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ı. aiRiş vü TaRİhçs 

1,1 Rektörün tarifi, sınırları, hedefi . 

d^ktörün Tarifi: 

Yaş üzümden şıra istihsâl ederek bu sıradan teknolojisine 

uygun değişik tip ve cinslerde şarap yapan ve bu şarapları 
açık veya kapalı olarak müstehlike intikal ettiren ve bunların 
hazırlanışmda yüksek ihtisas ve mesleki bilgiye ihtiyaç gös¬ 
teren hassas bir ziraat sanatları koludur, 

oektörün oımrları : 

Bu sânayi kendisi için lüzumlu olan üzümü temin için bağ¬ 
cılığı teşvik eder veya kendisi bizzat bağ ihdas eder, üzümü 
oaşta tereinan bağcı olman üzere aracıdan alır* 

namûlatını açık olarak doğrudan doğruya müstehlike veya 
açık ve kapalı «larak perakendeci bayilere veya toptancı baş 
bayilere satmak için faaliyetini tanzim eder, 

İçmelik vasfına kaybetmiş şaraptan ve cibreden ayni yerde 
sirke imâl edemez. Şaraptan alkol istihsâl edemez ve konyak 
yapamaz. Cibreden alkol istihsali ise müsaadeye bağlıuır, 

üektörün hedefi ; 

Memleketimizde kaliteli şarap istihsâl ederek, iç ve dış 
piyasalarla satışları arttırmak ve dolayısile bag ürünlerini 
(üzüm) kıymetlendirerek köylüye ve memleket ekonomisine faideli 
olmaktır, Bu hedefe ulaşabilmek için mevcut işletmeleri Özel 
ve Kamu sektörü) daha rasyonel ve tekniğe uygun ve bilhassa, 
küçük ve iptidaî işletmelerin birleşerek, teknik imânlarla 
çalışabilir nale getirmektir. 

Böylece kaliteli ve stanuart tip şalakların imâli ile 

atabil dış pazarJ.ar temin etmek ve bu pazarları geliştirmek 
mümkün ola camiır 

O / 6 



İç piyasaya arz edilen şarapların müstehlike sıhhî şartlar 
altında ulaşmasını ve şarap zevkini arttırarak tüketimin artma¬ 
sını iemin etmektir, 3u maksatla dinî tesirler altında geliş¬ 
mesi önlenmiş şarapçılığı, neşriyat ve eğitimlerle geliştir¬ 
meye çalıştırmaktır, 

1,3 ana İlkeler - Sektörün Önemi, nurumu ve Genel Bakış : 

Şarapçılığın bağ mahsulünün diğer kıymetlendirme şekille- 
i 

rine nazaran üreticiye istikrarlı ve devamlı fiyat saklaması 
üzümün değerlendirilmesinde bü sanayiin önemini arttırmakta- 

I 

dır, Bugün toplum üzüm istihsâlinin ancak $ 3 2,5 nispeti 
şarapçılıkta kullanılmakta Olup bu da 65 - 70 milyon kilo 
üzüme tfckâbül etmektedir* Bu miktar üzüm ekserisi küçük kapa¬ 

siteli jlmak üzere 265 şaraphanene işlenmektedir* Bu şarap- 
haneLerin yeteri kadar teknik malzeme ve cihazla teçhiz edil¬ 
miş ildi.lan ise imalathane yekûnune nispetle pek azdır, 
Avrupa şarapçılığına göre çok geri olan memleket şarapçılığı¬ 
mızın kimşularımıza nazaran durumu ise aşağıdaki taoioda gös- 
teıüluiştir, 

Bağ sahası 
Şarap 

istihsâli 
Şarap 

İhracat 1 
Hektar Hektalitre Hektalitre 

İtalya 1,729*695 69,569,000 2,512.000 
Y ^nanistan 229,109 5,812,590 282,000 

Bulgaristan 185.155 5.928,160 Bilinmiyor 
Kıbrıs 410,000 300.000 

Romanya 290,600 5,514.000 Bilinmiyor 
İsrail 10,000 509,040 Bilinmiyor 
TÜRKİYE 785,z96 400.000 29.000 

Bütün bunlar dikkate alındılında şarap için yeteri kadar 
üzüm bulunduğu takat perek inaLât kapasitesi gerekle iç ve dış 
satış imkânları bakımınaan kifayetsiz olunduğu müşanede edil¬ 
mektedir, üiğer yönden yaş üzüm ihraç edemediğimize göre bu¬ 
nun şarap halirme ihraç etmek ve geliştirmek zarureti vardır, 



Bugünkü durumu ile mevcut yaş Üzümden yapılacak şarapların 
97 milyon litrece çıkması bizim için her zaman mümkü^. olaugunu 

düşünürsek bu gayeye ulaşabilmek için şarap imâl ve ihracımızı 
yıldan yıla arttırma*, zaruretindeyiz. Bu durum göz önüne alın¬ 

dığında yurt içi ve yurt dışı şarap tüketimine büyük önem veril¬ 
mesi gerekmekteair* 1960 yılında 17 milyon litre elan ima-îtin 
geçen her yıl gelişerek 1969 yılmaa 44 milyona çıkmış olması 

-kâfi olmamakla beraber- memnuniyet vericili ?. Bu temponun 
daha da hızlandırılması şayanı temennidir. 

1,3 Şarapçılık ve Tarihi : 

Şarapçılık : 

Bi/sanayiinin iştigal meyzuu ilan Şarap,; yalnız yaş üzüm 
sırasının cibrdli veya cibresiz fermantasyon ile elde rlunan 
hafif alkollü bir içki İma sına rağmen, bünyevî, teşokkülâtı 
nihaî şeklini almış» atabil bir malde değildir, çünkü şarap 
bi^şimik hadiselere tâbi olarak şıradan itibaren mütemadiyen 
bünye değiştiren (Yaşayan) bir maddedir, 

Şaraptaki iyi veya kötü vasıfların teşekkülü, bu gelişme¬ 
lerin müspet veya menfi istikamete yönelmesine tabidir. 

Şarabın hazırlanmasında bazı koruyucu maddeler dışında 
şarabın içine hariçten hiç bir şey ilave edilmez, ilâve edile¬ 
cek bu maddeler sıhhata zarar verniyen cinslerden olup nizam¬ 

namelerde cinsleri ve miktarları kat1î olarak sınırlandırılmış¬ 
tır. 

şaraom cins ve tipleri çoktur, şampanya, vermut ve sair 
gibi çeşitli tipte ve cinste şaraum imâli ayrı ayrı tekntlo- 

1 

jik şartların tatbikini icap ettirir. Böylece üzümün işlenme¬ 

sini, şıra ihzarını, fermantasyonunu, genç şarabın olgunlaştı- 
rılmasını, açık ve kapalı satışını içine alan bu ziraî sanat 
koluna şarapçılık uenir. 



Şarapyılıa Tarihi i 

Dünyada yetişen bitkilerin en eskilerinden oir de asmadır, 
asmayı yabanî halde bulan insanlar bu bitkiye karşı fazla alâka 
duyarak mütemadiyen onunla meşgul olmuşlar ve en iptiuaî ve 
basit şekilden başlıyarak bugünkü en mütekâmil seleksiyon me¬ 
totlarını tatbik etmek suretile, neticede fevkalâde leziz, 
cazip, birbirinden farklı binlerce çeşit meydana getirmişler¬ 
dir. 

üzümlerin dallarıma kaldığı zaman kuruduğunu, yaş olarak 
bivâktirildiğinue, hiç bir müdahalede bulunulmaksızın, kendi 

kendine bozulduğunu ve neticede şarap ve sirkeye döndüğünü 
fark eden insanlar oundan da istifadeyi düşünerek en iyi şekli¬ 
ne şarap ve sirke yapmayı öğrenmişlerdir. 

İnsanlar, ilk nevirlerde şarabın oluşu hakkında kat'î bir 
bilgileri olmaksızın, yalnız pratiğe dayanan usullerle şarap 
yapmışlar ve onu devirler boyuncu nesilden nesiie devam edege- 
ien yüksek kıymetli bir içki, olarak tanımışlardır. 

Dski medeniyetlerin yaşamış bulunduğu ülkelerde, meydana 

çıkarılan ve zamanımıza kadar muhafaza edilen kitabelerden, 
kayalara işlenmiş resimlerden, eski fısır (Hiyerograf) yazıla¬ 
rından, en eski (Sanskrit) lisanında geçen şaraba dair kelime¬ 
lerden, toprak altında kalan mabet, lâhid ve mesken yerlerinin 
kazılarında çıkan eşyadan, insanların pek eski devirlerden beri 
şarapçılıkla iştigal ettiklerini öğrenmekteyiz. 

3u husustaki malûmat ancak milâttan 3500-4000 sene evve¬ 

line kadar aydınlanmıştır. Geçmiş medeniyetlerin bütün devir¬ 
lerini bünyesinde yaşatmış olan memleketimiz şarapçılığa da 
beşiklik e otiği gibi, gelişip yayılmasına da âmil olmuştur, 

Şimdiye kadar bir ço... araştırıcılar tarafından yazılan 
tarihi kitaplarda kültür bağcılığının ve şarapçılığın Anadolu 

ve yakm şarktan Akneniz havzası yolu ile Avrupayc yayıldığı 
zikredilmektedir •, 
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Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere ünlü Kralların vaktile 
hüküm sürdüğü memleketlinizde şarapçıuk., zevkle işlermiş altın 
naneliler içinde ve ihtişamla şarap içilen, mamulatın nefasetile 
iyiliği civar memleketlerde takdir olunan parlak bir devir 
yaşamıştır. 

Miattan 600 sene evveline gelinceye malar, Vinifera deni¬ 

len yerli ve pek değerli üzüm çeşitlerimiz -bu günün en ehemmi¬ 
yetli bir şarap diyarı olan - Fransa’nın henüz meçhulü iken , 
Türkiye’nin (i'ionarit) denilen şarapları taa Roma sofralarında 
yer alabilmekte idi. 

milâttan sonra ^-65 senesinde İran tahtına geçmiş olan 
Artakseres, m zaman atina’ian çıkarılmasından dolayı kendi sa¬ 
rayına iltica etmiş bulunan ^emestokl'e - Büyük bir misafirper¬ 
verlik göstermem gayesi ile- şaraplarının tedariki için, bağla¬ 
rı ile meşhur olan iıampsaque - Lapseki - i tahsis etmişti. 
Bu mıntakanm hemen ortasınla ve Iranik nehri - Bu günkü Kocabaş 
çayı - nın denize döküldüğü yerin batı kıyısındaki Piryapus 
şehri, bağlarının fevkalâdeliği ile şöhret kazanmış ve bundan 
dolayı Mitoloji’de Bahçeler mabudu olan Piryap’m adı ile adlan¬ 
dırılmıştı. 

memleketimizin he/' köşesinde şarap tarihine ve sanatına 

ait İp ulun-an bü;yük testiler, taşlar üzerindeki kabartmalar eski 
dedelerimizin bu san'1 ata verdikleri önemin açık delilleridir. 

Yine e s M Tümlerden (ilititlerden) kalan kitabelerdeki 

kanun metinlerime şarap ve baya ait maddelerin bolıuğu şaraba 

.air yazılan şiir, beste met niyeler şarapçılığa verilen ehemmi¬ 
yeti kolayca is bat etmekteuirler, 

Alişar kazısında meydana çıkarılan üzüm salkımı şeklindeki 
içki zatının n,j, 1600 - loüG yıllarına, Hİacaöyükte bulunan 
altın şarap barda.ç: ile destinin r.L, kOoO yıllarına, Kü.ltepe 

hafriyatında bulunan kaç başı şeklindeki şarap kabının da k.Jİ. 
takriben 1750 yıllarına ait olduğu tesbit edilmiştir. 
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Hititler devrine ait muhtelif şarap kaplarile ibrikler 
M, i, 1700 - 1200 yıllarına aittir. 

Timler şarabı, yalnız dinî ayinlerde kullanmakla kalmayıp, 
ona medenî, kanunî ve ticarî Kıymette vermişlerdir, 

Arap medeniyetinin dogması, müs lüm a alığın zuhur.’ ve yayıl¬ 
ması sırasına i, İslâmlığa ka o <-1 eden denelerimiz şa”apçılığı 
ister istemez hiristiy anlara temetmek suret ile bağcılık Kültü¬ 
rüne devam eaerek dünyaca meşhur yemeklik, kurutmalık üzüm 

cinsleri yetiştirmişlerdir, Kuru üzümleri sucuk, pestil, muska 
ve pekmezleri asırlardanberi en iyi gıdalarımız arasında olup 

zamanımıza kadar her ..azarda satılmış ve evlerimizde kullanıl¬ 
mıştır. 

Bütün bunlara rağmen büyük önem verdikleri en iyi keyif 
maduesi şarabı kendi bünyelerinden büsbütün silip atamamış ve 

yaptıkları bayram, eğlence ve düğünlerde taassubun ljütün taki¬ 
bine rağmen, yine onu içmeye devam etmiş, şaraba dâir methiye¬ 
ler söylemiş, kasideler, şiirler yazmışlardır, 

Memleketi .izde bağcılığın geliştiği çeşitlerin çoğaltıl¬ 
dığı devini., şarapçılığın bu gelişmeye muvazî olarak inkişaf 
edememesi muhtelif vesilelerle şarap imalâtının tasvip edilme¬ 
mesinden ve dinî taassubun hüküm sürmesinden dolayıdır, Bu 
sebepten bağlarımızda şarap}rJf üzüm cinslerinin yetiştirilmesi, 
geliştirilmesi ve sel.eksiyone euilmesi hiç düşünülmemiştir. 

Yikama tebarüz ettirildiği üzere ön plânda kurutmalık, 
sofralık çeşitler gibi tiçari üzümler üzerinde durmuşlardır. 
.Dununla oeraoer bağ bölgelerinde ve hatta bütün köylerdeki 

bağlarda esas cinsler arasında (Az olmakla berauer) aiger bir 
çok cinsleri»: muhafazasına dikkat edilmiştir. 

Yekûnu J - 6 yüz kadar tahmin edilen memleketimiz üzüm 

çeşitlerinin zamanla ampelografisi yapılıp özelliklerinin mey¬ 
dana çiKarıimasile ivrupa şaraplık üzümlerine rekabet edebile¬ 

cek şekilde iklim, toprak ve ziraat şartlarına intibak etmiş 
çeşitlerin bulunacağı vüyük ihtimal dahilindedir. 
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Hiristiyan garp memleketlerinde bizdekinin aksme oJarak 
şarapçılık müsbet destek gördüğü, i çin. çok gelişmiş ve şarap 
kullanılması yalnız keyif maddesi olmaktan çmıp azlelmin ve 

cemiyetin günlük gıda maddeleri arasıma yer almış ticarî r 
İktisadî, millî bünyelerinde mühim mevki işgal ^ .iştir, 
uzika cinslerinin seçim seleksiyon ve geliştom şarap¬ 
çılık çok inkişaf etmiş ve raunt elif tip ve hu.?ns iye ;te şaraplar 
veren yüzlerce meşhur şaraplık üzüm çeşitleri ve aelezleri 
meydana getirilmiştir, 

1684 - 1900 yıllarında, ıransa bağları filokseradan zarar 

gördüğü için şarap imalâtı da azalmıştır. Bağları, amerikan 
anaçlan üzerime yetiştirme usulleri bulunup yeniden gelişti- 
rinceye kadar had safhada olan şarap ihtiyacı da hariçten büyük 
miktarlarda şarap ithalile karşılanmış ve bu araua memleketimiz 
de huuutsuz şekilde şarap talepleri karşısında kalmıştır. 

Bu aevre zarfıma memleketimiz şarapçılığı birden gelişmiş 
ve mühim miktarda şarap ihraç edilmeye başlanmıştır-. İhraç 
edilen şarapların kısmı azamisi irakya, Marmara ve Ege bölge¬ 
sinde imal edilmiş olup muhtelif kayıtlara gör--' fi 90 başta 
i'ransa olmak üzere Avrupa memleketlerine ıh- ç edilmiştir. 

İzmir imaret edası bültenlerinden alman aşağıdaki rakam¬ 
lar bu vaziyeti açj.k olarak tesbit etmektedir. 

1900 ilâ 1914 senelerinde Izmirümanından ihraç edilen 
şarap miktarı : (k) 
1900 4.093.371 litre 1908 495.168 Litre 

1909 3.034,374 1901 6.413.419 
1904 5,846.&9 
1903 7.057.680 
1904 1.96k,44k 
1905 868.003 
1906 973o 308 

193-0 3 = 844.158 
193 1 4.o47.43 

ît 

9 
1914 - Kayıt yoktur. 
1913 5=685,900 litre 
1914 - Umumî Harp 

taşladığı sene 
(X) İnhisarlar istihbarat bülteni 1937 Oilt 6 sayı 33 
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Yukarıdaki cedvelüen anlaşılacağı veçhile, İzmir limanından 
ihraç edilen şarap mintan kısa zamanda 7 milyon litreyi aşmış, 

yalnız filokseradan tahrip olan ^anisa Dallarının yenilenmesi 
dolayısile, 1904 - 1909 senelerinde bir azalmayı müteakiben, 

şarap ihraç mintan tekrar yükselmece başlamıştır, Pakat l,nci 
Cihan harbinin başlamasile imalât yeniden azalmış ihracat ise 
ta ıamen aurmuştar, 

-balkan harbine tekaüdüm eden senelerde memleketimiz şarap 

istihsâli bu güne nisbetle çok daha yüksek miktarda bulunmakta 
idi, -balkan harbinden sonra şarap istihsâl edilen Gölgelerden 
oir kısmının hudutlarımız haricinde kalması ve iranya bağları¬ 

nın harpten müteessir olması yüzünden istihsâl düşmüşt ir. 

1. nfi Cihan harbine tekada.im eden senede şarap imalâtı tekrar 
yükselmeye başlamış ise ue 1914 de Dışlayan ve bir kaç sene 
devam eden harp yılları içinde şarap imalâtı çok azalmıştır. 
Millî mücadele yıllarında Cge bölgesinin işyal altında bulun¬ 
ması huriye ve Lübnan'ın hudutlarımız haricinde kalması dola- 
yısile (Yukarmaki ihraç rakamlarında görüldüğü gibi) şarap 
imalâtı asgari hadde inmiştir, 194 b - 49 senesinde faaliyet 
gösteren 301 amil cem'an ye-un 4,682.000 Litre şarap yapmış** 
lardır. 

Cumhuriyetten evvel, Düyunu Umumiye -idaresine vergi öde¬ 
mek şartile herkes istedi,Çi maddeden istediği tarzua -hiçbir 

teknik ve evsaf kontrolünü tâbi olmaksızın içki - şarap imâl 
edip satmaktaydı, ayrıca şarapçılık fennine ve İlmî tekniğe 
vakıf şarap imalâtçıları da yok denecek kadar az olduğundan 

imâl euilen şarapların evsafı da çoz düşük bir durumda bulu¬ 
nuyordu. 

Memleketimizde fennî şarapçılığın temelleri Cumhuriyetimi¬ 
zin kurulduğu ilk s e-.-.elerde atılmıştır. Cumhuriyetle beraber 
muktem'i zamanlarda şarapçılığı destekler ve teşvik eder mahi¬ 
yette çıkarılan kanun ve kararnamelerle şarapçılığın inkişafına 
yon. açılmıştır. 
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Su içte önderlik etmek üzere İnhisarlar idaresi vaziıelen- 
dirilmiştir. İçlerin yeni baştan tanzimi ile kontrol ödevini 
üzerine alan İnhisarlar luaresi, içki işlerinde halkın sağlı¬ 
ğını korumak, imalâtçılara rehberlik etmek gayesile Yüksek 
Ziraat Enstitüsü, dıhnat ve Ziraat Vekâletleri elemanlarının 
iştirâkile ilk iş olarak şarap izannanesini talimat ve k.ntrol 
şartlarını hazırlamıştır. 

Hususî şahıs imalâtına teknik ve malî yardımlarda bulunan 
İnhisarlar -idaresi, şarapların evsafının yükselmesi gayesile 
müsabakalar tertip edip kazananlara şarapçılık, bağcılık cihaz¬ 
ları ile sertifikalar vermen suretile iyi şarap yapan hususî 
âmilleri teşvik etmiş ve imâl edilen şarapların devamlı kontro- 
luna devam etmen ve müstehliki tereddüde aUşürmiyecek şekilde 
hususî malûmatı hâvi etiketler altında, sağlam, sıahî temiz 
şarapların vatandaşlara arz edilmesine çalışmıştır, 

3u cümleden olmak üzere, İnhisarlar idaresi hususî imalâta 
paralel olarak her bağ bölgeıerinue deneme şarap evleri açmak 

ve fabrikalar m ur.;: ak suretile şarapçılığın bütün yurda yayıl¬ 

masına âmil olmuşturo 

Şaraphane ve imalât tesislerile, şaraplık üzüm çeşitlerine 
dair en elemanter bilgelerden mahrum yerlerde şarap imâl etmek 

istiyenlere bu vasıtalarız yardımile pratik bilgiler verilmiş 
ve mevsimlik kurslar la tertiplenerek umum şarapçılığımıza 
faideii olunmuştur. 

1947 senesine madır devletin şarap politikası devlet sektö¬ 
rünü on görerek 10 sene zarfıma 100 milyon litreye çıkarak 

bunun fo 60 nı ihracat yapaoileoek şezilue plânlaması isteni¬ 
yordu. (1947 - 19jö) 

Bilâhare hususî sektöre bu sakara öncelik tanınması onun 
teşvik edilmesi uy-un görülerek uevlet şaraphanelerinin hususî 
sektör veya şirketlere devredilme-, gayesi ile kanunlar hazır¬ 
lanmış ve 1emel'in fonksiyonunda malan şarap fabrikalarının 
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kapasiteleri dahilinde imalât yapmaları ve tevsiye gidilmeleri 
şeklinde neticeye var tak istenmekte idi, (1951 - 1960) .fakat 
bu halin tahakkuku gürülymemiştir* (1960 - 1966) 

betice olarak, 1947 senesinde 14 milyon litre olan umumî 
şarap imalâtı bugün 44 milyon litreye yükselmiştir, hususî 
amile ait ipi ve Tekel'e ait 12 şarap fabrika ve imalâthanesinde 
bu şarabın c/o 67 sini hususî amille -/o 55 nü de Tekel istihsâl 
etmiştir. 

2.1 Zirgî.. Faktörler 

Türkiye’nin |ağ sahaları bakımından Avrupa'da bşşinci , 
verim bakımından ise 12 nci oluşu; topraklarının elverişsizliği, 

ekolojik şartlarının yetersizliğinden ziyade yurdumuzun 7 coğ¬ 
rafi bölgeye dağılmış olan bağ sahalarımız arasınua başta iklim 
qla.ak üzere toprak ve üzüm çeşitlerinin karakteri bakımından 
pek önemli farkların bulunmasından ileri gelmektedir. Fek 
büyük bir oağcı kitlesinin henüz ampirik metodlaruan kurtulama¬ 
mış elmalarının tesirini de belirtmek yerinde olur, 

Bge çevresinin Gediz havzasında bener dönüme (1000 m* ye) 
6000 Kg.'a varabilen azamî randımanın karşısında Orta ^nadolu- 
nun kıraç sırtları üzerimeki bağların beher dönümünün asgari 
veriminin 250 Kg.'a kadar düşebilmesi bu muvazenesizliğin baş¬ 
lıca âmilidir, 

■buna Orta, Joğu ve Güney G*ğu bölgelerimizle yaşayan Türk 
bağcısının gerek yetiştirme ve bakım, gerekse -Bilhassa şarap 
kalitesi üzerime ehemmiyetli tesirler gösterebilen- bazı zarar¬ 

lı böcek ve hastalıklarla müoaueie konularındaki dilgi noksan¬ 
lığı faktörü ae peıı ehemmiyetli nispetle rol oynamaktadır. 
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İkİin ve toprak ve diğer faktörlerin tesirlerini aşağı¬ 
daki şekilae hülâsa etme* mümkündür ; 

1- ma ma ra ve ıge çevrelerinin atnosferinmeni rutubet, 
j-Ik.banar, oonbahar hatta bası yıllarda Yas ortalarındaki 
yağışlarının asmanın tenebbütü ürerindeki müspet tesirine kar¬ 
şılık zararlılara p; k elverişli bir muhit hazırlamak la olduk¬ 
ları da bir vaka1dır, 

k- Türk bağcısının ou bölgelerde yaşayanları bağcılık 
tekniğinde, muhitin icabettiraiği şekilde hareket etmesini 
oldukça öğrenmiş ve tatbikatına da çoktan girişmiştir. dite- 
kim bu bölgelerin bol randımanı teknik şartlara oldukça riayet 
edilmekte olmasının m e s1 ut bir neticesidir, 

Piloksara tahribatına uğramış bulunan bu bölgelerde 
bayların kuruluşlarında mevki ve maraz’dan başka toprak hazır¬ 
lığına, anaç ve çeşitlerin seçilmesine gerekli ehemmiyet veril¬ 
diği gibi, yıllık banım, hatta ödemiş ve Otiy.orenküs gibi za¬ 
rarlılar, pronospora, Gidium ve antraknaz gibi hastalıklarla 
mücadele hususlarında da bağcının az çok ve yeteri kadar bilgi¬ 
ye sahip bulunduğu kabul edilebilir. 

3- Orta, Doğu ve GUI ney JÜoğu bölgelerinin randıman düşük¬ 
lüğüne karş. ık, ikliminin kuraklığı, bağların bir çok zararlı 
böcek ve hastalıklara karşı korunmasına imkân vermekte , Helio- 
termik şaıtlar (Bol güneşlenme, vejetasyon devresi suhûnet 
yekunlarım . yeterliği) , gerek üzüm gerekse şaraf nefaseti üze¬ 
rinde pek müstesna tarzda tesirini göstermektedir, İ’ilhakiKa 
böylelikle kaiite ile kantitenin biribiri ile ters orantılı 
olauklan halı ika t d şarapçılık ’ ta bir kere daha ortaya çıkmak¬ 
tadır, 

4- Karadeniz bölgesinin tabiat şartları bağcılık bakımın¬ 
dan buranın ehemmiyet kazanmasını m'uikün kıla namakta, fakat 

Güney Anadolu bağları ise iklimin mümtaz tir hususiyeti olarak 
- İlk turfanda üzümcülüğe elverişli bulunmakte ur. 



5- Ege ve Marmara bölgesi kısmen hariç tutulursa Anadolu- 
nun birçok yerinde bağlar usullere uygun bir şekilde dikilme- 
mekte, bakıcı ve hastalıkları ile dücaaele bilgisine, şekline 
ve araçlarına sahip bulunulmamaktadır, 

6- birçok Bölgelerimize halâ kükürt ve gŞztaşı girmediğin¬ 
den kullanılmamakta, ve dönüme dikilecek omca adedi ile omca- 
lar arasındaki aralıkların lüzumu kâfi derecede bilinmemekte¬ 

dir* 

7- Şaraplık üzümlerle, sofralık üzümler ve siyah ile 
beyaz iinsler aynı bağlarda ve narıçık halde dikildiğinden 
imalâthanelere çelen üzümler ekseriya karma karışık bir halde¬ 
dir, 

Memleketimizde üzüm istihsali her bağ bölgesinde eski¬ 
den beri teessüs etmiş bir geleneğe göre yakılmaktadır. Bağcı¬ 

lar bu gelenege uygun olarak yetiştirdikleri bağlardan kurut¬ 
malık, sofralık ve şaraplık üzümler elde etmektedirleri 
elde Şdilen mahsulün her sene ayni kalitede olmasının sağla¬ 
namaması bağoıyı İktisadî bakımdan büyük zarara uğratmaktadır* 

Bu mahzuru önlemek gayesile haşeratla, mantarı hasta¬ 
lıklarla mücadele teşkilâtı mücadele usulleri ve zamanı göste¬ 
rilerek büyük faydalar sağlanmıştır. 

f- -anoak aşağıca izah edilen haller dolayısile bu çalış¬ 

malar tam bir s^nuç verememektedir, 
a- Pek çon yerlerse bağcılar henüz bu çalışma şekli w 

alışmış olmadıklarından bu bölgelerde eskiuerberi sabit ve 
sağlam bir mahsul alamamaktadırlar» 

b- Yetiştirdikleri mahsulü birçok hallerde satma imkânı 
bulamadıklarından daha fazla müfadele ve bakama hevesli ^Ilga¬ 
maktadırlar. 

Bugünkü yetişt" eme tarzı sanayi üzerinde aşağıda 
izah edilen menfi etkileri yaratmaktadır. 
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ilu plânda bu günmü şarapçılığımla arzu edilen 
iptidaî maudenin elde edilmesine uygun şekilde teşkilâtlan¬ 
dırılın anıştır. 

Bugünkü nam madue, bağcı tarafından arz:1, ttiğ . 
zacıan arzu ettiği kalitedeki üzümü benim mahsulüm buu ur 
ister istemez şarapta kullanacaksın diyerek fabrikaya getir¬ 
dikleri üzümlerden ibarettir. 

9- İmalâtçı, alacağı üzümün cins ve kalitesini kendi 
tanzim edememekle ve gelen üzümü olduğu gibi işlemek zorunda 
kalmaktadır, 

10- Bu mahzuru önlemem gayesile evvelemirde fabrikalara 
alınacak üzüm miktarı, evsafı ve alınabilecek müddetler meşin 

olarak her köye, her bağa kadar götürülmek suretile müstahsile 
bildirilmesi lâzımdır. 

11- Bu şekilde üzümü tasnif ederek vasıflara göre zamana 
göre, mübayaayı ayarlamamla her bölgede şıra'lıktan başlamam 
üzere, şampanya'lık, sem şarap, dömisek şarap, yliksem dereceli 
sek ve tatlı şaraplar yapmak imkânı sağlanacaktır, 

İd- Y 'karma belirtilen dönümden alınan verimin çok düşük 
olduğu belirtilmesine rağmen bu mevzuu üzerinde biraz daha 

ihtimam gösterildiği takdirde verim % 20 - 2ö artacaktır. 

i-2 Ziraî istihsâlin B ü n y esi 
k - 2,1 ğpraplik üzüm Bölgeleri 

Böl o1 p ' Bağ oahasıİstihsâl «ıdLLem 
^ ö ^ Hektar Üzüm Ton 

1. irakya ve marnara bölgesi 77.233 397.110 

2. mge v3 Gü.uey D - ğu mnadolu B. 3-m4.37& Sim.07 6 

3. Orta anadolu ıö. gesi 263.162 543,309 

4. Güney ve Güney Bogu mnadolu B. 303.642 1.301.710 

5. Boğu ve kuzey loğu mnadolu B, 12 032 3 c0„333 

Yekû.. .... 762.940 3,424.536 
_ İ 
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il., plânda du günkü şa rapçılığımız arzu edilen 
iptidaî uaalenin elde edilmesine uygun şekilde teşkilâtlan
dırılın anıştır* 

Bugünkü ham madue, bağcı tarafındın arzı ttiğ•. 
zaman arzu ettiği kalitedeki üzümü benim mahsu.' üm bulur 

ister istemez şarapta kullanacaksın diyerek fabrikaya getir
dikleri üzümlerden ibarettir. 

9- İmalâtçı, alacağı üzümün cins ve kalitesini kendi 
tanzim edememekle ve gelen üzüinü olduğu gibi işlemem zorunua 
kalmaktadır, 

10- Bu mahzuru önlemem gayesile evvelemirde fabrikalara 
alınacak üzüm miktarı, evsafı ve alınabilecek müddetler meşin 

olarak her köye, her bağa kadar götürülmek suretile müstahsile 
bildirilmesi lâzımdır, 

11- Bu şekilde üzümü tasnif ederek vasıflara göre zamana 

göre, mubayaayı ayarlamakla her bölgede şıra'lıktan başlamam 
üzere, şampanya’lık, sem şarap, aömisek şarap, yümsem dereceli 
sek ve tatlı şaraplar yapmak imkânı sağlanacaktır. 

İd- 'i .ikama belirtilen dönümden alınan verimin çok düşük 
olduğu belirtilmesine rağmen bu mevzuu üzerinde biraz daha 
ihtimam gösterildiği takdirde verim % 20 - 2b artacaktır. 

Ziraî istihsâlin B_ü_n _esi 
2-2,1 Şaraplık üzüm Bölgeleri 

Hol o- 3a<Z kahasıîstihsâl odLleı. 
" V O. £, O Hektar Üzüm Ten 

1. f'rakya ve marna ra bölgesi 77.235 597.110 

2. Bge ve Güney B ğu Anadolu B. 1*4.376 ozz.07 6 

3. Orta Anadolu mü. gesi 265,162 543.309 

4. Güney ve Güney Doğu anadolu 3. w' .J T b,ı 1,301,710 

5. Doğu ve Kuzey Loğu Anadolu B. 00.555 

10iıU... • • • . 7&2.940 3,42.4.538 

O ! O 
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k-2-k Şaraplık üzüm cinsleri ve Değerleri 

Bu bölgeleri kısa ve ayrı ayrı incelendiğinde : 
l.ci bölge (i'rakya ve marmara bölgesi) 

a, Beyaz cinsler : Yetiştirilen üzümlerin 7° ” b ni 
yapıncak teşkil etmektedir. bofralık ve şaraplı a olaram 
kullanılmaktadır, mintan sofra şarap imaline y ot iri i malar¬ 

dır. Çoğaltılmasına şimdilik lüzum yoktur. 

dem i İyon : AVrupadan getirilerek bu muiıite iyi 
olarak intibak ettirilmiş, şaraplık cinsidir. Hâlen i milyon 
kilf mahsul elde edilmektedir. Şarabı yapıncak şarabından 
Üstündür. Geliştirilmesinde fayaa vardır. 

?ıno*Saraone ve klaret : Bu da .ıvrupa menşelidir, 
üstün vasıflı ince şarap ve şampanya imaline müsaittir, üre¬ 
tilmesine ihtiyaç vardır. <■ 

Yalıncak, se ûlyon, pın^, sardfne ve klaret Tekirdağ 
vilâyeti daniiinae yetişmektedir. 

Altıntuş-oıralık j Altıntaş Brdek havalesinde, 

biralık Bursa vilayet ir a e yetiştirilmektedir. Bunlardan imâl 
edilen şaraplar yapıncak üzümden elde edilen sofra şarapla¬ 
rından daha ince fakat ekstraktça zayıftır. 

