetki ve gorevin yanr ir.a
piyasadaki kagak ve sahte sigaralarla miicadele gorevi de
verilmelidir.

_ Tekel'in bu yetkili Piyasa Denetim lJzmanlan; rakip
firmalann piyasadaki haksrz rekabete yonelik davramqlair
karqrsrnda her ttirlii hukuki girigimde bulunmahdr.

31.12.2002 tarih ve 24980 sayrh Resmi Gazetede
yayrnlanarak yiiriirliile giren "Tiittin Mamulleri,Alkol ve
Alkollti Igkilerin Toptan ve perakende Satrqr ile Satrg
Belgelerine iligkin Vonetmelilin" satrq yerlerine ait qartlai
baglrklr 13. maddesinin 6.paragrafnda yer alan
"perakende sahcrlar, ttiketici talepleri dolrultusunda her
tiirlii iiriinii bulundurur ve bunlan adil bir gekilde teqhir
ederler. Hiqbir ftmaya veya iiriine tisttinliik saflayan
diizenleme yaptlamaz" ibarelerinin pegine adil ve egit
teqhiri sallamak amacryla ,(iiriinler standtaki rafltra
firmalara ait iiriinlere eEit miktarda yer ayrilmak
suretiyle dikey olarak srralanrr'o ciimlesinin eklenmesi
gerekmektedir.

Kagak ve sahte sigaralar ile rakip firmalann haksrz
rekabet yaratacak promosyon, hediye, bedelsiz ilriin
vermesi, reklama yonelik sponsorluklarr; bayilere verilen
stand raflarrnda iistiinliik sa$lama gayretleri ve adil
olmayan teqhir yrintemlerine bayiyi zorlama giriqimlerini
onlemek amacryla TAPDK izerine diisen gorevleri
yapmahdrr.

Tekel derhal ozelleqtirme kapsamr drgrna grkartrlarak
Pazar paym arttrmak amacryla ozerk bir yaprya
kar.uqturulmahdrr.

Ozellegtirme kapsamr drgrna grkartrlarak ozerk bir
yaprya kavugturulan Tekel, kendi iiri.inlerinin dafrtrm ,
paz.arlama ve piyasa denetimini kendisi yapmahdrr.

Ozerk bir yaprya kavuqturulduktan sonra gerekli
istihdamr, organizasyonu, yetki tanrmr yaprlmrg ve siyasi
miidahalelerden kurtanlmr g Tekel' in p azar pay I kesinlikle
iki katrna grkacaktr.

Bu adrmlann afllmasrnda gecikilmesi ise her giin
gairqanlarda ve bayilerde karamsarh! avepazar payrmrzrn
erimesine sebep olacaktrr.

Not:Tekel A. $. Yonetim Kurulu Baqkam Saym Kazrm
QALI$KAN'a sunulmu$tur.



r
:

TUTUN EKSPERLERI oenrueGi BULTENI

' ' " '' ''oLMAyANsATr$ ve oRGAxizasvoXiiil
oNr_,nnivrnr,ioin

Bursa Uluda[ universitesi tarafindan 13-15 mayrs tarihleri arasrnda diizenlenen ,,2007 Bahngenlipi,, alarunda Jl](Japon Tobacco Intern-ational) qirketine ;it "ilLston"murtu ,iguruiu.rn satrldrsr 5 adet stant agrlmrqtr. Bu durum, Bursa TEK',yetkilileri tarafindan stantlan" iotogtunu; E"tir"r"t,ulo"ollgElull' ;rprralaf jesri{ e_dilmi'tir. Bu srrada JTI yetk'ileri, her riir..izinlerininbulundufunu, g"kimyup-rt-umurirr" yuprruntuyrtturrn Ja sll'inmesini istemiglerdir.
oncelikle ttitiin ve tiitiin mamulleri piyasala.na iligkin bazr diizenlemeleri hatrrlatmak tafayda gofiyoruz.4207 sayit "Tiittin Mamullerinin zararlarrnrnonlenmesine Dair Kanun"un 3 iincii maddesinde, ..Tiitiin 

ve tiitiin mamullerinrisim' marka veya alametl"t tottunttutut tr"' n. ,ur.tt" olursa olsun r"na- ve tanrtrmmrn yaprlmasr veya bunlann kulramlmasrntegvik ve rizendirici kampanyalar diizenlenmesiyasattrr.,, hiikmii mevcuttur.
TAPDK'run 4733 sayth Kanun'a dayah olarak grkarmrg-9ldugr, "Tyq_Mamuileri, Alkol ve Alkolli igkilerin Toptan r:Perakende satrgr ile Satig-Belgelerir" iii$ki;;;netmelik"in I 2 incT maddesi, ..Tiitiin_mamulleri, 

atkol ve alkollti igki satrcrlannn4207 
'4250 

ve4733 savrli Kan"u"tutit" i"ru-iuruftodrn yuprh"A;;;i"-"r.i. rrv*ururiro*oi rour.,,; r3 iincii maddesi ise..Tiirrrmamullerinin isim' rnarka t"v" 
"r"-.ir"t t irintr-ur. rr", n. ,ur"tr"-oturru olsun rekldm 

'"lunnr,ororn 
yapdmasr veya b ,nru,o.kullanilmasmr teqvik eoici vi1i19ndiri"i k;;ryala,r qiizr;enmeri i"r"tor,,{kollii igki kullanrmmr tegvik edici ve cizendirickampanyalar diizenlenemez' Ttitiin mamurretiiio *u*alanm gagngtoi"ut g"ura. scizciiller, qekilrer, resim, renk ve harfler 

'e 
hrtiirlii isaretler' sahq verlerinin.du vii;;ti ii"'iti 

"" 
vitrinlerind?d;il;;il";. p;;;;ail;trcrlar, riiketici talepreri dolrul_

Hffi#:,$:lliiriiniirbulunduruiu" 
u"nrutilail bir qekildei;irt 

"0".i*. Hisbir firma veya iiriine iisriinriik sa[layan diizenlen*:

I TAPDK'nn 10/9/2004 taihli 25579 sayft Resmi Gazete'de yayrmlanan .,Tiitiin 
Mamullerinin Nihai Satrg Noktalannd;I Sergilenmesine ve Satrg- Yerlerine itiptin uJri * Bt"tr"t ri"i.tt"oi?ebligi,,nin; r ;;;t ;ffi;i, .,Nihai 

satrq noktarannda, rrirlrmamullerinin isim' marka veya alamltl". t uituortu.ut rr". o" 
-r*"t|" 

or*,u "kr";;ki;i,i}rrr-rr'n yaprlmasr veya bunran:kullarulmasmr teqvik ve. cizendirici ttutp*fuiu, diizenlenmesi yurut io. sutrg yerlerinin drg yiizeyi, igerisi ve vitrinlennde tinr-markalanm gafnqtrracak qekilde ttir"ffi.r, i.uri*, r"rrnt,'.#?"i*n", iir';G;;il;i.i]t',i ig*ett"r burundurulam a2.,,, 2 nc,,,
maddesi' "sahq noktala'ndaki raf iiniteleiini! lrtung h"r'tiitiltiiti;ryamuJii, rriiui. .irtii* i" fir*uyu iistiinliik sallamayacai.gekilde adil olarak teqhir edilir' R"f ,ittii p;;lLrierde tiitiin -u-uii"rinro put"i, tu.ton ;;;; veya bagka bir vasrta kullanmaisuretiyle gtinintiilerine yer verilemez, nmia it-i ve martatari'-ii)lu ut.',3 tincii ;"a;;;i;r" ..Tiitiin mamu'erinin nihai san:noktalannda bulunan veya tiitiin mamulii ,ugluyru ftrmalarcak;t;i;; raf rinitelerindf u"rirri'oi, iiriinii veya belirli bir firma'gasnqtrracak figrir ve renk kombinasyonlurr kfiriumlu-"r. "rrtit-iirJtiirmaktadr. bir iiriinti veya belirli b

TAPDK'run 12/l/2005 saylr 
Ye 25698 sayrh Resmi Gazete'de yayg.rlllan "Ttitiin Mamulleriyle ilgili orarak Basm yar.rorganlannda Fivat Duwrusu Mahivetind" id; y;;;;r;";;;;;gilJiuuu,n 

133,0 sayrrr Kara',, ile yine rApDK,mn r6/8t2urtatihti26261sav'Resini G '"t"wii^i'i"# -rir"r,-r";qi.;l;i{!il ,.lolsllvesergiirri"i*r* Srresiyle SrmrrrolarakGesicTiitiin Mamulleri satrs Belgelerinin'D;;;;i;;;"y"cesine itig*n zsii Notu rur-,r,.,.oonu,ou?ugrrrndun diizenleyici mevzuarn:ozellikle 2911 Nolu 
"i.tfu 

"son uytutou il"1r"gtlt"r, q"nh[, l*rerve sergi gibi etkinlikler gergevesinde, bu etkinlikren:yaptldr$r aranlarda ve etkinlik siiresince g"iiti 
"r"*t r.i.urunun 

'nurruii".o" 
p".ui.ia. ttitto.,nu-.r1eri sahqr yapmak iizere sa",belgesi taleplerinde scizlemlenen urrrg tirErl'n. ya_prlan de!erl."di;;l;; sonucunda; gegici belge verilmesinin iilkemizin de tar"oldu[u 2s/12/2004 tarihli, 2s681 ;;vrl' R;;;iGazete'de-yay""h;;;;i y.''*itiic.'e?;i;;;i;;"" Diinya Sagrrk orgrifii rritu-Kontrolii Qergeve scizlegmesind"t i i't itiin ma-ullerine ..isi-il k;;yiu*,,,r,iu,iuri;;'irllrivr" ba[dagmadrlr tespitiyle, sc-konusu gegici satrs belgesi u"s""*rut tn lrgiii -";" il;;t;;"^ffiur edilmemesine, Karar verilmigrir.,,qetainaen hiikmioldukga aqrktrr.

Sadece 29 I I Nolu Karar dahi' JTI veya herhangi bir girfe.te,. fua,r, festival, genlik,.konser ve sergi gibi etkinlikler gergevesinde, b.il:',T$f':1,'"?it1'6::li*i*;:"T[lll$T#'ffi"T,gfti?f;1ill';:ffi##11".*J,xl'#o;**;;;;,,;;;e;yup..
Bilindili iizere' ttitiin kullantmrrun giderek artmastna., diinya gaprnda insan sa[rr$rm tehdit edebilecek boyutlara ulagmasrna ,r.,tiittin sirketleri tarafindan pazar olugtuina stratejilerin" i-si;;ifi;Ji ',r" u,, to-nuiutillk;ili-g*sr anlagma cizellifini taqrya:"Ttitiin Kontrol cerceve stizlegmesi" riici),-jr vtayrs zooitu.ilrioJ" oti"ya sa[hk 6rgtirii,niin 56. Dtnya safhkAsimblesinc:kabul edilmigtir' Soi konlu s'ti'r"qmq J-fi'lu]'* run r' il" iiil;;i;;"*findan.da kabu-l editmig ve 30/tl/2004 taihti ve 256j-savilr Resmi Gazete'de vavrmlanara| vi;irtiriic" girmietir. 'Diir;;;;ti;a-b;sfiTti#'kont olii eerseve Scizlesmesr-:rxlrxe 

@x



milletlerarast stizlegme niteliginde oldulu iginaynca25ll2l2004 tarihli ve 25681 sayrh Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararr
(2004/8235) olarak Cumhurbagkantmn onayt ile yaymlanmrgtrr. TKQS kapsaminda yaprlacak galgmalarrn planlanmasr ve
iilkemizde sigara tiiketiminin kontrol altna alnarck vatandaqlarrmrzm, rizelliide genqleiimizin korunmasr amacryla; 20062010
ytllanm kapsayacak letClag !aq!t Bakanhgr ve ilgili bakanhklar, iiniversiteler ve sl'itioptum drgiitlerinin iqbirligi ile bir.,Ulusal
Tiitiin Kontrol Programr" (UTKP) hazrrlanmlstlr. Bu Program, 111012006 tarihli ve 263i2 sayrl Resmi Gazete'di 2006/29 sayit
Baqbakanhk Genelge'si eki olarak yayrmlanmrgtr. UTKP'nin temel hedefi, 2Al0 ythna kadai tilkemi zde 15 yag iizerinde sigara
igmeyenlerinoranlnl yiizde 80'in izerine grkarmak, 15 yaq altrnda ise yiizde 100'e yakrn olmasrm sallamaktrr. UTKp'de hedef ve
stratejiler.ile bunlarrn yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve kuruluqlarr iek tek belirlenmig, uygulamada ve gdrevlerin
yerine getirilmesi konusunda ttim kamu kurum ve kuruluqlannca gereken dikkai ve hassasiyetin gosterilmesi bilhassa istenmiqtir.

UTKP'nin "A.5. Rek16m, Promosyon ve Sponsorluk" baqhkh boliimiinde, "Reklam ve promosyon: Bir tiitiin mamuliinii veya
ftitiin kullanrmrnt <izendirmeyi do!rudan veya dolayh yoldan safiamak amacryla yaprlan her tiirltlletigim, tavsiye veya eylem.";"Sponsorluk: Bir tiitiin mamuliinii veya tiitiin kullanrmmrn do!rudan veya dolayh yoldan tarutrm r, amacr,etkisi vlya blnzer etkisi
olan her tiirlii olay, faaliyet ya da bireye katkrda bulunma." olarak tarumianmrqtir. Program'da "Tiiti.in mamuileri iie ilgili her tiirli
reklarn, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin cinlenmesi." am ag;"2007 yilna kadar-sigara ve di[er tiitiin mamulleririin marka ve
firma reklamrna atac| olacak her fiirlii reklam, sponsorluk ve promosyon ihlallerini srfiralndirmek] ldari ve adli yaptrnmlarr etkili,
adilve caydtncr hale getirmek." ise hedef olarak ifade edilmigtir. Soi konusu boltmtin "stratejiler" alt baqlgrnda ivrrt igi ve lurtdrqr kaynakh rekldm ihlallerini izleyecek ve gerekli ihbarlarr daha yaygnvehtzh yapacak mekinizmalarnolugturulmasr.', geklinde
ifade edilen I Nolu Strateji igin Sanayi ve Ticaret Bakanhgr Rekidm Kurulu ilgili kuruluq olarak tespit edilmiqiir. Difer stratejilerle
ilgili kuruluqlar olarak Salhk Bakanhgr, igiqleri Bakanhgr, tApDK ve RTuKiayrlmqtri.

4822SayfiKanun ile Delisik4077 sayrh "Tiiketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun"un "Ticari Rekl6m ve ilanlar', baq1k1 l6 ncr
maddesi, "Ticari rekldm ve ildnlann kanunlara, ReklAm Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu diizenine, kiqilik
haklanna uygun, diiriist ve do!ru olmalan esastlr. Tiiketiciyi alda,ncr,yanrltrcr veya onun i""".tiU" ve bilgi noksanlklannr istismar
edici, tiiketicinin can ve-mal giivenligini tehlikeye drigiinicii, giddet hareketlerini ve sug iglemeyi rizendiri"ci, kamu sa[1[rnr bozucu,
hastalart, yaqhlarr, gocuklarr ve oziirltileri istismar edici rekl6m ve ildnlar ve rirliilti rekidm yapTlamaz. Aytuihtiyaglar*r k"arqrlayan ya
da aym amaca yonelik rakip mal ve hizmetlerin kargrlaqtnmah reklAmlarr yaprlabilir. ReklAm veren, titari r"kla- u"yu ilandu y",
alln so-mt1t iddialan ispatla yiikiimliidiir. Rekl6m verenler, rekldmcrlar ve mecra kuruluqlan bu madde hiikiimlerine uymaklayiikiimliidiirler." geklinde diizenlenmiqtir.

Sanayi ve Ticaret Bakanhlr Rekldm Kurulu, 4207 sayrb Kanun, TAPDK mevzuatr ve kendi mevzuatr kapsammda
delerlendirmek suretiyle, aykrr davrananbazrbasrn yayrn organlanna ve sigara r.ireticisi firmalara idari para ve durdurma cezala'.
vermektedir. Nitekim Rekldm Kurulu, 1 I Nisan 2007 tarihinde yaprlan 139 uncu toplantrsrnda, sigara rireticisi ve dalrtrcrsr 5 girkete
toplam49.4l9 YTL idari para ve durdurma cezasr vermiqtir.

Ulkemizde tiitrin mamulleri iireten, pazarlayan ve da$ttan girketlerin yanr slra bazr medya kuruluglanmn ve biiyiik satrq
ma$azalattntn, hatta kimi sanatgrlartn reklam, promosyon ve sponsorluk konusunda yasal ve etik davranmadftlan bilinmektedir.
Aynca, iilkemizde iiretim yapan gokuluslu sigara girketler, kamuoluna girin gortnmek ve tritiin mamullerinin topluma verdili
zaratla{ailglli gergekleri ktsmen de olsa izole etmek amacryla, tarihi, sosyal, kiilttirel, sportif, sanatsal ve mtizikle ilgiti etkinliklere
do!rudan katkrda bulunmaktadrrlar. Ankara Ulus'taki eski Meclis binaslnrn restorasyonu , izmir Torbah (MetropJlis) ve eorumBogazkale (Hatfuqa) arkeolojik kaztlan, Tire'de sinema agrlmasr, cizellikle fabrikalarrnbulundulu bolgelerd'e otcutiara bitglsayarlar
dalrtrlmast gibi destekler akla gelen ilk orneklerdir. Benzer etkinlikleri ve taktikleri drinya giprndida gergekleqtiren lokuluslugirketlerin, tizellikle az geligmiq iilkelerde reklam, promosyon ve sponsorluk gahgrnalarrna onem verdiklerl U.r.run iginde tanunla'
hige saymak dahilbazt kiqi ve kuruluglarr geqitli yrintemlerle etkiledikleri bilinmektedir. Kimi sanatErlann konserlerinde vebazt
iiniversitelerin bahar qenliklerinde kampiis iginde stant agmak suretiyle tiitiin mamulleri satrqr ve rekl6mr yapmak kanuni olmadrlr
gibi etik de degildir. Bu duruma izin veren ve destekleyen riniversite yrinetimi de qirketin sug otalrdrr. gr.t; tr"J;g Universitesi
6me$inde oldulu iizere, JTI qirketinin yetkileri bu stantlan agmaklabirdenfazlaka-nunu hige sayarak sug iqlemiqlerdiriBu davranrq,
kamu drizenine, toplum. salhlrna ve genel ahlaka kargr iglenmig bir sugtur ve diiri.ist degildir. Benzer 

"tt 
itrtit ve eylemler kim

tarafindan yaprlrrsa yaprlsrn aym qekilde degerlendirilmelidir.

