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Sunu planı
 Giriş: Tütün endüstrisinin yapısı
 Tütün endüstrisinin kâr

maksimizasyonu yaklaşımında
değişim

TÜRKİYE’DEKİ
İZDÜŞÜMLERİ

 Tehditler: lobicilik, pazarlama, e-

sigara harekatları

KAYNAKLAR: literatür taraması + endüstri izlemi

Tütün endüstrisi kim?
Dünya ölçeğinde tütün ticareti ve
tütün ürünü üretimi ve ticaretiyle
uğraşan ulusötesi tütün şirketleri ve
bunların uzantıları
Uzantılar: ulusötesi tütün şirketleri ile
çıkar ortaklığı bulunan ticari kuruluşlar

Ulusötesi tütün şirketlerinin oluşumu
Tütün endüstrisinde 2000’li yılların başından itibaren hızlanan
tekelleşme süreci  Devlet tekellerini ve küçük ve orta ölçekli
tütün şirketlerini ele geçirerek küresel yayılma
Otuz yıl önce

Tütün ürünü imal eden yüzlerce «ulusal
temelli» şirketin içinde yer aldığı bir
dünya piyasası

Bugün

Her on sigaradan sekizini üreten beş dev
şirket. Bunlardan biri ulusal (Çin Ulusal
Tütün Şirketi) diğer dördü ulusötesi tütün
şirketi: PMI, BAT, JTI, IT.

Tütün endüstrisinde 2000’li yıllarda
büyük çaplı birleşme ve satın almalar
Satılan
Rothmans (1999)
Ente Tabacchi Italiani (İtalya 2003-4)

Ele geçiren

Skandinavisk Tobaks’ın sigara bölümü (2008)
Tekel’in sigara bölümü (Türkiye, 2008)
Bentoel (Endonezya, 2009)

British American Tobacco

Tobaccor (Afrika, 2001)
Reemstsma (2004)
Commonwealth Brands (ABD, 2006)
Altadis (2008)

Imperial Tobacco

Ligett Ducat (önce Gallaher, 2000)
Austria Tabac (önce Gallaher, 2003)
Gallaher (2007)
RJ Reynolds’ın uluslararası bölümü (2001)

Japan Tobacco

Brown & Williamson (ABD, 2004)

Reynolds American

Altria’dan kopma: PMI (2008)
Sampoerna (Endonezya, 2006)
Rothmans, Benson & Hedges (Kanada, 2008)
Lakson (Pakistan, 2008)
Kaynak: Physicians for a Smokefree Canada, 2009.

Philip Morris International
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2012.
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Dünya tütün
endüstrisi
oligopoldür

 3-4 şirket (hem alıcı,

hem satıcı)
 Giriş engelleriyle
korunma
 Fiyat belirleme gücü
 Uzun süreli aşırı yüksek
kâr hadleriyle operasyon

BEST, daha
sonra TEKEL
alıyor
TEKEL (tütün bölümü)
2003’te şirketleşiyor, 2008’de BAT
tarafından 1.72 milyar dolara satın alınıyor
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Türkiye’de tütün düzenleme politikaları ve
şirket girişleri zaman çizelgesi (1980-2011)

KT&G
5 sarmalık
tütün şti.

Tütün politikasında neoliberal dönüşüm
1980
öncesi
1980ler

1990lar

2000ler

Hakim iktisat politikası

Kamu idaresinin yapısı

Tütün politikaları

ithal ikameci sanayileşme,
ulusal kalkınma planlaması

müdahaleci/ paylaştırıcı/
sosyal devlet

üretim ve ticarette devlet
tekeli
(TEKEL)

devam

tütün ürünü ticaretinin
liberalleşmesi

yapısal uyum – çifte
bürokrasiler

ulusötesi tütün
şirketlerinin girişi

2’inci kuşak reformlar:
Düzenleyici devletin
kurumlaşması, BDİ’lerin
kurulması

TAPDK’nın kurulması,
tütün ve TÜ’lerinde piyasa
düzenlemesi,
TEKEL’in özelleştirilmesi

üretim teşviki + ihracata
dayalı büyüme, ticaretin
liberalleşmesi
mali liberalleşme,
özelleştirme,
yabancı sermaye yatırım
teşvikleri
devam

Forbes sıralamasına göre en büyük
2000 şirket içinde tütün şirketleri
(Nisan 2011)

Türkiye’de üretim ve ticaret
ruhsatlandırması (Kasım 2011)
Tütün işleme ve ticareti belgeleri

50+

Üretim belgeleri
Sigara

7

Puro ve sigarillo

1

Pipoluk tütün ürünü

2

Sarmalık kıyılmış tütün ürünü

5

Nargilelik tütün ürünü

6
9

İthalat belgeleri Puro ve sigarillo
Perakendeci belgeleri

180,000+

Kaynak: www.tapdk.gov.tr, 24 Ekim 2011, derleme.