Beylerce : Bilecik söğüt havalisinde yetişmektedir. 
Bunun şarapları yapıncak şaraplarından daha üstündür. Yetiş¬ 

tirilip çoğaltılmasında fayda vardır, 

b. kırmızı cinsler : 

-ıra sakız (Kuntura) : karmara bölgesinde -"Çanak¬ 
kale, Bozcaada, 'Gelibolu" bol miktarda yetiştirilen başlıca 
yalnız şaraplık ve konyaklik üzüm cinsidir. Yüksek alkollü 
normal vasıfta sofralık bi, şaraptır. 

Ada iv ısı ı marmara adalarında yetiştirilen tek 
cins üzümdür» üer o,:-. ımdan yüksek vasıfta, sitabil karakter¬ 

de şarap vermektedir, teşvik edilmesi yerindedir. 
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Papaz harası : Uzunköprü’nün Kırcasalih ve Aslan 
köy fivariarında kumsal arazide, Amerikan anaçları Kullanılma¬ 
dan yetiştirilmektedir. Uzun senelerdir içlenen bu kumsal 
araziden! toprakların flokseronya karşı olan mukavemeti azal¬ 
mıştır, Yetişen asmalar normal olmayıp narazîdir. üzümün 
evsafı seneden seneye biroirini tutmamaktadır. Papaz narası 

üzümünden imâl edilen kırmızı şaraplar yüksek vasıf taşımakta 

idiyse de, yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü halihazırda 
seneler farkıyla biroirini tutmayan vasıfta şarap vermektedir* 

-ou bölge ile Kırklareii (ÜSküp) havalesini içine 
alan yeni Amerikan anaçları üzerime Papaz karası bağları ye¬ 

tiştirilmesi teşvike muhtaçtır* 

f^ara lalına : iiarmara mıntıkasında yetiştirilmekte¬ 
dir, oofraya gelmiyen şaraplık Uzum cinsiuir, -dağınık ve az-* 
üir. varaoın renginin ko^ u olması asidin ve alkolün düşük ol¬ 
ması iyi bir kolaylık şarap vasfını taşımaktadırj IVlan arazide 
uzun bunama suretile yetişenler çok erimli oluşundan şaraoa 

elverişli değildir* kıraç yerlerde yetiştirilmesi şayanı tavsi¬ 
yedir, 

* Uama.y- Bur g and e r-^ en su : ^unlar Avrupa cinsi şarap¬ 
lık üzümlerdir, 2ek-rdag civarında yetiştirilmektedir. Şarap¬ 
ları iyi vasıflıdır. Teşviki faydalıdır. 

Calerne-dovln.yon ; Avrupa şaraplık üzüm cinsi olup 

Tekirdağ civarında ço-, a.-, miktarda yetiştirilmektedir. Bölge¬ 
nin en üstün kalite şarabıuır, vok a- mahsul vermesinden ötürü 
yetiştirilmek istenmektedir, fiyat ayarlamak suretile teşviki 
çok faydalıdır, 

k.nci Bölge ( ü g e ) 
a- Beyaz cinsler : 

Buit : . ye - Çekirdeksiz ' 

^ağların yo 10 i bu ciıis üzümdür, kurutmalık bir 

üzüm fl j. lî.i-j \x i'L 3. ü.3. ı — kupajlik evsafta şarap ta yapmak kabildir, 
diktan uoluur. 

i . /. 
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.asma senede k +- 3 inansal vermekte, nah sulan evsafı 
hasat mevsimine tâoiair, -du hususiyetinden istifade ederek 
istenilen evsafta şarap yapındı imkânını vermektedir, Arzu 
edildiği zaman yeknesak evsafta uO - 100 milyon litre yeknesak 
tipte şarap yapmak ve deniz yolu ile sevketmek mümkündür. 
ş irabı Alaanya'da tanınmış e tutulmuştur. Bölgej.e şaraplık 

de0erae Daşka beyaz 

kırmızı cinsler 

üimrit ve Çalkarası  
oemirkent, Çal, Buldan havalisinde çok mebzul ola¬ 

rak yetiştirilmektedir. Çekirdekli kurutmalık sanayi üzümü 
(Rakı-doma) olup alkolü yüksek orta evsafta sofra kırmızı şarap 
imâl edilmektedir, 

kara Gemre İsparta bağlarında yetiştirilen m üzüm 
Dimrit, Çal karası üzümleriyle karışık işlendiği takdirde nor¬ 
mal evsafta kırmızı şarap imâline imkân vermektedir, 

Karinyan, Kaberne, Aİikant buse gibi Avrupa cinsi 

üzümler son senelerde ticarî bağlarda yer almaya başlamış, iyi 
mahsul ve yüksen evsafta kalite şarabı imâl edildiği teşdit 
edilmiştir, üzümlerin yetiştirilmesi, teşvik edilmesi gerekir. 

3.ncü Orta Anadolu Bölgesi 
a~ Beyaz üzümler 

ounyurla, masanaede beyazı - Şekerpare 

3-eniş Anadolu bölgesini gerisine alan bu bölgede 

Ankara, kıriki. > Le ve havalisinde yetiştirilen üungurlu, Aiasandede, 
*eker are üzümleri şaraplık üzün cinsleri olup üstün kalitede 

beyaz şarap vermektedir. Bölgeye filoksera irmiş ve bağları 
tahrip etmeye başlanasiyle kaybolmak tehlikesine maruzdur. 
Üzüm cinslerinin kayıp olmamasını ve oağların Amerikan anaçları 
üzerine kültive edilmesine ihtiyacı vardır. 
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İÜ m i r : Ürgüp ve bevşenir havalisinde yetiştiri¬ 
len bu üzün iyi şaraplık ve şampanyalık şarap veren bir i.ns 
olmasının teşviki yerinue görülmektedir, miktarı .zaıı 

Narince i Tokat, ivaz ova, aile havalisinde yetiş¬ 

tirilen ou cins iyi bir kalite şarabı veren üzüm cinsi ir. 
muhafazasının teşviki yerinue görülme... c edir. 

b- Kırzımı üz ura cinsleri 

ıtimrit : Çok meozul olarak yetiştirilmekte olan bu 

üzün başlıca çekirdekli - kurutmalık üzün -lap karıkkale civan 
hariç Orta uıadolu'ua çok yaygmuır* kuru üzümü Rakı-ooma 
sanayiinae kullanılmaktadır* şarabı sofra şaraoı evsafında 

flup büyük değer taşımamakta iir. şarap imâline müsait¬ 
tir. 

^alecik uarası : ankara’nın ^alecik belgesinde 
yetiştirilme;te olan bu üzüm iyi kalite şarabı imâline en elve- 
rişlilidir. Yetiştirilmesi mutlak teşvike muh,açtır, 
İloksera tahribatı devam etmektedir. 

üerzifon ara sı iaahallî bir şaraplık cins üzüm 
olup Orta Anadolu ekolojik şartlarına intibak edeceğinden teş- 
viki yerinue görül aentedi miktarı gitgide azalmaktauir, 

4 ncü Bölge 

Beyaz üzüm cinsleri : 

JJöhulgen - iumî : 

Bu bölgenin bağcılık merkezini teşkil eden Gaziantep, 
kilis ve naraş illeri Türkiye üzüm istihsâlinin i/ü nü yetiştir¬ 
mektedir. üzümlesin 9° f-0 i oe n. cinslerdir, üzümler kurutul- 

dugu gibi, soiralık şarap aa imâl edilmektedir. zökülgen. Rumî 
üzüm cinsleri, şarap imâline müsait t ir. miktarı pok bolu ar. 
istenilen miktarda şarap imâl edilebilir. 
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Üzümün boliugu sebebiyle imâı euilen şaıa^lann yek¬ 
nesak vasıfta ve fazla miktarda olacakı ve İskenderun gibi bir 

limana yamn bul tınması dolayısile ihraç şarapların hazırlanma¬ 
sında ve satışında ügeden sonra ikinci bölge olmaya namzet görül 
düğünden bu cihetin etüd edilmesi gerekmektedir. 

kırmızı üzüm cinsleri : 

oergi karası, ->i.yah dergi : Bu uzum cinsleri iyi ku¬ 
rutmalık '.•lmadığı gizi iyi cir şaraplık da aeğiluir. Bu üzüm¬ 

leri şaraplık olarak değerlendirmek için beyaz üzümlerle müşte¬ 
reken işlenmesi ile mahallî ihtiyacı karşılayacak miktarda kır¬ 
mızı sofra şarauı imâline müsaittir, Bölgede iyi kırmızı şarap 
imâline müsait b$çka cins bir iki üzüm cinsinin bulunması ve 
teşvik edilmesine ihtiyaç görülmektedir. 

.Boğazkere-Oküzgözü : 

Blazığ bölgesinde yetiştirilen bu üzüm cinsleri müş¬ 
terek işlenmekle iyi kalite evsafmaa şarap vermektedir, mik¬ 
tarı kâfi degiluir. Yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. 

5 nci Bölge 

Bu bölge bütün ^aradeniz havzasını içerisine almakta¬ 
dır. «fakat buraua ticarî ve İktisadî babımdan cir ıiyaeti olma¬ 
yan bağcılık mevcuttur. Yetişen üzümler ancak mahallen sarfe- 

dilecem miktardadır» imal edilen şaraplar ise düşük vasıfta 
olup mahalle,, istihlâk edilmektedir. Ticarî bir kıymeti yoktur. 
Ancak, Artvin havalisi Dağların ve üzüm cinslerinin (oapaklevi 
Cinsi gioi) tetkikile kıymetlendirilmesi faiaeîi mütalâa edile¬ 
bilir, 
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2 ♦ 2 * 3 Yakılması lüz uıa görülen d us us la r 

şaraplık üzümünün evsafını yükseltecek üretimini 
çoğaltacak müstahsili eğitecek bir müessese ve teşkilât yok¬ 
tur * 

Hâlen xanm hakanlığına bağlı olarak müstakil 
çalışan Amerikan asma fidanlıkları vardır* Bunlar Tekirdağ, 
Kanisa, Bilecik, İstanbul Erenköy, Yalova ve Kilis'te faali¬ 
yet göstermekte ise de, buradaki çalışmalar bağcılığın geliş¬ 
tirilmesi için Amerikan asma çubuklarını üretme ve tevzi 
işidir* araştırma ile alâkası yoktur. Bütün vazifeleri 
adaptasyon afinitet üzerine teksif edilmiştir. Bağların 
tekniğine göi?e uygun yetiştirilmesi, bamım ve mücadele bu 
teşkilâtın fonksiyonuna girmemektedir, Dolayısile iyi 
şaraplık üzüm yetiştirilmesiyle ilgileri yoktur* 

Yukarıda bansi geçen istasyon yerleri m tkik 
edildiği zaman, bağ tekniği geri kalmış ve floksera tehli¬ 
kesi ile de karşı karşıya bulunan Orta Anadolu’da, böyle 
bir istasyonun yokluğu müşahede edilmektedir» Bu da büyük 
bir noksanlıktır* Edindiğimiz tecrübelere göre memleketin 

#n iyi kalite şarabı veren üzümleri Ankara Bölgesinin Kalecik 
karası ile ^asandede beyazıdır, Hasandede üzümlerini veren 

Kırıkkale ve hasandede çevresi bağlarına henüz floksera 

bulaşmamış olmakla beraoer, Kalecik karasını yetiştiren 
Kalecik bağlarının büyük bir kısmı flokseradan harap olmak 
üzeredir ve özellikle Kızılırmak vadisindeki bağlar tamamile 

sönmüştür, Bu âfet de, yakın bir gı lecekte Kalecik'in 
yüksek yerlerindeki bağlarla Kırıkkale ve Hasandede taraf¬ 

larına da sirayet edecektir, Çubuk kazasının bağları ise, 
hemen tamamile floksera yüzünden sönmüş üuıomdadır. 

Halbuki bu bağların üzümleri gerek şaraplık ve gerekse ye¬ 
meklim olarak Anmara gibi bir pazara malik idiler ve bağlar 
buraların köylüleri için önemli bir geçim kaynağı idi. 
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Bu it i Darla bu bağların yeniden vurulma31 
için Köylüye yardın etmek ve yol göstermek gerekir. Zira 

buralarda gene yerli anaçla bağ dilimine girişildiği öğre- 
nilmiştir. Çünkü Amerikan anaçları üzerine yeni bağ te¬ 
sisi bir hayli külfetli olduğu gibi bora köylüleri için 

tamamen yabancıdır, lapılafak iş eski y^rii bağcılık’da 
olduğu gibi basit değildir. Bunun için i'anm Bakanlığının 
kurduğu jq kuracağı Amerikan asma fidanlıkları vasıtasile 

yeter miktarda ve bölge t|praklarına uygun anaç dağıtması 
diğer taraftan da köylüye yeni bağcılık öğretmesi, aynı 
samanda örnek bağlar kurmak ve kurslar açmak suretile böl¬ 
geyi kalkındırması lâzımdır* Bunun için iarım Bakanlığı 
bütçelerinden ou hizmetleri sağlayacak ödeneklerin ayrıl¬ 
ması gerekmektedir. t 

öte yanaaıı yeni bağcılıkta bağlar ancak 3-4 
sene sonra mahsule yatacağından, yeni bag kuracaklai^a, 
kredi verilmesi ve bu kredilerin ödenmesinin 3~“+ sene son¬ 

raya ertelenmesi düşünülmelidir, Bu halin isıâhı için ilk 
adım olarak Tarım Bakanlığı asma fidanlıklarının gçrev ve 
faaliyetlerine bu mevzuun it ..al edilmesi lâzımdır. Diğer 

bir husus da Devlet şarap fabrikalarına kendi bölgelerinde 
şaraplık üzüm yetiştirecek bağ kurma ve deneme yapma imkân¬ 
larının verilmesi ve vazifelendirilmesidir, 

Böylece Devlet'fidanlıklarında ve faorika bağ¬ 
larında iyi neticf vermiş asma çeşitlerinin bölgede yayıl¬ 

masını sâğlamak amaciie, gerek özel şarap amillerinin müs- 
takilen, gerekse diğer yetiştiricilerle müştereken, bağ 
kurmalarını teşvik etmek ve bu işe lüzumlu krediyi temin 
etmek lâzımdır. 

J, 
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d-3 i. azarlama ve f'iat x o Üt ika sı 

<.-3*1- iiangi esaslar dahilime fiyat tesbit «ui laiği 

4emieaetimizde şaraplık üzüm fiyatlarının, i)sa¬ 
bitinde buguay ve pancarla olduğu gibi devletçe tayin edilen 
değişmez uir fiyat politikası yoktur* Ancak, -ugş bölgesinde 

yetiştirilen i. uru uz'um numaralarına güre kiio fiyatı tesbit 
ve ilân edilmektedir. Şaraba tahsisi de mümkün olan sultaniye 
yaş üzümün fiyatı da bu fiyat bareminin tesiri altında kal¬ 
makta ir. 

Bunun dışında kalan ve lekelin fabrikaları bu¬ 
lunan yerlerle nususî amillerin alımı için tekelin fiyatları 

esas alınmakta,, müstansil ve hususî amil Tekel $lış fiyatı¬ 
nın ilânını beklemektedir. Tekelin fiatları ise hiç bir 
faktör ; (Mahsulün bolluğu, azlığı, kalitesi ve sıhhati) 
düşünülmeksizin bir evve} ' sene alımı fiyatlarını düşmemek 
gibi gayri ticarî ve hat politik sebeplere dayanmaktadır. 
Hususî amil ne müstahsilin, Tekel fiyatların ilânım bekle¬ 
mesi, ekseri hallerde üzüm olgunluğun geçmesi, imâl edilecek 
şarapların vasfının düşmesine de sebep olmaktadır, 

iyi ve yüksek vasıfta şarap veren üzümlere 

rekolte ve kalite nisbetine güre fiatm ayarlanması, bağcı-» 
larm iyi vasıfta yüzsek kalitede üzüm yetiştirme ve pazara 
lamasını teşvik esecektir, 

<2,3* 2- Pazarlama Kanalları ve âracj-lık 

Ba lara yakın olarak kurulan fabrikaların 

mubayaası 93 si müstahsilden alınmaktadır* Tekirdağ, 
Ürgüp, Tokat, d.Antep, kiriş :idİ yerler bağlardan uzak ku- 
rulmu• olm z brikaior,ekseriya -ikinci el- den alınmakta- 
d,.r, inkara, İzmir şekerlerinde olrugu gibi, 

küs t al. sil il» şarap fabrikaları arasına aracı¬ 
ların, faaliyet göstermesi şu sebeplere dayanmaktadır, 

a. Küçük müstahsil malın kendi vasıtasiie uzak 

olan alım merkezlerine götürme iuk.finlnrina sahip olamaması, 
»/, 



b. uzih hasat zamanının harman zamanına rastla- 

masile üzün götürme i .kânına sahip olamaması yüzünuen, üzü- 
mün, rayiç fiyatından uüşok olarak aracıya devretmek mecbu¬ 
riyeti , 

c. oon zamanlarda bazı kapital sahipleri mü.stak¬ 

si lu en bağ yüzü, almak veya namına münazaa et.^ek su..etile 
faaliyete geçmesi, 

d. şampanya z.imanında üzüm alıcının kâfi mİKtara 
parası olmamasından aracıdan vadeli fakat yüksen fiatla müba 
yaa mecburiyeti , 

<£ • 3 * kizJ hlıii nakil ve şer. ılı eri 

a. küfeli nakliyat - fabrikalarca müstahsil veya 
aracıya verilen veyahut Kendi,, de mevcut Kaplarla hiç bir 
iıinaya lüzum görmeksizin doldurulan Küfeler her hangi bir 
nazil vasıtasiie cağdan çok uzak mesafeleruen şirası akmış, 
ezilmiş, bekletilmiş olarak alım mahalline getirilmektedir. 

Bu halin İslahı, çift veya j Katlı ranzalı 
kamyonlarla naklinin mümkün hale getirilmesi , 

bf Lökme - Çok uzak mesafelerden (Llâzıg-Ankara) 
(Tekirdağ-Ankara), kıriKKale, hırşenir, Ürgüp - Ankara ve 
Eskişehir'e nakiller, dökme olarak kamyonlarla naile dilmekte 

dir. Bu tatbikatta teknolojiye ".ygun değiluir, 

İslahı - Ba0lar içersinde, mevsimlik şarap 
imalâthanelerin kuru 2» asının teşviki kalite bakımından tek¬ 
niğe" uygun şarap imaline imkân vereceği gibi şarabın, şarap 
stfk, işlem, bakım ve imlâ merkezlerine naili ^aha iyi neti¬ 
celer doğ ura siıec d?. tir. 



i.4 küstafsilin Teşkilâtlanması 

memleketi .izde İzmir vc iuanisa bölgesi hariç tutu¬ 
lursa bağcılık uıau aile bağcılı0ı halindedir. Bağ ve şarap¬ 
çılığımız kooperatif sistemine dayanmadığı için bağcılar ile 
şarapcıiak arasında daima bir mutavassıt sınıf mevcuttur. 

Bu batimdan dalından kopan Üzümler günlerce bekletilmekte ondan 
sonra imalâthane;*'e gelmekte ve ou hal kalite ve randıman bakı¬ 
mın uar. olumsuz sonuçlar vermektedir,. 

B ev şehir ’ demi Tasko Birlik hariç tutulursa şarap¬ 

haneler dağınık hattâ aerbeder oir haldedir. Bağcılar ve şa¬ 
rapçılar bir oiriik altında toplaması mümkün oiuuğu takuirae 
şarapfmlıgımız büyük inkişaflara her zaman için müsait bir 
zemin bulacaktır.. 

2. 5 Beslenme .•.le_ il..ili faktörler 

uiğer memleketlerde şarsp oi-t. gı^a maudesi /i.aoul 
edime sine rağmen bizae henüz keyif maddesi telâkki edilmekte 
ve uilLassa şarapçılığa uygulanan formaliteler ve vergilemede 
bu zihniyetin yıkıcı tesiri görülmek t sair,. 

Şarapçılığın dünya üzerindeki tarihî gelişmesi 
gözönünde tutulacak olursa, asırlardanberi şarabın bir gıda 
maddesi ve Tıb ilminde insan sağlığım koruyan, tedavi edici 
unsur olarak kullanıldığı görülür. 

Şarap insana iştah verir, işinde enerji ve başarı 
sağlamasına, tefekkür kabiliyetinin artmasına, muhayyelenin 

inkişafına yarana eder,, uülâsa şarap cana can ve neşeye neşe 
katar, dnün için, inansızlar derlerki : İyi bir Şarap neş’e 
ve saadetin kaynağıdır,. Güler yüz, dostluk ve samimiyet, ye- 
menlerde şara^ kullanmaya alışkın ailelerin muhitinde yaşar* 

çara,.iaxii: tmu(. haspası ve. terkibindeki organik asit¬ 

leri» insanları birçok hastanklardan i^ruduğu gibi şifalı etkisi 
dolayısile çek eski zamanuanberi Tababette de kullanılmaktadır* 

»/» 
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Fransa'da bir çok doktorlar hastalarını, vücude çok zararlı 
şlan s alfanı it ler ve anti biftikler yerine ölçülü dozlarda şa¬ 
rapla tedavi ekmektedirler. 

Vitaminlere gelince, bilindiği gibi zamanımızaa alınan 
gıdaların terkibindeki şeker, yağ, nişasta, proteyin. 111 mik- 
tarlarınaan ziyade vitamin ve kaloriler ile ilgilenilin ektedir. 

Oyle ki, bazı besin maddelerinin miktar itibariyle az olmala¬ 
rına rağmen insan sağlığını.muvazenede tutmak için gerekli 
madaeleri ihtiva ettiği yeni yeni keşf olunmuştur. .bunlar sıra- 
siyle anzimler, katalizör etki yapan bazı madensel maddeler, 
vitaminlerdir. 

Şarap bir besin maiaesi olarak bu unsurlarca aa zengin 
sanılmaktadır, Antiskorbütök 0 vitamininden başka, sinir sis¬ 

temini etkiliyen B ve F vitaminleri ae şarapta zengin nispet¬ 
lerde bulunmaktadır, 

fukarıaa söylediklerimizi özetleyecek olursak, şarabın 
ölçülü dozlarda kulianılmasiyle bir gıda maddesi olaugu ve 
ayrıca tetapetik özellikleri b-lunan bir içki olması itibariyle, 
çok eski zamanlardan beri günümüze kadar bir çok İlmî ve tıbbî 
araştırmalax’a konu teşkil ettiği görülmektedir,. 

Bu sebeple şarap hiçbir ilâçla kıyas edilmeyecek kauar 

kompleks bünyeli tabii bir maddedir, holayısile şarap bakte- 
reosit ve antibiotik hususiyetler taşır. Şarabın yalnız alko¬ 
lünü gözönüne alacak bir alkol-su karışımı olarak mütalâa edil¬ 

mesi tamamen yanlış bir düşünce tarzıd..r, yalnız şarabın saydı¬ 
ğımız üstün hususiyetlerinden istifade edilmesi ancak mutedil 
miktarda içilmesüe mümkündür. 
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. 6 G- ı d a im e v z u a t ı 

2.6.1 İmalât ve ra zar lama ile ilgili mevzuat. 

2.6,1,1 - İmalât .yerlerinim açılmaları jjLrr— j i 

ilgili formaliteler veterl.ik cig _lırıı 
   yj^-r 

■J 

4260 sayılı kanuna göre şaı’a^ ^rüD 
serbesttir, baaece 600.Oüü litreden fazlası Tekel v eaıc 

m 

Bakanlığınca beraoer seçiıen yerlerde kurulabilir. sag~ 
31 

şarap evi ve doldurma yerlerinin açılması ve çalışla. jtir* 
^ Ş . • p •* 

lık ve teknik banımdan, bazı formaliteleri gerektirim .^iil1 x 
U ö 

ou formaliteler 9/2/1154 gün ve 6629 sayılı Hükümet maü" 
ae bildirildiği üzere, Hıfzısıhha kanununun 266 ve 2 Bura 

f 

deleri, çevresinde, i'e^el kuruluşunca yürütülmektedir '/e 
göre üir şarap evinin açılması, mahalli Belediye, «^a- ^iü.^ 
Tekel idarecilerinden izin alınmasını ve Tekel Başıiü lüuu.rl^-^u 

^ i 
lerince tamamlanacak formalitelerin Tekel Enstitüler 

tarafından onaylanmasını gerektirmektedir-, _ _0@rli 
ye, 

mu formaliteler Te^el Enstitüleri çevresince ıel 
311 v-

görülmektedir. Anca*, şarap sağlığı, tekniği ve ra£y 
^ d , . 

oir işletme bakımınuan şarap evlerinin ne şekilde Ku }ıişti" 
3 ® 

-la rina ua ?■:/ m ere ut esasların mfuern icaplara gore 

rilmesine ihtiyaç göstermektedir. , 
br 

2. 6.İr 2 - Şaraj.: evlerinin çalışmaları kon -araf>n" 
X 

tâbidir. Bu montroilar Tekel idaresi ve Belediyeler ir&k 
ge 

dan belirli ve belirsiz samanlarda yapılır. Ancak» ^ir 
eleman yetersizliği, gerek Temel ve ıeleu^.ye arasıüd_ 
işbirliği yapılmaması yuzünaen bu kontroller eksik y 
rnekte ve böylece beklenen fayda sağlanamamaktadır,• 

• ıleı 
.om _ 

2.6.1.Z Ambalajlamaya ait teamül ve hük ArA eti" 
bakımından, Tekel Enstitüleri, mece şişeli mamuıle 
kellerine bakmaktadır. , L Teke^ 

gı il- 2o6ol 4 - Bapolamanin ne şekilde yapılama Lr çe^ 
3.1 

tarafından bir rnayıta tâbi değildir. Ancak- düzenli , r 
ad 

de vergi alınması için bir hareket defteri tutulmakt ,/, 
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2.6,1.5 - Şarap satışı, vergi alındıktan sonra dahi 

9.4.1954 gün ve 8629 sayılı nükûmet tebliği (Şarap esasları) 
mucibince kontrole tâıi ise ue, esasen yeterli olmayan bu hü¬ 

kümler dahi Temel ve -belediyelerin işbirliği yapamamaları 

yüzünsen ta t bin sabası bulamamaktadır. I-ilist ehıime intikal 
eden şişeli ve ayık şarapların tara ve yeterli kontrole tâbi 
tutulması gerekir. meselâ : Şiveli şarapların bakkallarda 
uik durması, şarap tekniği ve satışı bacımından hiç kabul euile 

rniyen şekil olduğundan, müstehlike ekseriya sıhhatli mal veri¬ 
lememektedir, 

-belediyelerce bu şekilde şarap buluna uranla rıh 
satıştan men edilmesi, kısa zamanda bu noksanı düzeltebilecek¬ 
tir. 

1.6.2 Hesmî kontrolü - Organizasyon ve işleyişi 

2,6*2ıl - Tekel Bakanlığına bağlı Kontrol düzeni ; 

(tİixH±ju huJuRLÜK 

Bnstitültor müdürlüğü Batış Gurubu Fıüd. 

şarap Kısmı (Bira-Takdir Kısmı) Kaçak Takibat Şubesi 

(Şarap Bürşsu, (Bira,ispirto ve 
Şarap ve itaya İspirtolu içkiler, 
Laboratuarı) ilk maddeler seksiyonları) 

a) salâhiyet ve Fonksiyonları : 
1, enstitüler müdürlüğü, müskirat Kısımları 

(Şarap Kısmı, Bira ve Takdir Kısmı) 4290 sayılı kanun hüküm¬ 
leri ve Gıda maddeleri Yönetmeliği ile 4/849 sayılı Kararname 
ve ; 6c9 sayılı Hükümet tebli .i çevresince; bütün Temel mamûl, 
yarı mamûl ve ilk maddelerinin kimyasal analiz ve organoieptik 
muayenelerini yapar. 



Bunların ıslâhı üzerinle etüt ve araştırmalarla bulunur. 

Tekel mevzuatı ve müskirat işletmesiyle ilgili çeşitli 
problemleri çözer, Fabrikasyon ve Lâboratuvarlar ile teknik 
ve bilimsel işbirliği kurar, m çevreden, aünya ve yurt içki 
sanayiine ait literatür ve gelişimleri izliyerek Dunlardan 
fabrikasyon ve imalâtını faydalı kılar, ayrıca şarap ve 
şaraplı işlilerden gayri izinsiz olarak yapılan veya yuraa 

sokulan her çeşit içkinin kaçan olup olmadıklarını tesbit 

ile dışardan getirtilen alkollü müstahzarların alk^l tayin¬ 
lerini yapar. Bunlar aışında özel şarap imalâtıyla ilgili 
bütün işle 1er, şarapların muayeneleri ve bunlara ait teknik 

yardımlar Bnstitüler nüuürlüğü tarafından yapılmaktadır, 
(üns t itliler Müdürlüğü müskirat kısımlarının Şarap Kısmı, 
Bira ve Takair Kısmı - 1964 ve 1965 yıllarına ait çalışma 
raporları ekli olarak sunulmuştur*) 

2. matış Gurubu müdürlüğüne bağlı olarak 
Kaçak Takibat Şucesi, bütün Başmüdürlük ve Mülhakatına kadar 
yayılan fonksiyonu ile izinsiz olarak yapılan veya yurda so¬ 
kulan Tekel maddelerini (İçki - Tütün) takip ederek işlemle» 
rini sonuçlandırır, özel şarap yapıcılarıyla ilgili bütün 
kontrol ve işleri yürütür, vergileri alır, 

d) Kontrol müessiriyeti ve selâhiyet 
çalınmaları ; 

Tekelin kendi çevresinde kşntrolu tamdır» 
Ve selâhiyet çalışmaları yoktur, ancak özel şarap amilleriy¬ 
le olan ilişkilerde bu kontrol, 2.5^2 bölümde açıklandığı 
üzere lâyıkiyle yapılmamakta ve bunların bir sonuou olarak adı ge¬ 
çen (belâkiyet Çalışmaları) doğmaktadır. 
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2,f»2f 2 - Kfntrol ve Takip ffsulleri : 

a- Nuınfrıp alma v* muayene usulleri, yukarına 
adı geçfn kanun vp yönetmelikler ile Genel Müdürlük genelge-" 
lerinde, bütün ayrıksıları gösterildiği gibidir. Yalnız bu 
yönden, bütün memleket çapında standart bir yol takibi için 
Tekel, Tarım ve dağlın Bakanlıkları işbirliği altında hazır¬ 

lanacak yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç durulmaktadır* 

b- Takip edilmekte *lan kontrol işleri kifayet' 
sizdir, neveuatın bazı grift kısımlarının kaldırılarak daha 
sade ve etkili hale getirilmesi ve buna paralel olarak "ceza¬ 
ların " tekerrürüne imkân verniyecek şekilde düzenlenmesi , 

C«* kaçak Takibat Şubesince yürütülen takip 

işleri, gerek eleman azlığı ve bilgisizlik, geren Enstitülerle 
işbirliği sağlanamaması bakımından, yeterli görülmemektedir♦ 

d- (Ekli Enstitüler ve batış Gurubu - kaçak 
Takibat Şubesi - Çdlışma raporlarında bildirilmiştir;) 

2.6,kf5 - Kontrol laboratuarları : 

a- Tekel enstitüleri çar.-p ve Bira ve İâkdir 
Kısımlarındaki merkez lâboratuarları, Ziraat Fakülteleri# 
Hıfzısıhha ve •öeleaiye laboratuarlarıdır, -bunların birbiri 

ile işbirliği yoktur. 

b- Temel Fabrikalarında işletme lâbşratuarları 
mevcut olup bunlar (ıaşabahçe İspirto, İstanbul ve Ankara 
Bira, İstanbul Likör İzmir Şarap ve İspirto, Gaziantep ve 
Diyarbakır İçki Laboratuarları) ekipman sayılabilir. 
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c,6,1,4 - Kontrol xersoneli 

a- enstitülerde profesyonel •laram Şarap 
Kısmında 2 K. Yüksek mühendisi, (Şar ıp Uzmanı) 1 Kilis, Eksperi, 
Bira Takdir kısmında d K, Yüksek mühendisi, 1 küs «Eksperi ile 
profesyonel olmayan 10 laborant çalışmaktadır. Fabrikalarda 
ise 10 K. Yüksek mühendisi ile 15 laborant bulunmaktan /. 

(^sntitülerde personel uurunu yetersizdir, mevcut elemanlarla 
aneak günlük kontrol ve etüd işleri yürütülmeye çalışılmakta¬ 
dır, ) 

d- personelin iş birliği, Enstitüler çapmaa 
yet erlidir, 

ezel oektöriin Kontrol durumu : 

Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği gibi, 
1564 ve 1965 yılları Şarap kısmı ve Kaçak Takibat şubesi çalış¬ 

ma raporlarında da açıklanmıştır. 
ezel Rektörün kendi kendine kontrolüne gelince 

bir kaç kültürlü özel yapıcının dışında diğerleri tamamen kendi 
haline bırakılmış durumdadır. 

Tavsiyeler ve Tedbirler ; 

Kontrol Teşkilâtında Reprganisas- 
yon : 

Kugün, genellikle, kuruluşu¬ 
muzun kontrol nüvesi Tekel Enstitülerinde toplanmış bulunmakta¬ 
dır, he varki bu «rganizasyon, çoguniumiar özel şarapçıların 
Temel ile ilişkilerinde Genel müdürlüm kaçak Takibat Şubesiyle 
"bağıntılı" olmasıhaan ötürü görevini lâyikiyle görememekte; 
uygulanana ^ekişmeliklere düşmektedir. Bu yolda, özel şarapçı¬ 
ların işlerinim bir elden, daha yetkili ve bilgili Tekel Ensti¬ 
tüleri banaliyle yürütülmesi çok yerime bir hareket olacaktır. 
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Tabii ki, "kontrol" ur. oir nüvede toplanması reorga- 
nizasyonu gerektirecektir- Bun^n için en iyi şekil, bugünkü 

organizasyonu Tekel enstitülerinde bir "müskirat ı-ıüdürlüğü” 
halinde derlenip toplanmasıdır, hu rejrganizasyon, müskirat 
kısımlarının tütüne paralel olarak başlı başına bir na-a'i'u 
haline gelmesi, yıkarına kanun ve yönetmelikler çevresinde 

görevleri belirtilen işlerin, gerek şarapçılığın gelişmesi, 
gerek Tekel mamullerinin ıslâhı yönünden çok daha iyi ve yo¬ 
lunda yürütülmesini sağlıyacaktır, burada, sauece müskirat 
üzerinde yetişmiş teknik elemanlara ihtiyaç hasıl olacak ve 

organizasyonun bunlarla genişletilmesi yoluna gidilmek gereke¬ 
cektir. 