Diinya Bankast'ntn verilerine gcire; medya dahil olmak iizere do!rudan ya da dolayh her tiir reklam, promosyon ve sponsorlulun
yasaklanmasr, hem tiitiin mamulleri tiiketiminde yizde 7 azalmaya yol agmakta, hem de tiitiin mamulleri kuilanrmrnln sosyal bir
olgu olarak dzellikle gengler arasrnda kabul gcirmesini engellemektedir.

Varhk sebebi hifiin olan ve her tiirlii platformda tiitiin iireticisinin ve sektor gahqanlannrn hak ve menfaatlerini sa\unan
Demelimiz, kanunlar gergevesinde olmak iizere ttitiiniin iiretilmesine ve kurallar iginde satrgrna ve ttketilmesine karqr delildir.

Deme$imiz ve mensuplarr, tritiin mamullerinin tiike-timinden kaynaklanan zararrfl,rilke ve topluma yiikledigi maliyetin yriksek
oldugunun bilinc indedir.

Tiitiin eksperleri, satrglan Avrupa ve Amerika'da azalan gokuluslu sigara girketlerin, kendi iilkelerinde kaybettikleri pazar
paylarrm genElerimizin ve gocuklarrmrzrn cilerlerini kullanarak telafi etmel istediklerinin de farkrndadrr.

Sigara ve Saghk Ulusal Komitesi (SSUK) iiyesi de olan Demefimiz, bundan bciyle, riyelerinin yanr sra duyarl vatandaqlarrmrzla
birlikte gokuluslu sigara qirketlerinin iiretimden fiiketime, reklAmdan sponsorlula kadar her tiiili kanuna aykrrr ve etik olmayan
faaliyetlerini takip etmeyi ve ilgili mercilere bildirmeyi birincil g<irevleriirasrndaiayacaktrr.

TUTUN EKSPERLER| OENTEGi BULTENi

Tiitiin ve hitiin mamulleri piyasasrntn diizenlenmesinden, iqleyiginden ve her tiirhi denetiminden sorumlu tiim kiqi, kurum ve
kuruluqlarr g<ireve davet ed iyoruz. Saygrlarrmrzla.

.'ati:
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Mustafa SEYDIOGULLARI
Tiittin Eksperi
tutunce@hotmail.com

DUMANALTI

"...Istanbu1'a geldigimde iiniversite
hayatrmda da Necip FAZIL istanbul'da oldugu
igin gok yakrn olduk. Kayserilileri gok
severdi. Siirekli bir sigara igtilim olmadr ama
iiniversite gengli[i, iqte o genclik hevesiyle
sigara igtigim oldu. Ustat da igiyordu, etkisi
olmugtur. .." 29.08.2007, Star

AbdullahGUL
Drqiqleri Bakanr ve Baqbakan Yardrmcrsr

"...Sigarayr brrakmak igin birgok y<intem
dneriyorlar. Ama, bence esas ig beyinde
bitiyor. Beyninizin hazr olmasr gerekiyor.
Beyniniz hazrr olmadrfr siirece sigarayr
brrakmak miimki.in defil. Ben bir Mofolistan
gezisi srasrnda, Tiirkiye'deki meggalelerden
uzakta, beynimi 23 giin hazrrlama imkdnr
buldum... Moskova ile Mofiolistan arasrnda
yaklagrk 7 saatlikuEuq mesafesi var. 3,5 saat de
Ttirkiye'ye. Bir kere 10,5 saat otomatikman
sigara igmiyorsunuz. iqte bunlarr diigiiniirken,
'Ben bu sigarayr brrakrnm' deyip o anda
iizerimdeki paketleri, gakma[r Mofolistan'da
gcipe attrm. Qok qiikiiA 33,5 aydrr da iqmiyo-
rum. Yeni hayatrmdan gok memnunum..."
24.r2.2005

MuTatBAgESGiOGLU
Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanr

"...Ben giinde 4 milyon lira sigaraya para
veriyorum. Ayda 150 YTL ediyor. Bir igqiyle
oturup maa$1ndaki20 YTL artrq iginpazarhk
yapryorsunuz. Ben bunlan yapamadrm. Buna
uygun kiqi degildim. Beni mutlu eden bir hayat
de[iidi..." 1 0.08.2007, Sabah
AIevDEDEGiL
istanbul Milletvekili

"...iggimin hakkrm sa\.unan sendika baqkanr,
iiretici ve benim iggim kendi triti.inrinden
yaprlan iiriinti igmiyorsa, Samsun-Maltepe
iireten iqqinin cebinden bile yabancr sigara
grkryorsa yapacak fazla da bir gey yok..."
20.02.2007
FahTiARIKAN
TEKELGenelMiidiirii

"...Ornegin sigararun sa{hpa zararh,
oldufunu biliyoruz. Ama bir kigi
sigarayr brakrnca tansiyonu grkryor, 20
kilo ahyor, stresi gok artryorsa bence
igebilir. Ben puro igiyorum. Kendime
yasak koymadrgrm gibi hastalarrma da
yasak uygulamlyonrm. Sigara da benim
igin hayatrn steril olmayan krsmr.
Sigarayr brrakmrq ve hazmedememiqler
vardr. 4 yrl 62giin 1 I saat oldu diye size
rapor verirler. Ben yaklagrk 40 yrl iqtim
diyebilirim. Dcirt-beq kez brrakhm. Ug
sene igmedifim drinemler de oldu. Kilo
almadrm belki ama igmedigimde daha
gok sinirlendilimi, strese girdifiimi
gordiim. $imdi giinde 10 kiigrik puro
igiyorum. Sigara igmeyenlere grire
hastalanma, belki daha az yagama
riskim yiiksek. Bunu kabul ediyorum.
Amaben sigarayr hayatrn steril olmayan
yerine koydum. Bence o kadar salhkh
yaqamak da iyi delil. Sigara bana zevk
veriyor, igki de <iyle..." 14.08.2007,
Radikal
Prof. Dr. Hatil BAHCECiOGLU
GiizHekimi

"...Ttirkiye harika bir yer. Ugaktan iner
inmez bir Trirk milliyetgisi oluverdim.
'Sigara igmek yasak' tabelasrrun altrnda
siyah iiniformah bir adam sigara
hittiiniyordu. 'Burasr tam bana gdre bir
yer' diye diiqiindiim..." 06.08.2007,
Sabah
Prof.Dr. Norman STONE
ingiliz tarihgi

"...Altr ay rince driqerek bir yerlerimi
krrmayrp peg pe$e 'krnk' ameliyatlan
gegirmesem, bugiin ne mi yapryor
olacaktrm? 1- Yine elimde sigara
'keyfediyor'ya da'yok oluga' dogru, elde
sigara kogar adrm ilerliyor olacakttm.2-
Birileri benden, 'rahmetli gok sigara
igerdi; oliimii sigaradan oldu' diye s<iz

ediyor olacaktr. Pekiyi, 9u anda durum
nedir? Efendim, 40 yrldrr srirdrirdii[iim
'sigara keyfine' son verdim. Ttirkgesi;
sigarayr braktrm. Daha Tiirkgesi: -
Sigara beni 40 yrhn sonunda pes ettirdi.
Bir daha o meretle grireq tutmaya hiq
niyetim yok! Evet er,et... iyi ki kadere
inaruyorum ve iyi ki merdivenden diigiip
bir yerlerimi knmrqrm altr ay rince...
Hem tiimdre ulaqtrk bu siiregte
erkenden. Hem tiim<irden kurtulduk,
hem sigaradan. $imdi her qey daha
giizel... Kendimi'yeniden dogmuq gibi'
hissediyorum. .. " I 5.09.2005, Akgam

SakiTSUTER
Gazeteci,yazar

Not: gakir StiTER, akci{er kanserine
yenik dilqerek 27.08.2007 tarihinde
vefot exi.Allah Rahmet eylesin... M.S.

PORTRE

ORIIAN OZET
"TUTUN DEDE,

(t924-200r)

L7 Mafi 2001 tarihindeAnkara'da
yaprlan "TEKEL'in Ozelleqtirilmesi ve
Ttitiinciilii[iin Gelecegi" konulu panele
yurdumuzun ddrt bir yanmdan qogu
muhtar olmak iizere binlerce tiitfin
iireticisi katrlmrqfi.

TURK-ig'in dolup tagan 500 kiqilik
salonunda, sayrlan 20'yi bulan tiittincii
b6lgelerin milletvekilleri de toplantrya
katrlmrgtr.

Panelin y<ineticisi Orhan OZET idi.

Toplantrmn sonunda milletvekilleri
Orhan A$abey'e tebrik ve takdirlerini
sunuyorlardr.

O srrada bir milletvekilinin su sdzlerini
hatrrhyorum.

"...Ahmet Mete I$IKARA'ya'Deprem
Dede' diyorlar. Biz de bundan briyle size
'Tiitiin Dede' diyece[i2..."

"Tiitiin Dede" den qok qey 6[rendik.

ilkeli, onurlu ve mricadeleci tavrr
herkese omekti.

Bugtinlerde de olretileri ve hatrralarl
bizlere giig vermektedir.

Para ve makam ulruna onurlanm
yitirmiq grkarcrlann ve kabiliyetsizlerin
her alanda egemen olmaya baqladrgr
tilkemizde O, tiitiinciilerin "goban
yrldrzr" olmaya devam edecektir.

Kiqilili ve hatrasr karqrsmda saygr ile
egiliyorum.

Ruhu gad olsun.

Tiitiin diktim sokiildii
Yapraklan ddkiildii
Eller yanm dedikge
Benim boynum biikiildii.

Mu$aYiiresi

Ttittin gigek agryor
Yarim benden kagryor
Tiitiin harmam gelmig
Ah yiirefim acryor.

Bursa Yiiresi

I
I
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ANI
siGARAve KELEPQE

1988 qubatr Frankfuil'tan geliyoruz. O zamanlar ugaklarda sigara igmeyenler ile
igenlerin koltuklarr ayrrydr. Yeimize oturduk, "No smoking" sigara igilmez. Once
oturan biriyle igaretleqtik, elvah sigara igilmez yere dtiqmiigiiz diye... Biraz sonra
ugak havalandr,blz de koltulumuzdan kalktrk, tuvalete gidece!|2. Alman hostes
yarrm yamalak Tiirkgeyle uyardr:
"Ben sizin tuvalette ne yapacaltnrzt biliyorum!"
'Ne yapacak mrqrz?"
"Sigara igeceksiniz!"

_Sfnttt 
agtk brrakahm da gel bak!"

NEYSE Yeqilkoy'e indik, arabaya bindik. Aradan dcirt saate yaktnzaman gegmiq,
sigara igmemip iz, day anahm bakahm.
Rahmetli hamm sofrayr hazrrlamrg. Birden gdziimiiz televizyona takrldr, Saflrk
Bakam Biilent Akarcah konuguyor; "Sigaraya Hayrr!" kampanyasl baglamrg.

Qakmakla sigarayr grkanp masaya koyduk:
"Hamm, bu iq tamam!"
Giildii gegti, bu kaqrncr tamam!
O giin bugiin dudalrmrza sigara kdgrdr defmedi, brraktrlrmrzda giinde 3 paket
*M*altepe" igerdik.

ARADAN l9 yl gegti, gegenlerde kalbimizi aragtmrken doktog "Sigaramn tahribatr
h61A giiriiniiyor!" dedi.
Sigara diigmanhfrmrz bir kere daha giiqlendi.
Elli yrlhk karrmrzr, akcifer kanserinden kaybettik, altr yrl dnce yeni dolan sevgili
torunu Su'yu korumak igin sigarayr brrakmrgtr ama nafile...

Hasan PULUR, Milliyeto 11.08.2007

KITAP

SIGARANIN SALTANATI/Richard KLEIN
Qeviri: Tomris UYAR

Birinci baskrsr 1 995 yhnda yaplankitabnyazarr KIEIN, "Si gara, zararhdtr.
Bu yiizden keyif verir. Ne iyidir ne de giizel, yalnrzca saltatat kuracak giirkemdedir. . .

Sigarayr dven bir kitap yazmak, sigarayr brrakmak igin buldugum bir yiintemdi ve ige
yaradr. Sigarayr kesinlikle braktrm; o yiizden bu kitaba hem bir giizelleme hem bir aSrt
goziiyle bakabilirsiniz." diyor.

2003 yrhnda vefat eden kitabrn gevirmeni UYAR ise 1999 yrhnda sigara ve
kitap hakkrnda q<iyle diyor: ". . .Giinde iki paket igiyorum. 26 yagrndayken baqladrm ve
brrakmayr hig diiqrinmedim. Sigarayt brrakrsam rahatstz olurum. Benim bu konuda
gevirdigim kitap gok giizel ve akademik bir kitaptrr mesela. Sigaramn biiytisii iistiine,
insanlan nasrl etkiledili rizerine bir kitap. Ben bazrlan gibi yazmakla sigara igmek
arasrnda pozitif bir ba! oldufunu diiqiinmiiyorum. Ama daha berrak diigiinmemi
salhyor olabilir. Rahatsrzlk hissetmedim ama bu benim demir gibi ci$erlerim var
demek degil tabii. O zararlar gelene kadar brrakmayr diiqiinmem. Bir gey olacak diye
higbir qeyden vazgegmem. Yani ilerde baqrma saksr da diiqebilir, sigaradan q ok daha az
zar arhdr ama oldiiriir. . . "

Tiryaki olmasamz da, sigarayr, edebiyatrn ve sanatln iginden ewensel
dmekler ile en giizel anlatanbukitabr okumamzrtavsiye ediyorum.

r:,r,irx6x,itss

I
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Bilindigi izere, tiifiin iiretim ve ticaretinde, her donemde
en gok tartrgrlan konulann baqrnda iiretici tiitiinlerinin ahm-
satrm_yontemleri gelmigtir. Bu ycintemlerden de en gok
tartr$rlanr ise kugkusuz agtk aftffma yontemi olmugtur.
Yaprlan tartrqmalara bir nebzecik katkrda bulunmak
iimidiyle bu gahgma yaprlmrqtr.

Bu gahqmada, aqrk artrma yontemi; 31112002 tarih ve
4733 sayilr Kanun oncesi mevamttaki diizenlemeler,4T33
sayrlr Kanun dahil mer'i mevzuattayer alan dtizenlemeler,
yontemin iqlevsellili igin gerekli gartlar ve uygulamaya
gegememesinin nedenleri ile sonuglan, Avrupi nirdgi
(AB), Amerika Birleqik Devletlerindeki (ABD) geligmelJr
ve sonug olmak iizere beg baqhk altrnda ele almarak
delerlendirilmiqtir.
l. 47 33 sayilr Kanun iincesi me vzuattakidiizenlemeler

4733 sayh Kanun cincesi, tiittin tiretimi ve ticaretinin
diizenlendifi 10/611938 tarih ve 3437 sayth,915lt969 tarih
ve 1777 sayilr, 2815/1986 tarih ve 3291 sayilt, Kanunlarda
iiretici ttittinlerinin ahm-satrmr ile ilgili yei alanhiiktimler
kronolojik srraya gore aqalrda agrklanmrgtrr.

l.l3437 sayrh Kanunda; 50 nci maddesinde .,Tiitiin ekici
ve ahcrlan arasrnda ahm, satrm iktisat ve Giimriik ve
inhisarlar Vekillerince tespit edilecek ornele gore
inhisarlar idaresince bastinhp 5 kuruqa satrlacak
mukavelenamelerle yaprlr.,, qeklinde yer alan hiikiim
gerelince iiretici tiitiinlerinin ahm-satrmrn da vazth scizles_
me esa sr ongoriilmtiqfiir.

1.2 1177 sayilr Kanunda; "Tiitiin satrmr sdzn*smlrnr;,
baglrkh 2l inci maddesinde "Ekici ile ahcr arasrnnjl n*,rl
altm satrmr Tekel idaresi tarafindan bastlnlarak ri::rl,L*l

kargrhlrnda verilecek olan ve orneEi bu kanuna h, i,,r

numaralr yazit sdzleqmelerle yupilrr,' ve ,.Tiirt:-_ 
,,rrr,r

merkezleri" baghkh 28 inci maddesinde ..Tiiru: 
ririt

merkezleri kurulan yerlerde ekici tiitiinlerinir: * ul

sattmmm bu merkezlerde yaprlmasr zorunludur', 5ir_t^ Lrlr

yer alan hiikiimler gere[ince iiretici tiitiinlerinir ,: :rl

sattmrnda, yazrh sozlegeme esasl ve aqrk artrma \ , T ririllrl

birl ikte <ingori.i I miiqttir.
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. 1.1 1177 sayilr Kanunun 2|incimaddesini fiiru: L_,,,l

kaldrran 3291 sayh Kanunda ise; 17 inci madc: L

"Tiitiin ve tiitiin mamullerinin iiretimi, ithalatr ve s"
ekici ttittinlerinin borsalarda veva vazrh soz :,r
yaprlarak satrlabilmesine iliskin ,rr,ri u. esas_.r
Bakanlar Kurulunca tespit edilii." qeklinde yer alan l -r* ,

ile iiretici ttitiinlerinin, yazrh sozleqme 
".urrrrn 

,,-, ,

borsalarda da ahnrp satrlmasmr imkan verecek i: -

getirilmigtir
Fakat bu donemlerde 7111196I tarih 196 savrh :,

Ttittinleri Satrg Piyasalarmm Desteklenmesine Dui, Krl ,

hiikiimleri gerelince ttitiinde devlet nam ve herrr
destekleme ahmlanrun yaprlmasr nedeniyle bu r,6i:"l:
lerin. higbiri ringoriildiigii bigimde uygulamava 1.."
memiqtir.

