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Tekelin yurtiçi satış gelirinin, 1995'te yüzde 78,5'i, 1996'da yüzde 75,9'u tütün üretiminden,
yani sigaradan karşılanmıştır. Yüzde yüz yerli tütünden imal edilmiş bulunan Samsun sigarası, ha
len toplam pazarda yüzde 50'lik bir paya sahip olan yerli sigaralarımız içerisinde, Maltepeden son
ra tüketimde ikinci sırayı almaktadır. Samsun ve Yeni Harman sigaralarının pazardaki toplam pa
yı ise yüzde 25'tir.
49 yıllığına marka hakkının devredilmesi düşünülen Samsun sigarasının yıllık tüketimi 21 mil
yon kilogram, bugünkü perakende satış fiyatı üzerinden bir yıllık satış hâsılatı ise 89 trilyon lira ci
varındadır. Bu süreç sonunda, Tekel, iç piyasadan tamamen dışlanıp Amerikan sigaraları Türkiye
pazarında hâkim kılınacaktır.
Tekel sigara fabrikalarının özelleştirilmesi veya marka haklarının devredilmesi sonucu, üre
timde ve pazarlamada tüm inisiyatif, diğer bütün ülkelerde olduğu gibi, mutlaka çokuluslu şirket
lerin, yani yasal olmayan tekellerin eline geçecektir. Bunu bile bile yapmak, yasal olmayan tekel
lerin yasal tekele tercihi demektir.
Tekel sigara fabrikaları, devlete yük olmayan ve kâr eden kuruluşlardır. Tekel, 1994 yılında
10,7 trilyon, 1995 yılında 13,2 trilyon, 1996 yılında ise 7,8 trilyon kâr etmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 55 inci Hükümetin ülkemizin çıkarlarına tamamen aykı
rı bu tercihi yaşama geçerse, muhtemelen, İzmir, Bitlis ve Adana sigara fabrikaları, er veya geç ka
patılacak; yerli tütünlerimiz, ülke içerisinde üretilen sigaralarda sadece dolgu maddesi olarak kul
lanılabilecek, ihracatla elde edilen gelirler, bu kez, yabancı markalı sigaralarda yüzde 85 oranında
kullanılan yabancı tütünlerin ithalini bile karşılamaya yetmeyecektir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Lütfen, 1 dakika içerisinde toparlayın.
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - Olayın bir de sosyal boyutu yardır: Yukarıdaki açıklama
lardan da anlaşılacağı üzere, 55 inci Hükümetin konuya yaklaşımı sonucu, önümüzdeki yıllarda tü
tün üretiminin hızla azalması kaçınılmaz olacaktır. Bu da, ülkemizde tütün üretimiyle uğraşan 500
bin ailenin, yaklaşık 3 milyon yurttaşımızın katlanılmaz gelir kayıplarına uğrayacağını göstermek
tedir. Özellikle, tütün üretiminin yoğun olduğu Manisa-Akhisar, Denizli, Samsun, Adıyaman, Bat
man, İzmir, Muğla, Balıkesir, Uşak ve Hatay İllerinde ekonomik yaşamdaki olumsuzluk daha faz
la hissedilecektir. Diğer taraftan, Tekele ait işyerlerinde tütün işkolunda çalışanların sürekli tasfiye
edilmesij tütün işlerinin taşeronlara yaptırılması, sigara üreten ve pazarlayan çokuluslu şirketlerde
sendikalı tek bir işçinin çalıştırılmaması, Tekel sigara fabrikaları ve yaprak tütün atölyelerinde ça
lışan işçi ve memurlar için de...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Yurdagül.
BEKİR YURDAGÜL (Devamla) - ...önümüzdeki günlerin, tütün üreticileri kadar karanlık
olacağını göstermektedir. Sonuç şimdiden bellidir; Türkiye tütüncülüğü yok olacaktır, tütün ziraati
yapanlar açlığa mahkûm edilecektir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Yurdagül, teşekkür ediyorum.
Evet, gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Devlet Bakanı Sayın Eyüp Aşık...
Buyurun Sayın Aşık.
DEVLET BAKANI EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akhisar
sigara fabrikasıyla ilgili gündemdışı konuşma yapan Sayın Bekir Yurdagül arkadaşıma teşekkür •
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