Bu reorganlzasyonıur. şarapçılık kongresinue belirtilen 
ihtiyacın "müskirat araştırma Yayın ve Tatbikat Bnstitüsü" ce 
karşılanmasında ilk temel olacağına şüphe yont r, 

3.1 Şarap sanayiinin Orgartzasyonu 

Bir gıaa maaaesi sayılması icap eaen şarabın istihsâli 

ile çalışan endüstri kolunun Türkiye’deki organizasyonu başka 
memleketlerinkine pek te benzerlik göstermemektedir, çünkü 
Türkiye'de şarap istihsali bağcıdan ziyade ekseriya şarap 
imalâtçısının uğraşmakta olduğu bir kfnuaur. 

Bugünkü Türkiye Şarap endüstrisinin organizasyonu bir 
taraftan Devlet, diğer taıaftan özel teşebbüs tarafından meydana 
ge t ir i İmi ş bul urmıakt a d ı r. 

devlet sektörü lensi Genel müaürl ıga ile ziraat Bakan¬ 
lığı taralından temsil eo.A i -->kte, Özel teşebbüse ait şarap 

tesisleri ise ekseriyetle hakikî şahısların, kısmen koiıektif, 
limitea şirketler mey an ıı-o • bir zaç istihsâl kooperatifi mev¬ 
cuttur. 



-Bu bölgelerde.! şaraphaneler de istihsâl edilen, 
ezel ve Resmî Jektöre ait şarapların buyun bir imlâhanede,tip¬ 
lere göre tanzim edilerek imlâ edilmesi bölgenin hususiyetini 
haiz standart tip kaliteli şarapların (Rekabete mahal kalma- 
dı in dan Vay i iskontolarmdan ve tevzii vasıtalarından tasar¬ 
ruf 9uilm«k öuretile) halka ucuz olaran intikalini sağlamak 
ve şarap zevkini anlatmak bakımından lüzumluaur, 

Bu tip büy'ik inlâhanelerin teknik idaresi ancak 
mevzu ile yakından alâkası bulunan ehil elemanlar tarafından 
yürütüldüğü takuirue faş dalı netice verecektir, Halbuki, mem¬ 
leketimizde şarap imlâsı ile uğraşan şahısların bir çoğu lü¬ 
zumlu teknik ve smnî bil.iden yoksun kimseler olup, küçük im- 
lâhanelerde faaliyetlerine nevam etmektedirler. 

fukarma belirt ilen esaslar aai.ilinue bölge imlâha- 
neleri kurulup şaraplar teknolojisinin icap ettiği nitelikte 
imlâ edilip kıymetlendin inikten sonra dış memleketlere ihra¬ 
cat yapmak üzere bu teşkilâtın diğer bölgelerde kurulmuş imlâ- 
hanelerile müşterek o la ra», uir kuruluş vücude getirmesi g er ek¬ 
mekte uir. 

müşterek ıazara, oöyle bir karakterle girdiğimiz 
takdirde, Türk şaraplarını..: bir standart içinde tanınmaları 
mümkün olacaktır. 

Bölgelerdeki 1. yük inlânanelerin binleşip, büyük 
bir imlâhane haline gel1' ••• ■ ı e, münferit zarurî masraflar (Kara* 
yon - manine - iççilik - ^tvziat - Yanıt v,s,) birleşmeden 
mütevellit azalacak ve e*- o< ik çalışır müesseseler kurulıaıiş 
flacaktır. Genç İsrail Devletinin bugünkü gelişmesinin kfape¬ 
ratiflere borçlu olduğunu görmekteyiz, 

şarapçılıkla, il ;iıi_ .Araştırma 

şaraplımla ilgili 3 Yıllık ilânın hazırlık toplantı¬ 
larının he i en hepsinde özel şarapçılar bir şarap onstitüsunün 
kurulmasında isrer etmekte ve her toplantıda bu temennilerini 
tekrarlamaktadırlar, 156; yılında toplanmış 
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olan şarapçılık kongresinde de aynı arzu ve temenni tekrar¬ 
lama ış bulunmaktadır. 

Gerçekten bir şarap enstitüsünün kurulmasına 

şarapçılığımızın geleceği ooiuatûan ihtiyaç vardır. Aşağına 
bu enstitünün üzerine alacayı görevlerden başlıcalarımn özet¬ 
lenmesine çalışıl ıştır : 

1- Tekrarlamaya lüzum yoktur aİ, İmparator¬ 
luk boyunca memleketimizde üzüm çeşitleri daha ziyade yemeklik, 
kurutmalık ve şıralım (pekmez, pestil vTs, için) olarak gczönünue 
tutulmuş ve şaraplık çeşitler üzerinde yalnız müslüman olmayan 

azınlıklar bir dereceye kadar uunauşlardırT ancak Cumhuriyet 
iaaresinın kurulmasiyle dir ^i, şaraplık üzümler meselesi de 
alınmış ve ou çeşitler merirme özellikle son senelerde durul¬ 
maya başlanmıştır. 

Kurulacak enstitünün önemli görevlerin¬ 
den biri, şüphesiz ki, memleketimizde bugün şaraplık olarak 

kullanılan çeşitlerle, geniş bir popülaoyon halindeki çeşitler¬ 
den bu işe elverişli olanları incelemek, aynı zamanda tanınmış 

d bancı şaraplık üzümlerin çeşitli oölgelercien memleket şartla¬ 
nma intibaklarına araştırma olacaktır, he. ru bugün 

♦ 

Ankara ve ege Ziraat Fakültelerinin ve bir saman Tekel enstitü¬ 
lerinin bu bazımdan çalışmaları bulunmakta ve bugünde devam et¬ 

mekte ise de, bu Fakültelerin bugünkü maddî ve eleman uurumları 
bu bakımdan geniş ölçüuö araştırma yapmağa imkân vermemektedir. 

1- memleketin çeşitli bölgelerinde yapılan 
şaraplar kendi aralarında far .lar gösterdikleri gibi, aynı çeşit 
üzümün seneler arası şaraplar a. a ic.ua da farklar bulunmaktadır, 
her bölgede; gerek o bölge şaraplık üzümlerinin verdiği şaraplar, 
gerekse bu şarapların seneler arasındaki farkları İncelenmekle, 

bir aefa bölge şaraplarının oluuğ. kadar aynı zamanda her çeşidin 
verdiği şarabın karakteri, bileşimi; bir ««lime ile şaraplarımızın 
envanteri yapılmış olacak ve özel]izleri meydana çıkarılmış bulu¬ 
nacaktır. Bu araştırmalar bir çok seneler yapılarak böylece bir 
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taraftan şaraplarımızın özellikleri ve karakterleri, bir 
taraftar da bileşimlerindeki ara maddelerin sınırları tesbit 
edilmiş olacak bu sayene hile yapılması hallerinde yapılan 

i 

hilelerin mahiyet ve ölçüsünü, meydana çıkaracak faktörler orta

ya konmuş bulunacaktır, şimdiki halde yukarına adı geçen Fakül
telerimiz bu konulan işlemeye çalışmakla beraber, imkânları 
bu işi geregi gibi yapmalarına kâfi gelmemektedir, 

3- Enstitünün göreceği görevlerden biri de 
ihraç şaraplarını kontrol etmek olacaktır. İhraç şaraplarımızı 
iyi seçmek, her şeyden önce sağlara ve alıcı memleketler şart 
ve normlarına uygun şarap satmak, şarap ihracımızın geleceği 
ve müşteri kazanması bakımından büyün önemi olduğuna işarete 

lüzum olmasa gerekir, Bugünkü dura.» i'ekel kendi ihraç şarap
larını kontrol etmekle beraoer, özel şaraplarda her hangi bir 

kontrol yapılmadığı mahiyetindedir, 

4- Enstitü şarapçılıkta kullanman mantar, 
şişe, asbest v,s, kimyasal maddeleri gibi yardımcı madde olarak 

dışardan ithal edilen, veya memlekette yapılan maduelerin elve
rişlilik durumunu kontrol etmek aynı zamanda memlekette yapıla
bilecek şarapçılığa ait alet ve .alzeme için ue imalâtçılara yar
dımcı olmak durumu bahis konusu olacaktır," 

5» Enstitü Varıra Bakanlığının Bağcılık istas
yonları ve amerikan ^sma;Fidar.lığları ile işbirliği yaparak ge

rek bu istasyonlarda şaraplık üzüm yetiştirmek ve gerekse anaç-
kalem münasebetlerini kontrol etmek bakıcından da fÇlü olacak

tır, 

6» şarapların kontrolü şimdiki halde genel 
olarak fenol teşkilatı tarafından yapılmakta ise ae bu kontrol 
daha ziyade vergi tahsiline esas olmak için yayılmaktadır. 

Bu kontroller çok defa yetersizdir, nynı zamanda halkın alda» 
tılmaması ve hileye rneyaan verilmemesi için kontrollerin sık 

sık yapılması gerekir ki, Enstitü bu işi de üzerine alacaktır^ 
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7- Kurulacak şarap Enstitüsü aynı zamanda 

şarapçılara rehberlik edecektir. .oiiirui^i gioi şarapçılık 
halk ura z için yeni oir alandır ve bizae diğer bağcı ve şarapçı 
memleketlerde olduğu gibi babadan ogula iııtikhl eueıı bir gele¬ 
nek yoktur, nisa zamanaa da b imkân olamaz, enstitünun bu 
bakımdan büyük hizmeti olacaktır» Enstitü hem şarapçıları 

eğitmek ve hem de tertipleyeceği uzun veya kısa süreli kurs¬ 
larla ve ayni zamanda gezici elemanlarile şarapçıları aydın¬ 
latmaya çalışacak, eleman ve usta yetiştirmek görevini ue Üze¬ 
rine alacaktır, öte yandan yine enstitü her sene, o sene şa¬ 
raplarına uygulanacak işlem üzerinde şarapçıları aydınlatacak, 
hattâ bag bozumu zamanını tes bit ederek, ona göre hareket 
edilmesi için oağcı ve şarapçılara direktif verecektir. 

Yukarıda görevleri kısaca belirtilen -*arap Enstitüsü¬ 
nün kurulma şansı, şüpnesiz ki, ilânlama .dairesinin plândaki 

işlere tanıyacağı önceliğe ve malî duruma bağlıdır, öte yahdan 
yalnız Enstitü için ödenek aylık ve binayı yapmakla iş bitmiş 
şlmaz, Asıl mesele, Enstitüyü gereği gibi ve faydalı bir şe¬ 
kilde çalıştıracak iyi yetişmiş elemanların bulunmasıdır ki, 
bu noktaya büyük önem vermelidir. Aynı zamanda Enstitünün 
memleket çapında iş görebilmesi geniş bir kadroya ihtiyacı 

çlduğu da gösÖnüne tutulmalıdır, 
Kurulacak nereye bağlı çlafağı noktasına gelince ; 

en dcğYusu ziraat Eakültelerinden birine bağlı elmasıdır, 

»/■» 
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y ■ z kui'iıluş yerlerine tesir eıen .Faktörler 

3. z. 1 Iç G- U. c ü 

a) Şarap icıalâtı mevsimlik .ir iş olup kampanya 
aevresi azami 3 aya sığdırılmaktadır. tu devrede /asılsız 
ve muvakkat işçi salısı yükselmekte, iş hitamında bunlar çıka¬ 
rılmakta ve müesöeseue yalnız mahuut sayıdaki kalifiye eleman¬ 

lar içe aevam etmektedir; 

Şarap imalâtında işi yürütecek nitelikte kali¬ 
fiye işçiye ihtiyaç vardır. 

b) İmalâthane1^rue işe devamlı olarak kalifiye 
işçilere ihtiyaç vunır. makine ile etiketleme yapılmayan 
imlâhanelerde bu ir dana ziyade el yatkınlığı sebebile Kadın 
işçilere yaptırılır. 

3 • i - k N akliye 

a) Şarap imalâthaneleri, ham nad^e istihsâl merkez¬ 
lerine zar m t bir hal almıştır o üzüm naklinde Kullanılan boş 
kapların (i Uf e, sandık, aranda) mahalleri e gi-âp gelmesi mahi¬ 
yeti yükseltneuteair. Bu kapların boş '.e uolu naz.Lime umumi¬ 
yetle kimyon bazı ahvaiue ue tren tercih euiimekteuir. 

Şarap kampanya /evresinde diğer ziraî ürünlerin 
ae nakli bahis mevzuu olduğundan,kara;,onlarua fiyat yükselmekte, 
tren ise vagon temin edilememektedir. 

b) İmlâhane1erin şarap v5 şişe nakliyesi mevsimlik 
oirnay ip leapo’siteye göre ae^işen miktarlarda her zaman yapıl¬ 
maktadır. dökme şarap nakliyesinin yaz aylarında ya ılmamaaı 

gerekmektedir. İmalâthaneleraeki şarapların yaz gelmeuen imlâ- 
haneiere çc J.lmesi gerekmektedir» 

Dökme şarap nakliyesi, fıçı, tank ve plâstik kap¬ 
larla yapılmaktadır. ~-n\iı._ yoî.u ile yarılan nakliyatta sarnıçlı 
tankerler : ır lanı^.'iakfaa: r. 
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Şişeli şarap satışında şişe depozitosu kala: nl- 
dıgı ve yalnız yeni şişeye imlâ yapma mecburiyeti k#nolduğu 
takdirde şişe dönüşünden kaçınılmış, sağlık bakımından krrunuı- 

nuş ve şişe sanayiinin memlekette genişlemesine yardım erilmiş 
olunacaktır, 

3,2*5 H a m _ a d d e 

İmalâthaneler vuruluşları icabı ham maddeye yakın 
mahallerde bulunmalıdır, yaş üzümün hemen işlenmeyi icap etti¬ 

ren bir madde oluşu ve uzun meşaleye nakledilmeye müsait olma¬ 
ması, şaraphanelerin bağ sahalarına yakın kurulmasını mecbur 
kılnaktaaır, 

Beklemiş Ve uzun yol kat eaerek hırpalanmış üzüm¬ 
lerden üstün kaliteli şarap yapılmasına teknik imkân görülme¬ 
mektedir. 

İmlâhaneler için gerekli ham madue olan şarabın 
temiz kaplarda ve mümkün mertebe serin aylarda seri vasıta¬ 

larla nakli zaruridir, 

3*2*Vf Pazar 

iı..lâhaneierin istihlâk merkezlerine yakın kurulması, 
pazara yakın oluşu iktisadi olur. 

İmalâthaneler ve imlâhaneler vurulurken maliyete 
tesir eden hafifletici unsur olarak yan ürünlerin değerlendi¬ 

rilmesi düşünülmektedir, zamanla ihtiyaç sahipleri yan ürün¬ 
leri arayıp bulmakta ve böylece kenuiliginuen biraz değerlen¬ 
dirme almaktadır. 

Buna en büyük âmil, bu müesseselerin da şinik halde 
ve kapasitelerinin yan sanayii besleyecek İktisadî kıymet 
taşımamasıdır. 
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~j • c t o Yakıt — iner j i — ou 

imlâhaneler ve imalâthaneler için suyun te..-iz ve 

bol olması, enerjinin şemir cereyanı ile ucuz ve devamlı 
(inkitasız) sağlanman bu müesseselerin İktisadî çalışman 
için lüzumlu işletme mauueleridir. 

İ*nlâhanelerue sıcak su, ve buhar istihsâli için 
kömürden ^Fuel*0il) e kadar her çeşit yakıt maddesine ihtiyaç 

Vardır* Bunlardan birinin seçimi müessesenin bünyesine ve 
mahalli imkânlara bağlmr. 

Bunlar zamanında ve mahallinde bol olarak bulunma¬ 

dığı takuirae maliyete tesiri önemli şlur, 

3• dif6 İklim - Toprak 
Şarap imalâtında ve imlâsında çok soğudun ve çok 

sıcağın aksi yönden tesiri vardır. Bu sebeple imalâthanelerle 
imlahanelerin mümkün mertebe mutedil iklimde kurulması arzu 

edilir, çok sıcak ve solukta kurulan işletmelerin bu dış tesire 

karşı korunması masraflı olmaktadır. 

Şarap imalât devresi sıcakların hüküm sürdüğü zamana 
rastlamaktadır, mamul şarabın memleket dahilinde tevziatı ise 

ekseriya sşguk aylara rastlamaktadır, i/erek imalât devresindeki 
şıra, sühunetinin ayarlanması gerekse mamulün sevk esnasında 

bozulmaması için İmlâhanelerde şarabın önceuen sşğuk treomana 
tâbi tutulması icap etmektedir* 

ö.b.7 Sektörün Bugünkü Bur umu 

imalâthanelerin kayıtları mevzuat gerekince iekel 
Baş müdürlükleri itibaride tutulduğundan, mevcut imalâthaneler 
1965 yılı kapasitelerine .;öre aşagıua gösterilmiştin 
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3Kel Baş i- 
100.000 

ı ila u_r— Litre 
101,OuO 
ilâ 

501.OoO 
ilâ 

501.000 
ila 

1,GOO.000 
Litre Y LLtJN 

İKİeri kadar 500.000 500,OuO 1.000.000 Fazla aaet 

iKara 1+U) 1 2 5 2+(l) 12 

lana 1 - - - - 1 

ntalya 3 - - ym -

•-* 

D 

i'dıa 16 5 1 - - 32 

alıkesir 51 9 - 2 3+U) ■r6 

ursa 15 5 - - •v 20 

Sr,işe-iir - «r •• - 1 1 

aziantep 2 2 - 1+U) 1 8 

atay 5 - «■* - - 5 

stanbul 28 - 5 1+U) 57 

z-âir 10 5 2 1 3+(l) zO 

ayseri ı+(ı) 't 2 T+( l) 1 1> 

alatya - 1 - V -(1) 2 

anisa 6 5 - 1 1 11 

uğla - <î 1 - - 3 

a m s un 15 2 - •m • 15 

ivas 1 - w • 1 

Dkat 8 l+U) 1 11 

anya i - V m 1 

157 59 9 20 18 263 
II II 1! II II II *--=:==5: 

Not : ( ) Ketre içindeki rakkaslar Tekel'e ait 
kuruluşlar adedidir* 
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}.cL,o üiğer uygun kurulup Yerleri 

*-*aiaûl şarabın harice satışını kolaylaştıracak 
böl .e kooperatiflerinin sahibi bu işe müsait kısıklarda din¬ 
lendirme v^ .uhafaza tesisleri -urması ger e-ir. ru koopera¬ 

tiflerin imalâthaneu.ri ise ba^ mm t ika la r maa kurulmalıdır, 
hu tesislerin bağ sahalarına doğru ilerlemesi için öncelinle 
su - -nerji vç yanıt ile nakiiyeyi kolaylaştırıcı imkânların 
bag sahalarına karar götürülmesi şarttır, 

Bu iki şartı (istihsâl ve inracat) bünyesince top¬ 
layan bölgeler Marmara havzası iie Bge sahij-iair, 

Biger oağ bölgelerinden; Gaziantep, îürki^ e üzüm 
istihsâlinin l/y nü temin etmekte olup son zamanlarda kesif 
bir ,ur..ipcıiık faaliyetine başlanmıştır, 

.inkara bölgesinde ise yakın zamana kadar yalnız 

şaraplın tO.OOU.OGv kiıo üzüm yetişmekte iken filokseranın 
yayılması ile bu ni-tar çok azalmış baylar, ortadan silinmiştir. 

Kalite şarap veren bu bölgelerde yeni imalâthane¬ 

ler kuruim -i- şartiie köylüye istikrarlı bir pazar temini gerek¬ 
mektedir. aastalık sebebile yok olan bağların bu suretle yeni¬ 
den hayat bulması sağlanmış olacaktır, Bunun için de hastalığa 
mukavim amerikan anaçları üzerine yeni bağlar kurulması gerek- 
mekteuir. Maalesef son zamanlarda balları hastacık sebebile 

tahrip olmuş, bir kısım köylü, bilgisizlikten dolayı toprakla¬ 
rını gene e,.ki anaçlarla yenilememde oıup emekleri gelecekle 
semeresiz kalacaktır, meselâ Çuouk ve Kalecik'te oluuğu gibi. 

Bun ur. için bu tip bölgelerde hem şarapçıya ve hem 
de bağpıya uzun vadeli krediler sağlanması ve ziraat Bakanlığı¬ 
nın bağ kurucu., la rina teknik yönlen ya raime ı o iması lüzumluuur, 

./t 
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y.pkapasite 

d1 3r 1 Kapasitenin £ s a s 1 a._;r_ ı 

İmalâthanelerin kapasite birimi litredir. 
Ayrıca kendi bünyesi içinde hacı maddenin günlük işlemesine 
göre isttnsâi makinelerinin saatlik verimi ile de ölçülür, 
nunun birini kg,/saat 

bu birimin esas olduğu devre üzümün işlenuiği 

(Ağustos - Kasım) 3 - r aya inhisar euer. Kampanyanın en ke¬ 
sil ctevresi ou aylardır. 

Imlâhanelerde ise müstehlike intikal eden 
mamulun saatlik şişe'aueui birimuir. Bu imlâ işinin kesif 
«jıluugu uevre serin ve soğuk aylaraır» (Kanalın ayı müstesna) 

..y,d ha pa sit ey i Arttırma İmkânları 

î’orse çalışman suretile ancak ham maddenin 
işlenme kapasitesi yükseltilebilir» (16 saat - d. saat gibi) 
faaat imalat hacim kapasitesi değişmez, 

Imlâhanelerde ise kapasite makineye tâbi 
Olduğundan forse çalışmakla (16 - <. r saat gibi) günlük imlâ 
kapasitesi (.Adet/saat) arttırılabilir. 

S\ 

istihsal mevsimlik olup bunu dalgalandırmak 
suretile uzatmak ve bu suretle değerlendirmen imkansızdır» 

Ancak, konyak yapmak veya yaş üzümü şarabın hemen taktir edil¬ 
mesi mecourryeti (imalât hataları) dolayısile kampanya nevre¬ 
sime beş kap kapasitesi kendiliğinden fazlalaşmış olur. 

Bu imkânlardan yalnız tekel Aaaresi faydalanmaktaair, 
p»d»p auiıteiit hapssitelei'in i a h 1 i 1 i 

imalâthanelerde ^apasite tayini : 

tapılacak şarabın senesi içinde elaen çıkarıl¬ 

ması gaye olduğundan kapasitesi mevcut kap hacminin c/b 10 noksanı¬ 
dır. uinlenuirme ve rauhaıasası gaye edinilmiş ise lüzumlu 
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kap miktarı ve hacmi imalât kapasitesi lıarıcinde mütalâa 
edilir, 

3u ikisi asla birleştirilemez. 

îmlâiıanelerde ıiapasite evvelce kısaca izah edildiği 
gibi saatlim şişe adedile ölçülür, ancak şişe hacimlerinin 

büyüklük ve küçüklüğü makinelerin tam veya kısmen otomatik 
oluşuna gör? değişiklin gösterirt İmlâhanelerin senelik 
imlâsı/cirosu dinlendirme ve muhafaza kapasitelerine esas 
teŞi.il etmez, uinlendirme kapasitesi küçük kapasiteli imlâ¬ 
hanelerin büyük cirolar yaptığı görülür, 

imlâhanelerde Düyük kapasiteler daha ekonomik ve 
avantajlıdır. Şarap dinlenmek ve iyi muhafaza edilmekle 
deşer kazandığından, uinlendirme kapasitesinin büyüklüğü bu 

suretle kaliteli şaraplanni31ihsâlini sağlar fakat yatırımı 
arttırır, maliyeti yükseltir. 

j>. d. r i. ev c ut kapasite 

l.kOU.OCO litrelik bir imalâthanenin yıllık 
itibarile hususî şartlar içinde y Yıılık imalât seyri aşağım 
daki örneklerden görmek mümkündür ; 

Şarap tekniği itibarile kuruluş kapasitelerit 

a) imalât    kiri,.d litre 
b) i)inlendirme       Birimi litre 
c) şıuhaf'azası     Birimi Litrexuevir 
d) imlâ o.  Birim ad et/saat 

olup husus -yeti ar i -.alıa öncemi kısın:.'arda belirtilmiştir. 
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Umumiyetle bir Şarap fabrikasının 'j ve müteakip senelere ait 
çalışmasını planlaştıran İmalât (ünlendirme (stok) kapları¬ 
nın haomi ile satışları gösterir örnek cet v e 1 

a r ; a- imâl edilen şarauın /o 70 sofralık i» 30 mali t e olması 
B- üofra şarapları, imalâtı takip eden mart başından itioaren ayda 70.0oC litre 

sarfı ile 1 sene zarfında tüketilmesi 
0- kalite şarabı satışınua imalâtı takip eden Kış ve Yaz aylarını müteakip 

a/3 ü (20.000 litre) bir sene dinlenmiş 1/3 ü ise(l0.üo0 litre) 2 sene uin- 
1 enmiş olarak*. 

Kap ihtiyacı : senede satılması gereken şarap mintan 1*200.000 Lt. 
oenelik fire {% 6) Tk.OoO Lt* 
imalâtta boş malaca*: kap hacmi (j£ 10) 1L7.ÜO0 Lt.- 
İmalât için lüzumlu boş kap hacmi l*339*0uü Lt. 

dene aylar 
İmalât Jinlendimıe (dtok) 0 a t a ş 

m ,vÂL kalite 6 of ra ^\U£e Jl). KaOJ te '(1) sofra Kalite 0) Kal, ho (_ .} 

19 6 3 9, 10, 11 84O.OOO 360.000 
n 12 — — — — — — — _ 

196 t i, 2 — — — — _ — — — 

II 5, t, 3,6,7, c, - — r 0 360,0o.0 — + t-ü. 000 - — 

)} 9, 10, 11 SşO.ÛuO yöO.Ooo - - - s10.otu 60.000 — 

M 12 - — — — — 70. O v. 0 cO.Ooo — 

1965 1,. 2 _ - - - - r-0 ; Ooü 4Ü c ‘A. 0' -

1? 3, t, 3,6,7,6 — — 84O.000 36ü.OoG İ2Ö.Oto 20.000 Ik.Oo 00 0 
9,10,11 840.000 360*0o0 — — — 210.000 60.OoO 10,000 

kap Lt. 1.399.000 1.320.000 1.200 .OuO Lt. satış 
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3*3.5 Kapasitenin Dağılışı 

Tekel Başmüdürlükleri itibarile imalâthanelerin 
dağılışı ve miktarı özel ve Devlet müessesesi olana Kapasi¬ 
telere göre daha önceki kısımlarda bir cetvel halinde beliı - 
tilmiştir, 

Bu cetveldeki imalâthanelerden; Ankara Kavaklıdere 

Limited, ğkmanlar Kollektif ve Ürgüp’deki Toska ise koopera¬ 

tif ’yiup mütebakisi ferdi sermaye sahibi veya Devlet müessese- 
sidir, 

3,3*6 Kapasiteden İstifade 

memleketimizdeki imalâthaneden azamî kapasite 

ile çalışmaktadır. Don üç sene zamnda .umara bölgesinde 
bağların tahrip olmasından az üzüm bulunması ou bölgedeki 
imalâthanelerin tam kapasite ile çalışmasını güçleştirmiştir. 
Bu sebeple unkara şarapları -iâzıg - Gaziantep - Lğe ve Trakya*- 
dan üzüm temin etmek suretile kapasitelerini tamamlamışlaruır, 

3, ■+ İ i h ş â 1 

3* el İstinsâl Tekniği 

a) Beyaz şarap İmalâtı ; Umumî Şema ; 

Beyaz üzüm tartılır, üzüm değirmeninden 

(Kulvar) ve süzgeçten (Bgutuvar) geçirilir, prese konur şıra 
istihsâl edilir. Şıra duruİtulur, mayalanır ve fermantasyona 
verilir, fermantasyon seyri ayarlanır (boğutna) genç şarap 
mayadan ayrılır ve olgunlaştırmaya bırakılır. Şıra bünyesin¬ 
deki ştkerin tamamı fernıan t e ettirilirse yani şeker kalmazsa 

sek şarap, şayet bir mi,, t ar şekeri bünyede kalması için mü¬ 
dahale edilirse ounu aa aömisek şar: > denir. 



Hususî d üret t e fazla olgunla ştırıimış üzümden 
veya şekeri arttırılmış şıranın fermantasyon sırasında bünyede 
fazla şek«r Kalacak şekilde müdahale euilmesile tabii likör 
şarabı imâl euilir. i'yrmantsyon sırasında alkol ilâve eu: imiş 
bu tip şaraba alkolize likör şarabı denir. 

b) kırmızı şarap imalâtı : uzum zarındaki renk 
mailesinin şaraba geçmesini sağlama bakımından imalât şeması 
bdyazaan farklıdır* 

üzüm tartılır, değirmenuen geçen salkın sapları 
ayıklanır, geri kalan fermantasyon küvlerine veridir ve ne .en 
mayalanır, fermantasyon seyri tanzim euilir* arzu edilen renk 

elde edilince fermente şıra ayrı bir kaba çekilir» Bakiye 
cibre kaptan çıkarılır ve pres edilir. 

Bu şıraların fermantasyrnunun sona e bine sile 
genç kırmızı şarap mayadan ayrılır ve olgunlaştırmaya bırakılır. 

c) Roze İmalât : Kırmızı üzümlerin beyaz üzüm 
teknolojisine uygun olarak işlenin es ile roze şarap elue edilir. 

a) mistel İmalât : 3e„ az veya kırmızı üzümlerin 
cibreii ve,/a vribresiz şıralarının alkol izafesile fermantas¬ 

yona mani olacak şekilde alkolize edilmiş konservesidir* 

-‘-stihsâl esnasında b. İğinin, makine ve teçhi¬ 
zatın randıman ve Kalite üzerinde tesiri büy üçtür, Fermantas¬ 

yon teknolojisinde vucut bulan daimî gelişmelere paralel olarak 
şarap istihsâl metotlarında da degişmeıer olacağı tabiîdir. 

iiemleketimizaeKİ şaraphanelerin ekserisinde 

gere ekli makina ve teçhizatın bulunmamasınaan genel olarak 

beyaz ve kırmızı üzümlere en şıra istihsâli basit ve iptidoi 
usullerle yapılmaktadır. (ayazla çiğnemek gibi) 
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3.t.Z İstihsâlin o e y r i _ve oeviyesi 
3,4»i.I -Dünyada ; 

dünyanın başlıca şarap İstihs-'.L enea 
m&ı.ıİGKetlerile bunlar ırasmuaki istihsâl seviyelerinin muka¬ 
yesesi tabıoda 196ı ve I9Ğ4 seneleri itibarile gösterilmiıtiı-. 

Memleketler 

Cezay ir 

3.ılmanya 
Arjantin 

üvusturya 

Bulgaristan 
Çili 
Kıbrıs 

İspanya 
Fransa 

Yunanistan 

Macaristan 

İtalya 
Lilksenburg 
Fas 

ıortekiz 

Romanya 

İsviçre 
Çekoslovakya 
3.Rusya 

Yugoslavya 
TüTîKİYı 
ü 0 • ı\ • 

Tunus 

1963 Yılı Hl, 

İl.373.İĞİ 

6,03^,147 

kO.7l3.9oC 

1,846,741 

3.960,000 
4.363,-24 

131.311 

56,08.,76i 
i.767.589 

3.131.300 

53.04İ.000 

155.000 

i.577.448 

13.117,150 

5.5İ4.000 

; ■ o 5.708 

505. 5c. 5 

9 760.0u0 

5-900o 000 

-49 958 

t,49^ 0O00 

1 7 51.175 

196a Yılı Hl. 

10,477.000 

7,165.349 

19.53u, >9-2 

4.671.169 

.,901.650 

4,637.09? 
410.000 

60,563 * 000 

3* 5-6.000 

5.545.000 

66.lıi.Oco 

165.060 

4.458.64.3 

İ2.6yy.l73 
6.100.000 

917.ÖO2 
749.078 

İr.407.000 

5.900,000 

5664. 546 
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3 ♦ 4 • 4 . 4. T u r k iye 'de 

Türkiye*ae şarap istihsâli 1^60 sene¬ 
sinden bu yana artış göstermektedir, Heşmî kayıtlara göre : 

1960 17.31a.675 Litre 

1961 29.lz7.655 II 

196z 5ut849.401 İt 

1963 . 445 • bCO I! 

1364 J-:. . 4I- . ?4& II 

1965 44.0c0.000 " (Takribi) 

Bu resmî Kalıtların dışında bu miKtarlardan : 
40 - 30 nispetinde daha İa^la şarap istihlâk edii.aeK.te ve ou 

farı su Katılma.. suretime mevcut şarabın çoğaltılması veya 
rüsumdan kaçırılmış şarabın piyasaya arzedilmesile mumKün 
olmaKtaa.ır. 

imalâtın bdlgeleı .tibariie dağılışı resmi 
kayıtlara göre şöyledir ; 

1563 1964 

Tranya ve kamara cölgesi 

Orta ınaıolu 

Güney ve Güney Logo. 
auzey ve nuzey Jogu 

15.916.930 
6.461. 3-4-6 
9,654.591 

3.395.098 

3. 

55.d4-9.bGQ 

17. 8161 364 
9. 361, 05d 

8. 401, 645 

4. 807, 311 

4. 175 

58, 414. 548 

. t 
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3,4.3 İstihsâlin lirdi ve Çıktı ’ları 

3.4.3*1 mam i-ıaage : Yaş üzümdür, 

iril edilecek şarabın tip ve cinsine 
göre teknik olgunluğunu almış, hastalıksız, taze ve sağlar, ve 
ayni cins uzum işlenir, (müstaıısil bugün için ou şartlara 
riayet edecek ve işi bu yönden tanzim edecek yeterlikte değil¬ 
dir, ) 

Yaş üzümün depolama kabiliyeti yoktur, 
na^liyesinin de küçük kaplarda seri olarak yapılması icap eder. 

Şarap randımanı genellikle : 63-73 arasın¬ 
da değişiklik gösterdiğinden yaş üzüm mübayaası imalâta kapa¬ 
sitesine uygun olarak bu yoluan hesaplanır. 