1.4 4733 sayrh Kanun; ll77 ve 196 savrh Kanr-L,i
yiiriirltikten kaldrrmrg ve iiretici tiihinierinin ;. ,-
satrmmda yazrh scizleqeme esasl veya agrk artrrma o_:..:,
tizere iki yontemi bir aradaongormiigtiir,Anrlan Kanu:
bu konuda getirilen en onemli yenilik ise ttitiinde de"
nam ve hesabrna destekleme ahmlanrun kaldnlmasrd-:

2. 4733 sayrh Kanun dahil mer'i mevzuafta
.. yer alan diizenlemeler
Uretici ttitiinlerinin ahm-satrmr ; 47 33 sav rhKanunu:

ncr maddesinde, "Uretici ttitiinleri yazh sozlegme eii
veya agrk artrma yrintemiyle almr ve satrlr. ... \'a:
sozlegme yaprlarak iiretilen tiitiinler drsrnda kalan iire: :

ttitiinleri, agrk artrma merkezlerinde agrk artlr.-
yrintemiyle almr ve sattlrr.,, qeklinde diizenlenmigtir.

Soz konusu 6 ncr maddenin gerekgesinde ise 01... t[i:,
satrglanrun tiitiin tireticisi diler diinya iilkelerinde oldu:
gibi tiitiin satrq merkezlerinde ve agrk arhrma yiintem
ile yaprlmasr diizenlenmiqtir. Bu qekilde ttitiin iireticiler.:
iirettikleri tiitiinii serbest piyasa kurallarr gerefince
tiitiinlerin gergek de$erlerinin iizerinde satma inrli,rr
sa$lanmakta ve iireticilerin daha kaliteli iiriin iiretmelr:
teqvik edildigi gibi aynr zamanda yazrh siizlepme i-.
iiretirn esasr getirilmektedir.,' denilmektedir.

4733 Kanuu agrk artrrma yrintemini ongormekle birlikr:
usul ve esaslan konusunda higbir diizenlerne igermemekr;
olup, yontemin usul ve esaslarrmn belirlenmesi ecirevin,
Tiittin, Tiitiin Mamulleri ve Alkollii igkiler Fiyurur.
Diizenleme Kurumu'na (TApDK) vermigtir. Bu kapsamda"
ttitiin satrq merkezlerinin kurulmasr, igletilmesi, agik
arlffrna yonteminin usul ve esaslan TAPDK tarafrndan

rg
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belirlenerek 411212002 tarih ve 24956 sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanan Tiittin Uretimi, Uretici Tiitiinlerinin
Pazarlanmasr, ig ve Drq Ticareti, Denetimi ve Tiitiin
Eksperli[i ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkrndayonetmelik'te
hilkiim altrna almmr gtr.

Krsacasr, 4733 say:Irr Kanun; tiretici tiitiinlerinin aLm-
satrmmda "yaztlt sozleqme esast" ile o,aqrk 

art:irrlr,ta
yrintemini" birlikte ongormiiq olup, iiretici ve ahcryr bu iki
sistemden herhangi birini segme hususunda serbest
btrakmrgtrr. Buna karqrhk TApDK'ya, ahm-satrm
sistemlerinden herhangi birinin tercih edilmesi noktasmda
taraflar iizerinde zorlaylrl. veya krstas koyucu mahiyette
herhangi bir gorev ve yetki vermemigtir.
3. Yiintemin iglevsel hate getebilmesi igin gerekli garflar
ve uygulamaya gegememesinin nedenlerive sonuglarr

Agrk artrrma yonteminin iqlevsel hale gelebilmesi igin,
iireticilerin bu amaqla tiitiin iiretimi yapmasr, ahcr
tercihlerinin bu yonde olmasr, ttitiin satrg merkezlerinin
kurulmasr, igletilmesi ve ahcr talebi qrkmamasr veya
artrrmah safiglar neticesinde ahm-satrm gergeklegmedifi
igin iireticinin elinde kalan tiitiinleri miiclahil fiyattan satrn
alacak bir miidahil kurumun hayata gegirilmesi
gerekmektedir.

Buna karqrhk arulan 4733 sayir Kanunun yiirtirliile
girdigi 2002 ylndan2006 iiriin yrhna kadarki drjneme iit
veriler incelendifinde,
o iireticiden alman srizlegme fazlasr ve drgr tiitiin tiretim
bildirimlerinin incelenmesi neticesinde, iireticinin agrk
artffma yrintemi ile pazarlamak izere ttittin iiretimi
yapmadrlr beyan edilen iiretimin tamamrnrn yazir
sozlegme kapsamrnda sozlegmeden fazla iiretilmiq ve ahcrsr
tarafindan satrn almmayan tiitiinler oldufu,
r amlan Yonetmelilin 13 iincii maddesinde sayrlan sivil
toplum orgiitlerinin ttittin satrq merkezi kurmak iizere
TAPDK'ya herhangi bir miiracaatta bulunmadrfr,
e alrcrlann, siparig aldrklarr miktann tamamtm yazth
s<izlegme esasr ile karqrlama cihetine gittili,
. miidahil kurum kurulmasr dahil, 4733 saythKanunda agrk
artrrma yontemini tegvik edici herhangi yeni bir di.izenleme
yaprlmadr!r,
belirlenmigtir. Neticede, agrk artrrma y<intemi anrlan
Kanunda ongortildiilti gekliyle uygulanmaya gegeme-
miqtir.

Agrk artrrma yontemi uygulamaya gegemeyince, yazrh
srizleqme kapsammda sozleqmeden fazla iiretilmiq ve ahcrsr
tmafindan satrn ahnmayan iiretici fiitiinlerinin pazar
lanmasr problemi ortaya grkmrqtrr. Bu ttitiinlerin
pazarlanmasr ve iireticilerin ma[dur olmamasr igin
TAPDK, agrk artrrma yontemi igindJgoztim yollarr araml$
ve neticede agrk artrma yonteminin farkh bir uygulamasr
olan Katalola Dayah Agrk Artrrma yontemini uygulamaya
koyarak, tiittinlerin pazarlanmasrm sa[lamrqtir. Fakat
yeterli ahcr talebi grkmamamsr nedeniyle iiretici tarafindan
sozleqme fazlasr veya drqr iiretim olarak beyan edilen
tiitiinlerin tamamrnrn ahm-satrmr gergeklegmemiqtir.

Krsacasr, bugiinkii qartlarda, bu dort konudan ilk iigii
olan; bu amagla ttitiin iiretimi yaprlmasr, aqrk artrrma

yontemi ile tiittin alma hususunda istekli olunmasr, tiitiin
safiq merkezlerinin kurulmasr ve igletilmesi hususlarr
srrasryla tireticiler, ahcrlar ve sivil toplum orgtitlerine ait
olup, drirdiincti unsur olan miidahil kurumun kurulmasr
ve faaliyete gegirilmesi igin yeni bir yasal diizenlemeye
ihtiyag vardrr. Ydntemin hayata gegirilmesi noktasrnda
TAPDK'ya diiqen gorev ise; kanunlarda verilen yetki
gergevesinde agrk arttma y<inteminin usul ve esaslanmn
belirlenmesi, yayrmr, iqin nezareti, denetimi ve ahm-
satrmlann tescilinden olugmaktadrr.
4. Avrupa Birlifi ve Amerika Birlegik Devleflerinde ki
geliEmeler

AB miiktesebatrnda, agrk artrma y<intemi ile ilgili
herhangi bir diizenleme yer almamaktadrr. AB'de tireiici
tiitiinlerinin ahm-satrmmda "yazrlt sozleqme esasl"
uygulanmakla birlikte, ekim sozlegmeleri mezat sistemi
ile piyasa gartlannda fiyat olugumu, iireticiye iiretim kotasr
tahsisi, etkin ve yaygm bir iiretici rirgiitlenmesinin
tamamlanmasr ile yontem gtiglendirilmiqtir. Bunun
yanmda iireticinin sozleqme fazlasr olarak iirettifi ttitiinler,
ahcrsr tarafindan istenirse satm ahnmakta, herhangi bir
talebi olmadrlr takdirde ise tireticinin elinde kalmaktadrr.
Aynca, tireticiye prim <idemesi sozlegmede yazir miktar
ile srrurlr yaprlmakta olup, fazla iirettili miktar iqin
herhangi prim odemesi yaprlmamaktadr.
ABD'de ise yaprlan mevzuat deligiklikleri ile son yrllarda

agrk artrrma yrintemindenyazrhsozleqme esasrna bir gegiq
yaqanmalla oldu[u ve bu ballamda da yazir sozlegme
esasmm giderek yaygrnlaqtr[r gozlemlenmektedir.
5. Sonug

4733 say:Irr Kanun cincesi, ttitiin iiretimi ve ticaretinin
diizenlendili 3437, ll77 ve 3291 sayth Kanunlarda,
iiretici tiitiinlerinin ahm-satrmrnda agrk artrma
yrinteminin uygulanmasr ringririilmiig olmakla birlikte,
iistte izah edilen nedenlerden dolayr iglevsel hale
gelemedili belirlenmigtir.

Bunun yarunda, 4733 sayir Kanunun yiiriirliige girdigi
2002 yl/'ndan bugiine degin gergekleqen veriler iie
sonuglar dikkate ahndrfrnda;
o 4733 sayrh Kanunun iki yontemi bir arada ongormesi,
tercih noktasrndan herhangi bir oncelik tammamasr,
. uzun yrllar destekleme ahmlarr kapsamrnda tiittin tiretimi
yapan iireticilerin; belli bir garanti igeren yazh scizlegme
esasr yerine higbir garantiigermeyen agrk artrrma yontemi
ile satrlmak iizere iiretim yapmamasl,
o arulan Yonetmelilin 13 iincii maddesinde ttittin satrg
merkezi kuracak ve igletecek ttizel kigiler arasmda saydan
Ziraat Odalarr ve Ttittin Tanm Satrg Kooperatifi gibi sivil
toplum orgtitlerinin; bu iq igin yeterli imkanlara sahip
olmamasr ile birlikte safig merkezi lcurma yontinde
TAPDK'ya herhangi bir miiracaatlanrun bulunmamasr.
o ahcilann; o'tiitiin mamulti imalatgrsr firmalann,, talebi ve
diinyada giderek gok onemi artmal<ta olan ..iyi Tanm
Uygulamalan" kapsamrnda daha salhkh hammaddede
temini igin ttittin iireticilerine yonelik elitim ve rezidii
analizleri yapmalanmn zorunluluk arz etmesi nedeniyle
yazrh sozleqme esasrnr tercih etmesi.

lllitl,i,,:11iil:
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ffif;fiffil,i il1:::t{.1,yan tiirtinreri satrn atacak,
Tl,o:|tl ky"mun bulunmamasr,
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Etkin bir dinleyici; iletilmekte olan mesair anlamaya
gahgrr. Iletilmekte olan mesajr anlar. iletilmekte olan mesaj
karqrsrndaki tepkilerini belli eder.
Dinleme Tiirleri:
Goriiniigte dinlemek (Grizlerle temas kurulup diigiincelerin
bagka yerde olmasr);Segerek dinlemek 

-(igine 
geleni

dinlemek gelmeyeni dinlememek); Savunucu din'ieyici
(Siirekli sawnarak dinleme); Tuzak kurucu dinlevici
(Konuqmacryr srkrqtrrarak dinleme); yiizeysel dinlevici
(Konularr sadece ytizeysel dinlemek, detavrnr
dinlememek).
Etkili Dinleme Nasrl Olur?
Tarafsz olarak dinleyin. Konuya, olaya konsantre olun.
Yargrlamayrn. Gerekirse not alm. Scjzel olmavan iletisimi
de dikkate ahn. Fiziksel olarak rahat bir konumda oiun.
Salunmayagegmeyin.
Iletigimde Etkinlifi Arttrrmak igin Asla yaprlmamasr
Gerekenler: iddialagmayrn. Karqrnrzdakinin soztinii
kesmeyin. Karqrmzdaki kiqi konugurken bagka geyle

Tesgut olmaym. Hemen sonuca vannaym. Kargm vdakinin
duygulannrn etkisinde kalmaym.
Konugmacr olarak dikkat etmemiz gereken hususlar :
10 dakikahk konugma siiresince dikkit maksimum 1 2
dakikadrr. Konuqma hrzr deligtirilebilir. Soru sorulabilir.
Srkrlmak hakkmz yok. Fikiruyuqmazhlr olsa da birbirinizi
anlayana kadar sabredin. Sizde veya karqrmzdakinde
Kavrama- eksikligi olsa bile birbirinizin ne soyledilini
anlayana kadar konugmayr siirdiirmeye gayret edin.
EtkiniletipimKurma

\uzynze iletiqimde Bir Mesajrn yerine Ulagmasmrn Ug
Yoluvardr:
Sciylerken kullandr[rnrz kelimeler ..Mesain o/o 7'sini
oluqturur."
Nasrl soyledipiniz ses tonunuz farkh kelime ler e yaplrlprnrz
deligikvurgular

:"^:i"lrT ytiksekligi ve konuqma hrzrntz ,,Mesajrnrzrn o/o

38'iniolugturur."
Beden dili ynzifadesi durugunuz gozle iletiqim,,Mesajrn
% 55'iniolusturur."
Ytizyiize iletiqimin BaEarrh Olabilmesi igin : Gayret ve
gaba sarf etmek; Dikkat etmek; Her iki tarufindiyalo'gtarzt;
5l;iliEini ortaya koymak; Kendinizi tanrmak; kendi
fikirlerinizi / duygulanmzr agrklamak onemli olmaktadrr.
Etkin ileti$im kurmak igin; birlikte cdztim aravln.
Viicut Lisanrnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

9911. iletiqim;(Konugurken karqmrzdaki kigiye bakrn.
Gozlerinin igine defil ama ona bakrn)
Yakrnhk (Fiziksel yakrnhk;; konuqurken karqrnrzdaki

kiqiye olan mesafe nizkarqnrzdakini tedirgin etmemeli.
Duruq (Baqrm sallamak: Onay), (Kollair kawgturmak:

Sanunma), (Srk srk saate bakmak: Srkrntr), ifadesi olarak
algrlanrr.
Yiiz ifadesi; (Ytiztintizde olumlu bir ifade olsun. srkrnfih.

sinirli, yiz ifadeleri karqrnrzdakini tedirgin eder.)

. Ses tonu; Kendine giivenen bir ses tonu ile konugun. Ama
karqrnrzdakini aqa[rlarcasrna tepeden bir ses tonu
segmeyin. Konugma biqiminiz kargmrzdakine siiven

versin. Ses (hrmm, hr hr, : konuqmaya devam), ($eyyy,
aaa : Giivensizlik) olarak algrlarur.
Aktif, Dofru Dinlemeyi Ozeflersek
Kargrnrzdakinin srjziinti bitirmesini bekleyin, kesinlikle
16.rynY kesmeyin. Dinlerken kargrnrzdakine dolru bakrn.
Dinlerken kesinlikle bir ig ile u[raqmayrn! Biifiin
davramglarrruzla kargmrzdakine, onu dinlemeye onem
verdifinizi ve o anda en cinemli isinizin onu dinlemek
oldulunu hissettirin. Kargrnrzdakinin nasrl anlathEmdan
gok, ne anlattr[ma onem verin. Konusma bo=wnca
kargrnrzdakini anladrIrnrzr gosteren hareketler yuprn.
Zaman zaman tekrar yapm. (geri besleme). Sud"ce
duymak istediklerinizi duymayrn. Anlamadr! rnrz zaman
y9rum yapmaym. Kargrnrzdakine goriiqleri ve verdi[i
bilgiler igin tegekkiir edin
Etkili Konuqma Yapmak igin
Do[ru lurgulamalar yapm. Diiqdnme payr sozciik_

lerinizden kagmm. Sesinizi do!ru kullanrn. Argo ve
magazin sozciiklerden kagmrn. yanhq yerlegmig soziiikler
kullanmayrn ve hece atlamalan yapmaym.
Beden Dilinizi Etkin Kullanm
Yininizde olumlu bir ifade olsun. Gozlerinizikargrruz_

dakinden kagilmaym. Ona do!ru bakrn. B aqmrzr dik tutun.
Bedeniniz e$ik, kambur olmasrn. Omuzlar geride,
kabadayr durugundan sakmrn. Ellerinizi, kollarrmzr sabii
tutmaym. Hareketli olun. Kollanruzr oniiniize kar,uqtu_
rmaym. Bir yere yaslanrp yatar gibi durmaym. Rahatsrz
edici veya dikkat dalrtrcr tiklerinize ve ahskanhklarrnrza
hakim olun. Karqmzdakiyle aranrzdaki mesafe onu
rahatlatacak bir mesafe olsun. Drq goriintimiiz prrl p:r:rl
olsun.

Bi.itiin bu hususlara dikkat etmeniz halinde gtinliik
hayatnrzda daha bir saygr goren yaprya ve deligmez
dostluklarakavugaca!rnrza inanlyorum. 

-
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TALEBiTUfiZVAR
Tiitiin, krrag topraklarda susuz ve gribresiz tiretilen, fakir insanlann umut iiriintidiir. 400 yrl cjnce bu

topraklara atiantohum, bu gtin tiim diinyada TURK TUTTINU olarak amlmaktadr. Trirk Tiitiinri, Anadolu
giftgisinin elinde sabrrla iqlenmiq, nefaseti, kokusu ve harmanlan rslah eden <izellikleri ile diinya piyasalannda
en aranan ttiriidiir. Yine bu nedenle her yrl 500 milyon dolarhk Tiirk tiittinii ibrag edilir.

Ancak, milyonlarrn gegimini temin ettifi, diinyada sriz sahibi oldu!'umuz tiit'iilimiiz, yllardr g6hretine
uygun politikalarla ytinetilememig, once ekonomiye ytik olarak gristerihnig sonra da IMF politikalarr ile yok
olma noktasrna getirilmiqtir.

2002 y:dnda grkanlan ftihin yasasr ile dayatrlan sozlegmeli tiretim modeli, ttittin tireticisini gok uluslu
qirketlerin "amelesi" durumuna getirmigtir. Qiftgi lehine olan agrk artrmah satrq y<intemi yasada yer almasma
ralmen hi gbir zaman uy gilamay akonulmamr qtrr.

Sdzlegmeli iiretim uygulamasr qirketlerin karlarrnakar katarken, giftgilere higbir kazanggetirmemekte,
aksine daha fazla gahqmasr istenmektedir.

Baqta ABD ve AB olmak izete geliqmig Batr tilkeleri, kendi topraklarrnda tiretilen ttittinler igin ttittin
bedelini de agan oranlarda ekonomik destek sallarken (Orne[in; komqumuzyunanistan,da kilo bagrna verilen
ptimT YTL'ye kadar grkmaktadrr.) yeni yasa ile iilkemizde tiitiine destek kaldnlmrgtrr. Trirk tiitiinctisii kendi
kaderiyle baq baqa brrakrlmrqtr.

Trittine verilen fiyatlar iiretim maliyetlerini kargrlamakt anuzaktr.Bir yrl emek harcayrp 1 ton hittin rireten
bir aile, ortalama 5,5 YTL/kg fryattan 5.500 YTL briit gelir elde etmektedir. Tarla kirasr, toprak igleme,
llaqlama, nakliye, iqqilik ve daha pek gok gider hesaplandr$rnda tiittin iireticisinin yrllk kazancraile olarak
1.O00YTL'nin de altma inmektedir.

Bu gelir dizeyi ile bir ailenin yagama gansr yoktur ve ganlar artrk Trirk Ttitiinti igin galmaya baglamrgtrr.
2006 yrlrnda Trirkiye ttitiin iiretimi I962'denbu yana ilk kez 100 bin ton'un alttnainmigtir. Aynr yrl igerisinde
ihraq edilen ttihin miktarr ise 128 bin ton'dur. Bu rakamlann igaret ettili tek gergek qudur; siirdiiriilebilir iiretim
ve ihrag politikalarr igin mutlak suretle tiittin sektririinde TEKEL gibi devletin mtidahil oldulu bir kuruluga
ihtivag vardr. zira goritnen o ki; TURK qirrqisi TUTUN unBrivriuoEN yAZGEeMEKTE;
DlrNYACACrNtu, MARKAUnITNUvTUz tuttrN, TOpRAKLARIMIZI TERK ETMEKTEDIR.

Unutulmamahdrr ki; tiitiin tiretimini brrakacalrmrz arazilerde tiretilecek alternatif bir iiriin yoktur. Bu
topraklann iglenmemesi erozyona neden olacak, iilkemizin yeniden yaratrlamayan en rinemli kaynalr, tanm
dtgma siirtiklenecektir. Ayrrca her biri 20-30 milyon $ delerinde olan ve sayrlan l0,u bulan hitiin isleme
tesisleri attl ve iqlevsiz kalacak, buralarda gahqan iggiler, emekgiler igsizler ordusuna katrlacaktrr.

Bankalarrn ve qirketlerin kurtarrlmasr igin milyarlarca dolann harcanmasrna alkrg tutan bir avug piyasacr
ekonomistin sesine kulak veren iktidarlar hitrin tireticisinin, sektcirde gahgan iqginin, miihendisin krsaca a1n
terini ekme[e ddniigtiiren milyonlann sesini duymak zorundadr.

-4
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Sekt<ire kargr bu ilgisizligin devamr halinde gelecek yrllarda bu ihracat yapiamayacak, net
durumuna gelinecektir' Bir yandan drq ticaret agrfr kapatrlmah derken di[er yand an agr*r
politikala'n izlenmesini anlamak mtimk{in deEildir.

Yurdun dcirt bir yciresindeki yatnmlarr ile krrsal alanlarntek sanayi kurulugu olarak yrllarcaAnadolu

i :1-1ti11-':::tt::-:sine, 
toplumun ealdaq uygarhk ytiminde ilerlemesine katkrda bulunmus TEKELparsa

parqa yok edilmektedir' Saytstz kez kurumlar vergisi rekortmenleri arasmda yer almrg, 50 binden fazla iqgigaltgtrmtg, aileleri ile birlikte milyonlan aqan ttittin iireticisinin sigortasr, umudu, zor gr.inlerinin dostu olan
TEKEL <izellegtirme kapsammda he r ginbirazdaha eritilmektedir.

TEKEL' ozelleqtirme kapsammda eli kolu balh tutulup, yatrnmlan engellenirken gok uluslu girketler 12
milyar dolarhk piyasanrn Yo62 sine sahip olmuqlardrr. ortada kalan yo3g,likTEKEL payr sigara tr<istlerinin
iqtahrm kabartmaya devam etmektedir. Ancak izlenenpolitikalar bu payrn da bedelsiz olarak yabancr sigaragirketlerinin eline gegecelini gostermektedir.

oysa az gelfumig ytirelerimizdeki fabrikalanmn yarutipristihdam ve ekonomik canhhkla; satm aldrlrttihinleri ile hiftinciimiize safladrlr ya$am gi.ivencesi ile; kamuy a al<tardrpr kaynakla'yla; sekt.rdeki
yabancrlaqmamtq, tek ulusal iiretici konumuyla; en onemlisi toplumumuzun sa!1!rnr hige sayan pazarlama
politikalanna ralbet etmeyen, sorumlu iiretici srfatryla; TEKEL'i defil <izellegtirmek, giiglendirerek ayakta
tutmak' izlenecek en aktlcr ve toplumsal grkarlarrmr za enuygunpolitika olacaktrr. Bu gergekler rgrlrnda;

niz rtiruNcurnn; unnrici, i$qi, MuHENDis, KTsACATUM sEKToR qALrgANLARr,
UnnrnN niz,KAzANAN Ur,rnrvriz .LMAST iqiNr

siyasi pARrilnniMiztnN 
;,

o TEKEL sigara fabrikalanmn <izellegtirilmeyecefini,,
o TEKEL'in politik etkilerden uzak, ozerkbir kuruluq olarak yeniden yaprlandrrrlacalmr,
o Fabrikalardaki iggi, memur ttim emekgilere onurlu bir yaqam siirdrirme imkanr tanryaca$rm,
o Tiittin tireticisine destek olacalmt, yabanugirketlerin grkarlarrna teslim etmeyecegini,
o Stizle$meli iiretimin bugiinlci haline son verece$ini, giftgi lehine olmak izereeksik avakla'
tamamlayacalrm,

o ihtiyag duyulan ttitiin geqitlerinin planh tiretiminin siirdiinilecefini,
o ureticinin orgritlenmesi rinrindeki engelleri kaldr'p, destek olacalrm,

' Piyasadaki sahte ve kagak sigara ile miicadere edece[ini,
t sigaraya baglama yagml 9-I}'akadar indiren yabanusigara girketlerinin yasaya aykrrr ve pervasz
reklam ve tarutrm faaliyetlerine dur diyeceSini,

ithalatqr

briyiiten

o 4733 sayrh Kanunun Ttirk tiitiin i.ireticisini ve sektdr gahganrnr gozeten bir anlayrgla yeniden ele
almacalmr,

o Sektorde vergi dtzenlemelerinin Ttirk tritrincriltigri lehine yaprlacafrnr,
halka net olarak agrklamalannr talep ediyor ve bu agrklamalarrn da takipgisi olaca[rmrzr

kamuoyuna saygl ile duyuruyoruz.

rUrUN EKSPERLnni nnnxnci TEK GrDA - i5 SnNnirasr
Not:18.07.2007 Tarihinde cUMHURiyET Gazetesinde tam sayfa olarak yayrnlanmrstrr.
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MUDURLUGU'NE

Bilindili izere Tanmsal Yayrm ve Danrgmanhk
Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair Yrinetmelik"
08.09.2006 tarih ve 26283 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanarak yiiriirliile girmiqtir. Buna balh olarak
Tarrm B akanh[rn nT 6.A2.2007 tarih ve B. 1 2. O.HM. -
0 .02. I 4 5 I 07 -7 Olur' lan ile iki adet uygulama esasr

.l-"Tanmsal Yayrm Ve Danrqmanhk Hizmetleri
Uygulama Esaslan" tanmsal damgmanhk hizmeti
verecek kiqi ve kuruluqlarrn gahgma usul rre esaslannr
belirlerken,

2- "Tarrmsal Yayrm Ve Damgmanhk E[itimi
Hizmetleri Uygulama Esaslarr" tanrnsal yaytm ve
danrgmanhk egitimi dtizenleme yetkisi veriimesine ve
sertifika elitimlerine iligkin esaslarr belirlenmigtir..

Buyonetmeliklerle;

Tanmsal damgmankk hizmeti sunacak kigilerin
mesleklerinin gerektirdigi niteliklere kal'uqturulmasr
ve boylece hizmetin kalitesinin artrrlmasr amacryla
Tanmsal Yayrm ve Damqmanhk Efitim Merkezleri
olugturuldu. Bu merkezlerde yaprlan elitimlerde
baqarrh olan kiqiler darugman ve yayrmcr sertifikasr
alarak bn hizmetleri vermeye hak kazanmaya
baqladrlar.

Qiftgiye bilgi sunan btittin kiqi ve kuruluqlar
kayrt altrna ahnarak yetkili olmayan kigileriri
danrpmanhk hizmeti sunmalarr engellenecektir.

Ayrrca sistemde yer alacak biittin kiqi ve
kuruluglar izlenecek, de[erlendirilecek ve denetlen-
ecektir.

Ytinetmelifin getirdifi rinemli bir yenilik ise

tarrmsal danrgmanhk hizmeti alan giftgi
desteklenmesi olacaktr. Brivlece ciftcileri
tarrmsal danrgmanhk hizmeti almalan igin teqt
edileceklerdir.

Kamuda yada kamu drgrnda gahqan Meslsrri
taglarrmrz halen yiiriirliikte bulunan kanun
y<inetmeliklerden aldrlr yetki do[rultusunda
yayrmcrhk ve tanmsal danrqmanhk hizmetini bi
koy gezilerinde, ttittin tiretim ve ahm noktal
i.iretici ile do!rudan goriiqerek fiilen yiini
tedirler.

Meslektagl arrmrzrn bu gahgmalannda, ka
tiittin yetigtiriciligi yanr srra yanhq kim
miic ade 1 e nedeniyl e ihr ac atta kar qrmrza g rkan
etkisinin bertaraf edilmesiyle ilgili olarak da,
yaylm ve damgmanhk hizmetleri ozel <inem
etmektedir.

Bundan bdyle TEKELA.$ 'nin tiitiin iireticis
kendi personeli yoluyla tarrmsal yayrm ve tanrnsut

danrgmanhk hizmeti vermesinin hukuki zer,::t:l

kalmayacalrndan brinyesinde gahqan Trl::i;l
Teknolojisi Miihendislerini bir planlama dahiliniru
soz konusu sertifika esitimi aldrrmalarr gerekecekur

Bu itibarla meslektaglarrmrzrn bu elitime katrlan,
sertifika almalarr gerekmektedir. Bu ballamda Ta:r:l
Bakanhfr Teqkilatlanma ve Destekleme Ger"..

Miidiirltigii bi.inyesinde stirdtirdiifiimi.iz gah9ma r

meslektaglarrmrzrnbu e[itimlere katrlabileceli hu; -

sunda mutabakata vanlmrgtr.
Bu konuda Tegkilatlanma ve Destekleme Ger,,

Miidtirlti[ti ilgili Daire Baqkanhlr ile Dernek ola::"
gori.iqiilmrig ve TEKEL A:$ nin e$itim alma.:'
istedigi personelin listesi ile Tegkilatlanma
Destekleme Genel Mridtirli.igtine mtiraca?t etr,r
gerektili goriigi.i ahnmrqtrr.

Aynca bir iqverene bafh olarak tehlikeli, ylpra:
alanlar da gahqan personele fi ili hizmet si.irelerin o

olarak her yrl fiili hizmet sriresi zammr uygul.
maktadrr.

Ozellikle Yaprak Ttittin depolarrnda IlaEla:
iglerinde goreviendirilen rreslektaglarrmzm da
kapsamda gorev yaptrklanndan fiili hizmet zar'
uygulamasmdan yararlanmalan gerekmektedir.

Meslektaql arrmrzrn soz konusu sertifi kayr ala :
meleri igin gerekli giriqimin yaprimasr, aynca -

hizlmet zammr konusunun de[erlendirilmesi hu"
sunda;

Bilgilerinizi ve gerelini arz edeiz.

rUrUN EKSPERLEnI lnnnrc
YONnTivTKURULU
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ctiuntir
MtisrE$ARLIGrx.q,

Giimriik Miistegarhfmm gorev alanlannr diizenleyen
4458 sayrh Yasa ve bu Yasaya gore grkartrlan "Giimriik
Yonetmeli!i"nin ithalat, ihracat ve transit rejimi
boliimlerindeki en onemli hususun "eqyanrn muayenesi"
agamasl oldu$u ifade edilmektedir.

Giimrtik Tegkilatr'nda e$yanm muayene edilmesinde
kariyer personel "muayene memuru" olarak belidenmiqtir.
Muayene memurlanrun gorev ve gahqma usulleri Giimrtik
Yonetmelifi'nde aynntrlan ile diizenlenmiq olmasma
ra[men flkemize girig ve grkrq yapan tiitiin ve ttittin
mamullerinin muayenesi igin giimriiklerde kariyer personel
bulunmamaktadrr.

Tiittin ve tiiti.in mamullerinin muayenesinin diler
giimriik egyasrnrn muayenesinden farkhhlr, Giimriik
Miistegarhlr btinyesinde tiitiin eksperlerinin neden
gahgmasr gerektilini agrk bir qekilde izah etmektedir
Giimriiklfl sahada Tiittin Teknolojisi Mtihendislerince
yaprlan tiittin ve tiitiin mamullerinin muayenesiyle
oncelikle e$yanm mengei tespit edilmektedir. Bu gorev,
yetki ve sorumlulu[un sadece Tiitiin Teknolojisi
Miihendisleri tarafindan yerine getirilecefi hususu, 4733
sayrh Yasanm 6 ncr maddesi son fikrasmda agrkga ifade
edilmektedir. ithal edilen tiitiin ve tiitiin mamullerinin
iqlemlerinde de firmamn beyaruna uygunlufunu teknik bir
konu oldufu igin Tiitiin Teknolojisi Miihendisleri
marifetiyle tespit edilebilmektedir. Orne[in, tiitiin ve tiitiin
mamullerinin menqeine veya parli bilgilerine iliqkin
diizenlenen "ekspertiz raporu" halen TAPDK'nln
biinyesindeki Tiittin Teknolojisi Miihendisleri (sektor
uzmanr) tarafindan yerine getirilmektedir.

Aynr qekilde iilkemizin colrafi konumu gerefi onemli
bir transit noktasr oluqu, Gtimriiklerimizin her yoniiyle
donanrmh ve tetikte olmasrm zorunlu krlmaktadrr. Nitekim,
Edime, istanbul, Izmir, Mersin, Habur, Giirbulak Giimdik
Bagmiidiirliilii bolgelerinde yo[un bir tritiin ve tiitiin
mamulii transiti (giriq- grkrqr) gergekleqmektedir. Bu
bolgelerdeki giimriik kaprlarmdan giren ve grkan tiitiin ve
tiitiin mamullerinin sadece kap adedi ve kilosu iizerinden
muayenesi yaprlmakta, "eqyanrn mahiyeti"nin tespiti
yaprlamamaktadrr. Uluslararasr antlaqmalara konu transit
rejiminde, aksamaya neden olmak tazminat hususunu
dolurdufundan, Giimriik Teqkilatr detayh incelemeyi
ancak bir ihbar oldu[unda yapabilmektedir. Oysa ki soz
konusu giimriik alanlannda Ttitiin Teknoloj isi Miihendisi
bulunmasr durumunda, bu e$yanln beyana uyup
uymadtfrnrn, giren eqya ile grkan eqyanm aynr olup

olmadrlmm tespiti en seri ve sa[hkh bir biEimde mi.imkiin
olabilecektir. Ashnda bu husus, 7 11012006 tarihli ve 26312
sayrlr Resmi Gazete'de 2006129 sayh Bagbakanhk
Genelgesi ekinde yayrmlanan "ULUSAL TUTUN
KONTROL PROGRAMI"nda (UTKP) agrkga yer alan
stratejik bir gorev tanrmrdr. UTKP'nin o'Yasadrgr

Ticaret" boltimiiniin Stratejiler baqh!rnrn 4 iincii
maddesinde "Transit rejime tabi olan tiitiin mamulleri ile
ilgili denetimlerin nitelilinin ve nicelilinin yiikseltilmesi"
qeklinde ifade edilen bu stratejik gorevle ilgili olarak
Giimriik Miisteqarhlr ile TAPDKyetkili krhnmrqtrr.

Bu arada, konumuzla ilgisi agrsrndan Tiirkiye'nin
siyasi smrlan igerisinde olmakla birlikte giimriiklii saha
drgrnda deferlendirilen "Giimriik Hat.tr Drqr Eqya Satrq
Ma$azalarf'ndan yani halk tabiri ile "free-shop"lardan da
bahsetmek gerekmektedir. Vergi avantajmr kullanarak
safig yapan bt ma$azalarrn bazen yasadrqr ticarete
kangttklan, bu yiizden de yakrn zamanda bir krsmmm
Giimriik Miisteqarh[r tarafindan sozleqmelerinin fesh
edilerek kapatrldrklarr bilinmektedir. Siirekli denetim
uygulamalannln esas oldulu free-shoplarda tiitiin ve tiitiin
mamullerinin satrg hacmi onemli bir yer tutmaktadrr. Bu
mapazalara yonelik olarak Giimriik miifettiqleri ve
kontrolorlerince yaprlacak yasadrqr ticareti rinleyici -rutin
veya ola[aniistii- denetimler, Tiittin Teknoloj isi Mtihen-
dislerinden teknik destek almmasr halinde daha etkin, hrzh
ve salhkh bir qekilde gergekleqtirilmig olacaktrr. Ttittin ve
ttitiin mamullerine iligkin ekspeftiz ve muayenelerin Tiitiin
Teknolojisi Miihendislerince mahallinde ve arunda
yaprlmasr sayesinde bu konuda uzman olmayan personelin
teknik agrdan aldatrlmasrna yonelik girigimler de onlenmig
olacaktr.