Yaş üzüm oağuan tedarik euiiir. Orta 
ınadolu ve bilnassa inkara bölgesindeki son zamanlardaki bağ 
hastalıkları sebeoile vüouua gelen azalma hariç her yerde şarap 

imalâtçılarının aradığı üzüm daima mevcuttur. 

Yalnız blâzığ bölgesinue yetişen 
noğazkere - öküzgüzü karışımı üzümün miktarı bugünkü talebi 

karşılayamamaktadır, hu ini üzüm cinsinin bölgede çoğaltılma¬ 

sına d^er taraftan şarapçılıkta denenmiş uygun üzüm cinsleri¬ 
nim bulundukları bölgelide çoğaltılmasının faydalı olacakı 

mütalâa edilmer-teuir. 

Şaraplık yaş üzüm ayni zamanda sofralık 
pekmezlik ve kurutmalık olarak da kıymet kazandığından göste¬ 
rişli alanlarla miktarları az olan çeşitler sofralığa gittiğin¬ 
den kısmî rekabet vardır. 

inkara bölgesindeki filokseradan müte¬ 
vellit azalma müstesna, diğer bölgelerde yaş üzüm mevsim müsait 
gittj. ;i yıllarca muntazaman temin edilmektedir 
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kullanılır. 

3,4»Ji.k YariaJUfi a a a e x e r 

Bu naa.öler şarapçılıkta , 

a) ünfek siyonu önleyici 
b) Jur vitr ayı kol ,y la ş tırısı 
c) ii j.joj oiıu tanzin caici 

C1) >vl lx üaj-c ^etirici 
e) 01 ■; Allaştırıcı olarat 

4*4*40 işletme malzemesi 

a) Temizlik malzemesi 
b) İstihsâl uxinel..xi 
c) Büzücü ve parlaklık verici 

.4*40*4 kmialâi malzemesi 

a) Çişe , kaplar 
d) Kapatma malzemesi (riantar-Kapsül) 
c) etiketleme - süsleme 

d) ûev4 malzemesi (candık utu) 

Bir mamulün müstehlik nazarında deleri ; vasfının üstünlUbjUn- 

den evv-=l dış görünüşüne ba^lı bulun ıaktaairr ambalâjm tica¬ 
rette. büyük rol ©ynadigı büyün ûen^s tarafından kabul eailmiş 
bir vakıadır. 

Bünyesi itibarile hassas bir ..aude olan 
şar a om ise ambalajında ayrıca hususî vasiı olan amoalâj malaş* 
meşine ihtiyaç vardır. Bu suretle şişeli şarabın hem muhafa¬ 
zası temin eailniiş ve nem ae müstekli in hoşlanacağı hususi¬ 

yette ambalâjlanro olarak satışı yapalacilmentedir. 

./* 
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Kıs.1. devrelerde ambalaj şekli, uegişen mamu¬ 
lata müstehlikin itibar etmesi kalitede standardı t emir. eui3.- 

miş malların Standard a. balaj içince piyasaya arzını zarurî 
kılmıştır. 

i 

cer mamulue olaugu i ci, şacarın da dünyaca 

kabil edilmiş ambalaj standartları varaır. * atat şarabın 

ambalajında kullanılacak kalitemi malzemeji mernlek .timizae 
X 3*t @îı Udi0i zaman teuin et..;e.-. imkânsızdır, Bu durura bazı 

ihracat imkanlarında sekteye uğramaktadır, 

memleket dahilinde istihsâli veya imalâtı 

yapılan kaliteli ve uygun fiatlı ambalaj malzemesini kullan¬ 
mayı millî bir vazife telâkki eden şara^ sanayiine yerli 
imalât yapıldığı gerekçesile her hangi bir ambalaj maace3İ 
üzerinue bir nevi monopol kurarak düşük *.aıiteıi ve laiıiş 
fiatlı mamulatı piyasaya süren firmaların düşünce ve hareket 
tarzı yıkıcı tesir yapmaktadır, Ve maalesef ambalaj malzeme¬ 
sinin bugünkü durumu şarap sanayii üzerinde ou menfi tesirini 
devam ettirmektedir. 

kullandığımız ambalaj malzemesinin bugündü 
durumu gözden geçirildiğinde : 

u n t a r ; n±v şarap ne kadar iyi evsaflı 
olursa olsun, şişeye girdikten sonra kalitesi iyi mantarla 
kapatılmadıkça daima bozulma ihtimali vardır. Çünkü mantar 
kotu ise şişe yatık dururken şarabı sızdırır, dik dururken 

de mantar kurudukça ufalır ve şişeye hava girer, her iki 
halde ae sirkeleşme ve diğer şarap hastalıkları başlar» Buna 
bir de perakendeci bayilerle lokantacıların şarap şişelerini 
raflarda, güneşe karşı dik o-.aruk mühafa..a ettiklerini ilâve 

edersek mantarda kaliteni; önemini kısaca belirtmiş oluruz. 

Bütün bunlardan h..,Dersiz olan müstehlik, 
şişe üzerinue göruü/ü firmanın iyi şarap yapmacığını veya 
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ö.'-'k.ı. İCOİİte .İdx bo - / .. j'Ui! d Z-. tlKi’; cl'öii ildkc'lZ İ Ln_. C‘.J. X i- -IL'- .*. . 

ferli ... XX. r _i a t o miniUu.   lı olt ' i - 

ıc. i.. cıyı l._yexi auş.. .1.-........ içx.. ..aş .u. xv iit ey e y unaltı/e. o© ce^d 
... . .V. i- — 'J O ^ -X ... X-j_.. . . . .'. O 3 ' . -■ -  3, V. IX X d .. . 0 _i- ^ V.İ.V _ O O -X. O d .x X 0 — X x 

yc.1. xidltx‘.i . ddi’dji .L« ddi' l'Öİİ i.:L—'- _ üj_...;i 
'iici-i-L .. .. ..tİi.-İZd© . X. .I.'- Iı© JîlU.m.X o x ...Ll a_..x.x' ,© x.l ^İ ^‘3A. 

oix._Ldd6di jinusr» ç-xşe j.i y ..rupi: x3 ©n iyd ivLİj-t© La.uiitaxm mile — 
.îu. ..vi ü oz. —d .X.... d onleyxci i -i— vs m .üin bı*' c -.crsir od. uv cu.l • 

Buylin iyin antar ita ..d i kotalar... u çı.^ı iİlu o rat. iktiy.. , 
a .o d: bir iim.nın laiıis m ı altında ,,i; o. ta s'..'nüyü un.tav- 

lana k m ila m t a ..m rlo.ny csn Ltlsii n. lû n-.cıc dnı naxxt© 

itiuarile ta 3n.if © t* z ı tutan o ir noııtr - i siat&nr olnaciı yıud. u 

v6 ıi j.c. inant j.x s&ı&ojy i in i ol— no 6 Tu. ton cııs o iıiaix..' r 0.8. i^' x liu.iı*~ 

. ©di ...ntar plakları ı s.x .mada naili ol ,.ukl. rina n facia kir 
.a ye si ya..en bu lir u. iıu taneler. UçUncü kolite l~ua crd:r 

planı i'c..-&jw ©cı.fcj.öxL o'.'. :ia.x ı i İsevi...wâıi co'u'c. mi. ş ıiatxa şanıp 
in .1 vs imlacıl.'.nna savcıyıdır. 

Miatların yüksek oluşu plâstin kaçan ve tapa İm xn 
. nt r yerine ^ull:mm temayalünü belirtmiş ise de ..erek şi- 

şeierı c. o c. mart olmayı ı v n j. fcn.ee ol ra o a uy yu.. ... . j eli oluş Cj. 

kullanıl.uyışı bu t e o b: .'. 7.. un i kalması' ee.ep olmuş ve 
CinŞun ..'..._< 1X t 6 İX ..I :.L X.. .. : Ger jvutx3. l.ix. L x.x j.Iİ©CbUxUj G cl;..X CL O _ -f d 1.. U . t-Vr 

.yy- ı /üçlünle karşılaş iş o id/: i'en el I nar es i, 
ç-jj. e Ox.---j .-j .... u u lo./.n o ix.işxıxvtxj.. u -.iU-o ■. ..en...o. eriyor 

şdmp dx.il ve isiı 11'cilerin .1 an tanınarak k tü .suntordan dolayı 
m irs t e iiii a îij c d j. m Uo x cirar1! sarsılan ılmaı, -.11 tekrar <x.e _>er kaz a. 
dd ix.kaı:ı vex il:.edixir. 

J ; ■ T A ..... i .. J_ , ... • . - ■ _ __ 
iİL'._l O.L. d.‘...iv Ç -. iiU-oUSU. G0rni'8x' D0J-İX'u. i01^ id J-L- 

i*- i f Ş8j?-d p xü Uıi .•! j. .d kj'jı d iri 08 arıc...:- ii8ii't6öix. in uS i ...'..ı _,CL ile i oy ci8 
O Ci jj i j ut i.. ii.ld.il "t i i X' 9 . ji.d..ik A./İİ G   L 0 in .. ,'J. "t cX-Ct İP Q Ş z». i'8 -»in t) 0 — Oİ*' 
ma3ma, ulî zor. m, iir iti.aiinı j sor3ilmdı:;d ve milli 

ka v bııii sebo.; o.L ■ x..ta ^ü*# ^o.m. k.oap icilerim düş ok 
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kaliteli inini .ra öd.e., .el; mecburi,, eti: ..s maldı. İm- ı :..a_.a „1^ 
j v'—.ot.;. —i.; i ı .. m^numn xt. ..a 1 s iic-i d: im m llü: ■..;.!... v. i-. 

Şişe: 3u ,arı menle : etini ..e işe i . 1 e ...en en 
bUj in lirnıa ii.şaeu -çe Şişe ve ^.nı Yabıikasıdır. Bu kabrma- 

nın aı; ında _ - > . .. ei kdç il: kapa .iteli şiş s iaorik i mı :oV- 
C ... o C .. .X’ • X J -I Üi. ..Ç o X U O.u j_n . -d 1 Olo w..Ci mİ ,6- -•.. .y ..vin 1 o.* n J.i . - OJ. ... 5 
jsi J. j o u< w J X • X - - 'ü X ş İİ..1 m -; m m j\' - _ .. .;i _ ıG-i-dı -n tJ 0_ - -j .. x • y j. o 0 

iicixx ü0x6ı‘X. Ş İ îi'X X*Ju.. 0 0 .-6 ŞO-4. uUŞ 0 UX* • 

kuturlarını m un t i;.: . vş atauaurt yapamamakt - ân le r ♦ .v^ii- 
1-i.ri-in eonu^ oluşu şişeyi uç nt lir ş-.1.0111 s-umeti ..3 ve neım- 
tine üsoep olmm.ta ..ir, iv . mrıaraa p ncu kalite olunca, m-.nt - 

parçalcinmn.ktd ş-.rabı içecek şansın İni: başta zevix i kaçır .... ■ 1 
Um 

'Gdv.ır, 

Şişe liftleri yük-e^ oluşu oeoeûi i .e ..e bir kaç firma 
hariç, bütan ş...r ıpcıiar şişeleri, i depozit ;;r nı;. ^sri 
almanlaaırl.r, y iş eı-rda eri alınışı sı. .hat d.,erine çok bü¬ 
yük zararları vardır. nuiia..ilmiş şişelere te...r,-.r doldurulan 
şunaçlar iş. —nde /^ İv c.-*.. ımı^ım molanı!. .in o. nır *.ı, ou a.- 
iman bünyen inde., i et-ilr;. i i izüha ldz’nn yoktur, ki^er tar. f- 

ta: iyi yıkanma.. ış şişelere doldurulan şarabın .urumu da her¬ 
kesçe maiü .. ur. 

Yırtıl .bilir i etil kapsül î Kantarın ve mlaşıoil- 
şar --in lisva ile temasını kenen ve nu »ur etle mur.uik.zaia fayda 
s.yan yırtıla mimli met.-,i km_sdl Dünyacı kabul edllıir bir 
umbmlîi sistemii Yurdu,uıda . a tatbiki içir, id .unlu..ur, 
-.rvv.j-ce bu tin ıtri., dil ...a i itr dine ,;.üj *.e e ...ili- v. obvAz 

^ xio 1 o d ,y j— .1—LİJ. e .'■ j 1 -i- . . 1 .* j. e i* 0 G ^ in x — J L. .. 1 o u 1.x , G i ç 

içli- getirin iç un: mum- 3 er de „u -ebe..le ker ra atıl¬ 
mıştır. 

Şamm ya i.antaiı ve İ’eii : nemi ek e t uakilinaen temini 
bürün için imklnsızuir, çok e-v .1 getir ilmi, olan oto..i ,v 
fc— x.;u.iş olo.u ımuan cmioiı v e r i —.. e.—-_ji GSitiins is t inşa ün a uma 
tehlike i varnır. 



^tjcket.r kl^ıöjL : Otom., tik ... ..kin eler a 
kâ pıtlara basıla-. etiketlerle ç& lış.a bil-.:, e.»; t e ûir. 

i-uhteiif tip kâğıtlarla yapılan tecr.'.Deler çek paiıa^ıya 
mal olrıa .ta vs bir çotu siyan olmaktadır. 

aa a"'t on nacular • s. ı si y c. y z, ı-j,: !■...* ■. r^ılan-mc^ai'" 

_,ındaıı , stok yayılması" ı lüzumlu kı ir.... i a, aola. ısi^ ie 
ı'uzûli yere sermaye ballanmasına ve ayrı bir han;.ü a ihtiyaç 
ye ..temektedir, 

katice : ç r t cıl..-,r iç aiy ..e.,.da, i ...â, 1." * nisbe- 
cinae çalışmarta as© o.e, ou ...vu duru., kr.rşısmcın uıç pi„ a— 
3ad*n ye_.en taleplere ço*. çekincen davranmaktadırlar. 

Dış piyasacı tatmin eletilecek ne iaantar, ne kapsül 

ne de di^er ambaiâj malzemesine Sikioiz. üoylcce oku aısım 
saray i himaye edilir..en öte y .nuan dalıa ço.,. gexir tenin erse 
imkânları olanların elleri kolları ballanmak.taair, uV.şok 

kaliteli malların dahilde kui-tnnıiaası zorlanaorlir iaaat dış 
pazarlar bu şekildi fethedilerez, 

. k.+.i.? JLi^Le k.l. e.;r i 
imalathanenin kuruluş şekline ve im.: ân la rina 

yöre enerji ve ^a.-itın uygun olun çeşitle:i' i seçer, .ju 
•şarapçılıkta aauâl maddenin öü...> esir © girmez yalnız temizlik 
ve bulur istihsâlinde kulla-:ılır. 

y.4*4 İ ş ^ Gr ü c ü 
de: 

... e. .ıls..e t _ :iı...e oiı r*. Diyu... .uueu.e e .:,r_ç ui0e: nüç-.a: i^ıcc. e. 
dş iş jüç'd (insin yüçü) oi .: yor'd-kir* -.11.a esoep yııli ve 
ucuz m...i in e temi s. ... 101.:. ©resi ve eiektrı ,i.n o-st emıer L. c.'ds 

o ulunamam. ı s1d1r, 

vs.,sx 0.1 rai. vasıllı iş yyaane mtıy.ç varuır. 



İmlâbaneler uiyx:^a haçlın i',-i ye.. ellikle ku.li.. ıl-
rız. Kuuiu^alaraa rm nauae ..n durumu a ve işret..em' b .:/,-s-

emo . ,^, e x.s şucr sattı ç c0 t.ı. 11 nix* ^ . o„ el ze. . ^.uı u... i. .uc-... 
3âuti jyrrme u saattir. 

devlet müesseseleri ve ümc Duyur jz&x iş m me 

,;x::u ^ ui_,m ina lâthaneleras teknik eleman ça3jn/fcııılma;aartadır. 
leknik elemana ihtiyaç duymayın bu inletmelerde mevzu ile aiâ-
... lı, . esle.rî bil• i. e e..hip ki.- bir yönetici ve sermayedar 
, ulumama ita . ır« 

—■um yarı sıra teknin. sxeatan e ercininm ısımı, 
tekni;: bili, 3 sahip bi . (Usta) sınıf m in •. opnsıaıc &a.,l aması, 
kapasım ile rn .'iye t ol,.ar şartile tekni.-: kontrol ve yönetici 
mecburiyetini o ası Ilımdır. 

Ka ’io t ioıi zce .vvrupada oluu ya yi -i om, o», m mezun— 

i ._ı .m yire ailece.^,1 şa... . teknioy e.-.-i yet iş tir e cer bir meslek 
okul... zaruri ik-.t *v a ç va.. dır. Bir çor nües eşeler bir zir-at 

;r;s. vıic-1 vey a ir o il il iler enspeıi temır oleine en oeu.ii 1er * 
iSüiu-uJ—meçe... 0%.. x . p ce~ni-j.y -w:.ıieri, şnap cm.ji--.-i—m soi-nlu— 

lu^j-vj-ıU xj.    ıx tx.X1 j .:.o,,x. .i;.X. gox«._o — Ox. oiJ -j.adiller, 

x>uy m. iyi-ji v„ zi-& ■ , re.. ve ..... ev e—.-.a ye üremiş 

elem .ulu rr dış re::.iv..otierdei-.i şarapçılığı tanısın la rı ve m es

ledi mel m x£xsxxu su la rar. r... t e. t cine t a .şbr.derılmsrsri. i.ı 

şart oldu juiur# Bu. ir neele.vi in ti s. a içir yurt dışına gönde
ril en e e on r . imsen rjı.. ıl yom. :.ş gençlerin remle... t o iyi... e 
re: ienıe al.narı t.- tDİ... .G j..yan . . . rennenet ys-çe. ie—imi 

tanım oirlen .erek orrmki çaliy nalannı a.motnarta ~e-
ren.se dön.işlen;*:.-.e e ..r^-ems a...;r d , m euemej.. c edin, er • iiitimsa 

yon-., eriieee,:. ene mirt ,.a 1 e:, v r x, 5 görenler j ra s mum a e , —^— 
.ii ööi : J- d, -di J;' a x- IL O X lio.. d- üi • 

-j   'i • • • t . - - _■ - ...A .4 ; •• 
nx . m .±v.Ş y oZ'a.9 X . XII L • i LİG-LC. Ö G »v X LU. GUXIX.Gel 3 X y 

içle. el.mir boy 'k ş i; ir ...er..e ;ol.ır :ı:a e doljyısiyle iş gv.cl 
ihtiyacının karşılanma..1 için röyaen şehide mır edilmesine 
âmil ol .uçtur. 
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Şarapçılık o ir taraftan snb_ . _sis.tr, öte yan¬ 
da önemli iris t a. da döner saımay e isteyen ir end.'stri -.olu¬ 
dur . 

Lodam bir ş--r. . k-v'ında yor altı, yer .-tü 

vuv/sür i.ı.şa., ti bu. endüstri yatırımının en büyük ser.. esini 
alır, -vzma, Jiııaj durul tcıa, süzme re şişeleme safhaları iyi 
gerekli modem cihazların be .'.ekleri tutan da çok ehe niyetli 
r..ka la ra bSli: oıur» 

Bunlara .-lSvetc . şişe, etiket, mantar, kapsül ve 

benzeri şarap ka_.-l.-ri ile ilgili eşy -. m. &avkn n-.Ailce kulla¬ 

nılacak fıçılar, candırlar, üzün t aç ırada kulla.-., ila cam küfeler 
de ..üyük i..tarl_.rda serme... e ile saflanabilir. 

i-oaern bir şurup tesicinue ..er k kum madde cim 
kano bay sahaların •-a.ı i»-, '.es - eceye taşıma, .ere.-.-se uo luurul-.-.u 

garip şiv elerin in toptancı ve srakendeci b^-i.-ese ki. ur r sevk 
eueoii-.e — çı . e o m—a -6 e.. — ....y... .... t -i ile .....n . tu. —. o..x- 

ve . t it e -.. e motorlu .iUi.il v ljiij.-.. _m... u.- ..... t c . i. - ^ ş 
vur.. n, 

nuteuavıl sermaye intiyucı da Dunlarca... aşa. ^ı mlmâ- 
makta.ır. mir defa üıUmün satır, alımsı, mali, işlenmesi, 
fermantasyonların sonuna kmar tretaunlarmın yapılması daima 
hazır sermaye iıarcanıyım icnbettirir. 

Be0 bozumundan çok eyvelki uevrsde balcıya avans verme 
mecburiyetimi ue bönünde uı.. ur., a., e re mm ek t e.-.ir. 

Döner sermaye sçneo.e uir aeı ’a devreder, yani kampanya 
başında üzüme yatırılan serju0s anca- sene sonunda erde olun¬ 
muş şarabın satıimasile tekr-ar üz "m alı. ma yatırılır, £u 

s edeple sermayş bu mevzua yönelmene şek arzulu de^iluir. 



Bu icadar mütenevvi sebeplerle o e üren önemi.' mi..tan¬ 

lardaki şenaate ihtiyacının karşılanmasında çirap müesseseleri 
nin karşılaştıklan müşkülât, hiç bir endüstri kol.maa rast 
gelinemeyecek »rar onem.ici.ir. 

Teni tesi-.ler, te vs iler ve benzeri i ler için bile 

pek zorlu la saflanabilen sermayeye müteuavil ihtiyaçlar için 
bir miktar ilâve yapılabilmesi daha büyük zorluklar arzettir- 
mekteüir. 

vermayenin büyük bir kısmının yatırıldığı, ıpakine-teçiıi 
zar ve yardımcı malzemelerin memleketimizde yapılamaması bunla 
rın döviz ile saklanmasını .ecour kılmaktadır. 

3u arma birkaç kalem basit manine ve malzeme üzerinue 
y.rli çalışmalar apılnakta ise de alâkalılarca teşvik görme¬ 
mektedir. Bu çeşit çalışmaların daha hassas ve teferruatlı 
cihazların i. 3.lİ . e yönelmesini vs bu işin i.,k,ı. gibi her 
türlü i kâna sdi.d.e müesses e i .roe ere aiıu.ıus mı raycıulı * orne.. 
t eyiz. 

i. j k a 1 i y e t 1 e r 

a) Şarapçılıktaki m-.-.lij eti teşmil enen unsurl :.r : 
- kam ma ..de 

- i;.a i z em e 

- İşçilik 
- ünerg i 
-ou 

- umumî masraf 
- vor i.e faizi 

- orta s ...anlar 

dan ibarettir^ 
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Bir şarap imalâthanesi kurulu :sı ve kap- si ";p -"rcie 
inala t yapması içi- naba bir tahminle sermayenin a/ 5 niz^ ">+■■’ 

ılbit kı.aıetlere, l/r nispeti ise ipletme masraflarına (Döner 
seraıay e olarak) gider. 

i.eselâ l.CbG.CcO Litre kapasiteli »-ir imalâthanenin 
yapılıp donatılması için kabaca. 1,500,000 lira yatırıra yapıl¬ 
ması ve bu kapların tamamen ş urupla doldurulması i. in 750 - 
SCO bin lira da UzUm alıraı vs işlenmesi için döner sema,» e 
olarak sarf edilmesi perekmektelir, 

Gerek imal* thanelerue yerelse imlâhan elerd e iş h.., cni 
a en e,; i... but in aylarınla -ir Dirine yırın nispette olmadıkında: 
makine ve teçhizatın ka_.panya rnevs kaine 70- s .•^arlanması ve 
yatırımın ounı göre yapılması gere im ek t enir « .^eseln du »e— 
beple manyak imalâtında üalLaUn istenen olgunlu....ta işlenmesi 
için bu bapların 5-4 nün içinde bozulması ve üzümün şarap¬ 
haneye getirilmesi pibi, bu kadar çok üzümün bu kısa devrede 
işle nesi için büyük kapasiteli cihazlara ihtiyaç bulunmakta¬ 

dır. Halbuki böyle zurnan tahdidi olmasa bu imalâthanelere 
Ç O ık iı dİ Ç bîıî kapasiteli makineler yeterli olacaktı. 

Şarap imalâtı .m başka sektörlerle olan karnı ser¬ 

mayen-ir. en az bir sene nala ba0lı olarak kalmasıdır. Bu müd¬ 
det imalâtçının kalite şarap yapımına temayül /ös-ter.uesi 
halin e daha da artar. 1,5-5 sene arasında değişebilir. 

Bir diğer faktörde yan ürünlerin derişik s e ceplerle 

kıymet bulmamış olması, maliyeti düşürücü unsur olarak müta¬ 
lâa edilmesini önle ektedir, 

İmlânın makineleşmesinin şarapçılıktaki rolü, is¬ 
tihsâlin fazlalaşmasını saylamak ve şarabı fena tesiri erden 
koruns—tır. Şaraptaki bioşi .ik hadiselerin oluşu ancak za¬ 
manla mukayyet oluş, ou uevrenm buyıns ölçüne kısaltılmar>ı 

mümkün olamau ı0muan zmnran lcullanıiması ^siniz bu sektörde 
önemlidir. , 
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Bundan dolayıdır iti, şarapçılık sanayii hususî ve 
elerin bil yi isteyen bir san'at koludur. 

3u sanayi kolundaki an-kine ve cinaslar üs'hoden 
gayri maduenin işlenmesinde kullanılamaz. Ziraat san* a t lan 
kolu olmasına ra..,.ren lüzumlu makine ve teçhizatın ithali 

yumruk vergisine tâbidirt 

vaiabm dahilde satışı maktu veı; .iye tâbi olup, ha¬ 
rice satılan mamulat bu verdiden muaftır. 

Ana madde olan şarabı kullanmam su re ti le kendi ara¬ 

sındaki çeşitler çoğaltılabileceği gibi şampanya, vemut , 

Ş eri-ma uo ra, porto. .... tipi çeşitli imalât yapma 1;-kân lan 
mevcuttur. 

o) b s dairin işletmece girdili tari.. mebde olarak alınıp 
ietimareuen sonra Ccak ayı babımda i miktar ve masraflar esas 
alınarak maliyet buiurur, Bu devre sonu devlet rektörünüe 
mart ayı başı olarak ke.uui edilmiştir. 

her i...i holde de yani Ocak ve i.art başlarından 
itibaren imalât devresi başına kadar ihtiyaç oluna- masraf¬ 
lara yeni imalâtın bünyesine ithal olunacak maliyete intikal 
ettirilir. Bu suretle şarap imalâtında senede bir defa 
maliyet yapılır, 

Imlâhaneler ise hara mad renin, malzemenin ve işçili¬ 
ğin tekâmulâtına göre sene içinde uegişik maliyetler yapabi¬ 
lirler. 

3u hususlarda bir fikir vermesi için lSop senesine 

ait Tekel şarap fabrikalarının dökme ve şişeli şarap maliyet¬ 
lerini gösterir cetveller aşağıdadır. 
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Mal iyetler 

İL63 Yılı j ö k m e Şarap n a 1 i y etle r i 

ı ijj'i.11J. X. 
3430500 L* 

i a M İ R 
517600 L. 

uR'Gruir 

369097 L. 
Bodel 
Lira 

Lt.Ma. 
Kr. o. . /ü  

Bedel 
Lira 

Lt. Ma. 
Kr. 0. . . % . 

Beuel 
Lira 

Lt. t'ta « 
Kr. 0. . °k . . 

asli nadas 1918394 59,59 70.07 311C64 60,10 57.04 106736 50,39 *+4. +4 
Maİzene 13 79 0,80 0.96 6544 1, ^6 1.4İ 6446 1,69 1.44 
işçili„ 84356 i, 61 3. İl 479a6 9,46 8.94 16919 4,39 3.85 
ou, ilektrik 45039 0,71 0.04 0114 1,57 1.51 — - — 

U.idi ara i _655616 BPrAİ _Or..+Jh4l 16414a. .JL^Jl . v0..p4 A?Pcğ9 64, 59 ,-54.J>l 
4707484 85,80 100»00 537790 103,90 luO.0O 440170 119,45 100.00 

GAZIANTBF 

-SmPaap. ... 
Bedel 
Lira 

436696 

176*3 

^S8Ö 
344445 

Lt Ma t 

46, 6x 63 

1,94 

^32. 
50,53 

79 

3,48 

_17. 07 
İ00a Cü 

aL Ç-ı*: .4 B av <k 1 .% Î0... 11' 
olOu. -0 La. I4+O3CG n* 160163,3 L. 1904-4 L. 

Bedel Lt .. _a » Beuel Lt. --a. Bedel Lt.ua. x^ e i-t e 4 L t« x a. w 

Lira Kr.o. ... 5° ... Lira Kr. Lixa Kr. n. yo Lira Kr.j. /o 

xlali ıtautıe 5;>94; 7 65,06 78^1 630.3'-3 1 50,84 
■ „ 

6 / 784444 46,84 69.94 4157 44,4Ö 71.69 
Malzsne - - - 03634 6,90 9.15 483 0,03 Q»04 4094 a,15 ^ 46 
işçilik --0546 4,49 4.61 47535 4,44 4*84 91935 5,74 8,44 41074 11,08 17,95 
0u, Ble..trik - — - 9994 0,81 1.07 _ _ — - -

U.masraf 21Â6.45 16,5.0 .18,76 1S25M .1.4*60 1^.58 443774 15,44 41.80 .. 601.5. ..4j 4.5. .6.66 
7-167 7,85 100.00 937}u7 75,57 100.00 1118434 69,83 100.oû 1x7450 61.74 100.00 

Not : loael İÛ-...1İ;.-etlerinde, i şlet.ne ve ! tesis s emayele z ■isin iaiz ve aaortisa^n payları dahil üe^iiui r. 



- 3 -

- 59 -

maliyetler 

1963 Yılı Şiş 

Aslı r. adde 
Malzeme 
İşçilik 
3u, JlektrJ 
U. Ms srai 

i ş e 1 i Şarap Mal i y e t 1 e r i 70 01, 

Paşabahçe 
. 2331573 L.     

Aj'-ihtiiCA 
953578 L. 

Bedel .L/t • Ma • Beael Lt. ha. 
lira Kr« 3. Lira Kr. 3. . f° 

2115016 91,06 77.95 7f7215 82,55 69.20 
545625 14,62 12.69 137536 16,52 13.85 

75934 3,26 2.79 143537 15,05 12,61 
55171 2,37 2.03 1395 0,15 0.13 

I25SH A.54 47910 4.21 

2725623 116,82 100,00 1137613 119,5c 100,00 

EL.İZİU 
57 577. 1., 

-U3u6İ İt. ı.a. 
Lira Kr. j. 

Asli madde 462a2 71,26 
Ma iz e: 10 6021 11,0 5 
İş ç j_ 1 i A 6874 13,11 
3u, -MLektrik - -

U »İXİci. iS İT'U j_ 249^0 

90037 

...3.9x82 
133,04 

  

Bedel 
Lira 

eue ji 

99295 L. 

Lt. 1.3 . 
L.r. j . 

53.56 145370 144,39 
..   

83.01 
8.91 1023 r 10,50 5.93 
S. 85 95 50 9,65 5.53 

27.66  9560 
  

3.53 

0 0 « 0 0 172724 175,95 100.00 

i Z 14 i R 
202859 L.  

Bedel Lt. i'ia. 

-bira Kr. <^o' 
! i 

150285 74, ,09 69 -,96 
23450 11. ,56 ı r, 

— •' * .92 
0.691 4, ,28 4, . 04 
204;, ı. »01 0, >3u~ 

30548 .14. ,96 12 ■1> 

214815 105, ,90 i r-r 
J>v \J t .00 

îÜiRIRrağ 
. . '542995 1. 

Bedel 
L; ,r_ 

Lt u i'lıcX c 
JİTo 0_£_ j/ 

5-0224 
50C 80 
215-7 

90,45 
14f 50 

6, 21 

70.27 
1135 

4 0 c cL 

. - SIS£ .11*46 _45.‘2.5 
•+41510 128,72 100 c 00 

r» • 
VJ -İÂJ -L lu-'i J- —/X •m, •[/ m JL^İi.Aİ. 

. 5508 182. L.   „İ5 4T 2' a r 

OpCy Jj. 
Beael Lt • ı*e • 2 * ^ .4 el jX 0. 

Lir : tr.o. 0, . 
- _..4e .... t. — .. 

179054 5' , 10 5j>. ~J lw4o.'^ Jy 67,04 67 0 Q •' 

37655 12, £2 1;) < . 4İ0. / j 7 6 4,70 4 0 r t 

■—>76 7 ->4 , ..o 7. .89 2; 72 16, ^4 16. 77 
5638 1,C3 ta 4 ► 02 — — 

.İ86Ş8 İ2_, 55 _L ■ * Ğ^t 16171 _lû. .. 

283464 91,98 n r.8, _L N_/ W t 100 I34236 56, 62 -İ-V^O r 00 
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c) Hara maddeye göre mamul ve ,y u; ürünlerin randımanı 
aşağıda gösterilmiştir. 

üzan cinsi c ,• m      l/q Şarap ‘/o Tortu yj v^ıbre 

Beyaz üzüm 66 - 70 4 61 - 46 
Kırmızı " 70 - 75 5 <^7 - <i- 

I.amul yüzdesinin izalıp çoğalması, uzümlin olgun¬ 
luk derecesine -yapılacak şarabın evsafına -senenin hususiye¬ 

tine -N.-.kliye ve mesafe şartlarına -işlenmedeki sür'ut e -makine 
ve teçhizata tâbiuizf 

Şarap maliyetlerimizin yüksek olma sebebinin 
başında artık maddeleri kıymetlendiremememiz gelir, özümün 
1 kilosundan 700 gr. suyunu aldığımız zaman geriye kaıan 500 
gr. ın ne işe yarayacağını düşünmemiz icap etmektedir, üeğil 
dağınık ve ufak kapasiteli imalâthanelerde, Devletin ilyonluk 
fabrikalarında bile su göz önüne alınmamıştır, îe^el fabrika¬ 
larında yaınıe cibre suma31 alın, akma geri kalan kısıralar atıl¬ 

maktadır, Oysa ki: üzüm tanesinin c/o f - 6 teşkil eren çekir¬ 
dekten fo 10 - 14 yağ, Jo 7 - 6 tanen bulunmak tanır, Talî mah¬ 
sullerden bi tartarat aa tartarik asit imâlinde kullanıldığı 
halde, tanen ve tartarik asit ithâl mallarımız arasındadır. 

Gübre, yem ve yakıt sanayiinde kullanılması icaoedeıı baniye 
cibreden ue istifade edilememektedir. 

Büyük imalât merkezlerinde artık maddelerin ve 

cibrelerin değerlendirilmesi için tesisler kurulmasının teşvik 
edilmesi, cicre ispirtosunun T s --i idaresi tapalından hakikî 
değeriyle satın alınmasını di er -ir çare olarak görmekteyiz. 