311312007 tarihli 26479 sayrh Resmi Gazete'de
yaytmlanarak yiirtirlti[e giren 5607 sayrh yeni "Kagak-
grhkla Miicadele Kanunu"nun "Yolcu beraberinde
getirilen kagak eqya" baghkh 6 ncr maddesinin (3) ve (a)
iincii fikralannda ifade edilen Giimriife terk edilmiq
sayrlan e$yanln (tiitiin ve tiitiin mamullerinin) bog yere
muhafazasrna ve devlete yiik olmasrna meydan vermeden
Tiitiin Teknolojisi Mtihendislerince yerinde muayene ile
ne olaca$ma karar verilmesi, Giimrtik Teqkilatma yer,
zamanve iq yi.ikii agrsrndan fayda saflayacaktrr.

5607 sayrh Kagakgrhkla Miicadele Kanunu, 3 ve 4
iincii maddeleri ile sug tegkil eden egyanrn (tiitiin ve tiitiin
mamullerinin) dava agamasmda Giimriik Miidiirliiklerinin
miidahil olmasr hususunu 18 inci madde ile esas krlmrqtrr.
Hem dava agamasmda kagak e$yantn tespitinde, hem de
tasfiye aqamasrnda gerekli eksperliz iqleminin yaprlma-
srnda Giimriik Teqkilafl bi.inyesinde gorevlendirilecek
Ttitiin Teknoloj i si Miihendi slerinin yaprlan iqin salhlrna
ve siirecinin hrzlanmasrna katkrda bulunacaklan asikardrr.

Tiim bu delerlendirmeler rqrlrnda, ihliyaca cevap 
l

verecek sayrda Ttitiin Teknoloj isi Miihendisinin Gi.imrtik
Miistegarhfr'nda gorevlendirilmeleri kamu yaran agrsm- 
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,,qoKULUsr,u sic.q.na $inrnrrnnirvi
rUnrivn cuntrunivnri unvr,nriNiN xauuNLARrNA uyMAyA ve

uUnUsr oLMAYA DAVET nuiyoRuz!"

23 Mayrs 2007 tarihinde yaptrlrmz "Qokuluslu Sigara $irketlerinin Kanuna Aykrrr ve Etik Olmayan Si: ,

ve Organizasyonlarr Onlenmelidir" baghkh basm agrklamamrzln son boltimiinde, "...Sigara ve Salhk Li:
Komitesi (SSUK) iiyesi de olan Dernelimiz, bundan boyle, i.iyelerinin yanl sra duyarh vatandaglanmrzla birl .

Eokuluslu sigara qirketlerinin iiretimden ttiketime, rekldmdan sponsorlu[a kadar her ti.irlii kanuna aykm ve etik olm. .

faaliyetlerinitakip etmeyive ilgilimercilerebildirmeyi birincil gorevleri arasmda sayacaktrr..." demiqtik. Tiitiinve r-'L
mamulleri piyasasmm dtizenlenmesinden, iqleyiqinden ve her tiirlti denetiminden sorumlu tiim kigi, kurun,
kuruluqlarr da goreve davet etmiqtik. Aradan gegen yaklaqrk 4 ayhk siirede, sriz konusu firmalarrn kanunlarr, kuralla:
kurumlanyoksayarakyasadtgtreklamvepromosyongaltqmalarrmozellikleaftrdrklarrtarafrmrzdangozlemlenmis- -

Orne[in, Bursa Uluda! Universitesi tarafindan 1315 Mayrs 2007 tarihleri arasrnda diizenlenen "2007 B'' ,

$enli[i" qenlik alanmda, 27 Mays2007 tarihinde Manisa'mnAkhisar ilgesi Belediye Parkrnda 548 incisi drizen]*,
Qallak Festivali'nde, 29 Haziran 2007 tarihinde Edirne-Krrkprnar $enliklerinde, 2426 A$ustos 2007 tarihler-: -,

istanbul'da diizenlenen Formula 1 Yarrglarrnda ve izmir'de 76 ncrst diizenlenen izmir Enternasyonal Fuan'nda gol-u- -,
sigara girketleri adma stantlar agrldrfr, bu stantlarda safig ve rekldm yaprldrgr tespit edilmigtir. Bu tespitler. il-eili hrr-rr
ve kuruluglara belgeleriyle bildirilmiqtir. Soz konusu stantlarda gokuluslu sisara sirketlerin iri.inlerinin satlg1 \-e rekli::
Tiirkiye'de birden fazla kanunu hiEe saymak anlamrna gelmektedir. Biinr elerinde lrizlerce hukukgu qah;trran : ,

girketlerin yiirtirliikteki mevzuatr bilmemelerine ihtimal 1'okrur.
ilgili ve mer'i mevzuatr gokuluslu sigara girketlerine ve u1'gulamakla gorevli ki;i r e kurulu;lara hatrriata;,i'

olursak:
1996'dan beri yiirtirliikte olan 4207 sayilr "Tiitiin Mamullerinin Zararlannrn Onlenmesine Dair Kanun"u:.

iincti maddesi hiikmri "Ttitiin ve ttitiin mamullerinin isim, marka veya alametler kullanrlarak her ne suretle olursa oi; -l
reklAm ve tanrtrmrrun yaprlmasl veya bunlann kullarulmasrnr tegvik ve ozendirici kampanyalar diizenl€il-l:':
yasaktrr. " gekliyle gayet sarihtir.

TAPDK'run 4733 sayir Kanun'a dayah olarak gtkarmrg oldu[u "Ttitiin Mamulleri, Alkol ve Alkollii lgkilr -

Toptan ve Perakende Satrqr ile Sahq Belgelerine iligkin Yonetmelifi"nin 12 inci maddesi, "Tiitiin Mamullerinin \i:-,
Satrq Noktalannda Sergilenmesine ve Satrq Yerlerine iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Teblifi"nin l, 2 ve 3 iin; "

maddeleri, "Ttitiin Mamulleriyle ilgili Olarak Basm Yayrn Organlarrnda Fiyat Duyurusu Mahiyetinde il::
Yaymlanamayacaprnaitigtin 1330 sayrh Kararr" ile 161812006tarihli26261 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Fu"'
Festival, $enlik, Konser ve Sergi Etkinlikleri Stiresiyle Srmrh Olarak Gegici Tiitiin Mamulleri Satrg Belgelerin:'
Diizenlenmeyeceline itigtdn 2911 Nolu Karar'r" bu konuda diizenleyici mevzuattr. Ozellikle 2911 Nolu Karar'rn "Sc
aylardafiar, festival, qenlik, konser ve sergi gibi etkinlikler gergevesinde, bu etkinliklerin yaprldrlr alanlarda ve etkinl-,
siiresince gegici olarak kiralanan mahallerde perakende tiitiin mamulleri satrgr yapmak iizere satrg belgesi taleplerinc,
gozlemlenen artrq iizerine yaprlan delerlendirmeler sonucunda; gegici belge verilmesinin iilkemizin de taraf oldui.
2511212004 tarihli, 25681sayh ResmiGazete'de yayrmlanarak yi.iriirliile girmiq bulunan Diinya Saghk Orgtitii Tiitii:
Kontrolii Qergeve Sozleqmesindeki "tiifiin mamullerine eriqimin kolaylaqtrnlmamasr" ilkesiyle bafdaqmadr!
tespitiyle, soz konusu gegici satrq belgesi bagrurulannrn ilgili mevzuattyannca kabul edilmemesine, Karar verilmiqtir.
qeklindeki hiikmn oldukga agrktrr. Sadece 2911 Nolu Karar dahi, herhangi bir girkete, fuar, festival, genlik, konser r ,

sergi gibi etkinlikler gerqevesinde, bu etkinliklerin yaprldr[r alanlarda ve etkinlik siiresince gegici olarak kiralana:
mahallerde perakende tiitiin mamulleri satrqr yapmak iizere gegici satrg belgesi verilmeyecelini veya verilmedi[ir-
agrkga ifade etmektedir. Kaldr ki, TAPDK'mn 291 1 Nolu Karar'r, milletlerarasr sozlegme nitelilinde olan "Dtinya Safhi
Orgiitti Tiitiin Kontrolii Qergeve Sozleqmesi"ne dayandmlmtqtrr. Tiitiin Kontrolii Qergeve Sozleqmesinin (TKQS), 1-:

maddesi "Tiitiin reklAmr, promosyonu ve sponsorlulu" baghlr altrnda belirleme ve diizenlemeler ongorrnektedir.

Btittin bunlann yanl slra, 711012006 tarihli ve 26312 sayit Resmi Gazete'de 2006129 sayrh Bagbakanhl
Genelge'si eki olarak yayrmlanan "Ulusal Ttitiin Kontrol Programr" (UTKP) mevcuttur. UTKP'de hedef ve stratejiler ile
bunlann yerine getirilmesinden sorumlu kamu kurum ve kuruluqlarr tek tek belirlenmiq, uygulamada ve gorevlenn
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yerine getirilmesi konusunda tiim kamu kurum ve kuruluglannca gereken dikkat ve hassasiyetin gcisterilmesi bilhassa
istenmigtir. UTKP'nin "A.5. Rekl6m, Promosyon ve Sponsorluk" baqhkh boltimiinde, "Reklam ve promosyon: Bir
tiitiinmamuliinii veyattitiinkullammrm ozendirmeyi dofrudanveya dolayh yoldan sallamak amacrylayaprlanherttirlii
iletigim, tavsiye veya eylem."; "sponsorluk: Bir ttittin mamuliinii veya tiifiin kullammlnln do!rudan veya dolayh yoldan
tanrttmt, amac|- etkisi veya benzer etkisi olan her ti.irlii olay, faaliyet ya da bireye katkrda bulunma." olarak
tarumlanmtgttr. Program'da "Tiitiin mamulleri ile ilgili her tiirlii reklam, promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin
onlenmesi." amaE;"2007 yrhna kadar sigara ve di[er ttitiin mamullerinin marka ve firma reklamma aracr olacak her ttirlii
reklam, sponsorluk ve promosyon ihlallerini srfira indirmek; idari ve adli yaptrrrmlarr etkili, adil ve caydmcr hale
getirmek." ise hedef olarak ifade edilmigtir. Soz konusu boliimiin "stratejiler" alt baqhgrnda "Yurt igi ve yurt drqr
kaynakh rekldm ihlallerini izleyecek ve gerekli ihbarlan daha yaygrn ve hrzh yapacakmekanizmalarrn oluqturulmasr."
qeklinde ifade edilen I Nolu Strateji igin Sanayi ve Ticaret Bakanhlr Rekldm Kurulu ilgili kurulug olarak tespit
edilmigtir. Difer stratejilerle ilgili kuruluqlar olarak Saflrk Bakanhgr, igigleri Bakanhlr, TAPDK ve RTUK sayrlmrgtrr.

. 4yrrca,4822 Sayrh Kanun ile De!iglk4077 sayilr "Ti.iketicinin Korunmasr Hakkmda Kanun"un "Ticari Rekldm
ve Ilanlar" baqhkh 16 ncr maddesi, "Ticari rekldm ve ildnlarrn kanunlara, ReklAm Kurulunca belirlenen ilkelere, genel
ahlaka, kamu diizenine, kigilik haklanna uygun, diiriist ve dogru olmalan esastrr. Tiiketiciyi aldatrcr, yanrltrcr veya onun
tecrtibe ve bilgi noksanhklannr istismar edici, ttiketicinin can ve mal giivenlifini tehlikeye diiqiirticii, qiddet
hareketlerini ve sug iqlemeyi ozendirici, kamu salhfrm bozucu, hastalan, yaqhlan, gocuklan ve oztirliileri istismar edici
rekldm ve ildnlar ve ortiilii reklAm yapiamaz. Aynr ihtiyaglarr kargrlayan ya da aynr amaca yonelik rakip mal ve
hizmetlerin karqrlagtrrmah reklAmlarr yaprlabilir. Rekldm veren, ticari rekldm veya ildnda yer alan so-uiiddialatt
ispatla ytiktimliidiir. Rekldm verenleE reklAmcrlar ve mecra kuruluglan bu madde htiktimlerine uymakla
ytikiimliidiirler. " geklinde diizenlenmigtir.

Sanayi ve Ticaret Bakanhfr Rekldm Kurulu, 4207 say:Jllr Kanun, TAPDK mevzttatr ve kendi meyz:ulatr
kapsamrnda delerlendirmek suretiyle, aykm davrananbazr basrn yaym organlanna ve sigara iireticisi firmalara idari
para ve durdurma cezalan vermektedir. ReklAm Kurulu, gokuluslu sigara girketlerinin kamrnlara aykrrrhklarrm
cezalandran en etkin kuruluq olarak gori.inmektedir. Cezalandrma hususunda, tiitiin mamulleri piyasasmr diizenlemek
ve denetlemekle gdrevliTAPDKile digerilgilikurumvekuruluqlarrn etkili olmadrklanbilinmektedir.

Tiirkiye'de iiretim yapan Eokuluslu sigara girketleri, kamuoyuna girin gortinmek ve tiitiin mamullerinin topluma
verdifi zararlarla ilgili gergekleri krsmen de olsa izole etmek amacryla, ktiltiirel, sportif, sanatsal bazr etkiniiklere
"losyal sorumluluk projeleri" adr altrnda sponsorluk da yapmaktadrrlar. Dtinya Sa$hk Orgiitii (DSO), sigara
girketlerinin desteli ile yaprlan hig bir sosyal projeyi etik kabul etmemekte ve bu projeleri, o'topluma oliim igin verilmiq
sus payr" olarak deferlendirmektedir.

Tiirkiye'de yatrtm ve iiretim faaliyetlerine 1992 yrhndan itibaren baglayan gokuluslu sigara girketlerinin bugtin
saytlan 6'ya Erkmrg bulunmaktadrr. Ne yazrk ki, tiiketim yoniinden diinyanrn7 nci btiyiikpazartnda(yaklagrk 110 milyar
adet) piyasamn yizde 70'ini de ele gegirmig durumdadrrlar. Tiirkiye'de yatrnm yapan gokuluslu sigara qirketlerin
yurtiginde gerEeklegen iiretimden net satrqlannrn bir yrlhk tutan, bugtine kadar yaptrklarr toplam yatrrrm masrafim bir
yrlda rahatltkla grkarmaktadrr. Ttirkiye'de en az20 milyon tiitiin mamulleri tiiketicisi vardr. Niifusun yansmdan fazlasr
18 yagrn altrnda olup sigaraya baglama yagr 9-10'larakadar diigmiiqtiir. Qokuluslu sigara girketlerinin Tiirkiye'ye olan
ilgisi oncelikle bu ytzdendir. Bu girketlerin Ttirkiye'yi tercih etmelerinin diler bir nedeni fiitursuz davranrqlanndan da
anlaqrlaca[r izere, kanunlan ve kurallarr rahathkla gifneyebilme ozgi.irliigiine sahip olmalan ve karqrh[rnda ciddi
cezalar gormemeleri olsa gerektir. Bu konuda, bir kamu kurulugu olan TEKEL'\n pazar kaybetme pahasma da olsa
yrllardrr gosterdili "diiriist iiretici ve satrcl" titizlifini, gokuluslu sigara qirketlerinin -maalesef- gosteremedi$ini
miiqahede etmekteyiz. Ttitiin mamulleri piyasasrnda TEKEL'in varhlrnr siirdiirmesi, ttitiin iireticisinden tiitiin
mamulleri tiiketicisine, tilke ekonomisinden toplum salhlrna kadar onem taqrmaktadrr. 17 milyar yTl,'lik ttitiin
mamulleri safig pazanna sahip Tiirkiye'de ttitiin mamulleri triketimine ba$r oliimlerin sayrsr yrlda 100.000'i
bulmaktadrr. Bu bilanEo ve qartlar, TEKEL'in ozelleqtirilmesi ile ilgili kararr gozden gegirmeyi gerekli krlmaktadrr.

Varltk sebebi tiitiin olan ve her tiirlii platformda tritiin iireticisinin ve sektor gahqanlarrrun hak ve menfaatlerini
savunan Dernefimiz, kanunlar qerqevesinde olmak iizere fiiflinrin iretilmesine ve kurallar iginde satrgma ve
tiiketilmesine kargt degildir. Ancak, Trittin eksperleri, satrqlan Avrupa ve Amerika'da azalan gokuluslu sigara
girketlerinin, kendi tilkelerinde kaybettikleri pazar paylarrnr genglerimizin ve gocuklanmzm ciferlerini kullanarak
telafi etmek istediklerinin farkrndadrr. Ttitiin eksperleri, tiitiin mamullerinin tiiketiminden kaynaklanan biiyiik karlann
girketlerinhesabma, hastahklarve oliimlerin ise zarar olarakTiirk Milletininhesabrnayazrldrlrmn da farkmdadrr.

Geliqmig iilkelerde TKQS'nin ilgili hiikiimlerine ve o iilkelerin ilgiii kanunlarrna harfiyen riayet eden gokuluslu
sigara girketlerini, Tiirkiye'de de ilgili kanunlara uymaya ve Tiirk insanma saygrh olmaya davet ediyoruz. Yukarrda
saydt[rmrz mevzuatryiirtitmek ile gorevli kamu kuruluqlannr ve yetkililerini de bir kez daha gorevlerini yapmay a davet
ediyoruz
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DEvAM nniyon

. Sadece 291 1 Nolu K arar dahi,pHll,lp MORRISh:rl*glbir girkete, fuar, festivaf, S"nfif., korrr", u"
g*:, :S !f t._1, !.T:.u..:inde, b r !*inriri..in yup,
alanlarda ve etkinlik stiresince gegici ;il;;[ i#
fl*11"1"_. 

perakende. tiitiin ma]nuil"ri rat,p, ya
y1:,:: g.:qi:i :ur'q belgesi u"ril-.y"..ginl
vefl lmedlgin i aqrkga ifade etmektedir-

.4.8?2 _Sayrh Kanun ile Deliqik 4077 saruKetlclrun Korunmasr Hakkrnda Kanun,,un ,.Tir
Rekldm ve ilanlar,, baqhkh 16 ncr -uOA.ri U,, .r"oo**t*1a i{slli olarak yeniden dtizenlenmiqtir.

_ 27..Mayrs 2007 tarihinde Manisa,run Akhisar ilgesiBelediye Parkrnda 548. si diizenlenen Cagiat Festivali,ndePHILIP MORRIS 
I,Tru:, sigaralarrnrn-ltrrtartboro, I,Vtjsahldrlr stant, meslektag_lanrirzca tespii edilmigtir. 2gMayrs 2007 tarihinde.Akhisar Beledi'yesi yetkiiilerine;

herhangi bir sigaranrn. halkrn her kesiminden katrhm olanou ffi etkmtklerin diizenlendili bir yerde, bu qekilde
s?tl,$.mln. yaprlamayacafr, bunun ,"klu.,, ve tarutrma

i11191.,*u"unen sigara reklamrrun yasak oldugu izah
eotrmt$fir.

. .Belediye yetkilileri tarafindan geref inin yaprlacalr ifadeedilmig, 29 .Mayrs 2007 tariilnO." sOi konusu stanr

::JTlT,t: olarak g<iriilmriq ve bu qekilde ekteki fotofirafigeKlmr$tr. Aynr giin firma elemanlan meslektaqlarrrirzrn
g<irev yerleri olan TEKEL Akhisar yaprak Tiitii; i;i;t_;
Y:9::llgune,giderek 

..yaptrklarr [u 
--tel"-in'yasal

olougunu, yasal olmasa firmalanrun bu ttir saaq igin bir
,.Tir ""Tt?ece!ini, hatta TEKEL,i gikayei edeceklerini,,
belirten ifadeler kullanmrglardr.

Akhisar'da 548.si drizenlenen qa!tat Festivali6*."gil0: 
_oldugu iizere, pHILIp nnOfrnUS qirketininyetkilileri bu stant'r agmakla birden fazla kanlnu hrge

yV.arak sug iglemiglerdir. Bu dawanrq kamu diizenine-
]f n t yr ;aett.stLl y. gen e I ahl aka ta.e r i E t enrni, ;ir-;r'o*ve diiriist degildir. Benzer etkinlik ve eylemler kimtlt?.fi"*l yaprlrrsa yaprlsm ayru gekilde delerlen-
dirilmelidir.

Diinya Bankasr'run verilerine gcire; medya dahil olmak
iizere doSrudanya da dolayh herfrrr"tfu-, pro_osyon vesp.onsorluEun yasaklanmasr, hem trittin mamulleri
ttiketiminde yizdeT azalmayayot ug-unl hem de ftittinmamulleri kullarummm soryuf bir olgu oiarak ozellikle
gengler arasrnda kabul grirmesini eng"ti"-Ltt"Oi..

Varhk sebebi tiittin olan ve her ftrtt ptatformda ttittintireticisinin ve sektcir gahqanlannrn hak've menfaatlerini
L?yu"* Deme[imiz, kanunlar gergevesinde olmak iizerettittin tiretimi ile kurallar iginde'satrgtou u. ttit"tilmesine
kargr defildir.

_Derne[imiz ve mensuplarr, tiitiin mamullerinin
.-q5:lTlltn,. klynuSlutran' zarann, iilke ve ropluma
yuKledlgr matryetin ytiksek oldugunun bilincindedir.

Tyffi-o eksperleri, satrglarr Avrupa ve Amerika,da
?za?n 

gokutuslu sigara girketlerinin, kendi iilkelerinde
I:I^t:lrntT p.azy. 

.puylannr gengleri mizin ve qocuk_

'urrmrzrn 
crgerrerini kullanarak terafi etmek istedikierinin

de farkrndadrr.

.- Sigga ve Salhk Ulusal Komitesi (SSUK) iiyesi de olanDernelimiz, bundan.!oyle, tiyelerinin yun, .rru duyarh
vatandaglanmrzla birlikte gokuluslu sigar:a qirketlerinin
iiretimden tiiketime, rekldmdan ,ponrJrt.rgu kadar herttirlti kanuna ayktn rg. etik.olmayan faaliyetlerini takipetmeyi ve ilgili mercilere bildirmeyi birincil g<irevleri
arasmda sayacaktr.

,_^ll konuyll ilgili olarak g<istereceliniz hassasiyete
rnancrmrztamdrr.

Oncelikle ttitiin ve ttijiin 
ryamulleri piyasalanna iligkinbazrdizenlemelerihatrrlatmaktaf ayda[i^yo*r,

4207 sayir,,Tritiin Mamullerinin Zararlarrnrn Onlen_
mesine Dair Kanun,,un 3 iincii maddesi,

TAPDK'nrn 47 3 3 saylh Kanun'a day ah olarak grkarmrgoldulu "Ttir[in Mamutleri, Alkot ve Alk;ilii^ ilill"rdToptan ve perakenag Sa15i ile Satrg neigelerine'ilt$ki;
Y6netmelik"in 72 incive I 3iincii maaiesi,

TAPDK'nrn 101912004 tarihli 25579 sayilr ResmiGazete'de yayrmlanan,Tiitiin Mamullerinin Nihai SatrsNoktalanndl Sergilenmesine ve Sutrs v"rGri* ifrii.f" U.rive Esaslar Hakkrnda Teblili,,nin; 1 lnci, i inci ve 3 iincii
maddesi,

TAPDK'mn 121112005 sayrh ve 2569g sayrh Resmi
Gazeteue yaymlanan ..Tiitifi ruru-uri.riy1"ftiil o;;;;
P::tl, ".?tt" 

Organlan-nda Fiyat Ou1.-'ru Mahiyerindelan y?yrmlanamayacafrna iligkin 1330 sayrh Karan,, ileyine TAPDK,nrn t6lgl2006 tarihli 2626i sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanan,,Fuar, nestival $enhk, Kon."r ,n. rtirtw prsppnrBRi opnNsci

YONETIM KURULU

Saygrlanmrzla
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Bu arada " namazgah,, tn ne demek oldufunu da

18-20 Mayrs 2007 ERCIYES
ZIRVE ( 3916m)

FAALTYETi
1. Biitiim

anlatayrm ; ben goriince qagrrmrgtrm ,,oloparkm
ortasmda minberin ne.igi var,, diye . $imdilerde aragparkr olarak kullanrlan geniq meydan , Osmanli
doneminde padigahlarrn sefere grkmidan once veya
grktrktan sonra yol iizerinde ordusu ile birlikte
Cuma namazrnr krldrklarr yermig . Ashnda meydan
hala gok biiyiiktii ama bir ordu srlacak kadar ALgl .

Sanrnm 
-7trat3 yaprlan evler nedeniyle -.yiunbayapr ktigiilmtiq ama yine de ,, naiazgah,, rnhala

k9*lyyol olmasr gizel . Otoparkrn ortasrn-cla kalmrg
olsa bile !

18 Mayrs
22.30 - Erciyes yolcululumuz baqladr Saat 22 00
civarrnda toplanma yerimizde buluqtuk ancak yola
grkmadan cince son hazrrhklann gozdengegirilmesi
gerekiyor . Ana ip , yardrmcr ipler, kramp in, kazma
ve kasklann kultipten eksiksiz olarak arabaya konmasr
gerekli. Herkes kendisine dtisen malzemevi vanlna
aldr.Bufaaliyete 13 dafcr kahhyor .Bazrarkidaqiar bu
sene yeni bagladrlar , daha once Kocada[ ( temel
kampgilik ) , Qorum Osmancrk (temel kaya J , I,uait_
Akda[ ( 2060 m ziwe yuriiyuqii ) efitim faaliyetlerinin
tamamrna katrlmrqtr yeni arkadaglar. O yizden ekipte
uyumsuzluk olaca[mr sanmlyonrm.eadrrgruplarr son
pergembe toplantrsrnda tespit edildi[i igin heries kendi
malzemesini ( i9 ve drg giyecek, kiqisel hijyen malzemesi
ve2 giinliik, yedekle birlikte3giinliik yiybcek ) kendisi
belirlemig ve toplanma yerine gelmeden once gantasma
yerlegtirmig ti. Baztarkadaglarr yol iizerinde farkh yerlerden

llygmrz gerekti, o yiizden Samsundan ayrrlmamrz23
00ii buldu.
19Mayrs

9q.0.9 Kayserideyiz . Aracrmrzt Erciyes Spor adma
iqletilen " namazgah " park yerine brrakrp kahvaltr
yapmak igin hemen yakrnda buluna bii lokantaya
gltlik Lider arkadaqrmv daha <ince bu faaliyeti yapml$
oldugu igin nerede kahvaltr yapabilece$imizi bihyor .
Sabah kahvaltrsrnda qorba igmeye ahgik oldulumigin
gorbasoyledimancak geceyi diigtiniince srkrbir t<atrvattr
yapmaya karar verdim.Lokantanm .opastrrmah yumurta_
smm kokusu " da denebilir ashnda ctiotti seceve daha
Eok var ve yuriiyuqcincesi kahvaltr 0l00de-vaorlacak

I I - Kayseri . Kahvaltr oncesi Erciyes'i
ziw ey e grkabilecek miyim ?

$ekil 2- Kahvaltrigin aracrmrzr braktrlrmrz DErciyes
Spor park yerio,.,oNamazgahoorn daha iiz-enli korunmast
gerekmezmiydi ?Ama hig yoktan iyidir, ya tamamen
yilalsaydr !

10.00 Erciyes kayak tesisleri'nin oldulu yere gitmek
iEin park yerinden ayrrldrk.yol tizerind-e birbenzincide
durupda[da kullanacalrmrz MSRocaklarigin benzin
aldrk . Eskiden siiper benzin alrdrk , artrk normal benzin
yok hepsi siiper Hatta ilk bagladrgtm zamanlarda saat
tamircilerinden, saat temizlilinde kullanrlan ,, white gas* denilen inceltilmig benzin aldrgrmrzr da hatrrhyonim.
Zaman gok Eabuk gegiyor.

$ekil3 Da$cr misafirhanesinin oniinde , hareket saatini
beklerken
10.45 "Dedeman oteli"," telesiyej,'ve ,.genqlik spor il
miidiirltigii daScrmisafirhanesi,,nin de bulunduEu
alanageldik . Aracrmrzr burada brakacaptz, gofor blzi

.Acaba
ilk goriigtimiiz
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9*1,1,1"^rlslerin.bulundu[u yerde" ( znom ) ErciyesZiwe'nin goriintisii

1.1t_i ^I: f :ll"j *:r=, telesiyej le erkabileceli miz y erteri

*f *. 
t 

*.f,: dI.k . 

.F 
azla 

. 
r""rtt*t, v"r., ;;;;;ffi 'r;;kudl'^gy faariyeti tu^u tuiit yo .il;iffi' ffi.i:;yani 2120m den 2680mye telesiyejle qilrtacak .,,Ziweyriniyriqii" bu gece yapilacak_, ; " yuia"n telesiyeji

*t*:l _ 9:q* iein. oegil_ mec6uriyetten dolayrkullanmak zorundayn'. atsi "taktird;" -i.;Jiy"o, i";#

bekleyecek . Anlagmamrz oyle, zaten arag beklemezse
o9nu$l: araQ arayacak 

. durumda olmayacaprz ..Erciyes inzirvesi" tam karqrmvda, yandan ,i. g"fiyo, 
"i*"iidolru ama g<irtintti yine. 

$e_m_irt 
t"q"m .C?"e grkacalrmz

rota zor da olsa ayrrt edilebiliy-or . Diyarbakrr gorevi' iginugakta gelirken Erciyes tarafindakicamkenan kortukta

:3TI::*T ve sektigim Erciyes forofraflarr u$ut;;;geKtrklenmin yanrnda gok sciniiktii . Zii,eyeetekleiinden
bakmak gok daha muhteqem D"g;; heybeti insanrgok etkiliyor, klasik bir soz vardr ;:;-inrurru ne kadar
]<iiCrik oldu$unu hatrrlatryor .. . ni, de ..mticadele 

vebaqarma hrsr" Az sonra. yuriiyuq baglayacak , yattnsabah zirvede olacaprz . ingallah ' bi;' aksilik olmaz .Da$da havamn ne, zaman bozaca$t belli olmuyor ,nitekim gu anda federasyon ekibi ,ri,"a"n domiyor vearkadaqlardan 
_cep telefonu ile aldrlrrnrz bilgiye g<ireqeytan bo$annda qoksis varrnls.

Daha cinceki senelerde bir kagkez ,,19mayrs_Erciyes
zirve ekibi " ne kahlmayr istedim , uniit, firsat olmadr .Mutlaka o donemlerd e ihr3cat u.yu Uuitu ,"U"pf"rJ.njo]gr takip etmem gereken konularoiOu. Bu seferki" 19 mayrs" cumaftesi gecesine denk geldi vebendetiim "hafta sonu hazrhk -faaliyetleri,, 

n. -katrlmrgtrm. 
O

1""1"j.f 
*l* atizasy on( yiiksek irtifaya bedenin uy.umu

/ :o-ttu da ya$amayacafrmdan bu faalivete katimayakarar 
.verdim.Birgrin iginde 0m den3900* y" grt_utnormal qartlarda insan btinyesini gok zorlai . Enhafifinden ,^ bag a$nsr nedeniyle tu-p y"rin" ulagtrktansonra tiimfaaliyeti gadrrdageqirmet rorundakahisrnrz.

:,t:^: ]:- yuriiyuqe baglamadan rince bag afrrsrolmamasr gerekiyor.

daha _uzun planlanmasr gerekirdi.
,r.!1-.Telesiyejle yolcui-ukbur aya kadar.26g0. m deuz

*-T^::o,:T:9." qantatanmrzr srrrrmrzu uipyiiriimeye bashyoruz . yaklasrk l,s;;;iiil" yrulil 
I

Illlt^":1.k. 
Oldukga Arsa bir.yiirtiyus otu"ur, *u.,_ 

ll

1o!{a. U{. srirpriz olmaz. OLenikfe hava $artlannnde$iqkenligi her zaman tedirgin eder feni. eantamayerlegtirdigim malzemelerin f,epsi plastik pogetlercsanh ancak yeni arkadaqlann 'Uu 
o'nierni ' aiargrm

sanmryorum . ilk sefer de mutlaka t, k;;, atlarur. o
nr.*" yagmura yakalanmasak iyi olur.rrJU- r,lma molasr (2730m) yiirtiytiqte meyve.kuru iiziim ve karrLrlmug nnArt 'tiUi 

biinyel-i

X"""T1T,T1\ 
hafif besinler yiyoruz. 5o,, Kaskarfaaliyetimde, trrmanrrken -Ltu v.ri"J.iur. 

';;k; 
]

su.cuk piEirmek isteyen qadrr arkad;$,_;- h;;;i.a,i"'rigulumsedlm Bu konu salhkh bir yiiniy,rig igin gok
cjnemli , aksi taktirde ,,susuzhik,. 

" 

- .,oituk yorulma..gibi sorunlarlakarqrlaqrlrr ve ytiriiytiq qok ,ortus,r.

Bu arada " lider,'de. jandarmaya gidip ekiptekilerinlisanslanm ve faauyet programmt teslim etti .Buuygulama flim dalcrhk fa;liy;tleri igin gegerlidir .

{gdarmg, ekibinf,askiqidenolu$rgil;; hangi saattedonecelini bilmek ister UlUeti"--U,ifg*ln giivenligiile birlikte da[crlann da giivenlili io, kon.,r, veallanmamasr gereken bir koiu I

cjniimiizde. ( 2780. M)

:"orf"l,.,loo^.:-t11.. 
molast 

J7.80 m deyiz . zirveye

r:51:j:,5T.^ qlT."' q9k .faha h.y;;ii- ;i;;y;baqladr.Hava aqtk ve giinegli uo.ut iu-f^aunr,lu"Ti
::_.?.1.:: ^:3r"'"I 

=oyialv 
y vritser<r* 

-^" 
r"iirjvr"

***:.::,lT'l1u,ii$yr"..k . 
kudur r"rtn 

".ty*" ;;;;'Kamp yerine ne kadar 
"rt.nurugrrrli'" t^'a**;t^n^igadr kuranz.

$*jl g .' $ey.tanboEazt, ve .,Trrmanma 
rotasr,, goknetgtiriilebiliyor . Daha once grtun aagcitann ayak iziitrmanrqtagok iqimize yarayacak,,,k ;-p;;; ffil",n;? i
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zoranda kalmayacalrz.Aqafr do!ru ak-ankar izleri " 9r!
yollan"m gosteriyor. (2780.m)
1420 Birvadiye indik ve kamprmrzt buraya kurmaya
karar verdik. Liderin daha onceki faal-iyetinde yukarrdaki
diizliikte kamp kurulmuq ancak gece rizgar Eok
olmug o bolgede . O ytizden bu sefer gadrrlan vadi
igine daha algakta ve korunakh bir bolgede kurmanm
daha doiru olacafr diiqiiniildii Gece yiiriiyiiqe biraz
daha erken baglayacafrz ancak rizgar nedeniyle
uyryamamaktan iyidir.

$ekil7 Kamp yeri belirlendi (2765m)
16.00 Qadrrlarrmrzr kurduk, yemek hazrhklan baqladt .

Herkes srrayla ocalr kullanarak akqam yemelini
hanrladr. Diler arkadaqlar gibi ben de ambalajrnda
rsrtrlan hazt yiyeceklerden almrgttm onu rsrtttm .

Yemek igin fazla vakit kaybetmememiz gerekiyor ,

miimkiin oldulunca erken yatmahyv.Gece 01 00 de

kalkrlacak ve yuriiyuS uzun olacak
16.35 Yemek sonrasr gay sohbeti gok giizel olur da[da .

Altimetre kamp yerin de 27 65 m yi gosteriyor . istirahat
halinde nabv ll2 . Lider ve yeni arkadaqlar kamp
yerinin hemen yanrndaki srta Erktrlar ,"karda diigmeve
kayma " uygulamasr yapmak iEin . Daha cince

Kocada!'daki kar epitiminde bu konu eski dalct
arkadaglardan birisi tarafindan gok iyi anlatrlmrqtr .O

zaman hepimizin iizerinde " battal boy naylon gop

poqetleri" vardt ve kar iizerine di.iqiip , durma
denemelerini defalarca yaptrk yeni arkadaqlarla . Ben
bu kez kamp yerinde kahp yemelimi bitirmeyi ve "Karda
diigme , kayma e[itimi " sraslnda ekibin foto[rafim
qekmeyi tercih ediyorum.

iqaret,basmg de[igken olsaydr gece sis grkma ihtimali
daha yiiksek olacaktr . Gece igin su)'umu rstttp
termosu gantama yerleqtirdim Nabrz gok hrzlt
yiikseliyor,bu kadarhk hareket bile nabzrmr 132 ye
grkardr . Uzun siireli ve ani hareketler, bu irtifaya gok
hrzlr grktrfrmv igin sorun yaratabilir.O nedenle biraz
zamal gegirip basmca uyum saplamamrz gerekli .