./• 
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3.6 ?iat T e y e k k ü 1 U 

•;) Fiat Teşekkülü, i 
Şarap fiatları ma .‘-iye t ile orantın iniş vre çıkışlar 

göst ermez, xier nües.. esenin kendine pö. a -ir etiket fiatı var¬ 
dır. 3u fiatlar rauessecelerin satış reklâm ve rekabet düşünce¬ 
le ri.ie ,-öi’e ayarlanmıştır, Lama fi, maliyetleri çok düşük olan 
bazı ulak müesseseler pi.; -şada mukayesesiz rekabet edebilmekte, 

i akat bunlar bazan zararinai umumiyetle kapkaç bir iş yapabil¬ 
mem t mirleri 

Fakat Tekel fiatları ham irme ve iş çilim dalga- 
1-* namlarına ra .men umun mü...... e t ae . işmediginden, pi;> aşaaa oıra 
ş .X x -ı o ı -l xa 11. x~ - is o ii- i'ariı.ı s _i.. a-, t «ı ıı • 

iaamul malın satışı bayilerin tutumuna _,öre artma 
ve., a emsi İme göstercıiginaen, müesseseler arasında oayiler lehine 
menfaat saylayan bir haksız rekabet mevcuttur, 

Bir diğer ilamsız rekabet unsuru da istkmreue göste¬ 
rilmemiş ş iraplarla bünyesine ou katılmış olanların satış üstün¬ 
lü gu sa flanma s nid a -.ullamlma s ıuı r# 

v a rap lar m fiatı keyfiyeti, e Oore teooit edildiğin ...er 
tiplere gun tek fiat ve ranm konulum -ı imkânsızdır. Ş:<r..bın 
deleri yapıldı yi sene, in hususiyetine yani iyi şar ,p veren 
veya vermeyen yıl oluşuna göre değişiklik gösterdiği gibi,aynı 
sene yapılan şar.--.plar için de bile değişik hususiyet ve üstün¬ 
lük gösterenler de mevcuttur. Bunun yanı sıra şarabın bekle¬ 

mesini de mecbur kılar teknik zaruretleri hesaba katarsak, ser¬ 

mayenin de unun muo.det bağlı k:İması lâzım gelmektedir, 3u 
sebepler, imâl edilen ş.anacın müstehlike takdiminde serbest 
fiat kullanılmasını mecbur kılmaktadır. 

Şarapçılığı ile.i ol.m m emi .netlerde şişeli şarap 
fiatları meselâ m., oy a'da 1, y Ju, dan - ICO 3L, arasında 
de üş iki i.. -ü.jtex_.ektedir. 
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b) sanayide 
i iyasaya arzedilsr toplun memula l/y nimeti¬ 

ne sahip Tekel*in a ev;. iı v 6 SdCi ö jl İ -. G p olitinaeı bu mlaa 

plerini arzulu kılmamaktadır. Halbuki 
J.UJ. _J L J. ... .. J 1-y 0"t Uİİ.'Î ...I -i i — ly.yun olarak özel şahısların 

ı= yapacak sen;a„e sair 
Tel.el realiteye 
rm dikkate alarak fiat teşeı-kul ettirdiği takdirde bu san,.ya 
sermaye yat inim., sı cazip hale . ölecek ve bu sayene bu0 ürün- 
_L G 3Tİ- ^ İr ° ^ ^ n n ^ ^ 9 :.rapcıiık yönünden değerlendir tiresini sağlayac 

Şarap sanayiinin yel içme s ine en vel teşkil eden 
diyer oir iaktör ne derecesi yüksek alkollü (lakı - Votka) 
içkilerin alkol derecesi fiatlarırı.-. sofra şarabı alkol dere¬ 
cesi fiatlarile .raka.. esesinde ayni seviyede oluşlarıdır. 

Hu durumda süsteklik 

içreğe teşvik etmektedir. 
ar. p yerine rakı vey vor 

Rakı ve Votka 
derece Hatlarına 

Beher Aİkol k. ı y s s 1 a 
derecesine Aynı Yüks. KLçak 

Şişe Aİkcl isab.eden ...eviy. seviye .seviye 
iplinin i.s i ?iatı_ Derecesi bed.Ers. olarak oi.»r..k oker. 

Rakı • euluo 
" : Yeni* 

V o t a 

15,00 
1+ • s d 
1+. 00 

>°o İd,7 
44,4 
5e, 0 

Şarap 
Terel Buzbağ 4.00 İ4q 47, 6a 

" Çubuk 4.00 u° 45,31 
H,Amiller 
Kavaklıdere Kalite İd, 00 Uo 144,36 A 

" oofra 6.00 71,45 ui 

Doluca Keli:e X. 15.00 U°Q 173,a7 A 

" " il. 7,50 u° 
o 

X<in 
3 S, -3 Al 

Akma n1ar Kalite 10. cö 119,05 *-

" dofru 4.00 İ4q 47,64 
ı.armara Koıl.Kali, 10,00 U0 119,05 Â 

üral Kalite 7,00 il 0,55 Al 

" jofra 

d.OÇ Kalite 
4.00 +7,5^ •it- 

" >otra 

Burç mira 
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Oci_.iik yOi.1. .nuen uüşük -tj— onmü içi_l . _l ■ x,, oeumn..n 

etmesi lüzum-uu görülü.'-.yünden, alkollü içkilerin fiat teşekkü¬ 
lünde aer-ecesi yüksek iç^il.rin derece fiatının ş.map derece 
fiat ma kıyasla bir hnyli farklı tutulması ic. p etmem c edir. 

A 

->ciı^>XxK.-i-3. diXcti».ciXl ^ İı* CiİjC'ı' İTULü ü'. is u-LİŞ i». Q l~x\. ol 
dereceli içkilerin bol’istihlâk edildiği memleketler-.e, alko¬ 
lizm tehlikesi as wörül vC mc X. vl '-/i, 1 • Bu sebeple memlemztinizae. i 
alkolizm mücadelesini destekleme gayesile üişük dereceli içki 
isti lakının diğerleri aleyhine gelişt irilme o i-, i ve bunun _çi- 

gerekli fiat ayarlaaelar mı; ya_.il;. asmı uy .un görmekteyiz. 

e) Fiat -or.tro 11 ar ı 

Şarap etiket nizamnamesi gereğince etiketlere 
Satış fi .atlarının yızılnası mecburi olup bu hususun I’ekel ve 
mahalli Beledi,, elerce kontrol edilmesi lâzımuır. Bazı bölge¬ 
lerde bu mecburiyete ve ...ontrola gereken alâkanın .post er ilme¬ 
di ji müşahede edilmektedir, 

etiket üzerinde fi..tın görül, aeai mü1 eıkLinin aluan— 
ffliSinı önler. mu müspet h^rekm-t-k memleket ç ııv.-^i ui_,er 
ambalajlı . ısnula va ma oatbx..mı a.apu.^iı .^orme^-ie,) ız. 

^) vara,v catısmaa , 

Bölgelere, mevsimlere ve yıllara ..re ılat dalgalan¬ 
ması görülmemiştir. Yalnız yaşama seviyesi gülsen böl eleıde 

kalite ş . rap s atışları, dip.,er bölgelere ‘nisbetle fa âl:.laşmakta- 
dır. Vasıfsız•şaraplar, sofra şarapları daha ziyade köy, kasaba 
ve hayat standardı düşüm ol.-r. böl..elerde müşteri bulmaktadır. 
Dünya fiatiarile mukayese yapılabilmesi için,îic-.ret Udaları 
bültenlerinden istifade etme., .erekir. 

./ 
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).7 i 3 t i h 1 â k 

a.7.1 istihlâke tesir eden ballıca faktörler : 

a) Grfclir : Ş.j.rap zarurî ihtiyaç ve gıda madae- 
• •i olarak henüz değer kazanmadığı için ancak keyif m a ■M e---' 

ol .-.rai-: istihlâk euil... ektedir. hu s ebeyle gelir nispeti fazla¬ 
laştıkça istihlâk da o nispette artacaktır, hâlen dar velini 
ve Laj vt standardı düş".k hali: tabakasında ucuz ve vasıfsız 

şarap içilaesi bu sebepledir, deliri yüksek aile sofralarında 

ise yüksek evsaflı kalite şarapları»:, yer almaya başladığı 
görülmektedir, 

b) Fiatlar , nakliyat unsurıarı dikkate alına¬ 
rak tesoit edildiğinden düşün ..İme s i ve ucuzlatılması mümkün 
delildir. Halk daha ziya-.»e şarap fiatlarım rakı ve votka 
fiatlanle mukayese ederek ucuz veya pahalı bulmaktadır, 
hvvelki bahislerde temas edildiği üzere Tekel maddelerinin 
fiat tesbitinde şarap maliyetimin gözanünde tutulması şarap 
istihlâ-ini fazlalaştırcçaktır, 

c) Şpekirle:u_e : 
Şehir, kasaba ve köylerin derişik örf ve 

adedlere salıip oluşu, istihlâkin artmasında rol oyna aktadır. 
Topluma in.ti.ak arzusu şehirlerde istihlâki çoğaltmakta, dar 
muhitlerde ise çekingenlikler istihlâki azaltmaktadır. 

d) »müstehlik itiyatları : 

Aile sofrasında yemek e ansında şarap içil¬ 
mesi henüz yerleşmedi »ineıı inik daha ziyade toplu olarak mey¬ 
haneme içmedi tercih etmekte ve bu bir itiyat halinde tecelli 
etmekte a ir, 

Şarabın da rakı gibi teşkilâtlı ve bol me- 
zeli m.yhane sofrasında içilmesi itiyatı mevcuttur. uezeye 
ihtiyaç duyulmadan şarap içimi henüz itiyat haline gelmemiştir 
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e) İ i- 1 i m : 
ner ; ev3iuiu.e içile. ivecen şar: ..• tipleri ve 

cinsıeri mevcut oiesma ra^en, iı la --aha ziyade so0uk ay- 

laraa ve serin „evsi.kUrue .-np içmekteair. 

i) t.V-uçenlik .§pıâ£ haaaınua^i ^üşürce., ve 
inanışları : 

Halk şarabı zevküs içilebilen bir iç...i ola- 
ralc Kabul e ta e/ip daha ziyade sarhoş ol^ak için istinlâk eder, 
»sıhlıî y-nden zararlı ol n hatalı yapılmış veya ha s talanmış 
şarapları hain kuvvetli ve ...9o_.i şda. kabul etmektedir. 

3u sebe,:1e halka ş srap kültürü verilmesi faydalı olacaktır. 

-i) binî İnanışlar : 
Kalk: İslamiyet e-asi rı yün.inden ş.rap içme i 

pdUu 3ûj '..il ı ...j.j , i.,- -in: at e eli-...e e. (J- a er il em ı/e.- Puir« 

Şarapçılığın ne.-. .eket çapında peri k.-İm sairde -u di~î tutumun 
rol.'. O ıd-Jr CİÂj-'* 

xi) —a i. t e • 
1‘i.ru.Li’tö istiiiIâ-Lin â3r*t.'.’icds^ıc-a jtoJ- 

oynamak t ı-.ır. 3u durum şarapcılı. ta kaliteli imalâta doğru 
gidişi h ı z 1 a n d ı r a a k t aı r, 

i) «^‘.rbalı.'j ve iyasuj'.. oamlüs sek l^p. s 
i-i.aûlâtm piyasaya (Şaraphanelerin, doldurma 

evlerinin ve şarapla:m sırhî ve teknik bakımdan niteliklerine, 
kontrol ve r.ua^ en eleri .le uygulanacak işlemlere ait esaslar) 
adlı nizamnameye göre s dr ..'.İnekte-.ir. Paydası ; yapılacak şa¬ 
rapların imalâtında ve imi* nnda kaliteyi ve sı.u.î ko. trolü 
sagl.inaktır. 3u nizuana.eyi t tbik edecek ve ..ontroJhyapacak 
elemanları- , eteri kan...r bilgiye sahip ol .e m tatbikatta 
pŞiçlü-.leı çı.nr a ..tadır» 

Tiirl' 'atandardlar ens-t itile nün şarap nevzuun- 
daki çalışmaktıı.ıiı di. .e..' e ce t - uDir.- ...onulup ılm edilmesi” 
ili:1 ou gioi jüçl'-- -leri gi :ereceğine kâni bulunuyoruz. 

. /. 
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UC.- l3i. J tjlUİ .. .... .. d .iB ö Gii . _ 0 O. 6 ll.l J 

ŞİŞ e İÇ6X*S İ tV.d.6 "t -.1 - ■- ti _i :. uö İP. Çİşe üUUEy 1İ İ3i .6.8^. 

o. al©. bliidu ÇJSPöiiâĞ Iİ; H61.U.P İS "t İ. 3 İV. 1’ Sdglây UmUiîllŞ 111 • 
-Du .ebeple mü b t en .a in in m.. zurıııd. mamulat nıymeti, ı Kaydsouîsü¬ 
te ve haksız yere şarapçı İ GiİgLu vCİ-I- -i-i ...0İİ. G o .• rLX* i 

mantar 

ı ..arter : i erli/ s anay ii kurulduğu müiaha- 
vasile mantar ithali yasaklaım-iştıri mantar sanayii iae 
hariçten ithal ettiği blok martanarı buraca işlemekte ve 
tasnif etmektedir. Şarapçılar ihtiyaçlarını m tek firma¬ 
dan almam mecburiyetindedir, ikrat de_,i ik tip ve çeşit şa¬ 
raplara uygun düşecek mantar her zaman bulmak mümkün olmamakr..'- 

dır, duna ah büyü: eebep kanaatimizce ithaline müsaade edilen 
mantar bloklarının yurda giri:.ierime ihtiyaca göre sınıflan¬ 
dırılmamış olmasındadır. 

liuha. k k olan şudur ki, düşün kaliteli 

ilk maddeden üstün k:üteli şarap mantarı yapmanın mümkün 
olmadıkıdır. Bu olca ela.... körünün için...en ehveni şer olan 
yani, kötüye öre iyi örtmeni:.. tefrikidir. 

•y'*- — ci ulU ..ilil ie. o lil v. u 01a.U jh iv :l 1* G 0ıl "** 

li-i- şiv ay i açışındı .... i., i vey a re..a tesir yapın mantarın 
ucuz ve k .iiteıi oi.m^ piy.aiaua cıulua^d.^r. :ı çok luzumlu- 
aur. Yerli ani.ayiin j ...^:nui^ı yüaaej;. --aiioeiı ş. i’ap ve şam¬ 
panya iiiant.mriij.in ıntıyaç canibi sc.nejicıler tararından ithal 

edilmesine mücaaue u^lai^i takdirce hem şarapçılık yönünden 
fayaa sağlanmış ve nem ve yerli sana;,iin ou çeşitler üzerinde 
çalınması teşvik edildi oü -ütır. 

B) Bek lâ m 

hUlusumu:un büy Üc kir kısmı şarap kültü¬ 
ründen mahrum oha.p içi. Basın, yayın ve konferanslarla 
halka bil ki. verilme.:;::, ve alakasının uy . md ırılmaeı lâzımdır. 
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Bugün orta ve yüksek tahs i yapmış meslek 
sa ibi ol., ular dahi, şarabın yapılışı, ninyas.; 1 vuruluşu , 

gıdaî deleri, içili i, iuhaîazası ve ..'i -,er hususiyet .eri 
ha kında lüzumu kadar bil • i, e aul.ip delillerdir. 

.»talarm ıL m "halkın aklı öşürdedir " 

3 özüne uyularak a enenin b...zı aylarında i ire -larır d rap tadın 

ya, tır alurı, şars.- içlidir i termesi bakımından laydılar 
3a _,lav ac.n- ar* 

der ek dahilde gerek a e h.riçte ş 'rap nıüea- 
bakaları tertip edilmek suretile alâkanın carm tutulması bu 
çalışmalar için elzemdi-. Yalnız bu şenil çalışsalar yapı¬ 
lırken nakşız rek bet yaratacak i: o:, aşmalar dan veya afişlerden 

'S cl iv l run ziı*. gerekmekte..ir. ı.eslekdaşlar arasıma tesanüdU bozucu 
hareketlerden sakınarak her müesöesenin kendi mmulâtı ı rek¬ 
lâm etmesi tabii hakkıdır. 

pg O a y a 1 ha./at : 

İçki genelli ,1e güneş battıktan sonran! 
devrede, akşam yemeği saatinde iç j. i Cl i j, xncl qn | g? ün J«uii istihlâk 
bu saatlerde, bayram ve katil günlerile bilhassa yılbaşında 
fazlalaşır. 

j • 7. 4 İstihlâkin oeyri . ve seviye si. 
Ş arap satışları 

lekel idaresi uzel sektör Toplam 
satışı Litre.. patisi...litre Litre _ Yıllar 

İS oO j. vş 7. oj .: 1>«T tI• a -fi 1 o* 3cO. «»İT 
lıal s• ı^ İ3*S,/0*tio la.i»^ .tVİ 
11 q *» >.3o7»3İb ıT, 1 a * - • c a *» o, 7.»3 • 
1— o a »«o 4^ l, ^ û o i» o . 1 ^pC. ^ a 11 
looŞ 11 3» ^ js' 973 • p’+u.y 
19 03 
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Yıllar itibariyle nüfus bayına lüş n mi..-t,-T 

şrtalama 1 litreyi geçmame-tecdr. -er yıl yara,: satıyları 
artma gösteri, orsa da ou artış nüfus artışı ile ayni yitmekte¬ 
dir. 

y.7o İstimlâk üniteleri 

Şarap aile 3 of ra sunda henüz yedini bulmadığa r - 

dan umumiyetle lokantal ..rda ve meyhanelerde de ..iş i».: hac hali 
şişelerde ve pe- ar da açık (jiçiIi ol-rar) içilir, eoa z iman¬ 
la rda şarapçılıkta,kalite imalâta doğru çalışmaların hızlan¬ 
ması, k .-.İl t e şarapların aile sofrasında yer almanın s a.yİ .ış¬ 
tır. hu ..elisnenin müstehlik --euini çoğaltması ve şarabı 
her sınıf arasında 3 evli ir ..mİ e yetirme -i beklenebilir. 

j.7,4 istiklâlin harç ı i a n . a. ş_ ı 

Buyürmü imalât tekniği istihlâki tamamen 
karşıl,. acak niteliktedir. Şarabın, alkol derecesi yüksek 

içkiler (Rakı - Votka v.s.) gibi mütalâa edilmiyerek satışı¬ 
nın her zaman her yer...e yayılmasının sağlanması, kolaylık 
göst5ril..esi ve bu hususta mer'î nizamnamelerde ve luaıunlarda 
tadilât yapılması gererme-t _^ir, ı.emlek et e ele a turistle¬ 
rin şaraplarımızı yakınan tanıması ve diledikleri zaman içe- 

bilmeleri için bu huy usta gayret gösterilmesi lâzımdır, 

istihlâki arttır:;!.... yolları ve. imkânları. ; 
1- Kapalı şişe il- iy-i bayiliği için, idari 

mülâhazalarla köylere konmuş olan tahdidin -aldırıl .ası, 
ı- Dahili e emsali imâl oluna.-., içkilerin imkân 

ııisbetinde hariçten ithâli cihetine gidilmemesi , 
p- mu. telif vasıtalarla yapılmakta olan rek¬ 

lâmın daha tesir-i hale getirilmesi ve eğitici oimusile is- 
tilılâLin artacağı tabiidir, 



J.8 û ı ş Ticaret 

a) İhracat: 
31e alınacak halli icabeden problemlerimiz ara - 

smda başta gelen bir ehemmiyet taşıdığı bilinmektedir. 
Her hangi bi ihraç metaıttın Dlinya ölçüsünde bir rekabetin 

1 

etkisi altında bulunan şartlarına şarap ihracatının da tâbi 
olacağı tabiidir, hu itibarla bu nitelimi haiz olcuya bir 
şarabın da ihracı söz konusu olamaz. 

Buna göre rekabetin unsurları ve ouna tesir icra 
eden âmilleri iyice bilmek salim bir neticeye varmakta bize 
yardımcı şiacaktır, 

- ihraç memleketi ile ithal memleketini.: coğraiî 
durumu , 

- her m memleket ırasmdam siyasî ve kültürel 
bağlar ve ticarî anlaşma ve münasebetlerin 
hazırladığı ortam , 

-Kalıt e 

- Fiyat 

nemlenetimizin coğrafî durumu, rakip Avrupa memle- 
I 

ketlerine nazaran aleyhimize .yenilmesi icap elen yüksek bir 
navlun faktörünü meydana getirmekt-dir. 

biyasî ve kültürel ve ticarî münasebetlerimizin 
yöneldiji saha bilindi^i üzere Avrupa memleketleridir» Nitekim 

Nato savunma Grubu ile Ortak Pazar ekonomik topluluğu içinde 
bu memleketler arasında bulunuyoruz* Gelecek devrelerin tica¬ 

rî münasebetlerince mühim bir yer alacak olan «r tak Pazar 
şartlarına göre hazırlanmaya mecburuz. Ortak i azar üyeliğimiz 

siyası yön en gerçekleşmiş ol. akla beraber henüz gelişmemiş 

bir ekonomi yapısı...a sahip bulunmadığı.:ız sebeple tam ve şart¬ 
larım iktis p edemediğimiz cihetle su intikal devresindeki 
durumumuz çok hususiyet azletmektedir, Ortak ıazar memleket¬ 

lerinin eniş -ölçüde yekdiğerlerine karşı tanıdıkları Gümrük» 
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kolaylık ve ver jile e ; ekil ve ııis ..etleri ou rui’ubun arşında 

bulan -û:. narler etler iri:-.., bir hk..r'ir divan mdıiy et iri a İriş 
oü-Lui’o.-t.1 ..ıa. Bu. ita o, lu. 3 urcu’Â o. aı inciiri_nleılmsn f'-ayda 

la nam iye:, şar ..plan .ısın ihracında büykr bir piçlik meydana 
yelmektedir. Bir Ortak ıiar m esriler etinue Batı ünanya'ya 

30. ..lor. bir sara om Bekt» litresin ..en alınan yliırırük resmi ile 

ra em 1 ek e t ia i i s 1 e n bu remle, ete sokul-..n şu. rap tan a_ı,:.n lirarük 
reuni ara- ınia rO il . aleyhi ise jir fark var,ir. ü^eı 
uvrupa rakip m emi e... etlere n s:.ran coğrafî durma. aleyhimize 
ı>cvlıü etti i n vlun. ı-arnı .—.e ıo «a.. uır* nl si sb — pî ^.• 

..i.una oma..,: a ş,,.r...p inxuç ıi.^ .. ..ı j ...uma ale„ mnx.se oe—* 
ce.—i 3 u. er. ou i..i ilktir kar-in.,..'. p...r,p ibra çatı .ı-, m. ..._,r - 
~ - r ,.ı ç i..... ,wi..u—!..ı._.x_:..vi. ... u. ı o. i, o ar. u o..., * s a u i. u a j.— 
x i ... ie . _nr„ e n^cıci-j. . ii” nm ar. axriİG.x0i tard-one ... ...fice ve 
ii„ ...ü unsurları rol oynı, xc.ratır. Şaraplarınsın kalitesini 
ve ucun maliyetini ta., i., enerini i er cojraiî nurunu.: tevlit 
e o o.. i navluna .■.. ..uue vo-x—ui .- aa.uı c o 1 uxi e o..a....nn lar i —* 

lin,.e bulunu. ,.y.u .• , şarapçılığınızın ve uiŞur içki sa .nyii- 
oaisin yeleceğin. er. e in o inan icap eo.ec ek t ..r# 

4 61 sa, ılr ^n m ,.'.n.e it inra .a ota ver _ i 
iadesi karrınd nü o/yCTl di* ılı mrarm tatbikatı : ayarına, 
şara-in da dahil e,.il e..i, dış ve iç piyasa aracındaki farkı 
yi.naci yet e ili: .te ol. . ,, i- semer ihracatı teşvin e.,er 
bir ...um „ a.-ta.r..k kim er. a e olm bir fiyat ayarinasma 
irk no: saklıya cali u. . iu.. Tabiî bu husus, tesbit e... alecek 
veri niabeti ile kendiüri belli ekecektir. Ibeyı-yev. hâlen 
ı.ali,, e Uzmanlarınca t et., i.. safhasında bulu; orakta kır, Aıiıun 

yanı a ıra inra çatı ko at eki ey ic i iorr ütülerin akışı sa jlıya- 
C' .: r: e_.il..e tauim ve sızılarım ta .ar.en kaldırılın..:sının fay- 
.... lı olacakı a s* ni bulu, uy orun, 

y xv ihracatındı en Düyk’.r raktür alıcı p.snr- 
i-.n ne istedi / i. i i ...lîtcı ,kb ile öııceueu r rsin olarak 
O il irme-inil’. Bu has - tesoie eüioirten so.nrdır i.i, İn .111 

. / . 



- 71 -

teinidir!i o .a ^cirs ayarlu-nr v, ilk maude üzerinae aeğişik- 
lik ve, a azalıp çoğaltma ya raak mümkün olacaktır, istenen 
tip ve çeşit ş ra plan hazırlaman için gerekeni yapmak şart¬ 
tır. memleketimi-!. ik-uiaı şartları ve baklan her çeşit şa¬ 

rap yapı ı -a elverişlidir. 

Şaraplarımızın icracında en mühim mesele standart 
bir kalitenin daimî surette talepleri karşılayacak ş el>.i İv e 
temin eâi-L.ıesidirT ancak bu sayededir ki, şiraplarımızın 
bir pazar tutmacı münirun olur, Üzümle- ..mizi : çeşitli bulun¬ 
la sı ve henüz i~ter.ilm mertebene gelişme, iş olan şarapçılı¬ 
ğımızın küçül: üniteler halin.-.e bulunması se.ebile standart 

bir tip ve kalitenin bir piyasanın isteklerine cevap vermesi 
mümkün olamamaktadır, itibarla, şaraplarımızı standart 
bir h-: le getirecek ve ihracatın güçlüklerii karşılayabile¬ 
cek malî güçte bir kurulu. ihtiyaç duyulmaktadır, Hiterim 

ISbp yılında toplanan şarapçılık kongresinde, şaraplarımızı 
dış piyasalarda tanıtmak, ihracatı realize et.-ek üzere bir 
V'iîo iCU» hk. i.xjkv< J 1 vp Vİ..*. - İlin- Sİ ü'3/m-Jtli .jC 0 UlJ.id O -L d i i. ©j... O 4» 3 3T 21X13. vliı 

me~<ie_et ge~çekleri. ■ir t e i... in ettiği bir ihtiyacın mahsulü 
oiuagunua şüpne yO-C-a . oııs ..ı j—: - zi xxana~.tmızoa 
memleketi ..izin bünyesine en uygun olanıdır. 

Temel İdaresi de dahil olman üzere bütün şarap 
imalâtçılarım bünyesince toplayan millî bir müessese halinde 
tecelli ve tenevv n etmesini arzuladığımız bu teşekkülün 
maksat ve gayesi çe İtri üzünl ni. izden elde edilen küçük 
partiler halinae-i ş-, raplarımızm memleket içinde sarf edile- 

miyen (bürprodüsiyon) kısımlarını muayyen ihraç merkezlerinde 
tesis edeceği silolarda toplu:ak, bunların karışını ile muay¬ 

yen tipler m ey da ..a _,etirneh suretrle standardı temin etmek 
ve bunları dış piyasalara tanıtarak ihracatı geniş ölçüde 
tahaknuk ettirmek ve sa lan bir malî bünye iktisap ettikçe 
imalâtçıya dest ek olman olmalıdır. 
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anonim bir ortaklı:, şeklinde tahammüle edebilece¬ 

ğini düş imdkğ'imlz bu kuruluş un sermâyesini memleket içinle 

istinlâu ediı^n şıraklardan alınmakta olan litrede dC kuruş 
istihsâl res i teşuil etmelidir. 

Ş öyleli i : Her şarap imalatçısı Temel İdaresi de 
uâ,.il o İm ... ürere m emi e..e t içinde istiklalce araet‘Ci0i şarabın 
.kısa litrede ödem el-1 e olduğu 4O -uruş istik:Aı resmi karşı¬ 
lısında bu kuruluştan hisse seneni almak suretiie otonatikuan 
ortak olacakından, istihlâke arzettigi şarap nisbetinde 
nisseye saric olacaıctır» 

Bu suretle Kaçakçılığa temayül de önlenmiş olacak¬ 
tır, 

kalen memleketimizde do + 50 milyon litre şarap 

istihlâk edilui.0ine ...öre su kuruluşun ilk yıldaki sermayesi 
ö - 5 milyon lira ol-.cagi gibi he- yıl terakki eden sermaye 

yeliri ile yıllar ilerledikçe güçlü bir müessese meydana gele¬ 
cektir, Bu suretle bu yun için şarapçılığı baltalayıcı tesir 
icra etmekte olan litrede cQ kuruş istihsâl resmi, şarapçılı¬ 
ğımızı ner suretle ileri merhaleye ulaştıracak, ihracatı ger¬ 

çekleştirecek bir unsur haline inkılâp etmiş olacaktır, 
Bugün içinde bulunduğu :us İktisadî şartlar ihracatı tahakkuk 
ettirebilmek için mil; onlarca lira vergi iadesini göze almış 
olan Hükümetimizin, bu realist görüşüne parelel düşüncemize 
olumlu bir anlayış göstereceğini umuyoruz. Görüşümüze yöre 
ou şen_j.ua çarapcılı ..iniz . enui bünyesi işlinde hem. .eli ne im¬ 
kânı. ... _p olucu.- ve -3>.. ae Bünyu piyasasına mevcudiyetini 
...is cettirese.!.. ui._ u çte ihr: c..tireko.be re karşı gerçekleştire- 
oilecentir, r jj£ g o mı... ş t e oncceuor ıouu eu.ii 
litrede nuruş istihsâl resmi ki esase^ h 4o l devlete yani 
i'ek el uhdesinde j.ılkcautır, Diğer ku.suı ise kısa zamanda seme¬ 
resini verecek yerinue -ir yatırım nu-iyntinue olsc aktır. 

t 

• /, 
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Şarap imalatçısı çakımından ise hâlen ödediği resmin kendisi 
lehine terakki eden tir sermaye m hi^etini almışı, teşvik 

edici o İmale la beraber do_,an müesses enin kendi öz nalı flraasu 

ilgisinin tam ve devamlı olmasını intaç edecektir. 

Bu şar::p Grisinin muhtelif memleketlerde imi“vhaneler 
açarak standart bir şekilde şaraplarımız Düryi piyasalarına 

arzetmesi mümkündür* Buna garelel olarak şraplarımızın ta

nıtılması bakımından dünya şarap fuarlarına iştirak etmek de 
şarttır. 

Bu mütalâalara ilaveten bir ra:.-.anlar âzası bulundu
ğunuz ve merkezi iaris'te bulu; an. (Milletlerarası Şarap 
Ofisi’nden Tür „ e 'nin ayrılmış olma sırın pek büyld. bir hata 
oldu0unu kaydetmeyi de v_.zife saymaktanız. 

Hitekim O teşekkülün lfk7 yılı «akı ayında îstanöul-
da yapılan Pir yıllan genel kurul toplantısı Türk şarapları
nın delerini takdire fırsat vermiş idi. Bu arada, yine o 
teşekkül tarafından Türkiye'nin mlârıg, Kırkla reli, -inkara, 
Gaziantep, Tokat gibi bazı üstün vasıflı şaraplık üzüm çeşit
lerinden elde edilen ..aralılarımız (milletlerarası Şarap kata
logu) na kaydedilmiş bulunma.e t a u ir • 

Duyduğumuza göre, tezgâhtarlıkta il^ri tir sevigede 
olan Yunanistan dış pazarları tetkik, temin ve organize işin 

İsrail'den astronomik ücretlerle bir satış mütehassısı tutmuş 
ve mamullerini dış piyandarda bu suretle tutmuştur. 

Dış piyasalara satış yapabilmek için i^i bir .atış 
or/anizasperu ve şaraplarımızı tanıtmak içim de yeterli ye 
bilgimi bir propagandaya ihtiyaç oldu yana şüphe yoktur. 
Bu .önde alınaca- tedbirler ve yapılacak inler ilgimi daire
lerce hazırlanmalı ve bu bakınman gerekli ödenek de .güzönünde 
tutulmalıdır. Şi .......d halde caz piyasalara olan zatız hemen 

hemen yalvar Tekel be .el *f drid.dce yapıldığından özel te-
k; 6 ü •, IİS G Ctö ^ 6 Vİd1 "t X* -dİ O 3X* O -Ulkı İl a.l i*' • 

f / ♦ 
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Dış piyasalara satış şişe şarabı halinde değil, daha 
ziyade açık satış şeklinde olup bu da bizde büyük külfetlere 

ve güçlüklere sebep olmaktadır. Şimdili halde nakil daha 
ziyade fıçılarla olmaktadır. Oysa ki fıçı sanayiimiz pek 

yetersiz olduğu gibi boş fıçıların, tekrar geri gelmesi de 
4* o ÇOj . il. • o İ . x «L X v c’ r -. »i. i- 0 o -i. -L O - - -i- ühi.1 i f . XX l ol v x i. o İL — 

0 in s.,r;.ıçlı v\, onzi , . sarnıçlı vn uri ran. o.-- .. ı 

ne . i i. en ... ı. oiuur^ ~.n. ra için ..s .. ..ra .--a rm Delli oir 
1 erde t ol .an . ı ve . e...e v .uriarin n ...il e ıi*. : ..lir.,..' şar?.p- 
!-• ıın depo euilmesi gerekir. Bu bakımdan, oanis konusu olacak 

limanlar 'iel.irda.^, i.ürefte, Ç anan kale, İstanbul, İzmir, r ersin 
ve İskenderun limanlarıdır, oatışların seyri e göre buralarda 
•gerekli tesislerin vaktinde kurulması göz önünce tutulmalıdır. 