Doktor arkadagtan ofrendifime gore 180 den

soffasl insan viicudu igin yrpratrcr olabiliyormug .

Nitekim 13 kiqilik ekipten 1l i zirveye gelebildi . Bir
arkadagrmu kar ayakkabtsr olmadr[rndan , bir
arkadaqrmrz da bag alnst nedeniyle kamp yerinde
kal&.
18.30 - Ziwe igin uyku vakti , herkes goktan yatfiama
beni vebir arkadagr uyku tutmadr. Kulalrmvda mp3
galarrmrzla giineqin algalmasmr ve giineq batarken, ana

zirve ile birlikte gevredeki dallarda olugan krztlhft
seyrettik. Ben yatmaya karar verdifimde saat 19 30

olmugtu.Arkadagrm hala miizikdinliyor geceonun igin
zor olacak . Ashnda ben de geg kaldrm ama grine$

dallarrn arkasrna inene kadar zaten tytyamazdtm
qadrrda
20Mayrs
00.55 Telefonun alarmtmn galmasrna gerek kalmadan
uyandrm. insan vticudu gokdakik altimetre 2735myi
gosteriyor .Bu durum normal , gece hava serinledifi igin
hava basmcr bir miktar artar. Havagok sakin, en ufak
bir krprrtr bile yok ama gok soluk , srkr giyinmek
gerekli. Ortak kullamlan ocakta tsrttlan demlikten herkes

Eaylnl aldrvehafifbir kahvaltr yaprldr. Sabah Kayseri'de
yaptrfirm kahvalttrun gtizelli[inden olsa gerek fazla bit
gey yemedim.Aslmda fazla yemekte gerekmiyor zaten
.Yiirtiytiq boyunca kullanacap.rmrz enerjiyi yammudaki
hafif yiyeceklerden yani kuru iiziim , findrk ,

elma,so[uk sandvig gibi mideye fazla miktarda kan
gekilmesini gerektirmeyen yiyeceklerden alaca[rz
.Sarunm bir miktar da depolanmrg kalori ve ya!
kullanacak biinyemiz . O yiizden kuwetli bir kahvaltr,
yurtiyuq oncesi fazla insiilin salgtlanmasma da sebep

olacafmdan sorun yaratr ve yi.iriiyiig nedeniyle hrzh
gahqmasr gerekenviicudumuz dahagok yorulur.

$ekil 8 - Kamp alarumn kargrsrndaki tepeye, "karda diiqme
uygulamasr " igin grkan arkadaqlar.

igin klasik18.00 Kamp yeri hala 2765 m, basmg aynr. Bu iyiye $ekil9 Mp3 galanmda, artrk da[da benim
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olan "uzun ince biryoldayrm
, deliverance - Yanni " de var stcak sudan bir neskafe hanrladrmkendime ama bir

dahaki _Erciyes ytiriiyiiqtnde termosumdaki igecek
hazr olmah . 30-35 derece e[imde ve donmuq kar
iizerinde kazmayatufunarak neskafe hanrlamak biraz
zor oldu . Arkamdaki manzarayl gcirdii$iimde ise
neskafenin keyfi birkat daha artln:En annda40_50
adet irili ufakh rgrk laimesi var Hava o kadar
benak ki koylerdeki sokak lambalannm rqrfr bile
prrlprrrl grirtilebiliyor.

!l.S--O leVtan bopaztna girdik .Trrmanrga gegmeden cince
10dk.hk ahgtrma ve srcak igecek,nolasr.yolda,3_
5 er dakikahk krsa siireli molalar verildi.Viicut rsrsrm
drigiirmemek iEin srcak igeceklerqok onemli.
07 05 Zirvedeyiz. Guruptan bir arkadaqrmtz ziwe
defterine "19 mayrs' m , Samsunlu dalcrlar igin ne ifade
ettifi " ni anlatan bir not yazdr . Daha sonra hepimiz
ayfl ayr' zirve defterini ahp isimlerimizi , hangi
$ehirden ve kuliipten faaliyete katrldr[rmrzr not ettik .

Zirv ede,sadece I 5 -20 dakik a kalabilirii.Arkadan selen
gurup igin ziweyi bogaltmamrz gerekli yoksa- biz
oradan aynlmadan bizden ,onru selen arkadaslar
zirveye gegemezler

Zirve , 25-30 cm eninde bir srrttan yaklaqrk 10 m
yiiriinerek gegilen ve 3 tarafi ueurum olan 5_6 mllik bir alan 5 kigi , zirvede ayakta durmakta
zorlantyoruz, dikkatli hareket etmemiz serekli . Zirvede
rizgar qiddetli , biraz da ben tefUirli davranmak
istedigimden, zirve foto[rafi iqin ayapa kalkmadan poz
verdim di[er arkadaqlar geldikten ionra da dedisimgibi ziweyi bogalttrk .Onlar da zirve defteiine
isimlerini yazacak ve ziwe pozu verecekler.

. Aslrnda bu yanyr krsa bir', giinliik ,. qeklinde plan_
lamrghm, ancak yazmayave fotolraflarr yerleqtinneye
baglayrnca yazrnln tahminimden uzun siireceEini ve

1". boliimde yayrnlanamayacak kadaruzaiacalrru
farkettim."Erciyes faaliyeti" sadece hafta sonu igin
planlanmrq bir faaliyettir . Faaliyetin sadece Z giirn
siirmiiq olmasma ralmen bu kadar uzun bir yun
hazrlamrg olmama gaqrranlar varsa hemen
ekleyeyim ; E[er biilten de yer sorunu olmasaydr
size bu faaliyetin hanrhk gahgmalannr yani Samiun
Kocada! ( Temel kampgrhk Karda diisme ve kazma
kullanma ), Qorum-Osmancrkl Temel kava ) . Ladik_
Akda[ ( Ziwe yuriiyuqri ) egitim faaliyetlerini de
anlatmayr diiqriniiyordum ki, ona biilten yetmezdi O
nedenle l.bolilmii burada bitirirken ,. Tiitiin Eksnerleri
Dernefii Biilteni "nin ulagtrlr herkese selam ve ,uygr_
lanmr sunuyorum.

2. boliimde "zirvedontigii" ve ,.Kayseri'den ayrrhg,, ile
birlikte ,'o kazma kullanarak geytan bopazlndaki kar
parkurun_dan yaklaqrk 1000 m lik kayarak inig ,,te
olacak.Hayal etmesi bile gtizel degilmi ?

Saygilanmla,

Aqrk Veysel" ve "tribute sapladrm ve ondan destek alarak termosumdakr

02.1-5 Yridiyiig baqladr,her zamankj gibi yeni arkadaglar
iiqndiigri igin gok srkr giyinmiq. Bopazh kazak giyen
arkadaqlar var ama 15 dakika son a giyecek grk-arma
molasr verilecek Yiiriiyug kryafeti gok Onemli . Eler
kat kat giyinilmezse , yiirtiyiiq esnasmda viicut rsrsr
yiikselmesine ralmen fazla rsr drgan brakrlamaz . Bu
durum da vi.icudun terlemesine ve hava gok soluk
olduluiginmolayerlerinde agrt rsr kaybma nedenolur
02.30 - Giyeceklerin kontrolii vefazlalLklann
grkanlmasrigin molaverdik. Fazlahklar qrkanldrktan vebir kag yudum srcak igecekten sonra yuriiyuqe devam
ediyoruz . Ayaprmtnn altrndaki epim fazla degil 15_20
derece , ancak buz izerinde , daha doErusu donmuskar izerinde yiiriimek o kadar kolay deEil molada
ka1'rnamak igin kazmamt yere saplayaiat Oeitek aldrm .

Gece ytirtyiigii gok keyifli gegiyor ancak yere sallam
basmak lazrm.Hayati tehlike yok ama geriye, karanlgrn
igine do[ru kaymak hiq hoq olmaz.GerektiEinde ekiti
bekletmek normal karqrlarur dalcrhkta ie faaliyet
esnasmda kimse bu durumla ilgili konuqmaz , ancak
dikkatsizlikten dolayr gurubu bekletirseniz donrig
yolundaki espiriler acrtabilir

$ekil 10 Yiiriiyiiqe baglamadan iince . ytirtiyiiq esnasmda
terlememek igin yakasr agrlabilir kat kat kryafetler
giyilmeli .Bu pozdan soffa , soluk nedeniyle dijital
makinem giineqdolanadek gahgmadr.
03.00 $eytan bopazrna yaknrz , bopazagirmeden cince
srcak igecekmolasrvermemiz gerekiyor.yine kazmamr
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1- 5-6 mayrs
Tesislerinde
Programna"
Dagrnm -\.$
!apmlsilr.

Egitim ve Dinlenme
Stratejileri E!itim
burada Pazarlamave
TOP ile bir goriigme

ETrdNLixrnniuiz
y0mrcriM KURULU

2007 tarihlerinde Tekel Arsus
diizenlenen "Pazarlama

katrlan Yonetim Kurulumuz;
Genel Miidiirii Savm Adnan

2-12 haziran 2007 tarlhinde Genel Sekreterimiz Sabahattin
BATUR Ege TV'de canh yaymlanan Ege Finans programlna
katrlarak, Ti.itiin ve Tiitiin mamulleri sektoriiniin iginde
bulundugu srkrntrlar ve gciziim cinerileri hakkrnda kamuolunu
bilgilendirmiqtir.
3- 12-13 haziran 2007 tarihlerinde Yonetim Kurulumuz,
Ozelleqtirme idaresi Baqkan yardtmcrst ve Tekel A.$ Yonetim
Kurulu Baqkam Saytn Kaztm QALI$KAN ile goriigmiigtiir.
Goriigmede ozelleqtirme konusunda gortig ahqveriqinde
bulunulmug ayrrca meslektaglarrmrzrn da aktif olarak katrldrgt
piyasa kontrol gahqmalan ve ortaya gtkan sonuglarla ilgili
Yonetim Kurulu raporumuz kendilerine iletilmiqtir.
Raporumuzun igerili ile ilgili ayrrntrlar biiltenimiz igerisinde yer
almaktadr.
4- Son 20 yrldrr Tiitiinciiliik sektoriinde yaqananlar Ttirk
Tiihiniinti bitirme noktasrna getirirken bunun nedenlerini
gokuluslu girketlerin tiitiin piyasamtz izerindeki Reji donemini
ammsatan yeni talepleri ve bu taleplerin karqtlanmasrnda
iilkemizde bulduklarrkolayhklarda aramakyerinesuglunun
dogrudan " aqtn iiretim , yanan tiitiin " kolaycrhlr ile bizatihi
Tiirk Tiitiiniiniin kendisi olarak gtisterilmesi krsal ekonomiye
ve iilke ihracatrna bunca deler katan bir iiriine yaprlmtq en

biiyrikhaksrzhktrr.
Tiitiin Eksperleri Demeli olarak, 22 Temmuz segimleri oncesi
k:muorunun ve segime katrlan siyasi parlilerin dikkatini bu
h 'lk s rzh ga q ekmek. Ttirk Tiitiiniinii sorunlarrnt giindeme taqrmak
le ctrZiifir onerileri sunmak amacr ile ulusal diizeyde basrn
ve-rlur la ilana qrkrlmasr ;-oniinde bir giriqim baqlatrlmrqtrr.

Bu girigim gergevesinde 28 .06.2007 giinii Tekgtda-Iq
Sendikasr Genel Baqkam Sayrn Mustafa tURI(nI- ile
makamrnda goriiqiilmiig ve beklenen destek giiglii bir qekilde

sendika yonetiminden sallanmrqtrr.Kendilerine bu vesile ile
buradan bir kez daha teqekkiir ediyoruz."KAMUOYUNA
Gegimini Tiitiinden Temin Eden Milyonlar Olarak Talebimiz
Var" baghkh ilantmrz 18 Temmuz 2007 giinii Tekgrda-iq
sendikasrntn ilanlarrnda en uygun teklifi aldrklan Cumhuriyet
gazetesinde yer almrgtrr.
5- 3 temmuz 2007 rarihinde yonetim kurulumuzca Tiirkiye
Ziraat Odalan Birlili ziyaret edilmigtir. Uretici temsilcisi
olarak Tiirkiye Ziraat Odalarr Birlifi ulusal diizeyde basrn
yoluyla ilana grkrlmasr giriqimine davet edilmig olmakla
birlikte boylesi ortak duyurular yerine bugiine kadar hep kendi
Oda girigimlerini benimsediklerini, sadece tiitiin yerine genel
du1'urulan one grkardrklarlnl ve bu yontemi benimsediklerini
ifade ederek baqkaca her tiirlii destegi verebileceklerini bey-an

etmiqlerdir.Boylesi zamanlarda sekttirel giig birliline inanan
bir sivil toplum orgiifii olarak Tiirkiye Ziraat Odalarr Birliginin
tireticinin dolayrsr ile tiitiinciiLniin de hep yarunda olacalrnt
bildi[imiz igin boylesi giriqimlerimizde de goniil
desteklerinin bizlerle oldu[una inancrmrz tamdrr.
6- 5 temmtz2007 tarlhinde Ytinetim Kurulumuz Ege Tanmsal
Aragtrrma Enstitiisii'nde, Enstitii Tiitiin $utesi'nce Tarrm
Bakanhgr ve Tekel personeline ytinelik TUTLTN TARIMI
konusunda hizmet igi elitim programma davet edilmiqtir..
Hizmet igi Elitim Programt; sertifikah tohumluk kullantmt,
fidelik haztlama, ktnm ve kurutma, giibreleme ve ntibetleqe
ekim, tohumluk segimi, rslah gahgmalan, Ege Bolgesi igin
tescil edilen geqitlerin alan performanslart ve tanttlml, mavi kiif
ve kiilleme hastahlrna kargr yaprlan denemeler ve tiitiin
laboratuvarrnda tiitiinde geker, nikotin, klor analizleri ve sigara
analizleri alt baghklarryla sunularak arazide uygulamalar ve
denemelerin tanrtrmryla son bulmuqtur.
7- 19 temmuz 2001 tarihinde CHP izmir Milletvekili Sayrn
Ahmet ERSIN demefimizi ziyarct etmiqlerdir. Kendisiyle
Ulkemiz tiitiinciiliigii konusunda gtiriiq ahqveriqinde
bulunulmugtur.

8-23 alustos 2007 tarihinde fiitiinciilii$iimiiziin srkrntrlarr ve
ozelleqtirme hakkrndaki goriiglerimiz ulusal kanal haber
biilteninde yaymlanmtqtrr.

9- 28 alustos 2001 tarlhinde NTV de yayrnlanan "Giiniin
iginden" programrnda ozellegtirme ile tiitiinciiliiftimiiziin
iginde bulundu[u zorluklar konulannda diigiincelerimiz
Yonetim Kurulu Baqkantmrz tarafindan kamuoyuna aktanl-
ml$tlr.
l0- I 8 eyliil 2007 tarihinde TRT haber programtnda Qokuluslu
firmalann uyguladrklan kanunsuz ve etik olmayan sattq

sistemleri ile ilgili basrn agrklamamrz y ayrnlanmrqtrr.

11- 18 eyliil 2007 tarihinde Samanyolu haber programmda

Qokuluslu firmalarrn uyguladrklan kanunsuz ve etik olmayan
satrq sistemleri ile ilgili basm agrklamamrz yaymlanmrgttr.

12- 02 ekim 2007 tarihinde "Tekef in Sigara Fabrikalanntn
Ozellegtirilmesinin Ekonomik Y<inden Ulkeye ve Millete
Faydasr olmayacaktrr " konulu basm agtklamamrz EGE TV,
HABERTURK, NTV ULUSAL KANAL haber progTam-
larrnda yer almtqttr.

13- 02 ekim 2007 tarihinde Yonetim Kurulu Uvemiz Recep

QAKMAK saat 15.00 da YENiqAG TV anahaber biiltenine
canh yayrn konu$u olarak telefonla katrhp Tekel sigara
fabrikalarrrun neden tizellegtirilmemesi gerektigi konusunda
goriiqlerimizi kamuoluna aktarmrqttr.

{U
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SOLDAN SAGA:.l. Tttiintin kimyastnda

bulunan ve formiilii C'.H,N, olan adtm Fransrz

diplomat Jean NICOT'tan alan son derece zehirli bir

allaloit... Denk halindeki tiititurlere uygulanan bir

bakrm tedbiri, istif alaborasr. . . 2. Tiittin mamullerinin

harman ve kimyasal yaplsml ifade etmekte kullantlan

bir terim... Qevresinde olup bitenlerin farkrna

varmayan, rerLm"yen kimse, gozii ba!h, .gafil"'
ftttinctiltikte alt elierin zayf ve soluk yapraklan iqin

kullamlan bir terim'.. 3. Ten... Tiitiin tongalanrun

qullanmayan iist tarafi veya tiitiinlerin bakrm ve taqtma

iqlerinde-gift olarak gahqan iggilerden her biri"'
daniyede bir julliik ig yapan bir motorun giig birimi" '.4'

Kemiklerin" toputiik- ucu... Akhnr gereli gibi

kullanamayan, btin, budala, aptal"' Bir renk"'
Giigebelerin konak yeri... 5. istanbul'dan Yunanistan'a

gogen Rumlar tarafindan 1924 yilrnda kurulan spor

[oitiUfi... Bir canh ttiriinde aynr karakteri ta$lyan

canhlann olugturdulu alt boliiLrn... 6' Eksik bir geyi

tamamlama, daha iyi duruma getirme, biitiinleme"'
Tiiti.in hevengi, tiittin dizmek, kurutmak ve iglemek iqin

kullanrlan iistii kapah sergi... RusEa'da "evet"

anlamrnda keiime...7. '1--'imin kaqlan kare aman /Sen

agtrn sinemde yare" (Atatiirk'iiLn sevdigi parkrlardan)' " 13
Sironsiyum'un simgesi... TUPRA$ ve Galataport

ihaleleiinde adr geqen Sami onadh israilli igadamr" '8' 14
Bir geyi hatrrlimak igin yazrlan krsa yazr"' 

.Ege
Bdleesi'nde tiitiin fidelerini ve krrlmr yaprlmrq 15
yapiaklarr taqtmakta kullanrlan biiyiik sepet" '
Krgrzistan'rn ikinci biiyiik kenti ' . .