Dış memleketlere yapılan şarap sevkiy.-.tları ise daha 

ziyade İtalya, Ispanya, ıransa ve hatta furanistan banaıralı 
sar ıçlı gemilerle yapılmakta ve işin hem ş rap tekniğinin 
uygunluyu ve hem de kolay ve ucuzluğu bakımından daha elveriş¬ 
li başarıldığı görülmekte >xir• 

Bu itibarla yıllardan beri hissedilen 500 tonluk 
sarnıçlı bir tanker yaptırılması , 

İhraçlık şara .larımızm rendi vasıtamızla emin bir 
şekilde ve dolayısiyie nakliyeüen döviz tasarrufu saJlın....ası, 
doş z. malarda ua diğer yabancı memleketlere kiralanması mUm- 

-X. \j.L x >.■. Ot _L. 0 
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1961, 196ı» 10 63 senelerile itibarile memleketlerin 

3 a ra p i thalsİ ve İhracatını gösterir tablo : 

.GCC .al * 
£51... 

Itha 
1,9 06 

lât 
..J-965 i-ealeketler 

İhraca 
1961 

t 1 1000 illi. 
196ı 196i 

•4«9r5 16.'18 9*G>5 Yra-asa >.509 3.519 4*157 
- - - İtalya 2.113 6 a >15 6 . — > 

3.60-6 4.072 4. t7 > 154 I46 lol 
- - - î 3 yarıya 1.531 1.759 
öl_ - - Cezayir 1>•ı>l -

- - - *. orte...is 1. 016 1,506 1.750 
- - - -*ıeri3 156 ıu 
- - - Sunanla-an 1^6 1.0 606 
- - - Yugoslavya >95 5i> 
- - - i1 a s i.405 1.760 

7yG 595 710 Eelçika - -

14i l"t7 140 Danimarka - -

1*109 1,0>$ 1.200 İngiltere -

-09 311 kollanaa - -

310 400 5>+ .^vust'-.rya - -

651 >11 >02 İ a viçre *r «■» 

1.651 1» 't 61 1.537 İsveç - -

205 a54 - - -

195 İGG - Ladagasgar - «■* «w 

363 - - kozomsik - -

115 104 jenegal - -

109 112 115 kanada - **» «« 

5ö6 4-2-r - Angola - -

SiO 25,962 0 D C d 9.329 9,546 
.9*617 21.951 j s (müşterek Yazar) 5.060 6.027 

5.599 3. >70 - a 1 T A 1.699 1.555 

. 0 C « 
ı3 J., 

3_g, 
. 1 . b-ı.0 
55) alı 

i:ö> 
-'.ı.tır, 

n v-raa Yıllısından ( ..e in Saçlı 
1 

- kalender 



Bu yı .ula uda (İS' 51-19 64 -İS 63-19 64-19 65) 'Türkiye’nin 
harice satmış ol-.uğu Şarap miktarı ise alıcı memleketler 
itibarile aşağıda gösterilmiştir, - Liste olarak - 

smleketler 1951 İS 6c 19 6p 19 64 İS 6 5 

sviçre 600 1.470 15,000 .00C y0.000 
ıbrıs a9 Si 97 

j. c ı _nıy a 7r ^ • 5 - e 9 •700 59 8• . y0 y c >. — y r 
sveç I.p-r6,cl7 1.199.555 C$:;,y70 1.İ4S. 6S1 $50,908 
agiltere 4.975 4.757 91407 11,907 0I.0İ4 
Drveç 19,940 9»9y6 9,755 yO.OrG 10.0-0 
t a lya - - 105 -

animaır.a - - Sy5 

elçika ' - 1.4S1 
ıhtelif 484 96 60 59 a - 

4.117,055 4.117.684 1,470,880 1,644.5yi 1.579.79i 

1961 - 1564 seneleri Tekel resmî kayıtlarından, 1965 miktarları is 
Tiftik ve Yapağı İhracatçılar Birliği raporundan alınmıştır. 

Yukarıdaki her iki tablonun tetkikinde Türkiye’nin 
şarap ibraçatının avrupa devletle..! üzerinde toplandığı görül 
mektedir, Halbuki Lünya şarapçılığının durumunu gösteren 
tabloda ise Tür...iye şaraplarının lıenuz girmediği başta Afrika 

ve -enelüks devletleri ol ar İrere geniş bir pazarın mevcut 
olduğu görülmek t es ir. Bu pazarlara girebilmek içir incel.-kle 
standart tip şarap stO-H..rmır evvelki bahislerde belirtilen 



- 77 -

esaslar dahilinde tanzim ediluaeci ve bu ;•. ra . lardan alınacak 
numune-erin bu mevzu il = alakalı teknik bir heyet tara -.mran 
a j. - ı a 
d. o O -LrıjL . u-erıezlaiiııe aötdrülıı -si ve . yni zamanda o /a emi ebet¬ 

lerin arzu ettiği tiyierir ene '.yni heyet m arif etile tesbiti 
il3 moraldin dür. 3u araçla butla .memleketlerin şarap ith.*l etme 
şartlarını, ...anunî müeyyidelerini kolaylık veya zorluklTını 
öğrenmek de şarabın hasıila,ırasında ve i.mcında büyük fuyda- 

lar sayla, ya c a.... tır, 

Şurası mulı; uak ki, şura.; ihracatçısı memleketler 

arasında yer alı silmemin içi::, ne. leket çapından! şarap kapasi¬ 
tesinin çelişmesi ri m en..i tabî haline bırakmayıp kısa ramanda 
ş ima ikinin ? - iO .sisline çıkartılması ve bu suretle imâl 
edil i; sâ^it tip ş ...rafların yabancı alıcıları celbetmesi 
sallanmış olacaktır, 

b) İ t ^ a 1 â t s 
alkollü içkilerden viski hariç, dikerlerinin ithâli 

yasaktır. Buna ray .-en ne şekilde yeldi yi belli olma,, an her 
çeşit içkinin piyasada bulunduğu müşahede edilmektedir. Bu 

durum küçüu çapta olmakla beraber şene de şarapçılığımızı 
menfi yönden etkileyici mahiyettedir. 

Ham madde olarak Vermut otları kompozisyonları ve 
bunların ekstraktları ithâl edilmekteuir. Bu ua lüzumludur. 

Şarapçılıkta kulla ..ılmakta olsu cihazların cir kısmı 

yerli, eks eriyesi ise ithâl malı-ir, i erli sanayiinin basit 
şarap makineleri yavaş yavaş gelişme yu ot ermekte ui.., komplike 

hassas makineler ise nemiz yerli, yapıl s.radığından, itnîl edil— 
..e... t.. ..ir, İthal adiı.n ra m ..dineler ve yedek paresi .mile 
şar 1,.,-çılıkta kullanılma . ı z.ruri yardımcı ...aize enin döviz 
t eminin ,i.e karşılaşılan güçlükle-, ithâl esna sır. da ödenen güm- 
r ün resini . ri j.iy e ti yüksel oneu o -ui-ı, n0 - r ta ra itan küç . 
şarapçılar ou makine ve Uaizemey ı t s—in e—ecen malı güce, 

./* 
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teknik bilgiye v. ticarî muhaberata vakıi o İma u ı.y an a... j sararı 
olarak çığııfean korniş,. oncuların elinue oyuncak olmaktadır, 

nal..ıu,i memleketin siraî yel i-ne s ini ve ziraî mal.-il¬ 
lerin değe-lendirilaeaini on .ören devleti ana politik sına 
uyularak tatbi.-.a ca monulan kanunlar, ziraat alet ve makine¬ 

nin ithâlini ver r.eu auaf tuttu,yu halde, Ziraî o ir mahsul olm 
üzümün en iyi şekil ..e değerlendirilmesini sağlayan şarapçılığa 
ait narin;; ve malzemenin ithâlinde gümrük resmi alınması yay e 
ile r :.bi«i belir yoralı-m ek t e.,, ir. 

Çünkü şarapçılık ve şarap sanayii bizzat ziraî sandal¬ 
ların te kendisidir, .uıa gaye;e uygun olarak şarapcılı a it 
manine ve malzemenin vergisiz olarak itiılli neticede ş.rap 
imalîx maliyetinin -düşmesina ve ou suretle dış puzari~.rda cli- 
0er r .kiplerimi in y ı sıra „ er aramızı sapla-. ış olacaktır. 

i-eseiâ ; «ize i- ki. o i in luıianintan' da şar m iruiîtı 
jpl 

ve imla s ı/yp a c a k teşebbüs sahiplerine ^erekli malzeme ve 
makinelerin ithâlinde hem kolaylık gösterilmekte, kredi veril¬ 
mekte ve hem de yumruk alınmamaktadır, 

Türrrye‘nin de büyük çapta şarap ihracat eden bir 
memleket olarak yabancı pazarlarda tanınması için önce şoinp 
ilıraç eden devletlerden, şarabı ve şarapçılığa uygulanan 

hukukî, malî ve teknik yardımlarla, nizamların ve kanunların 
incelenmesi ve teşvik edici hükümlerin nasıl tatbik eo.ilai- 
ginin bilinmesi lâzımdır, 

g«S V e r , i 1 e o 

3şS, 1 ITe giui Yer...-iler mevcuttur : 
Şurm im al âlı .o..ı diğer sanayi mamulâtınm tî bi 

olduÇu normal vergileme sistemine uy pm olarak vergi ödenmek¬ 
te olu.:. , ayrıca 6 Ca sayılı Gi.er Vergileri kanunu ger e., ine e 
litre başına : 

• / • 
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Şaraptan -,2C Kuruş 

Tabiî Süpüren Şaraptan (Şampanya) İp,00 Lira 

ve 5sayılı --a un gerekince de litre başına 

Vermut'tan 60 Kuruş 7er.ş,i alınma... taçtır. 

a) Ş ar a p : 

Şarj, bir Tekel mevzuu olmadı_.ı halde, di^er 
Tekel .raddeleri giıi böyle bir ver: iye tâbi tutul asın...ani 
parabet ve isabetsizlik izahtan müstağnidir. Alınmakta olan 
litrede rO Kurur, ver. .i, ...uli^eti JO - luC kuruş ol m bir 

şurupta ço^ büyük bir nispet teşkil etmektedir» du ...iftarın 
fazlalığı, kaçamcılışa temayülü art tırman t ,--»ır. 

Şarabın ana maddeni olma üzüm, gerek kurutulan sı 
ve gerekse konsantre pekmez veya üzüm balı haline getirilmesi 
suretile fizikî ve ki evî derişiklikler ifade eder mahiyet¬ 
teki muhtelif kıymetlendirilmelerin„e hiçbir resme tâbi tu¬ 
tulmaz iken şarubm yalnız bir keyif maddesi olara^ düşünül¬ 
düğü, dinî inanışlarla imâli de pek terviç edilniyerek bugünkü 
gıda i ve İktisadî de... er inini takdir edilmemiş olduğu» alkol 
monopolü devrinden kalma bir anlayışla vergilendirilmesi, bir 
aile ziraatı ola . ve yukarına her suretle ehemmiyeti tebarüz 
ettirilen bağcılığınızın y..nında serbestçe gelişip, endüstri¬ 
leşmesi arzu edilen ş rapcılıbaltalayıcı olmakla beraber, 
ticarî gelirlexln tevhidi ve modern tahsil usullerini benimse¬ 
miş olan mâliyenizin vergilendirme usullerine uymayan bir 
Cioayet tarzile vergi ziyaı.ıa sebebiyet verilmekte ve bu suret¬ 

le iyi niyetli cidal müesseseler! karşı koyamıyaca.iı gayri 
meşru bir rekabetin dogmasına -re tağşişe zemin hazırlamaktadır* 
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b) V er aut : 

içerisine kususî nebatat ilâve edilmiş ş raftır. 
Buna raiıuen, niçin ? verdisinin ş.rjp dışmua mütalâa edilerek, 
•50 Buruş olmuşu izâhtan varestedir, ancak, son zamanlarda 
senelik satışı 600»Ot-0 - . CO.CvG litreye ulaşmış olan bu tıp 
içkinin vergilemesine sarı edilen emeğin karşılısını uahî 
vereceği meçhûldür, £u şarap çeşidinin geliştirilmesi gaye 
iken yanlış vergileme ile imalatının ilerlemesi önlenmiş ol¬ 
mak uadır. Bu suretle şimdi ço- az miıtarda ihtiyıç uuyulan 
vermut otlarının memlekette yetiştirilmesine çalışılacak ve 

yeni ,,ir ziraî ürdn de^erlenuirne sanayii doğacaktır. 7a-t il e 
menleneti .izden ihraç edilen ou tıbbî ve gıdaî otların bu su¬ 
retle tekrar revaç bulması temin edilecektir. (imâlen - ersinde 
toplanan bir kı im otun İtalya'ya ihracı yapılmaktadır. ) 

Bir diğer usus da şarap imalâtçıların Vermut 
yapmasile imalâtçı olmayıp şarabı piyasadan alan Vermut ima¬ 

lâtçısı .ıra.ı a. 6C kııruşıtl vergilenmeni. • farklı taha.kkuk 
ettirilmesidir, Şeyleri, Şcr.-.p im ikicisi Vermut imalâtına 
t ;ûim etti ,ı priıü. oG -mam.'..Lan Ver...ut vr... .mi önem en, şarap 

imalâtçısı olmayan ver ...ut imalâtçıları re mıuşlm.. Şarap rusurnu 
verilmiş paracı almakta ve buna ilâveten 60 kuruşluk Vermut 
Ver ..ipi ödemektedir. • ,u suretle şşrap İmalâtçıları ciğerlerine 
niabetle Vermut mda X kuruş lan oir maiyet dişimi tj,ü 
temin etmek t mirler. 

Vermut imalâtında ver - iy e esas teşkil e o. en imim t ar, 
alkol taiepnm.es.inde -l ezele bilv.ari_.miş. olandır, fek el bu 
■al-tara yöre a ol l . is ederden 50:kuruşivi Vermişi de tahak¬ 
kuk ettirir. 1.. t Ver ut y ;.m tekniğine m yun olarak dere¬ 
cesi imâ -i: ..e en ... 16 ya-yükseltm i; mimlise şaraplara 
aromatik ve t on in nebati had .eler ...mm et., e. sur stil e alkol 

. tı m;, ihtiyaç ..osteruem-.n Vsnut i. *1 et... m mümin oldu,yun¬ 
dun, bu c zi y o d espıidı ı t ;.kd:.. r...e îmsl'e bij i ve X iv.; enen 
50 . .uruşlun ve... ij i ödenerek mümkün lir. 

/ 
• / • 



Bu durumda, 60 Kuruş ioi maliyete nisbetle çok 
/i;.bs„ bir bedei olan vergiden maçınmak isteyenlere manî olmak 
üzere gerek aluoiize şarap imâiinue, yer ek s e / ermut yapıcında, 
kullanılacak alkolün şarapçıya satılışında Tekelin teşdit .ue- 
ce3i fiyatın en az s er be o t piyasa şarap nerece fi yatıra e- it 
ol..ası, .yani büyün 10 - 11 kuruş olan şarap derece fiyatına 

göre alkolün litresinin en aşağı 10 liradan satılması icap 
edece.-tir. 

Bu suretle lâlen şarap imalâtında kullanılac,; 
alkolün mar’î fiy :tı ile talep ettiğimiz bu prensibe yöre t_t- 
bi- edilecek iiy-.t arasındaki farkın kaldırılana oi/n ou 60 
kuruşluk vergi-.en daha fazla lazi. ey e yel ir sağlayac ..ğı muhak¬ 
kaktır, 

c) Şampanya : Tabiî köpüren .Şarap : 

Fransa’da bi. vilâyeti: in i ol;n şampanya kendi 
bölge:.'i...a- yapılan teblî köpürlü şaraplara verile, isin oi~g, 
bu ismin Fransa’nın di^e_ vilâyetlerinde dahi yapılan tabiî 
kö ünlü şaraplarda kullanılması yasaklanmıştır, -.ncak bu tip 
şarabın imâlini mümkün sılan Şompenuaz isimli methodun ise 
her yerde ve her memlekette kullanıl . serbesttir, 

h emi eke timizde de bu raethod kullanılmak suret ile 

yapılan içai. e (Tabiî köpüren) ş.-rap ismi verilmiştir. Bu 
methodun haricinde yapılan ve şarabın içine 00, ilâve etmek 
suretile imâl edilene ise (wun’î Köpüren Şarap) de ir. 

Tabiî Köpüren Şarap (Şampanya) imalâtı memleketi¬ 
mizde Cumhuriyet devrinde şarapçılığımısın modern esaslara 

göre gelişmeye başladı jx yıllarda ele alinmiş fak:.t vergilerin 
nispetsizliği dolayısiie kaliteli imalât ya, ılmasına rağmen 
fazlalaştırılıp halka intikali sağlanamamıştır, 

Kerlsket imiz üzümlerine. er. ş: npany-a yapılıp yapıl- 

mıyaca ._,ı mevzuu, iiraat Bakültesi, T e;: el, Kavaklıdere Şarapları 
Ltd. Şti, tarafından zaman zaman incelenmiştir. Bu incelemeler 
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Bu incelemeler netle esinde, memleketiniz üzümlerinden 

Hasand-^de -beyazı, erginı'ün Bıuir üzümü, Trakya'da yetişti¬ 
rilen oemij o, ve ^laret üzümlerinden iyi eveaita Şarpan^a 
imâlinin mümkün oluuğu t ....-oit edilmiştir* Denemeler dışında 

k.-.İmiş diğer cine üzümlerden de uy0un evaaita şampanya yapı¬ 
labilir cinslerin bulunacağı umulmaktadır. 

Tabiî Köpüren Şarabın (Şampanya) seci imalâtı 
arc k İS 50 senesinde memleketimizde yalnız Kavaklıdere 

Şarapları Lt... Şti. tarafından giri-. ilmiş oldu0u gör'.lir. 
Bugüne kadar da imâli.e diğer müesseaelerce arzu edilmesine 
rağmen, bu yüksek vergi sebebile taharkuk ettirilememiştir. 

meneler itibar le Tabiî köpüren şarap istihlâki 
tetkik edil ..i^inue : 

İS 60 fırında 500 ü 
,1a 61 II 4zOD 

1962 II 9200 
19 6 ğ II 5100 
1964 II ğğOO 

şişe satırım, ol ...gu gürülür. ilaıbuki Kavaklıdere Şarap 
Babrika sıncü. bu tip için s e:-; elik istihsâl kapasitesi 50.000 
şişedir. Bu durum litresine İğ Lira hes bile ortalama 
olar. t ...,s_i e u ilen vergi 50.000 Birayı ge çmemekt e u ir, 

evvelki bahislerde beliz tin., i ü gi i, her sınıf Halkımızın 
şarap imalât ve tipisi! üzerinde yeteri derecede bilgiye 
s s. kip olmaması Taoiî köpüren (Şampanya) yeni. e, kalite 
(keyfiyet) itibarrle mu .ay ece edilemeyecek şenlide evsaf 
derişikliği oi:n (run'î köpüren Şarap) istihlâk edildiği , 
mevcut satış ra .orlarında görülmektedir. 

İstihsâlin ve sarfiyatın bu kadar düşü..* oluşu 
aşagıu. ni sebeşlersen ileri velııekte. i.r • 

/ 
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-ou frenim ici teueirlsr şi ıpanyu sanayiinin 
dogmasın önlem en te-ir, Yu-ın istikbâlde Orta.iv * cidarın 
bir üyesi olarak gümrüu kapılarının açılması halinde, bugün 
teubir alınmazsa ile^iue oi_ şampanya sanayi inin kuruiıij... sına 
imkân kalmıyacaktır, Gümrük kaılarının açılmalarına 1-r 

s e 119 iui kıra bir zaman kaldığı düşünülürse, d ir an evvel 
İare, ete geçmenin zarureti meydana çıkar. 

Yer ileme re es .s prensip,bir nalın memleket 
dal.il mide herkes taraf 111dan aranır kale je_ eri, büyük mi;; t ar¬ 
da istihlâk ekilmeyi istikrarlı o ir hal aldıktan sonra ver¬ 

giye tâ si tutulmasıdır* i’akat bizde böyle oir sanayi kurul¬ 
mada litrede 1.5 lira ver 1 konularak sanap i ir in dogmadan 
olmesine sesep olma tadırj 

Devlet gelirlerine kıyasla çor az nispetli 
kalan 60 bin Lira vergide vazgeçildiği takdirde, kısa bor 
zamanda memiek etimitue de tabii şampanya yapabilecek firma¬ 
ların auedi sli^’rtle ço galac ictır< 

o.eselâ : .»İm '.uy a' da tabiî kop İren ş.. rap t an 
(par .p.a) alı .an ver ini,:. düşürülmesils istiklâl in bi..c.er 
bire •+ - ? misil arttığı ve bu suretle evvelce toplanabilen 

vergide...' çok dana fazla _elir sağlandığı görülmüştür. 

j, S* <L Vergileme de Yansımala.r : 

P•914«1 Gider Ver isinden kaçırmak, (kuşum) 

Gelir Yergisine; er. kaçırma . 

PfS.d.l (fiİŞ*] Jeçgk sinden kaçırmak. (Rusura) : 
a) Yeni şarabın istimare kaçağı: kemle** 

ketimizde imalât, hgustos ayının ortalarında başladığından, 
istumare devresinin sonu olun Ocak ayı başına kadar .eva., 
eden zamanda imâl olan ta.re şarap siir'atli şekilde içirir 
halo getirilerek istimareder; önce satışa veriirektedir* Bu 
suretle litrede alınacak rlan aC kuruş vergiyi vermemiş olur. 

• /. 
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o) Eski ve yeni şuran kupajmm isti::'.are 
kaçağı: imalâta girilmeien önce imalâthanede mevcut eski 
şaraplarla yeni yapılanın birbirile karıştırılması suretile 

ver pisiz olara.... sacı mm yapılma e ı ve eksilen eski ş- rap 
yerine veni yapılan şaraptan konularak zimmetin istimaredeki 
miktara uy 

c) .»anlı kap : kevcudl. aci i1 en el' e beyan 
erilmemiş ve i_-.il inşa edilmiş şar ip kaplarında., i şaraplar, 
da imâ istimare dışı on a kıl uıyından, vergisi ödenmemek t e ui r. 

d) Clçü hataları : parıp kaplarının 
muntazam şekilli olmamasından tam sinhatli istimare yapıl¬ 

ması imkânsızlaşmaktadır. 

e) katmak sur etile: <*lkol derecesi 

yüksekçe olan şara.ların istimareden sonra satışa tekaüdüm 
eden devrede alkol derecesini su ile nizamî dereceye irdirmek 
suretiie suyu şarap bedeli ile değerlendirmektir. 

£) .ilk ol ize şarap yapmak üzere T ek el'den 
litresi j> Liradan yani derecesi 5 kuruştan alkol almak 
suretiie imâl edilen şaraplara istiaıareden sonra satışa 
verilirken su katılmasile suyun, vergisi verilmiş şarap 
fiatı üzerinden değerlendirilmesidir, 

G-elir Veridir den kaçırma : 

a) Rusurn. vermeden satılan şaraplara 
fatura kesilmedijind en, imalâtçı bunun gelirini he sacında • 
,gö s t ermem ek t e v.ir, 

b) 3u malı o.lıp müstehlike intikal etti¬ 
ren şahıslar da, fatura sız aldıkları malı ayni şe-iide he¬ 
saba geçirmedirlerinuen, getirini de saklamaktadırlar. 

Eu suretle kademeli olara,. delir 

Ver-., is inden kaçakçılık yapılmış olmaktadır, 
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İ>.S*2 ihracata et kil eri : 

Şarap imalâtçısı,memleket dahilinia y-ptı3'i 
şarapların maliyet unsurları ara sır la ; 

!*• >osyal si.-orta primi 

i- GiGsı verdisi : 
a) nenuı imalatı ı (kuşum) 

b) kull a.u.A ll_.e- s enayi uamolâtı m 

s~ Gelir verdisi 
4- nura.-l.-r ver :isi 

a- i.aidlneneri. glnrLLk verdisi 

6- .—İşemelerin gümrük vergisi 

ödemektedir# 

3u şarabı harice satmak istediğime, bu verdi¬ 
lerden yalnız Girer verdisi olarak ödenen şarap rusunu 
(mukannen 10 Kr/Lt) ire yardımcı maddeler için başkalarınca 
ödenip maliyeti-rine iren Gider vergileri ile imalât esna¬ 
sında şaıap bünyesine .piret ithâl malı yardımcı malzemenin 
gümrük resimleri iade edilir, fakat bakiyesi maliyet unsuru 

olarak fiat teşekkülünde tesir icra eder* 

Tablo olarak da durum : 

sosyal sigorta primi 
Gider vergisi a- imalâttan (kusun 

b- d ip erlerin:., en 

Gelir vergisi 
üura: ı.r ve r i <ı 
*.anıne.Ler Gomr . ver• .isi 
..aizeı-cler l^r '... ver0isi 

Kot : + alınan vergiler 
— al mm ı^ an ve rgıl er# 

Dahile Harice 
sat, sat. 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

4 + j. 

./ 
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ihracatta iade edilece. ver 11 .cin iıenüz bir 

esasa -öre . ismeti yapılmadığından, yegân „ sgân hesabı güç 
olmakta, ou da imalâtçının ihracat plânı yapma mı güçleştir¬ 
mektedir. 

koftservecilikte kabul edil., i ,i .i i, iade edi¬ 

lecek vergile. >e e .ası uz erine nuigye - nispetlerde tesoit ve 
tasnif edilirse bunar, ihracatı teşvikte büyük tesiri oı. cakıır. 

y.9.4 İstihsâle ne ^ibi etkiler yapmaktadır 
t 

Bu çeşit vergilerin imalâtçıya tahmil ettiği 
maddi bedele ilâveten, uaiıa güç ve yıldırıcı cephesi bu vergi¬ 
lemeye esas teşmil eden i'akserlerin tesbitinde-i mükellefiyet¬ 
lerdir# Bu agır şartlar cari mevzuata göre hulâsaten : 

1- Yapıl a c şarap miktar ve cinsinin Önceden 
bildi ..ilmesi mecburiyeti , 

— İmara cı nutecirrp yapıian ş...rabm is uim—re — 
sinin talep- edilmesi mecburiyeti , 

y— i.amul şarabın saçışına o&şla^ao-lme*. iyin, 

(İçirir) ra oruna getirilmesi mecburjyeti , 

4- İmâl edilen veya satın alının şasabin hesa.ı- 
nın çeşitle.i e öre dökme ve şişeli olarak tutunması mecburi¬ 

yeti , 
5- -atılan ş . rai.au çıkış ve nakil •müsaadesinin, 

^-tuşumu öuenaıjine uurr) sim .ma ve yanı ~rs aulunciur ıslıa. sı 
iecDurij mti , 

o— ^auayi Bakanlığınca taso.i.r er .-.u.i0i mide, 
etiketlerin s'e-el'uen a e tasdi- edildikten sonra kullanılma 

mecburiyeti , 

7- İmalâtçının imlâhaııesme aiui.,ı şaraba derhal 
rusum ödeme mecbur^ etinin, şim-i stok yapma imâ ..n ı baltala 
mış olması, 



- 80 -

£- Şarabın fıçılı çıkışında alkol derecesi 

tesbitinin yapılması mecburiyeti her zaman Tekel1in teknik 
eleman gönderememesi halinde cevkiyatı engellenesi , 

9- Biitun vergiler senenin muu.>yen çevrelerinde 
ödendiği halde, Şarap rusumunun malın henüz paraya tahsil 

edilmediği uıd . nakden ödenmesi mecburiyeti , 

10- Bütün vergile, ede genel oiur.h ver inin 
an '.anı.ida ö-enmenesi halinde tahakkuk eden mi ta. a kıyasla 
nar-di ceza -.1. vesi y .....ıicıı^ı i- ..u~s, . ra.oLu. . ı..n -ı- ider 
ver İsi oiajua ra., en ödenmesinle geci-ae ol.. . sı ve ou uu- 
rumu— m.. - — ı rSi.el memuru tmımı t es ..ıı» cnuıcoi .uxr.;a6, 
4^ ?C sayılı ^annnma ue. ma -.-»esi gerekince aCc - İdcC lira ara¬ 
sında aÇır para Cezası ve, a ba_ı ahvalce ^T.^aaae gerekince 
de kaçakçılık suçundan ha,.is cezası verilmesi , 

11- Şarap larak saçışı yapılamıyaca*. nadar 

hatalı şarapların vergiden muaf tutulması için Te^el’e yapı¬ 
lacak müracaat neticesinde içine sirke -le dirlikte tuz katıl¬ 

ması bu şarapların sirkecilikte değerlendirileesine mâni teş¬ 
kil etmektedir. Bu da şaraptan sirke y.pna san*atının geliş¬ 
mesini önlemekte ve şaraphanelere bol miktarda sirke mayası 

yayılmasına âmil olmakta „ar. 

İd- miktarı (10-i>C) litreyi geçmiyen perakende 
şarap satmak için kasa salarda 1^0, vilâyet mor . ezleri.: de yuC 
lira depozito yatırılması ve her an beş günde bir bu satış¬ 
lara ait faturalarını ikinci kopy el erinin bir ce,. annameyei 
eklenerek Tekel idaresine verileesi mecburiyeti , 

normal vs gerekli olan sıhhî ve teknik kontrolün 
dayında yayıl;:.: bütün ..u külfetin ve müii. -1 i e r iy e t i u seoebi , 
kanun pere ince e uuası 1C...1. gelen lit- e başı ..a naruş 
jriu e r (rusum) içi d ur . 



3u sahanın o emayeye cazip görünmesi i? in müte¬ 

şebbisi bu külfetlerden ve müeyyidesi çok a yır olan mükelle¬ 
fiyetlerden .*urt..;rmak lanı. ..dır. 

u i _,er c met ten iss us .ne cin bizzat du İş rçin 
vazifeli eleman t es bit i ve t ^şkilâtlanması da her zan un. ve 
her ^ erde eşit ve yeterli eğil:. ir# ayni zamanda malî yönü 
de bir hayli yüklüdür. 

p.9.3 Dizer ı i era 1 e+■- e 11 er d e cğu r u rı 

Almanya'da ; Normal vergiler dışında şaraptan ilâve bir 
vergi alınmaz, 

İtalya’da : " " " " " " " 
Ispanya'da : " " " " " " " 
Yunanistan'ca s " " " " " " » 

İransa'm : .Alkol derecesi esasına göre vergileme uy pul anır. 
İsviçre'de : " " " " " ” 
Avusturya'da : «satılan şarabın faturadaki litresi esas alınarak 

vergilenir. 

Görüldüğü gibi, bizdeki muğlâk ve .yıldırıcı vergi¬ 
leme sistemi tatbik edilmemektedir. Yalnız Almanya'da tabiî 
köpürür şarap (Şampanya)dan alına: lüks vergisi hâlen caridir, 

rica Almanya'da, kendi üzümlerinden yapılmış şarapların 

satışı ş> 75 den in .1; olmı jı takdirde, fazla olan miktarın 
ver.isinin p 30 si iade olunmaktadır. Bu suretxe bütün 

şarapçı memleketler kene i şaraplarının istihlâkim arttırmak 
için böylteşvik edici tedbirler almışlardır. 
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j * ' * 0 il~e İL i 0 e : 

nazireye pe_-r sa^la-ak âmaciie ihdas -..İlen o a 
şarap rusumunun Oider ve irisi -.oy anınca çıkarılarak delir 
verdisi esaslarına /e tatbik nema uygun olarak tahsili buyun 
karşılaşılan ödeme zorluklarını hafiiletecektir. Bu suretle 
tahJ uk edece ver.; iyi ye lir ver.., isi yi o i şarap satıldıktan 
sonra müteakip yılda j ve daha yakın taksitlerle ödemek imkânı 
olacaktır. 

Bütün bu temenniler ve tekaliler e rağmen bu verdi¬ 

nin alınmasına devam, edileiyi takd..rde uygulanması uygun görü¬ 
len esaslardan i bir diğer formül de bu toplanan paraların 

evvelce bahsettiğimiz gibi bir fonda topl narak şarapçılığı 
kalkındıracak ve ihracatı teşvik edecek tesislerde kullanıl- 
taşırır. 

5.10 ib r e d i 

5.10,1 danayiin. -ubit. ve rüteaavil sermaye ihtiyaçları 
nerelerden k a r ş. j lt.a ıı m ,a„k,..t. a^cğj.. r. . 

a) ez -emay e a en 
b) Bankalardan uzun ve kira vadeli 
c) Vâ^eü m:, i alt.ik sur etile 
a) ieiec-1 den • 

3.10.2 İredi ka ynak lan yeterli m id ir 

a) uz sermaye büyük sermaye sahipl-rinLi vergi¬ 
lemedeki hatalaı, mevzuat yetersizliği ve mamulatın istihlâ¬ 
kindeki dinî inançlar sesebile teveccüh göstermediği bu sanayi 
koluna â genelli: .ie küç'ük ser. m e sahipleri bulunmaktadır. 
Şarapçılıkta, bir taraftan sâbit tesisler,diyor taraftan iş¬ 
letme sermayesi isteyen bir ziraat san*atıdır. Bu sebepledir 
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ki, Cumhuriyetin ili ■ ıncUn bu yana, ş.rap a.-.-....i ac'.eai zamanla 
mütenasip bir artış .östermemiştir, 

Be-ar senelik devreler itıb ;rile tetkik edil¬ 

diği takdirde amil adedinin aşağıda görüldüğü gibi : 

ISkC - pul 

I93p - >14 

13 pb - >4<-

19*0 - •H-iS 

i 'j -+o - W>P 

19p> - rrr 

195C - rdS 

196p - dar 

IS06 — r63 

bir gevşektir. 1.-İ1 adedini:: bö*ie bir ®eyi_ _östermesine 
nukacil, imalâtın artış göstermesi uaiıa ziyade, ba^cılı^ın 
gelişmesine ve üzülün ou sakaya yönelmesine, dinî inançların 
derişmesine, nüfusun tabiî artışına, şarap imlâcilarının çoğa¬ 
larak mamul* tı naklice imkânlarının artma s il e her i erae bulu¬ 
nu- hale getirmesine bağlı olmuştur. 

b) Barka kredisi : 

Şarapçılığın ihtiyacı ola.: kredi* i gayesine 
uygun şerlide sarf edin -ek ürere temin ..den bir meslekî banka 
yortur. -i İra ...t Bam ası yıinız üzüm ziraati yapan bağcıya 
kredi ver a.te, şarapçıya ise vermece..t .dir. Bes..:î ve hususî 
bütün bankalar şarapçılığa kredi ver...ek için mevcut şaraba bir 
karşılık olarak de..yar kabul etmeyip, ,. :.lnız gayri menkul gibi 
teminmc aramakta ..ir, daten vz sermayesi zayıf ol a: şarapçının 
ja* ri menkulü de yeteyli oln^uı ,ın..an, Banka kredisi teinin 
et. .-si maddeten i,... *.,oia-.ır, Bu önru_aua anca.: kioa vadeli 

krediler (Bonola) il* iş yapmam mecburiyeuinde kalan şarapçı¬ 
lar yük o e... f..,izle_in altında ezilmektedirler, Banmalar kendi¬ 
lerine re. ....la ger ir sağlaya.... bu çeşit kısa vadeli kredileri 
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açmakta,fazla güçlük gösteriri om ekte ve adeta uza.,, vâde-i kredi 
taleplerini bu yola zorlamaktadırlar. Çünkü bankalar serma¬ 
yelerini ve mevduatlarını ihtiyaç sahiplerine yardım edecek 
tarzda tevzi etmeyip yüksek faiz almak gaye sile yıkıcı mahiyette 
kullanmaktadır. 