11. Taqrdr[r rutubet orant normalin iizerinde olan ttitiin Vapraklal fqin
kullanrian"terim... 10 Haziran 2001 tarihinde atamrzdat ayfllan Tiitiin

Bf..p"if..i Dernelinin Onursal Bagkam' " 12' Uye"' Sergen"' .Kremiklerin
toparlak ucu.., 13-. 

..Bu sarl' .-- tiitiinii senin-igitaytdtrrl| senin igin soydum

dolatesin kabufunu/ senin igin dildim, tuzladrm" ( Enis BATUR)"'Tiitiin

V"pt"gttt* diizlem sekli, biiimi... 14' Anadolu halklanmn en eski ana

iu*rS"urr... Adryaman yoresinde kr ve susuz tarla\ar ve bu tarlalarda yetigen

f.ult.ti tii6nt"i igin kullamlan tabir... 15. Thrips tabact zatarysrmn kuru

;;;;.kt",'J;arlann kirli beyaz bir renk almast, dokunun zavrflamast'
'.-i.ffiEl* kaybetmesi u. ^it bir renk almasr suretiyle kendini gosteren

tahribatr . . . iki tarla arasrndaki srmr . . .

.77.Sayrdaki Bulmacayt clogru gozenler arastnda gekilel 
.f YI'u 

t:nY"i Y?YY-

ri"rJ'uqnu, Taner-Murit invtvlt ve osman TOKLU Prof Dr' llber

<jCinvilit'n "AvRUPAVE Biz" adlr kitabrnr kazanmtglardrr'

l(rgzlstan m lKlncl ouyuK

9. iqim niteligi bakrmrndan tatL ve hoq kokulu tiitiinler igin kullamlan bir terim. ... Etrusklerde tanm tafflgasr' " 10' Bir baflaq " oranlayan' tahmil

eden anlamrnda olup halen Besni civannda yuql, tiittin,i;i"li.ri"i" "trp.rlere 
hitap ederken kullandrklarr,s<izciik" ' 11' Bir nota" ' uzakhk ifade

eden srjzciik... Dil... 12. Tiirtinbitkisinde el grub, 
"1"r#;ip;^Ji,r. 

ui.in.i unuru'iJup*vun g.nelliklezayrf dokulu yapraklarrn ortak adr" ' isa'dan

onceyi simgeleyen harfter. . .13. Tiitiin bitkiiinde e6;;;d;;;unda yer "r* y"piitrilt in+ tekil adr' ' ' Mu['a ydresinde tiitiin balvalannn

muayene ve bakrmrm yaparken ku[amlan agagtanilJ$ [1q;! qekiinde .t it.ii u. Fazla olarak, fazladan, ustetit" ' ince yafmur" '15' "Bu

Mtirselekli ,Miirselekli kadrnlar/Hep geceleri /Tiitiin dizerik/Acrlanmrzr oizerit< ipe/ecrlarrmrzi abow^(aranhfr dizerik/Karanhlr aborr--

dizelerinin Antakya' qairi Ba!, bahge, bostan ;"t.;*t. q;viesine.gah, kamig, a$aq dah gibi^Sevlerden gekilen duvar tiirli' qeper

ba....yuKARrDAN A$AGIyA:l.Tiitiin bitkisinin en ilkel halinin cins ve ttir "L[i"*r".o1hiq 
adl... 2. ttittin ve ttittin mamullerinin kimyasal

nitelikleriiginkullanrlanbirterim...Bireleme"t...B;;;rk...Do*nrrrugrgr,krzi.agalanatdonu.-3.Geliqmemig,crhzbitki"' 
Amip'akyuvar'e

bazr bakterilerde hiicre boliinmesi yoluyla otun gogur-r.. Bafrmh... f. iaprak ti..itiinterde boyut, sap ve damar nitetemelerinde gegen bir

terim... yemek... ..Zagor ---,,, ( ,,Batta1 itah,, antamrna geGn qizgi roman kahramanl)... 5. Boru sesi.'. Qtizme, giiziilme' " osmanhlarda ill

ttittiniiretiminingergekleqtirildigiyerlerdenbiriorungutrTdtvut"nti., 6.".Yerinekoyma,ayafakald1rma.'."Yayvan,geni$Qesepet"'Aktinyum'ur

simgesi...T.Tiitiinmamu[..idi-urrrr,rn ugrtr"ao{u)auv;plgilt:blite*ivltanimluyanb-itigim-nitelifi"'Birqeydenvevabirkimsedenvana
olma... g. Ankara,mn krsa yazrhgr... Grile 

'rkma... 
c. Ttii#dkirinrn g-ovoesiie tugrt vup.ur..uprndan yaf,rak ucuna kadar olan ve orta damar ile

yan damarlar gevresinde oruqmug dokulardan -.yd";; ;;1""1;p; ytizEyi,lamina. . ]"rno-u, nobert ---;' lkaramsar niitus teorileriyle iinlii ingiliz

iktisatgr)... TiitiiLnde krnlan yapraklarrn. y.,ina"rr.y.nii.n iiiui*tirgiio u. nrore. u.vu-enqei ve fziki nitelikleri belli olmayan tiitiin qeqitleri iqrn

kullamlan bir terim...g. Ttitiin bitkisinin govdesine balh yaprak saprndan yaprak rrcuna kadar olan ve orta damar ile yan damarlar qevresinde

olugmuq dokulardan meydana gelen yaprak W7"V!.,1;;:;"11;ih""i"" ryTl -f lraramsal niitus.teorileriyle iinlii ingiliz iktisatqr)' " Tiitiinde

krrrlan yapraklarrn yennden yeniden grkan siirgtn ve firizler veya menqei .ve 
fizili nitelikleri belli olmayan tiitiin gegitleri igin kullamlan bu

terim...10. Binmetreninkrsayi"tttqt... Yigitterdenveyifitliklerden soz eden qiirya da destan" '
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gu sayrdald Bulmacayl do$ru gozerek 31 Aralk 2007 tarihine kadar

5"t*rjitit" uLgtrran' tiy-elErimiiden gekilecet-.kur'a.sonucu 3 kigiye

stii"v,i"n NAHiFi ve Amit bEr_eeiOGLU;nun"MESNEVi-l $ERIF' ad' kitabt
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hediye edilecektir.
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\leslektagrmrz Noyan YALQNOZ ve
Demet Hantm 26 Mayrs 2007 tarihinde
er lenmiElerdir. Gen! gifti kutlar omiir
boyu mutluluklar di leriz.

Urla ilge Tanm Miidiirliiltinde Qal4an
Meslektagrmrz Ali Ekber DELIKAYA
ile Egi Funda Harumrn O[lu Emre 0l
Haziran 2007'de diinyaya gelmigtir.

DELiKAYA giftini kutlar Emre'Ye

sa[hkh ve mutlu yarrnlar dileriz.

Menderes Y.T. igletme Miidiirlii[iinde
galtqan Meslektagrmrz Ali ULGUT ile
Eqi Giilgah Hammrn Ollu Deniz Arda
20 Haziran 2007' de diinyaya gelmigtir.

UI-CUI. giftini kutlar Deniz Arda'ya
saflrkh ve mutlu yarrnlar dileriz.

TAPDK'da Qahsan Meslektaqrmrz Fatih
UZNAY ile'Esi Giilcan Hanrmtn Ollu
Tuna 19 Temmuz 2007'de diinYaYa
selmistir UZNAY ciftini kutlar Tuna'ya
iaEhkir ve mutlu yarrnlar dileriz.

izmir Y.T. iqletme Miidiirliifiinde
cahsan Meslekta$tmrz Ali GEYTK ile
Eqi Sevgi Hanrmrir Oglu Hasan Baran

22 Temmuz 2007' de diinyaya gelmigtir.

GEYiK giftini kutlar Hasan Baran'a

sallkh ve mutlu yannlar dileriz.

TAPDK' da gahqan Meslektaqtmz
Biilent INCE ve Meltem Hamm 03

Agustos 2007 Tarihinde evlenmiglerdir.
Geng gifti kutlar omiir boyu mutluluklar
dileriz. ___-__.o__

SLTNEL T.T.A.$'de gahqan Meslek-
ta$rmlz Oluzhan YANAR ve Pelin
Hamm 04 A[ustos 2007 Tarihinde
evlenmiglerdir. Geng gifti kutlar omiir
boyu mutluluklar dileriz.

ALLIANCE ONE T.A.$'de gahgan

Meslektagrmrz Onder ONCBI- ve Ayge

Hamm 18 Alustos 2007 Tarihinde
evlenmiglerdir. Geng gifti kutlar omiir
boyu mutluluklar dileriz.

EUROPEAN TOBACCO A.$'de
galtgan Meslektaqtmtz Kenan
$ENGOZ ve Cansu Hamm 29 Agustos
200'7 Tarlhinde evlenmiglerdir. Genq
gifti kutlar omiir boyu mutluluklar
dileriz.

T.T.L. firmasrnda galtqan
Meslektaqrmr zYi|it 6ncii TIINTR$ ve

Diana Hamm 10 Eyliil2007 Tarihinde
evienmiglerdir. Geng gifti kutlar omiir
5..r1 mutluluklar dileriz.

Akhisar Y.T.i9letme Miidiiril
Meslektaqrmn Muzaffer I$IK ile Eqi

Asya Hantmrn O[lu Omer Faruk 01

Haziran 200'l'de diinygVa gelmigtir.
I$IK giftini kutlar Omer Faruk'a
sa[hkh ve mutlu yarrnlar dileriz.

Menderes Y.T. igletme Miidiirliiliinde
qahqan Meslektagtmz Servet YAPRAK
ile Eqi Canan Harumrn Ktzt Selen 25

Temmuz 2007'de diinyaya gelmiqtir.

YAPRAK giftini kutlar Selen'e salltklt
ve mutlu yannlar dileriz.

!.
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19. Dewe (1959-1963) Meslektaglanmzdan De[erli A[abeyimiz ismail ERqELI1
rahatszltk sonucu 15 A[ustos 2007 tarihirrde vefat etmigtir.Yitirmiq oldulumuz

Alabeyimize Allah'tan rahmet, acrh ailesine ve meslek camiamrza sabr ve bagsa!1gr
diletiz' 

'oNETiM 
KITRULL

Ayla-Mahmut DEMIR
Ayfer-Harun KOMSER
Fi gen-Oktay BIQAKC I oCLU
FiIiz-ilhami YILDIRIM
Gtilay-Yrlmaz TEKAY
Giilay -YimazTEKAY
Melda-TaytunAKGI-IN
Necla-MustafaALACAN
Nuray-Hikmet SAPAN
N€srin-FikretIIYSAL
Safinaz-V.Sermet OKTAY
Seqpil. Mustafa SEyDiOCUffenI
Selpil.CavitUQAR
Seyiun-SedatAKAY
Yrldrz-Nazif ZORLU

9 EyliilUni. Giizel Sanatlar Fak. Hevkel Bol.
Yrldrz Teknik Uni. Makine MtihendisliEi
Y idvTeknik Uni. Endtistri Mtihendi slfri
Adnan Menderes Uni. B.E. S.Y.O.neden"6,grt.
Kog Uni. ingiliz Dili ve Edebiyatr
Eski gehi r Anadol u Uni. Matematik Ogretmenl i gi
Agron Kocatepe Uni. ikt. ve io. nl. paii,i.ing. isi
Bilecik Uni. Grda Teknoloiisi Boliimi.i
ODTU Elektrik Elektronik MlihendisliEi
Selguk Uni. iktisadi ve idari Bilimler Faf.iqletme.
Atrhm Uni. Hukuk
Anadolu Uni. Aqrk O[retim Faktiltesi iqletme
ITU Qevre MrihendisliEi
Bagkent Univ.Sigortacrhf ve Riskyrjnetimi
Pamukkale Universitesi Tekstil MrihendisliEi
Qukurova Uni.Fen Edebiyat Fak. istatistik
Karadeniz Teknik Universitesi Makine Mi.ih.

(eynep:
Ozgiin
Pelin
Hakan
Simin
Nazhlrmak
Said
Sefer
Berk
Nuray
Grikay
O[uzhan
S. Gozde
Canalp
AyqeBurcu
Seda
Oruc' OKS
O. Murat
M.Burak
Hakan
Didem
Hande
Duygu
Baqak
Burcu
Gorkem
Selman
DalyanCem
ipekOzge
YunusKaan
Cem Tu!ruI

96ktus
9.tgon
Ozge
Kaan
Cenk,, '

Ismail ERQ
1937-2001

r-
, rlr _.
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Tekel Spor Kuliibii, istanbul Biiyiikqehir Belediyesini 5-2

izuin rEKEL sPoR KULUBU

2006-2007 sEZONU BUYUKLER SERBEST GTJRE$ l. LiGiNDE

TURKiYE ixincisi oLDU

2006 2007 Sezonu Biiytikler Serbest Giireg l. Ligi yan final ve

final kargrlagmalarr 8-9 Hazirut2007 tarthlerinde Ankara Atattirk
Snor Salonunda yapr ldr.

Yarr hnal karqrlagmalarrnda. istanbul Btiyiikqehir Belediye Spor
Kulilbiinii yenen Amasya $eker Spor Kuliibii ilk finalist oldu. Crintin
diger kargrlaqmastnda, qok gekigmeli gegen mag sonucunda Istanbul
Tekel Spor Kuliibtinii yenen izmir Tekel Spor Kulnbii ikinci frnalist
oldu.

9 Haziran 2007 giinii yaprlan karErlagmalar TRT 3'ten canl.r olarak
yaynlarken; giiniin ilk magr olan 3.'ltik 4.'liik miisabakasrnda Istanbul

yenerek, Serbest Giireq 1. Liginde 3. olurken, istanbul Biiyiikqehir
Belediyesi ligi 4. olarak tamamladr.

Qok gekigmeli gegen final miisabakasrnda, izmir Tekel Spor Kultibii iki srklette ganssz bir gekilde yenilerek, gegen yrlmA.'tupa

$ampiyon KuhiplerKupasr $ampiyonuAmasya $eker SporKulubii karqtsmda galibiyete ulagamadt.

Boylece, izmir Tekel Spor Kuliibii 2006 2007 Sezonu Biiyiikler Serbest Giireq l. Ligit"rt 2. olarak tamamlarken; Kupa ve

Madalyalarrm.Tekel YOneiim Kurulu Baqkam Saym Kazrm QALI$KAN ile Olimpiyat ve Diinya $ampiyonu Giireqgimiz Sayrn

Hamza Y ERLiKAYA vermiElerdir.
Tiirkiye Biiyiikler S"rfr"lbili."i 1. Liginde miicadele eden takrmlar arasmda 2. olan izmir Tekel Spor Kliibii ve 3. olan istanbul

Tekel Spor Kulubii takrmlannr baqarrlarrndan dolayr kutlar, final miisabakalannda takrmlanmtzr yalmz buakma{a-n ve destekleyen

Tekel Ybnetim Kurulu Bagkanr Sayrn Kazrm QALI$KAN'a, Tekel Spor Merkez Yonetim Kurulu Baqkanr Sayrn Ahmet Eray ATAY

ve Merkez Yrinetim Kurulu Uyllerine, Kuliip Iiagkanlarr Yiicel DOGAN ve Aysun KOKTENER'e, Kuliip idarecileri ve

Sporculanmrza, Tek-Grda iq Sendikasrmn tiim yoneticilerine, spor aidatlarr ile kuliiplerimizi bu giine kadar ayakta tutan tiim Tekel
galrqanlarrna tegekkiir ederiz. Kuliiplerimizin ve Ata Sporumuzun yagatilmast yoniinde trim yetkililerimizin gaba ve desteklerini

bekl iyoruz.

T.E.}-.O. 29. D6NEM MEZUNLARINT VERDi

Okulumuz 29. donem ogrencileri mezuniyetlerini
goniillerince ellenerek kutladr. TJzunyrllardan sonra en klsa
gece idi ama gece e[lenceli ve unutulmazdr. Geceye okul
o$retim iiyeleri, oSrencilerin ailelerinin yaru srra gok saylda
sivil toplum kuruluq yoneticileri katrlrrken Tiitiin Eksperleri
Dernegi de her zaman ki gibi meslekta$laflmlzr bu mutlu
gecede yalnrz brrakmadt.

Gece ofrencilerin agrhg konugmast ile bagladr. Miizik
egliginde devam eden gecenin ilerleyen saatlerinde dans

grubunun gosterisi ve olrencilerin haztrlamtg olclugu
animasyonlarla renklenirken misafirlerde ara ata bu gosterilere e$lik etti ve gok gtizel gortintiiler ortaya
qfttr. dece sonunda olrenciler birbirlerine iyi dileklerde bulundular ve ofiamr hiiziin kapladr. Ama sivil
hayattatekrar gortigmJ dilekleri ile teselli bularak vedalaqtrlar. Geceye katrlan rnisafirler son yrllardaki en

iyr or ganizasyon olduEunu ifade ederek memnuniyetlerini belirttiler'
eu yo*.u glcenin ertesi akgamr ise Manisa merkezde toplu mezuniyet toreni diizenlendi._Toren oncesi

ofirenciler ve ofiretim gorevlileri Manisa Hiiktimet meydarundan. stadyuma kadar yiiriidii. Aileler ve

mlisafirler ise stidyumda yerlerini almrglardr. Gece Celal Bayar Universitesi Rektorii Prof. Dr. Semra

ONCU'ntin konuqmasryla agrldr. Daha sonra Eeqitli gruplar farkk gosteriler sundular. Ilk olarak dereceye

giren ofrenciler belgelerini ve odiillerini aldrlar. Meslektaql aflmrzmezuniyet belgelerini alarak sivil hayata

ilk adrmlarmt atml$ oldular. Torenden sonrada o[rencilerYahn'tn garkrlan ile eflendiler.
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