Bütün bu güçlükleri önlemek için şarapçılara, 
ihtiyaçları olan kredilerin düşük faizli, formalitesiz, uzun 
veya usa vadeli olarak veren ve karşılık olarak mevcut şarap¬ 
larını ve ticarî itibarım kabul eden bir yeni kredi müeesese- 

sine ihtiyaç vardır, 

c) Vâdeli mal almak : 

Döner sermayesi kıt şarapçı,bankalardan da 
kredi alamayınca, ham madde ihtiyacım peşin para ile karşı- 
layamıyacağmdan bizzarur malın değerinden dana fazla bedelli 
vâdeli olarak temin etmektedir. 3u şekil maliyeti yükselt¬ 
mekte olup, imalâtçı emsal mamulatla rekabet ilebilmek için 
malını vadeli satmakta ve böylelikle sonu hiç de hayırlı olma¬ 

yan bir fasit daireye girmektedir, 

d) T e f e c i '1er ; Daha ziyade işletme 
sermayesi noksanlığını gidermek için diğer kanunî yallardan 
kredi temin edemiyen imalâtçı, mecburiyetler karşısında dönüşü 
olmayan bu yola sapmaktadır. 

3.10.3 Döner sermayenin azlığı ve doğurduğu problemler 

Şarapçılığın gelişmesi ve dolayısiyle imalât 
kapasitelerinin artması daha çok döner sermaye ile piyasada 
üzüm tüketiminin saklanmasına diğer tâDirile şarap imalâtı için 
lüzumlu miktar üzümün tamamen alınması gerekmektedir. Bu suret¬ 
le bağcılık da Pazar bulmanın rahatlığı içinde büyüme imkânı 
bulacaktır. Bütün bunlar imalâtçının gerek halihazır, gerekse 
ileride sahip olacağı imalât kapasitesini atıl kalmayacak şekil¬ 
de karş ilam asile mümkündür. Bu şşkil çalışmaya yeter semaye- 

/ 



nin mevcut olmaması halinde, yukarıda izahına çalışılan 

gelişmenin hızı azalacak veya tamamen kaybolacaktır. 

Bilindiği gibi, şarap imalâtında döner Çy 1 i İL ’H hacmi yılaa 
2-3 ay içine sığan kampanya devresinde değer bulmakta vc 
fakat en az bir sene mala bağlı kaldıktan sonra devreuetii 

mektedir. Döner sermayenin en çok senede bir def 1 a dönme 
imkânı şarapçılığı önleyici en büyük faktördür. 

Döner sermayenin noksanlığı, üzüm aliminin 
peşin para ile yapılmayıp vadeli ılımlara gidilmesini, dol 
yısile maliyet yükselmesini intaç ettirmekte ve bu da bir 

evvelki bahisde belirtildiği gibi imalâtçıyı sonu hayırlı 
olmayan yollara yönetmektedir* 

3.10.4 Sermayenin teminindeki maliyetler 

Sermaye teminindeki kredi şekillerine göre 
maliyet aşağıdaki Tabloda gösterilen esaslar dahilinde 

değişiklik gösterir : 
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Jh •H 
CD H ■P 

•rj •H Pl I Cî •9 CD 

Pl H :0 M o 0 •H £h >> 
03 CO •H b0 •H M rH ?.Q O .—1 

M •H 

Lf\ CNİ <H ■ AJ Cl î> OH *H >a H P ı—1 
<o5 ■ti cd 0 'Tl T.O d *H rH ol 

O 'rf sa 4 ö N '~Ö 0 H •H H -P P 
H rH <U 0) ■e- rH ■H Ph 0 0 *4 M 0 0 

O $3 cd ra İH +3 Cl) <•-d •—1 
r-^-t H* O Ol Ph H « 

-p ■' b» 
O'v 0) ö o -p cd •rH Sh .-•'4 H ‘ s 

7* H CQ •H ,.Q 
(!> •H CQ ■rH ■ .o İH cd rH 0 ÎH “f H •H ı-H •H 

s ■d d tS3 ' r*4 M O H •H İA 0 Pp 0 tS3 d d 
O 

H 
rö cö •H £3 OM 0) r—1 b.0 m 'O.0 ra 0 rH •H -P M 
:H cü O tSJ P •H 01 0) M r~ 'H ’P 0) ■rl 0 P O O •H 

M l-H N& Ph (.0 !> rd m H 

f^-H H t*? PH -P \J H -P M Li nevileri 

Lk kredi -X X - - X X 14.00 
bale t mukabili 
3cl j_ X «- X — — X X 14.00 
ledat mukabili 
5di 4"S X XX - X X 15.50 

ay 

benevvi tem_-
t mukabili 

3di( Akreditif) - X XX X - X X 15.00 
fcia mukabili 1 
3(İİ ~ X •• A X A A A 15 . ^0 

ronto mukabili nn 
adi yJr X - X X 17.00 

gun 

bira mukabili nı 
3di i" X XX - X 19.00 

gün 

Not : Bankalar Birliğinin bankalara y aptıöı Tamime uygun 
en asgari rakkamlar olarak t- ; edilmiştir. 

./ 



Tablo. > j . i, o-il...i i ic-i, bü'C .in kredi şs...il- 

13 rinde İd, a faiz Du i.?, i sin a e yo c.0 nispet.. ıs xiıer ve- J.3i 
‘«t- w - . jL X ff ' 1 1 ... O —1— ... v. — . 1 J. S.. -{_ J_ .. 10 , J “I"" t— , 1 V_ ■— J- •— y -jC J—. . 

Oiv;t.' 9 -./di •;•. S ..iX*X Ccdİx 0 ... i.,x .ij.'6-vi.i i'ülliıcl V8l'c.o-uilCc6 r.Oo « » 1' — 
Cİ X...:. jlS-İ Ş XıT C-L XX’Ûv a.. ’8/.i X.ı dOT u u.8.. . ^!X ( üO ı'Ç 1U .uSı iO* 

lire;) Lkstre ç ika ı-1 arak mire-d.e*, faize ^eçnente ve ou suretle 
1İC liraya ödenen ücret 14» Cı iii’aya yukselmiş olm...».cuv.ır• 
lu hesaba bazı kredi şekillerimde tatbik edilen di^er unsur¬ 
lar da il?.ve edilirce ICC Lir. ıu maliyeti kredinin şekline 

yöre lâ»wC ila li?,CC lira ar.;.-ıu...a de0işm 'ZsXx. O J_X • 

Bu arar e '.e ..lekeli ,iz...e ..i kred politikasının 
da revizyona t? si tutulması k-naatimiziue belirtme.. isteri-. 
Bankaların ver ecelle.."i ı -iz nis oetren dondurulmuş ve ni’edi 
faizleri yüksek .ütülmüştür, aa şartlar altında -yay e t rahat 
çalışabilen bankalar hiç bir ha.lLe yapm..,. ihtiyacını hisset¬ 
iz e... ti.. çal-' aru.. uçar • .~j .. o er çoı. a u r ol. i. para piyana oi.i.sda 

bankalar şartları. ı erip o ne edebilmektedir • 

'Tasarruflara ver..len faiz tahditleri kaldırı- 

la.ak istikrazlara, her türlü masraflar dahil, tahditler kon- 
duyu takdirle e.aru.al r ia.n rasyonel c" -.ran çalışmaya morlan¬ 
mış ûlac_laır. 

X • xx ız 0. x 

>.1JJ- . r.. ...y i.Ljixi , V:.vzu_üş : 

ç u’y cım do,rru.u.ar doğruya iıyuı *>•nunun 
e .. - 0 o ı. ina e ...tu ı....'. e u. il.. e.. o e o. ıx . 

ayrıca, dolabıuiie i iyi.!, i 

a) ıh say 1.1.1 nıı zı&ıi-iha Kanunu , 
e) -e... -iye uilılıî. 1:bit:. Talimatnamesi , 
c) Polis Vazife ve nelaniyetleri u (böS) 
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d) Tedrisatı İptidaiye Kanunu (>o) 
e) X. —maunu 
i) Gıda ıUa eleri Tüzüğü 
g) liuer 7ei'._i3i 

vardır, 

j.il.i .t,.şu,- tamuları ile ue ,i i-li.„ ve..yeni 
mevzuat ilıtmı 

3u mevzuda ou kauar çok kanun ve nizamın ayrı 
ayrı tatbiki, şarapçılık yapacak aüteşeobisin maliyetini 
engellemektedir, 

muhakkak surette bu uzusatm ş^rap ve şarap¬ 

çılığa uyguluması gerekiyor ise, bunların tümünü bir araya 
topla ak o re .ile hem şrap c ılıkla uğraşanlara ve hem de 
murakabe yapacmiara büyük fayda saylanmış olacaktır, 

Türk standartları Enstitüsünce hazırlanma!*ta 

olan şarap evs-fi nizamnamesinin bu yönden de teçhiz ve tak¬ 
viye edilmesi gayeye uyun ol..çaktır, 

Ş-'i-jp kon‘jrolünün Tekel tarafından yapılması, 

bir evvel i p. r, y -m. beyan edilu-ği veçhile,şarap imâl ve 
imla Olları t.ruuu.?.. ne., ...urakıp ve hem de rakip olarak hoş 
karşılanmauı yn . n, kuru—.can olan ş..r:.p mns oj.tü3.11.11 bu mura¬ 
na o ey i yapm „.li ... v .. zııeiendirime>- 1 arzula mm ta o.ır, nuru— 

cm şarap sn at it '.a .nün 1 om 3 i^ onları emde sun. raporda 
_L 1 J, C J_ _L. JL y O J- • 

mu.gün için ihraç oiuıı_. şarabı kontrol euecek 
uir murakabe or anı yoktur. 3u durumun dış Pazar’lara düşük 
v.sırlı şarap gönderilmesine yol aç c 1 ve ticarî itibarımızı 

zedeleyeceği muhakkaktır. Bu eksikliğin de giderilmesi ve iç 
piy :-.saya sürülen ş ma larda olau* gibi, haricî çıkışların da 
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murakabeye tâbi tutular :>ı bin.;ir müşkülâtla ere geçirilecek 
Dış pazarlarda satışımızın günden güne artmasın sağla;, eri¬ 
tir. 

Veril emene tatbik edilen mevzuat da inkişafı 

önleyici mahiyette olup,istihsâl ile mütenasip ,5elir saklaya¬ 
cak yeni bir yola gidilmesi lâzımdır. bilhassa Devlet rektö¬ 
ründe hazine'ye gelir sa0layan sanayiin inkişafına imkân veril¬ 
in ey iş i bizatihi Devlet geliri, i azaltmaktan im. 

3u sebeple, vergilemede yapılıca- reformun sürüm¬ 
den kazanan tacir zihniyet ile ele alınması hem vexgi geliri .e 
bütçede yer veren Devlet ve kem de sanayiini inkişaf ettire¬ 

cek müteşebbis için hayırlı olacaktır. 

jsi^er bir hu-s us da bu sanayi kolunda «ctbi.; eui- 
ı 

lecek mevzuatın diğer memleketlerden ana fikri alınırken , 
I 

gere.-, ilk -.adde gcren.se m... .ulâtu. fizikî, kimyevî ve biyolojik 
faktörlerimin memleket kaimin tabiî şartları düşünülmeden kopya 
edilir dİ erinir* auna sei-ci. re çalışmalarda alâkalılarla temasa 
geçilmeden ve derin araştırmalara girişilmeden neticeye kısa 
zamanda gidilmesidir. 

şarap satışlarını köylerde engelleyen ve şehirler¬ 
de de açık ..atışı y.-saklıyun mevzuatta bu hususa t m kaldırıl¬ 
ması lâzımdır» 

kuruluşları iti bari le te:..iz hava istiyen ve her 

türlü kötü konudan(enfeksiyondan) arı bir salaya ihtiyaç göste¬ 
ren şarap imalâthanelerinin belediye nizamlarında belirt iLdiği 
gibi, oanaji bol esince yapılmasının mecuur kılınması doğru 
değildir. 

5u izmlâtm, bu İDİ zarar verici sahalardan uzak 
mahalde kuru lir:.;.'sı lâzımdır, yünlü ç :rap ya sancı ve müessir 
kokuları kendine nal eden hassas, bünyeli bir imalattır. 



kamııl?. t m ihzarından müstehlike takdimine kadar 

ıCÇOn S3.xüUSli.l ^euni*£ j o D.10 ■. - .--..OiA o x J-L ^ x C oivöi j-û.1 odax.0j... . .es¬ 
lek elemanı bir şalısın istihdam ııec-uri^eti ol.ia.iası büyük 
bir nonsanaır. ».Ustel-ii-.e ura edilecer şi eli marnlatın fab- 

ri:adan çıkmadan önceni evouıını aynen muhaıana et .e-i ve bo¬ 
su İmana sı için satıcılarda çiş elerin yatı., ol-rai muiruazı. sı¬ 
nın t anini ve vitrinleme güneşe nazır tutulmasının önlenmesi 
gare^mekteuir. mu hususa dair mevzuatta her hanyi bir aydın¬ 
latma yoktur# nu hususim: kontrol nizamlarına konuması şart¬ 
tır, 

nauulâtın iyi vasıilı yapılması ve ,.z zayiatla 
çalışması için imalâthanelerin şarap kontrol ve teknik esas¬ 
larına uy yun inşa ettirilmesi 0erektipinden bu hususta inşaata 
geçilmeden önce plânları: tasdik mecburiyetinin konulması lâzım¬ 
dır, 

3*11.3 mevzuatm rektöre etkileri 

a) Rasyonel çalışmaya manîdir 

b) çatışta ma :ull.tm müstehlike her zaman Iıer yerde 
ve her halde takdimi: e manîdir. 

c) i-.ttt eş eb b i sİ o rde şarapçılığa dair yeteri kadar 
bilgi aranması vcy. ou vasfı taşıyan mes'ul bir ele. .an istihau- 
mma meco...r tutulma- ...sı, mamul.'ıın hatılı yapılmalına emek ve 
sermayenin rayoı. .; o.mi_ oxı:x~madır. 

d) intişara manîuir : ^ara.:.cı_ık zmnanla l3eiişen 
ve etrafı bağlık olmı bir ziraî san1at kolu olmasına rağmen , 
mevzuatın kuruluşa müteallik şartları,ou inkişafı temine mâni¬ 
dir. sanayi bolu elerin--.e bo^ia -ir yer Duluna..az ve şaraphane 
ıü 1JL j- lIİL^iİLİcİ 2j 0 

*/. 



- 99 -

^ % i’iAx * Ü Jj vXx Dii i kiri jjjj -J- •«—u . -L x. P Ü 'Lt £%jXÎMX •'. -x -Xİ ^x 

4*1 P a zari ama kanalları 

Mamul ş rap açık (nöiune) ve ka alı (şişeli) ol. ak 
Üzere iki şekilce pazarlanır. 

Dökme (açık) şarabı doğrudan doğruya imalâtçılar 
piyasaya sürmektedir. 

Şişeli (tıpalı) şarap ise hem imalât çılanı, kendi 
imlâda--elerini e ve hem ele dökme şar p ala... i .İşkineler¬ 
de hazırlanıp piyasaya verilmektedir. Bir etiler mamûı şenli 
ue imalâtçıdan alman yarı .a ûi veya mamûl şarabın ma ua^de 
ola ra., verme ve ..ö,.a~İU ş^rap i nlotında kullanıl-cuk şi_ e- 
lenmesidir, *-a.uulâtın müntehilm ueçnesi ise : 

a) İmalâtçı veya imlâcı kendi vasıtasile mamulatını 
müstehlike intikal ettirecek son ele (Bayie) satar. 

b) İmalâtçı veya mlâcı mamulatının tevziini memle¬ 
ket içinde kurdukları bölye Başbayilerine satarlar. Bayiler 
mamulatı bunlardan alırlar» 

c) imalâtçıda imlâcıya intikal eden dökme şarabın 
satışında bu işi kend..ne meslek edinmiş ve imalâtçıların numu¬ 
nelerini imlâcılara takalı -den aracı (Koni_yoncu) 1ar vardır. 

d) Mamulatın harice satışı imalâtçılar tarafından 
doğrudan.doğruya veya aracı kullanılarak yapılmaktadır. Bu 
aracılar memleket dahilinde buluna 1ar ve dış memleketlerde 
olanlar ol... u ürere iki şuruptur. 

Âlım satımda ticarî sahada t-tbik edile, cari 
usuller tatbik edilir. 

i: böyle bir bc.sa 

geleceği bakımından 

4.k xazarlama T e .sisler ,i : 
n ca«1 m ü ia no r s ol arı 

..e. e üinı-.e sar ıe. 

y ou cur, naıen sn rap cm .ımızm n_ . Zi. •/ 1 
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buna ihtiy-ç vardır, o en er in ynbat ve Hprstos aylarına} şim¬ 
dilik İst anbul ve lz..,ir ei:ir_-ri'.ae .asa ali. etli ş ra,, bor¬ 
sasızın kuruna .sı ve analizi yayılmış şarap numunelerinin 
alıcılara sunulması eüyi. satış imkânı saplıyaçaktır. 

Aynı esasların dış pazarlara a .1 ea: rravı. 
için de tat biki in saplanması ne tipte ne t ar ş arabın sa¬ 

tışa hazır olduğunu bildir..,'.esi bakımında.-.,faydalı neticeler 
verecentir. 

4.0.0 D e p o 1 u ra Tesisleri 
Şarap depolamayı icap ettiren bir madnedir, mu 

depolar imalathanenin bünyesinde veya haricinde oznz üzere 
iki auruınna bulunur, hariçte bulunanlar inlâhanelere ait stok 
ds. olan ile harice satılacak şarapların standardını tenin, 
eden büyük ve küçül: hacir.li (silo gibi) kaplardır. (He. üz son 
tip büyük silo-kap kurulnun de0il ir, ihtiyaç vardır.) 

Bunlar, alkole, aside muk.„vim, sızdırmayan ve 

bünyelerini teşkil eden unsurları şaraba ve na iyen, koku yapma¬ 
yan ve yapılışları itioarile üst kısmında hava kalmayacak 

şe-iiue doluşu saflanan, ..İt kısmında ise içinde mel kalmaya¬ 
cak şekilde boşalmayı temin eden m yil bulunan kaplardır. 

Derişik maddelerden yapıla bu kapların kapasite 

yekunu ve dağılışı şarap fabrika ve imlâhaneierine ait cetvel¬ 
lerle gösterilmiştir. Bazı ahvalle imal olmuş, şarabın muhafa¬ 
zasına yetecek k p bulunmayan fabrikalarda imalâta ait kapla¬ 
rın işgal ezdineri şarap imalât devresinas tam kapasite ile 
çalışmasına ..anî teşkil etmektedir, 

* .alın satışı ya ..ıhmadığı müudetçe,laplar dolu kala¬ 

cağından, bilınecburiye yeni imalât yapma imkânı kısılmış olacak- 
cır. 

İhraç olunacak yeknesak bünyeli büyük parti şarap¬ 
ların muhafazasına ait ihraç limanlarında veya müsait bölge¬ 
lerde büyiî: hacimli ka lara ihtiyaç vardır. 
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f y ~ tÂ İl d ix 3. d- O 

Şarap, fizikî ve >i:aysvî evsafı dolay ıs ile di.er 
mıiyattan tamamen ayrı bir nal il kabını (t--.nl' .) ilıtiy uç 
10 3 16 riiiSiC X ipUli’ , 

Bu.:..l.r evvelce belirt iler. ruh:. ..a k.^Lrxıın husu¬ 
siyetini haiz kaplardır. Je-izde sarnıçlı tanker kullanılır, 

karada ise vagon-sXe..nle r ve moto-steiu kullanıldığı gibi, 
motorlu vasıta~..ra yükletilmiş nakil tanları da kullanılmak- 
t,->aır 

Bugün için yalnız k.-.,>on üzerine yerleşt irilmiş 
t .nk ve iıçı ile şarap ne... ii yapılmakta, diğer kura ve deniz 
nakil kupları bulunmamaktadır. Deniz nakliyatını temin ede¬ 
cek sarnıçlı tankere ve karada ua motorlu vasıtalara yükle¬ 

tilecek hususî imal edilmiş,darası az olun arap kaplarına 
ziyadesiyle ihtiyaç vardır. 

Halihazırda kullanılaakt a olan şarap kuplarının 
boş oluruk İnmesi, nakliye fiyatını normal fiatların üstüne 
çıkarmakta ..ır, 

4, -t &__r. u_ d i n ve standardizasyon 

Lar.ûl şar ... piyasaya 35-50-70-10G-15C-<;0G Gl, hac- 
.i:.de şişelerle veril .-..ektedir, vat ışın ekserisini 70 01, 

şişeler teşkil etmektedir, v.lçü /e .y. rlar nizamnamesindeki 
esasi-.ru şoae ou şişe uci .1-ri kabul e^il ivtir. şişelerin 
iç te., izlimi i., — o i „ y... ıl m ui içi..., iç cidarın giriııtili- 
çikıntıiı olıam,.oi l*:...ı..idırş 

îabiî ve vun'î köpürür sofra şaraplarının hacla 
bakımından nizamname ile çe işme vardır. Bu şişelerin hacim¬ 
leri 75-20 01, olup, şekil itiburile de dipleri kubbelidir, 
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4.5 Paaarla.ua p a y 1 a r_ ı 

hamulün imalâthane den ve;, a imlâiıaııeden müstehlike 
int il. aline .-.adar Baş bayi ve perakendeci Bayi o inak üzere, i*., i 
el değiştirdiyi önceni fasıllarda bildirilmiştir. 

Bu iki aracının payları birbirinden farklı olarak 
satış bedeline kıyasla tanzim edilir. Tekelde bu ücret , 

satış bedelinden iiüdafaa ve istihsal vergileri tenzil edildik¬ 
ten sonra bakiye meblâğ üzerinden tahsil edilir. Şaraplarda 
bu müspe^ perakendeci bayi için % 2p dir. Baş bayı payları 
ise, ihale suretiie nakliye ve tevzi ücreti olarak ayrı bir 
nispete bağlıdır. 

Özel teşebbüste ise asgarî ve azamî bir nispet tesbit 
edilmiş olmayıp, Baş bayi ve Bayi payları tarafların pazar¬ 
lıkla anlaşmasına sağlıdır. 

Tatbikatta kalitesi üstün ve piyasada aranan şarap¬ 

lara genellikle fi> 20 civarında perakendeci payı ayrılırken, 
düşük evsaflı şlup, sürümü olmayan, buna mukabil elden çıka¬ 
rılması arzulanan şarapların satışında i- 50 civarında aracı 
payı ödendiği öğrenilmiştir. Bu şekil yani beyienin yüksel¬ 

tilerek sürümünün temini, bazı imalâtçı ve imiâcıların mamul¬ 
lerini düzeltmeleri.::! zorlamamaktadır, 

Perakendeci Bayi kendisine en fazla pay bırakan şarabı 
müstehlike satmaya çalıştığından, icabında kalite şarapları 
bile kötülemekte, firmaların ve etiketlerin itibarım sarsmak¬ 

tadır, Bu da haft indinde şarabın sevilip tutulmasına manî 
teşmil etmektedir. 

Baş Bayilerin payı yukarıda satış bedeline nispet 
edilen perakendeci paylarının l/i - 1/5 arasında değişiklik 
göstermekte ve bazı ahvalde Baş Bayi kullanılmadan mamulâtın 

doğrudan doğruya perakendeci Bayie satılması da mümkün ^İnak¬ 
tadır. 

./,• 
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Bölgelere göre aracı payı verilmesi ve ayni malın 
değişil fiyatlarla satılması, daha ziyade ucuz fiyatla sofra 
şaraplarında görülmekte olup, bu şekil Tekel ve bazı özel 
amiller tarafından tatbik edilmektedir. 

Müstehlike fiyat bakımından ucuzluk temin etmiyen 
ve yalnız aracı paylarının yükselmesine amil olan bu şeril 

satış rekabeti şarapçılığın aleyhine gelişmekte ve kaliteye 
yönelen şarapçılığın istikbâlini tehlikeli duruma sokmaktadır. 

4.6 Pazarlamada verimlilik ve Perakendeciliğin bünyesi 

Mamulâtm müstehlike intikali,umumiyetle perakendeci 
Bayilerle temin edilmektedir. Bu Bayi ismi verilen peraken¬ 
deci tipleri : 

Bakkallar, lokantalar, Gece kulüpleri, İstihlâk 
kooperatifleri (Grima, Orka gibi) ve meyhanelerle, Tekel 
bayiliğini yapan büfelerdir. 

Küçük vilâyetlerle, ekseri Kazalar da perakende şa¬ 
rap satışlara münhasıran, içki satışı yapan bir kaç yerde 
yapılmaktadır. Bu da 4inî inançlardan ileri gelmektedir. 

Şarabın müşteriye satılışında, aracılık yapan bayi¬ 
ler kendilerine fazla kâr veren markalânn sürümüne çalıştık¬ 
larından imalâtçı ve imlâcilar kendi karlarından fedakârlık 
ederek aracılara büyük- beyieler vermektedir* Şayet bu durum 

olması, fiyat.alıcının lehine ucuzlama gösterecektir. 

Fiyat teshilinde"perakendeci serbest olmayıp, mamula¬ 
tın üzerindeki etiket fiyatına satar. Tekel İdaresi ise 
mâmulâtının p-e-rake-nde sat-ışın-ı- önc-ed-en tesbit ve tayin ettiği 
esaslar dahilinde-, hususî müsaadeli bayilerle yapmaktadır* 
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5* 'or.'-j-uX'*~ı■ fc*4- 

5.1 Ta 1 e o, İro.i eksiyonia 
3,1.1 I T a 1 e p : 

iâien İS 04 yılınca 6.6,3 milyon oxup IS o 3 ae 30 
milyon olıcr^i talıiin edilmektedir, ITüıus. artışına oranlı 

olarak yılda 3-3 milyon litre artış gösterdiği İS 60 yılından 
İS64 yılına üadarki iç iştial?;, tablosunda görülmektedir. 
(i.7,4) 

satışların ou tabiî geliş in ini hızlandırmak için 
öngörülen Basın-Yayın ve Radyo propagandaları da tatbik edi¬ 
lirse, ayrıca artış nispetinin nen ..de en az 0,3 - 1 milyon 
litre fazlalaşacağı büyük bir iiıti.. >idiın Votka-Rakı fiyat¬ 
larının ayarlanmaca ile : e. İsı er artış, bu umulanın da fevki .' 

de bir yeli .re kaydedecektir, uşo. ıdaki tabloda iç istihlak 
artışlarında yalnız nüfus artışı ile propagandalar dikkate 
alılmış olup, Yo t a ve İnli fiyariarır.ın ayarlanma tesiri he- 
soa i-'.acıiıau aştır. 

isti. 1 3 ; ib i o . (; rn.ii.ii tre) 

seneler —.i— İç Taıep —b— dış Taj.ep Y ek un , uretiaı 
ede fi¬ 

1954 45,3 1,5 1 pO, i ye (x) 
İ9S3 30 i, 0 31, 0 44 (n) 
İS 60 vb, 3 3 33,3 30 

İS 57 33, 3 3 ■f0,3 37,3 
1955 39 7 46 53,3 
19 55 41 10 51 73 

1970 *+3 -3 55 53,3 
1371 30 17 67 97 
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3*1. i i) j. 3 T_ a 1 eı $ : 
şimdiye La,.ar dış piyasa! on yeknesak tipte yük- 

..ek nikt v.rlara inhisar edev: ii„- atı ucuz ç :-rz;o tul sileri yet¬ 
miştir, Çünkü dünyan ; :.r, ticareti, bü/i- lir .aorrı - xş- 

xüj.ırıı usrşıiay o.c .. ... . t a — u e a e ySiViis^..»- tupce üuy.u. . ii..u..r -.a 

şaraba iktifaç göstermektedir. kurun işin ue bu işe büyük 
sermayeler yatırılmış olup, talepler de ouna muvazi olarak 
yüksek miktarlarda olca ■.tadır, kendi şaraplarının nar ek mali¬ 

yetini düşürmek, gerekse Dazı evsaf eksikliklerini yio.err.ek 
gayesile ..ranan bu tip kupajlık şarapların alıcı fiyatları 
memleketimizdeki er. ucuz maliyet fiyatı, dan dala da aşayı bu¬ 

lunmaktadır. Bu fiyatlar bize yöre düşük olmo ula berat)er, 
düny , ihraç fiyatları seviyesindedir. Hâttâ, bu dünya ihraç 
fiyatlarının âzamisi bizdeki bazı tip alkolü ve asidi yüksek 
şaraplara verildiği İh ide, yene de tatminkâr görülme.:ektedir. 
Şaraplarınız evsaf itibarile dış pazarlarda tercih edilen 
bünyeye m.ilik oluşma rıjnen, hiç bir şarap amilinin tek ba¬ 
şına bu talepleri karşılayacak tek tipte büyük miktar şarabı 
bulunmamakta, daha ziyade küçük haci.de deyişİL tipte şarap 
stokları vardır. Bu celeple plânlama hedefi olarak beiirtii- 
..ifji ibi, şaıapcılı.An büy .„ miktarca yakılması; dış talepleri 
karşılan, k için de Şarap Afisinin muralması lâzımdır. 

Jiy'ü. miktar ş orup i ilâcı ,.ıi. eti ucuzlatıcı bir 

la...a r olaıe n im v.st tesir icıa e^ese..,— m.~u, -.naç fiyatı a a 

o_et.leii uy ..n uaıe veıeceatır^ u-l; . ne^eıı ol.rx.. şmc-iye 
...auaı iç istihlâke tevcih edil iş pliş. .enio. dış satışa yönel¬ 
til. oesi vq yalnız dışardan talep beklenmeyi. ye..i dış pazarlar 
buluru; .sı lâ z imdir, 

Yukarıdaki tabloda, 0elece.-.- yıllara ait gösterilen 
Dış i'alep rai..tarlan, bu çalış.onlara esas olarak tesbit edil¬ 
miştir* 
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5,4 v r e t i n hedefleri 

lukavı. ani I : .io. şer e.. Iş, jeıekse uiş îale.lor'in 
ıliar itibariis ne aiutar ^rtış n;ö -sureciyi jeiirtii..;i:. o ray- 

bu miktarın karşı i: nur. .1 i;i , Yx...li„ciks3li' ulaş/:.-ası 
-■ .il 0:1 seviye C sütü: un .'..a . re bir. -sedefi' ol ..rar Oö:îoril - i tir. 

.»esledin hususi* öt i . ere ince, e ver. i a çoklar hmiinazır : if¬ 
tarları ûe kabul eril, :iş ve ~-u suretle 0 eri şura om sene 

içinde 6 a* Iıktau itibaren satışa başlanabileceği di.r, te alı¬ 
narak, her artan miktarın yarısı bir artışın Üzerine .15.ve 
edilerek fazla imalât teshir edilaiş ve bu miktar bir evvelki 
toplum imalâta eklenerek, o seneni . İreri-,., hedefi C sütununda 
belirtilmiş bir, 2c.oIoda.-i 0 sütununda (;c) ile gösterilen 
İS i4 - İS5j yıllarına ait üretim miktarları fiilen yapılmış 
olanlardır. 

üretim hedefinin tessitende kullanılan usul, îablo- 
ua.a harfler ile beyan edildi;inden A sütunundaki i i sene 
arasındaki farkı ile i sütunundaki ayni senelere ait kış talep 
farkının yekûnu alınmış vş bunu yarısı bis/sonraki sereye 
devredecek stok olarak üzerine .ilâve edilaiş bu suretle „apı- 
i cak fazla imalat bulun uştur. hu . .intar bir evvelki üretin 
hedefi miktarına veya fiilî ;i/: t ara ilâve e dil eren o seneye ait 
üretim -*şdefi teşdit edi-L.iştir, 

i'~ G k> O • 

İS 66 3a, 5 3,c 33,5 
ıs 53 _ aPjO ..1*5 

5 1,4 i, S artın fark 

+ 4j0 uton iarkı 
5,S 6,0 Yapılacak fazla imalât 

..44x0 1365 İmaiîtı (G) 
d0,0 İS66 eretim hedefi (d) 

bulunan d,S fark 4 k. bul edilmiş vu sunun yansı stok miktarı 
oicrjk buna ilâve euilere.. 6 bulunmuştur» Bu. da İS53 senesi¬ 
ni' fiilî nikt ti t4 bilyona ilâve e •-•.irince, Içöo senesinin 
e t e e ir: ener s ..iiy o.» litre ol:.r.. kucul euiımrştır* 
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a. j üretir ye * ■ ı: rl'.arıa_ Reoı^anizas ..-onu 

ö.j.l iğ r 6 t ijn _ ; 
Jvvaiki bahislerde ûelirtilm. .i üzere , 

a) Kuç'İ. imalâthan el e rir i.; i evsuilı şamp yapı¬ 
mına, teşvik ve bu iş iv:n gerekli .a e kine ve me: e İle teç¬ 
hiz eıilıeleri , 

b) Bil j'ile kapasiteli lesmı ve özel t: om....tana 

ş..rap vasimi ynkseitneye ç/lı^ıe y: pmi.rı, mevcut 
tesİ3İmini tevsi ederek plân hedefine uygun rasyoneı hale 
ge tirşeleri, 

c) öış satış merkezleri kurularak bily k ve küçük 
şarapçıya iyi evsafiı şarap yapma imkânının saflanması, muiıa- 
îaza kaplarının tenini , 

d) Her bölgede daimî ve gezici teini,.. yardım ser¬ 
visleri kurularak imalâta, muhafazaya ve bakıma müteallik 
teknik hataların asgarî hadue indirilmesi, 

üretimi teşvik edici ve fazlalaştıncı organizas¬ 
yon yeniliuleriuir. 

5 • d • 2 z. a..,r.. i_ â_ m. a ; 

İmalatın artması iç ve ..ış talebin devamlı yükse¬ 
lişini:- yanı sıra Ou taleplerin zam .in m la ve yeteri miktarda 

ka rş ilama sır a bağlı olup, iç ve dış pazarların bu sebeple 
çoğaltılması ve mevcutların genişletilmesi lâzımdır. Bur dn 
dikkaedilecek bir husus da alıcı memleketlerin talebini 

görecek şuırap tankerlerini..: istemimi.,i zaman bulunmadığı 

ve tu tankerlere çarop çı memleketlerin. önce kendi mallarını 
s-mzıaı ı yemle size nnr Kirala, iti ioteıeciıilericıiri 

"U sezCf lte, inracıtimizi talepleri zamanda mrşıla,. ıc he hale 
getirirken, deniz ve kirada şarap nakline mahsus sarnıçlı vası¬ 
taların tedariki şarttır. 
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İç pazarlamada narulâtm daha ucuza ve saplı,, 
kurallarına uy .un satıra bilmesi ve ali terinin mit ene wi eti¬ 

ketten kurtulması için, küçük i .lShaneierin cinleştirilmesi 
vs bu suretle izletme ve tevzi masraflarının mümkün mertebe 

azaltılması lüzumludur. Bu şs**il imlâcilar birliği kuruldu^, 
takrirde haksız rekabete vesile olan -’.racı pahlarının makul 

seviyeue tutulu sı ve bu payın aracıların takdirinden kurta¬ 
rılması da alnkin olacaktır. 

en şe.,Ci.a yatırım yanıltır en faydası muşa-i napu — 
8 -i. C di. ûİl yCız j 311..İÖ .iv.Suİ (±3l±İ-J. > ö la o _i .yal ı.*bçU;İ 

-1^ -4-1 V fct -U fi 1 İçi 0 Ai. {^î^k'i-h—. İil ö-—C/l -Lai il dı.»L-L tvli-İL-i-z aİ bl'alP • 
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er t-t im hedefinin dol .el ur iti bar ile Yıllık ^ li:_ !■ i 

(_ nily Oiy litre olarak ) 
Darılı.. ın 
'/o Oİ^iUi, 

ulo uijılG nlü !JG"üİ 
' ’ "I .. 

 j->o±r. .elerin  
Y ı i 1 a r 

5 Yıllık V .-sat i 
J-Q. i o al İ 196y 15 6.6 1967 ÜST 1569 ~ İlJO'' 1971 19 60 —15 o.ft 1971 

I Trakya ve 
iıariüara 4.0,0 i-»'+ -4»01 46, 5 a0,0 'J'Jy 0 '+5 >6,0   

II xj G 1-, 5 ı+,o 16,7 11,5 44,1 46,0 4‘-r, 1 4 0,9 4 

1x1 Orta .madolu İd, 5 15,5 15,0 16, i 17,5 xû,c 45,-+ 40,7 -

IV 
Güney ve 
GKineyeo.yu 4,5 7,0 9,1 11,0 15,0 15,0 7,4 15,4 4 

V Kuzey ve 
kuseydoyu o,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 0,1 1,0 «f 

Toplam üretim 44 50,0 57,5 55,5 75,0 85,5 97,0 100,0 100,0 
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6. YATIRI ULAR (Tekel tarafından hazırlanmıştır.) 

I) Saran tüketimi : 

1- Yıllar itibariyle tüketim : 

Yıllar Tekel 
özel 

Sektör TOPLAM İndex 

Nüfus 
başına 
Litre 

1953 3.611 10.156 13.767 100 0,6033 
1954 4.059 9.570 13.629 99 0,5816 
1955 5.3H 12.250 17.561 128 0,7927 
1956 5.040 11.607 16.647 121 0,6723 
1957 5.255 12.747 18.002 131 0,7066 
1958 3.568 12.885 16.451 120 0,6275 
1959 3.041 15.489 16.530 120 0,6128 
1960 5.098 13.483 16.581 120 0,5974 
1961 3.313 15.935 19.248 140 0,6766 
1962 3.567 17.158 20.725 151 0,7108 
1963 5.289 20.852 26.121 190 0,8741 

1964 5.376 23.165 28.541 207 0,9319 
1965 (6.948) (21.450) (28.598) 206 0,9047 

2- Tüketim artışının özelliği : 

Dahilî şarap satışlarımızın seyrine göre 1955 
yılında 1954 yılına nazaran $ 28,85 oranında bir artış 
kaydedilmiş, 1955-1960 yılları arasında 1957 yılındaki 
hafif bir yükselme hariç, satışlar ufkî bir hat üzerinde 
kalmış, 1961 yılında 1960 a nazaran fo 16 oranında artış 
görülmüş, 1962 yılında artış devam etmiş, 1962-1965 ara¬ 
sında ise satışların % 26 oranında arttığı müşahede edil¬ 
miştir. Satışlar 1964 yılında % 9,26 oranında artmış, 
1965 yılında da bir önceki yıla nazaran aynı seviyede kal¬ 
mıştır. 
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1955 den 1960 a kadar 7 yıl içinde kaydedilen 

2.814*000 litrelik artışa mukabil 1960 dan 1964 yılma kadar 
4 yıl içinde satışların 12 milyon litre artması, diğer taraf' 
tan 1965 yılında bir önceki yıl kadar bir artış yapılabilmiş 

olması karşısında trend özelliği araştırılmış ve 1959-1965 
yılları arasında trendin gerçeğe daha uygun olduğu sonucuna 
varılarak, y = 22.506 + 2.571,5 x denklemi 
gelecek yılların tüketim tahminlerine esas alınmıştır. 

5- y = 22,506 + 2571,5 x denklemine göre trend 

Yıllar 

değerleri : 

Tüketim Trend değeri İnhiraflar 
1959 16.550 15.192 + 1558 

1960 16,581 17.564 - 985 

1961 19.248 19.955 - 687 

1962 20.725 22.506 - 1581 

1965 26.121 24.678 + 1445 
1964 28.541 27.049 4- 1492 

1965 - (28.598) 29.420 1022 

1970 . - 41.276 — 

1971 - - 45*648 - • ■ 

1972' - • 46.019 - ■ 

1975 - 48.590 -

1974 .1 . - 50.762 -

1975 • 55.155 

* 
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XII Şarap İhracatımız : 

Yıllar 
Özel 

Tekel Sektör 

1961 2.116.434 

1962 2.118,210 104.000 

1963 1.471.868 139.500 

1964 1.621.676 

1965 4.618.139 227.000 

TOPLAM 

2.116.434 

2.222,210 

1.611.368 

1.621.676 

4.845.139 



III) Şarap fabrika V* imalâthanelerinin kapasiteleri (1966 yılı sonu) : 
Mevcut kapasiteler : 

Fabrika ve imalâthane 
İmalât kab 

hacmi 
İmalât 

- boşluğu = 
İmalât 
Hasmi 

Dinlendirme 
kabı hacmi 

Kupa j 
hacmi 

Umumî kab 
hacmi 

1EKSL İDARESİ : 
İzmir § a r a p Fabrikası 3*200.000 320.000 - .2.880.000 4 250.000 4 _   3.130.000 
Tekirdağ " * 4*650.000 - 465.000 = 4.185.000 4 2.890.000 4 150.000 = 7.225.000 
Çanakkale ” " 1.718.000 - 171.800 = JL. 546.200 + — 4 — = 1.546.200 
Elâzığ " * 550*P00 55.000 495.000 4 610.000 4 *■* = 1.105.000 
Paşabahçe İçki w —* - = — 4 2.000.000 4 325.000 zz 2.325.000 
Ankara Bira M 1.071.000 - 107*100 963.900 4 1.390.000 4 - ZZL. 2.353.900 
Gaziantep Şarap * 432*000 43*200 = _388.800 4 500.000 4 - S: 888.800 
Ürgüp Şarap n 650*000 65*000 585-000 4 475*000 4 — dS 1.060.000 
Kilis Şarap ” 1*000.000 - 100^)00 900.000 4 - 4 — zz 900.000 
Tokat İmalâthanesi 250.000 25.000 225.000 4 — 4 — zs. 225.000 
K.Kale-Kırşehir-Kaleeik İmalât 180.000 18.000 162*000 4 - 4 -

- 162.000 

Toplam : 13*701*000 - 1« 370*100 = .12*330 #900 4 8.115.000 4 475-000 ~ 20.920*90Q 
Özel sektör 38*900*000 - 3-890^00 = 35*010^00 + 10*000*000 4 - = 45*010.000 

Genel Toplam ; 52*601*000 -* 5.260*L00 = 47*340^00 4 18*115.000 4 475-000 = 65-930*900 

Not : Özel bektör kapasitesi tahminidir* 
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Kapasiteler hakkında Açıklama : 

a) Tekel İdaresinin 1966 yılı sonu itibariyle 12.. 330.900 litre 
olan imalât kab hacmi gerçekte 9.763-431 litrelik bir şa¬ 
rap imalât kapasitesine tekabül etmekte lir. 

İmalât kab hacmi : 12.330.900 
5 f i r e  616.545 

11,714,333 

Kanyak'a tahsis edilen 
şarap 1.950.924 

9.763.431 

b) Tekel fabrika ve imalâthanelerinde 9.763.431 litrelik ima¬ 
lât kapasitesine mukabil 8.115.000 litrelik dinlendirme 
kal» hacmi mevcuttur. 

c) Özel Sektörün 1966 yılı sonu itibariyle 35.010.000 litre 
tahmin edilen imalât kab hacmi gerçekte 33.259.500 litre¬ 
lik bir imalât kapasitesine tekabül etmektedir 

d) Özel üektöre ait fabrika ve imalathaneleri. 33.259,500 
litrelik imalât kapasitesine mukabil 10.000.000 litrelik 
dinlendirme kab hacminin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. 
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IV- Satış - Kapasite mukayesesi : 

1- Gerekli kapasite ; Bger imâl edilen şaraplar bir sonraki 
imalât dönemine kadar tamamen elden çıkarılıyorsa, mevcut 
net imalât hacmi (fireden sonra) tamamen kapasite olarak 
kabul edilebilir. 

Optimüm olarak şarap imalâtını takip eden 6 ay 
içinde genç şaraplar satışa hazırlanmak üzere tretman gör¬ 
mekte ve sattılar en erken, imalâttah sonraki Mart ayında 
başlamaktadır* Şayet Mart ayından itibaren 1 yıl içinde 
imalâtın tamamen satılması prensibi kabul ediliyorsa, bu 
takdirde imalât kapasitesinin % 50 si kadar stokaj kapasi¬ 
tesine ihtiyaç vardır» 

Genel olarak Tekel İdaresinde, fabrikalara ve 
yıllara göre değişmekle beraber net imalât hacminin 90 ı 
oranında bir stokaj ve eskitme kapasitesi muhafaza edilmek¬ 
tedir, 

Eger daha uzun süre dinlendirilmiş şarap imâl edi¬ 
liyorsa, dinlendirme süresi uzadıkça stokaj kapasitesinin 
de artması gerekecektir. 

2» Satış hacmi ; İkinci 5 yıllık İlân Dönemi 1972 yılında 
sona ereceğine göre kapasiteye esas olmak üzere 1975 yılı¬ 
nın satış tahmini alınmış ve buna 10.000.000 litrelik ihra¬ 

cat tahmini eklenerek 2.Beş Yıllık İlân Dönemi için gerekli 
kapasite hesaplanmıştır. 
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İkinci... 5 Yıllık Plân J&ngmy için gerekli. .Kapasite : 
a) Patis tahmini : 

1975 Yılı Şarap iç satış tahinini »ıl, 55*000.000 İt 
1975 " dış " "   10.000.000 İt. 
1975 yılında imâl edilecek kanyaklık 

şarap (tahminî)  5.2a0.000 İt. 

66.220.000 İt. 

%10 İmal. 
b) Mevcut kapasite. -İLjU- Briit boşlu^y. İle 

Tekel 

Şarap 9İ765k451 10.277.296 11.419.218 
Kanyaklık lı950.924 _ 2.053.604 2.281.782 

11.714.255 12.550,900 15.701.000 

Özel Pektör 52-259.500 55.010.000 58.900.000 
44.975,855 47.540.900 52.601.000 

c) İlâvesi gerekli kapasite: 
Şarap için 19.977.069 21.028.495 25.564.992 

Kanyaklık için 1.269.076 1.555.870 1.484.500 

21,246.145 22.564.565 24.849.292 

d) İlâveden sonraki kapasite ; 

Şarap 65.000,000 66.515.789 75.684.210 
Kanyaklık 5.220.000 5.589.474 5.766.082 

66,220.000 69.705,265 77.450.292 
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4- Kapasite artısı muvacehesinde Tekel İdaresinin durumu : 

a) Tekel İdaresinin halen mevcut 9.763.431 litrelik şarap 
imalât kapasitesi aynen muhafaza edilecektir. 

b) 1973 yılında 805.000 litreye çıkacağı talimin edilen 
Kanyak satışını karşılamak üzere hâlen kanyağa ayrılmış 
bulunan 1.950.924 litrelik kapasiteye 1.269.076 litrelik 
kapasite ilâve edilecektir, 

c) Bazı Tekel fabrikalarına şarabın kalitesini yükseltmek 
ve standardizasyonu geliştirmek gayesile stokaj ve kupaj 
küvleri ilâve edilecektir. 

5- Kapasite artısı muvacehesinde Özel Sektörün durumu : 

a) Özel Sektörün net imalât kapasitesine 19.977.069 litre¬ 
lik ilâve yapılması zorunludur, 

b) özel °ektörün hâlen yetersiz olan dinlendirme (eskitme) 
kapasitesi takviye edilmelidir. 

6- İhracat tahmini ve kapasite : 

1975 yılında 10*000.000 litre şarap ihraç olunacağı tah¬ 
min edilmektedir. Şayet, Tekel ve Özel Sektörün şarap 
ihracı konusundaki gayretleri birleştirilir ve ihracatı 
teşvik için gerekli tedbirler alınırsa, ihracatımızın 
10.000.000 litrenin üstüne çıkması kabil olacak ve bu tak¬ 
dirde kapasitenin yeni gelişmelere göre daha fazla takvi¬ 
yesi gerekecektir. 
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İZMİR ŞARAP FABRİKASI 
A) Kapasite (Litre) : 

1~ 1964 yılana kadar (Litre) 
İmalât kab hacmi 3*200.000 - 320.000 = 2.880*000 
Dinlendirme kap” 300.000    300.000 

Umumî kab hacmi 3*500.000 - 320.000 = 3»180.000 
2- 196i Yılındaki eksilmeden sonra : 

İmalât kab hacmi 3*200.000 — 320.000 = 2.880*000 
Dinlendirme kab"  230*000        250.000 

Umumî kab hacmi 3*450.000 - 320.000 = 3*150*000 

B) İmalât : 196i 1963 1964 1965 
Şarap 1.303*200 517.600 1.922.700 844.400 
likör şarabı 47*300 - - - 
Mistel İSİo 200 5*400 66.700 
Taktirlik 288.000 - 316.000 *-
Pres şarabı  13".000 20*000  130*000 , 44*100 

TOPLAM 1,949.700 543*000 2*435*400 888.500 

C) Yatırım İhtiyacı : 
1- Şarap kupa.i kuyu inşası i 

Kar-l;t eristik ve Pere kg e : Kontinü pres ikamesi dolay 1- 
sile it.zumu kalmıyan cibre biriktirme kabları tadil edile¬ 
rek, imâl edilen şarapların yeknesaklığını sağlıyacak, 
800*000 litrelik kupaj küvü elde edilecektir. 

Pro.ie Toplamı : 150.000 TL. (İ ç) 

Başlama - Bitiş : 1969 - 1970 

*/. 
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TEKİRDAĞ- ŞARAP FaBRİEAdI 
A) Kapasite (litre) İmalât 

o'/.'y Vs ^ ^ i 

1- 1962 yalına. Kadar. (litre) 
imalât kab hacmi 2.250.000 
Dinlendirme kab" 

Umumî Kab hacmi 4.845.000 

2- 19Ş3 yılında ilâveden sonra : 
imalat kab hacmi 2.350,000 
Dinlendirme kab haçmi 2.890,000 
Kupaj küv " " . 130.000 

Umumî Kab hacmi 5*390,000 

3- 1966 yılında ilâveden sonra : 
İmalât kab hacmi 4,650.000 
Dinlendirme kab" 2,890,000 
Kupaj kirrii 150,000 

mm 225.000 = 2.025.000 
2.595.000 

mm 225.000 = 4.620.000 

mm 235*000   2.115.000 
mm — = 2.890.000 

— = 150.000 

im 235.000 - 5*155.000 

465.000 4.185.000 
• — 

— 2.890.000 
• - = 150.000 

Umumî Rab hacmi 7.690,000 » 465,000 = 7.225.000 

D) İmalât : 1962   1963 1964 1965 
Şarap 2.726.400 2.220.600 2.686,000 2*368.000 
Miatel 309.200 196.000 295.000 105.000 
laktirlik 1.800.000 1.200,000 2.550,000 2.750.000 

O Yatırım teklifleri : 

1- Gelecekte 1.000.000 litreye kabili tevsi 600.000 litrelik 
ihraçlar sarvp stoka.j küvleri inşa31 (beheri 200.000 litre 
lik) ~~ —- • —    
Karakteri kik ve Gerekçe : İhraçlık şarapların kalite ve 
s t and ar d i s a sy onunu sağlamak. 

Proje Toplamı : 800.000 TL. (İ Ç ) 

Başlama - Bitiş : 1968 » 1969 

*/* 
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2- Frigorofik tesisat ve izole edilmiş., küv in§aatı___: 
Karakteristik ve .erekçe : Şıra ihzarını müteakip elde 
edilen üzüm şırasının soğutulması, fermantasyon safha¬ 
sındaki sühunetin tanzimi, genç şarapların soğutulması 
için saatte 150.000 frigoluk tesisata ve soğuk tredmana 
tâbi tutulan şarapların dinlendirilmesi için beheri 
40 tonluk 4 adet izole edilmiş küve ihtiyaç vardır, 
■bunların olmaması kaliteye olumsuz etki yapmaktadır. 

Froje Toplamı : 
İnşaat ; 120.00C TL. (İ ç ) 
F.B.O, tesis ; 450.000 TL. (Dış) 
Dair Güder : 250.000 TL. (İç) 

TOİLAÎ'İ 820,000 TL. (İ ç ) 

Baslamaj- Bitiş : 1968 - 1969 

5** İmalât cihazları : 

Karakteristik ve Derekee s 

Fabrikada mevcut imalât cihazlarının hem yenilenmesi ve 
hem de artan kapasite ile orantılı olarak takviyesi 
gerekmektedir. Ayrıca, şarap kalitesini yükseltmek için 
hâlen mevcudu bulunmayan 1 adet seperötörün sağlanmasına 
zaruret vardır. 

Alınacak cihazlar : 

Bulvarlar, egutvar, egutfor, presler, seperatör . 

Fro.ie T o ç lamı : 

.Dış para 600,000 
• i ç. para _ 400.000 

TOfLAn 1.000.000 TL. 
■. ; • • • • « • , 

Başlama - Bitiş : ' *1970 - 1971 
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ÇANAKKALE ŞARAP FABRİKASI : 
AV Kapasite (litre') 

1966 yılına kadar 

İmalât kab hacmi 1.650,000 - 165.000 = 1.485.000 

j-966 yılındaki ilâveden sonra _ 
İmalât kab hacmi 1,718.000 - 171.800 = 1.546,200 

B) İmalât 1962 1963   1964 
Şarap - 754.044 1.358.270 
Kanyaklık Şar. 594.000 486.256 55»200 

TOPLAM : 594.000 1.240.300 1.391.270 

0) Yatırım teklifleri î 
1- I.485.OOÖ litrelik kanyaklık şarap imalât küvü inşaatı; 

Karakteristik ve G-erekçe : 1975 yılında kanyak satışı¬ 
nın 805.000 litreye çıkacağı tahmin edilmektedir. Bunu 
karşılamak üzere hâlen kanyaklık şaraba ayrılmış bulu¬ 
nan 1.950.924 litrelik kapasiteye 1,269.076 litrelik 
kapasitenin ilâvesi için 1,485.000 litrelik imalat 
küvü inşaası gereklidir. 
pro.ie Toplamı : v 1,300,000 TL. (İ ç) 
Başlama - Bitiş : 1970 - 1971 

2- Kanyaklık üzümden sıra istihsâl cihazları î 
Karakteristik ve G-erekçe : 
Kanyaklığa ayrılan üzümlerin bir hafta içinde işlenmesi 
gerekir. Mevcut cihazlar haftada ancak 500.000 kilo 
üzüm işliyebildiği cihetle, tesislerin takviyesi gerek¬ 
mektedir. 1975 yılında kanyak imalâtının 3/4 ü fabrika¬ 
da yapıldığı takdirde bir hafta içinde takriben 
3.500.000 kilo üzümü işleyecek komple istihsâl cihazı¬ 
na ihtiyaç olacaktır. 
Proje Toplamı : 

Dış 
İ Ç 

Başlama - Bitiş 

450.000 
250.000 

700.000 İL* 

1970 u 197İ 

1965 

1,322.504 
281.580 

1.604.084 
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ELAZIĞ SARIP FABRİKA 21 : 

A) ^apasite (litre) : 
folO İmalât 

1- 1964- .yalına kadar .. boşluğu. 

İmalât kab hacmi 550.000 - 55*000 = 495*000 
Dinlendirme " " 510.000   510000 

Umumî kab hacmi 860.000 - 55.000 = 805.000 

2- 1964 yılındaki ilâveden 
sonra : 

imalât kab hacmi 550.000 - 55*000 - 495.000 
Dinlendirme" " 610*000 -   = 610.000 

1.160*000 55.000 5=1.105.000 

B) İmalât : 
19.62 1965 1964 1965 

Şarap 554*410 810.080 ai0.900 1.079.070 

C- ^atırım 'Teklifleri : 

1- 500.000 litrelik dinlendirme (eskitme) küv inşaatı : 
Karakteristik ve G-erekçe : Bu fabrika % 90 kalite 
şarap imalâtına tahsis edilmiştir, imâl edilen şarap* 
lan 1-1,5 yal bekletmek ve kaliteyi. yükseltmek 
için 500.000 litrelik küv inşaası zaruridir. 

Proje Toplamı : 150.000 TL. (İ ç ) 

Başlama - Bitiş : 1971 
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PASABAHCE İÇKİ FABRİKASI : 

A) Kapasite (litre) 
İmalât kab hacmi 
Dinlendirme" " 
Kupa3 küvü 

Umumî kab hacmi 

imalât : faşabahçe fabrikasında imalât yapılmamakta 
olup, diğer fabrikalarda imâl edilen şarapların bir 
kısmı faşabahçe fabrikasında tretmana tâbi tutularak 
standart hale getirilmekte ve imlâ edilerek tüketim 
banallerine sevk edilmektedir. 

C) yatarım Teklifi : 

1- ^00.000 litrelik şarap tankeri t 
Karakteristik ve G-erekce t Denizden yapılan şarap 
nakliyatımız hâlen yük motörlerine tahta fıçı veya 
saç tanklar vasıtasiyle yürütülmektedir. Boş kap¬ 
ların yer işgal etmesi sebebiyle 250 tonluk bir 
motordan ançak kısmen istifade edilmekte, idarenin 
diğer yük nakliyatı £aman zaman Sıkışmakta, fırtı¬ 
nalı havalarda sevkiyât yapılamamaktadır* 

Bu bakımdan 500 tonluk bir sarnıçlı tanker 
yapılarak dahili şarap sevkiyatının bununla yürütül¬ 
mesi , ayrıca harici bevkiyatta da mezkûr tankerden 
faydalanılması uygun görülmektedir, 

froje Toplamı : 1.500,000 TL, (İç) 

Başlama - Bitiş; 196© - 1969 

2.000.000 
 jaSjtOOfiL 

2.515.000 

/. 



.ANKARA BİRA PASriiXAJl î 
A) Kapasite : 

İmalât kab hacmi 1.071.000 - 107.000 = 963*900 
Dinlendirme kab ” 1.390f000 ; 1.390*000 

2.461*000 - 107.000 s 2.353*900 

£) İmalat : 
■■ 196 i,.,. „İ,A9,IŞ3.,,.. 02İ4 12&  

Şa*ap 1.331,500 1,601.655 814.950 1.775.885 

1- Bir adet geniş satıhlı az tazyikli, pres : 

Karalçteriştik ve Gerekçe ; Tamamlama 
Proje Toplamı ; 

Dış 85,000 
î Ç 40t000 

125.000 TL. 

Başlama - Bitiş t 1968 • 1969 

&mmM. imimi- • 
A) Kapasite : 

imalât kab hacmi 432,000 * 43,200 « 388,200 
Dinlendirme kab " 500.000   500.000 

Umumî kab hacmi 932.000 - 43«200 m 888,800 

B) İmalât : -OSİ2, Jâ&k - Jââi- 
Şarap 611,635 545*810 &89,66£ 260.230 -îiicör şarabı 76.234 «■ » ^ 

687.8*9 545*810 389*663, 260,230 
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JRGfcT ŞARAP FABRİKASI : 

A) kapasite (litre) 
a) 1965 yılına kadar : 

imalat kab hacmi 500.000 - 50.000 = 450.000 
ünlendirme kab n 475.000 «•    = 475.000 

Umumî kab hacmi 975.000 50.000 92-5.000 

b) 1963 yılındaki ilâveden sonra : 
imalat kab hacmi ' 650.000 - 65.000 = 585.000 
Ünlendirme kab " 475.000 •• = 475.OOP 

Umumî kab hacmi 1.125*000 -> 65.000 =1.060.000 

B) imalât : 
: 1962 1965 , .1^64 1965 

Şarap 25.701 269*095 384.149 661*719 

KİLİ 3 SAHİP FABRİKA 31 : 

a) ^apasite (litre) 
■imalât kab hacmi 1,000.000 w 100,000 = 900.000 
ünlendirme " 11 - - - 

Umumî kab hacmi 1,000.000 100.000 900.000 

B) İmalât (litre) : 

19.6&. 1963 1964. ,.JL265_,. 
Şarap - 384*415 608,486 
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TOKAT İ1-1A L âTHANB Sİ : 

A) Kapasite (litre) : 

İmalât kab hacmi 250.000 - 25.000 = 225.000 

B) İmalât 
1962 1963 1964 1965 

Şarap 105,039 190.224 170.062 208.027 

KIPOKÎKiLE-. KIHSBHtR r KAhBCİK AflBLERİ : 

A) Lapa_site (litre) 

imalat kab hacmi 180.000 - 18.000 * 162.000 

İmalât (litre) : 

196? _ 1963 1964 _ 1965 

Kırıkkale 60.300 107.314 46.750 59.132 
Kalecik 80.515 60.466 104,650 81.142 
Kırşehir 88,748 80.892 27.701 75.100 

229.563 248,67? 179,101 215,374 



İkinci Beş Yıllık Hân dönemi Kamu Yatırımları 
- Ş a r a p - 

Yatırımın _ Proje Toplamı 
adı     Karakteristik  Başlama Bitiş İ ç      Dış 
İZMİR Şarap Fabrikası 

1) 800.000 Lt.lik Küv 
inşası» Kupaj 1969 1970 150.000 

TEKİRDAĞ Şarap Fabrikası 

2) 600.000 Lt.Küv inşası İhraçlık Şarap stokajı 8L968 1969 800.000 - 
5) Erigorifik tesisat ve 

izole küv. Kalitenin Muhafazası '1968 1969 570.000 450.000 

4) İmalât Cihazları Yenileme ve takviye 1970 1971 400.000 600.000 
ÇANAKKALE Şarap Fabrikası 

5) 1.485.000 Lt.lik 
Küv inşası Kanyak imal.Kap.Artırılması 1970 1971 1.500.000 

6) Şıra istihsal cihazları Kanyak imal.Kap.Artırılması 1970 1971 250.000 450.000 
ELÂZIĞ Şarap Fabrikası 
7) 500.000 Lt.lik Küv inşası Dinlendirme 1971 1971 150.000 
PAŞABAHÇE İçki Fahri kası 

8) 500.000 Lt.lik Şarap 
Tankeri Taşıma 1968 1969 1.500.000 - 

ANKARA Bira Fabrikası 

9) Pres Tamamlama 1968 1969 40.000 85.000 

TOPLAM 

150.000 

800.000 

820.000 

1.000.000 

1.500.00ü 

700.000 

150.000 

1.500.000 

125.000 

4.960.000 1.585.000 6.545.000 
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2. Beş Yıllık İlân döneminde Özel Rektörün 
Şarap Yatırımları 

a) Munzam imalât kapasitesi için gerekli latınm 

Karakteristik ve Gerekçe : 
1975 yılı Iç satış tahminî 
1975 yılı Dış satış " 

53.000.000 Litre 
10.000.000 " 
65.OOO.OOO Litre 

Net Brüt 
folO İmalât 

m 

Tekel İd.Şarap imâl kap, 
özel Sektör M " 

65.OOO.OOO litre satış için 
munzam kapasite ihtiyacı 

9.765.451 10.277.296 11.419.218 
55.259.500 55.010.000 58.900.000 
45*022.9.51 45.287.29.6 50*519.218 

19*977*0.69. 21.028*495. 25.564.992, 

65.000.000 66.515.789 75* 6841210 

Proje Toplamı : 
19.977*069 litre pet şarap imali için gerekli 25*565.000 

litrelik imalât kabının proje maliyeti : 
İnşaat \ 18*700*000 
Donatım i 4.500.000 

,.22,ı 200.000 
Başlama - Bitiş ; . 1968 - 1972 

b) Munzam stokaj ve eskitme kapasitesi için gerekli yatırım : 
Karakteristik ve Gerekçe : Litre 

28.019.550 
66.515.789-10.277.296 = 56,058.495 litrelik imalât 
hacmi için gerekli dinlendirme kab hacmi 
Mevcut dinlendirme kab hacmi 10.000,000 
2. Beş Yıllık dönemde yapılacak 
ihraç kabı   5.000.000 15.000.000 
Munzam stokaj eskitme kabı ihtiyacı 13.019.350 
Proje Toplamı • 10,500.000 TL. 

Başlama - Bitiş : 1968 - 1972 
c) Modernizasyon ve yenileme için zaruri, donatım araç ve gereçleri 

Proje Toplamı : 2.000.000 TL. 

Başlama - Bitiş 1968 - 1972 
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Şarap ihracatı ile ilgili olarak kurulması mutasavver "Organizasyon” 
için gerekli Yatırımlar : 

A) Yatırımların Hedefi : Teklif olunan Yatırımlar Optimum İÛ.OOO.ÛÛC 
litre/Yıllık ihracat hedefine göre hesaplanmıştır, 

B) Yatırımlar : 
1- Stoka .i kuvleri 5 milyon litrelik) : 

a) Karakteristik : îhraçiık şarabın kupaj ve standardizasyo¬ 
nunu sağlamak ve ihracat merkezlerinde satışa hazıç şarap 
bulundurmak . Yılda 2 devir yapıldığı takdirde 5*000.000 
litrelik küvler 10*000.000 litre ihracata yeterlidir. 

i*) Başlama-Bitiş : 1968 - 1969 

c) Bro.je Toplamı : 
İ ç 5.000.000 TL, 
Dış   - 

TOPLAM : 5.000.000 TL* 

2” 500 »QQ0 litrelik bii^adet deniz tanker^ j 
a) Karakteristik ; Şarabın gerekli şartlar İçinde deniz 

nakliyatı 

b) !Şa s lama-Bit iş : 1968 - 1969 
c) Tro..ie lopladır. i , 

I ç 1.500 i 000 IL. 
Dış  .n ^ 

TOPLAM : 1.500.000 TL, 
5- 2 adet 10 ar tonluk kamyon : 

a) Karakteristik : 
I ç 250.000 TL. 
Dış    

TOPLAM : 250.000 TL. 

4- 20 adet Tank : 
a) Karakteristik : Şarabın teplama kablarma taşınması 
D) Başlama-Bitiş : 1969 
c) Pro.ie Toplamı : 

I ç 200.000 TL.,. 
Dış    

TOPLAM : 200.000 TL. 
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5- 2 adet konbine frigorifik tesisat : 
a) Karakteristik : Gerekli sühuneti sağlamak üzere 

beheri saatte 150.000 Frigoluk. 

b) Baklama-Bitiş : 1968 - 1969 
c) Pro.if Tonlama : 

I ç 130*000 Tl. 
Dış 250,000 TL, 

TOPLAM : 380.000 TL. 

6- % adet Konbine filtre ve malzemesi ; 
a) Karakteristik : Filitraj 
b) Başlama-Bitis : 1968 - 1969 
c) Pro.ie Toplamı : 

I ç 100.000 TL. 
Dış 150.000 TL. 

TOPLAM : 250.000 TL, 
7- 5 adet Tulumba : 

a) Karakteristik :Beheri saatte 50 ton debili. 
b) Baslama-Bitis : 1969 
c) Pro.ie Toplamı : 

I ç 140.000 TL. 
Dış  - 

TOPLAM : 140.000 TL. 
8- Lâboratuvar malzemesi : 

a)L Kapak t e r i stik : Kalite kontrolü 
b) %'aş İfan a ■-Bi t i s : İ969 
c) Pro.ie Toplamı : 

!ç 75.000 TL* 
Dış : ICO.000 TL, 

TOPLAM : 175.000 TL. 

9» ;tki adet Elektrojen grubu : 
a)'Karakteristik "Beheri 35-40 beygir kuvvetinde 
b) Başlama-Bitiş : 1969 
c) Pro;ie Toplamı : 

I ç 100.000 TL, 
Dış  - 

TOPLAM * 100.000 TL. 

3.0- Muhtelif küçük cihazlar 50.000 TL, (İç) 

11- İdarî kamyonet  50.000 TL. (İç) 

YATI R..IE . ..TOPLAMI. . 
I ç 7.593.000 
Dış   500 .000 

T OPLAM : 8.095.000 TL. 



663.2/.3(560)(0V7.3)"1968/72" 
YER NUMARASI : D367 
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DPT. 
YAZAR : 

içki Sanayii Özel Ihtı- 
DOKUMAN ADI : v sas Komisyonu, Şarap 

Sanayii Komitesi rapor 
ALANIN 

TARİH 
_AUI İMZASI 
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