Forbes dergisi tarafından «dünyanın en büyük
2000 şirketi sıralamasında gösterilen ulusötesi
tütün şirketlerinin tamamı Türkiye piyasasında
faaliyet göstermektedir. Diğer 4 şirket ulusal
karakterlidir.
Kaynak: 18 Aralık 2011 tarihinde http://www.forbes.com/global2000/list/#p_1_s_arank_Tobacco_All_All sitesinden elde
edilen şirket sıralaması (Bu sıralama, Nisan 2011 rakamlarıyla satış, kâr ve piyasa değerlerine dayanmaktadır)

Türkiye pazar payları (2001-2009)
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Kaynaklar: Bilir et al, Tobacco Control in Turkey, WHO, 2009 ve PMI/Nielsen verileri.

Ulusötesi tütün
şirketlerinin
toplam payı
2001’de % 31
iken, piyasa
düzenleme
politikaları ve
TEKEL’in
özelleştirilmesi
sayesinde
günümüzde %
100’e yaklaştı.
Piyasa 3 şirketin
elinde konsolide
hale geldi.

Bir toplumsal güç olarak tütün
endüstrisi
PMI Yönetim Kurulu’nun birinci derece iş bağlantıları

www.muckety.com web sitesi haritalama olanakları kullanılarak Aralık
2011’de üretilmiştir.

Bugünkü ölçeğiyle
dünya tütün
endüstrisi son
derece hiyerarşik
ve bütünleşik
küresel sermaye
denetim ve etki
ağının parçasıdır.

Tütün endüstrisinin küresel ve yerel
sermaye ilişkileri içindeki konumu
30 yıl önce

Tütüncülük alanında sermaye birikimi ile
gelişmiş, geniş ticaret ağı olan, bağımsız
sermaye şirketleri

Bugün

Holdingleşme: Tütünün yanı sıra, finans
hizmetleri, gıda ve içecek, ilaç, gayrimenkul,
turizm, iletişim sektörlerinde faaliyet
Finansallaşma: UTŞ’lerin finans kurumu niteliği
kazanması ve küresel finans sermayesinin
UTŞ’lerin prinsipal hissedarı olması

Hissedarlar:
Küresel finans sermayesi

Ulusötesi tütün şirketi
Yönetim Kurulu
CEO ve diğer idareciler

küresel
düzey

yerel düzey
İştirak no
1
Yön Kur
CEO+idare

…

…

…

Sayısı yüzü aşan iştirakler

…

Ulusötesi tütün
şirketlerinin
hissedarları ve
iştirakleri ile
hiyerarşik yoğun
ilişkilerin yanı sıra,
içinde faaliyet
gösterdikleri
hiyerarşik dünya
sermaye ağı içinde
de çoklu yönetim,
denetim, iyelik,
kredi hattı, ticaret
ilişkileri var.

Türkiye’de işbirliği ve dayanışma
 Sanayi/finans sermayesi:
PHILSA, PMSA: % 75 / % 25 Philip Morris + Sabancı Holding
ortak girişimi (1991) –İzmir Torbalı’da büyük yatırım
BAT – Koç Holding dağıtım anlaşması
 Küçük sermaye grupları:
TESK
Perakendeciler: Yaklaşık 180,000 perakendeci
Kahvehaneciler

Lüks ikram işletmeleri

 Ege iş çevreleri: tütüncü aile şirketleri, sanayi ve ticaret

odaları, ihracat birlikleri
 Basın

PHILSA + Garanti Bankası işbirliğinde
marketlere mikro kredi programı

Kaynak: PMI Türkiye konulu sunum, Turhan Talu, İzmir, 24 Haziran 2009, PMI web sitesi

«…Yeni araçlarımızın en
önemlilerinden biri, mikro
finansman girişimimiz. Bu
girişimi doğrudan dağıtım
alanımızda başlattık. Bu
girişimde, doğrudan dağıtım
yaptığımız tüm perakendecilere
sabit miktarda haftalık kredi
açıyoruz. Kredi ile ilgili
düzenleme büyük bir yerli banka
tarafından yapılıyor. Bu sistem,
kısıtlı nakit parası olan, ancak
hacim büyütme fırsatı da
bulunan perakendecilerin daha
fazla PMI ürünleri satın
almalarına olanak tanıyor. Çok
yenilikçi bir yaklaşım: zira PMI
satış elemanları banka namına
para tahsil ediyorlar, böylece
merkezi olarak yönetilen banka
garantili kredi satışı sistemi etkili
biçimde yaratılmış oluyor. Daha
da önemlisi, perakendecilerin
bankaya gitmelerine de gerek
kalmıyor. Girişimin lansmanı,
ticari işletme sermayesi ve
finansmanı sıkıntısı çekilen bir
zamana denk geldi, bu nedenle
de basında olumlu karşılandı...»

Endüstrinin kışkırtması ve TESK’in yönlendirmesiyle
kahveci esnaf yöneticileri kapalı alanda sigara
yasağını Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşıdılar…

Kâr maksimizasyonu yaklaşımında değişim:
Satış hacmi artırımı  Fiyat artırımı

Satış hacmi artırma stratejilerinin
zamanı doluyor
FİYAT

VERGİ

SATIŞ HACMİ

CİRO

KÂR ORANI

Tütün endüstrisi için satış hacmini artırmanın 2 yolu var:
 Yeni pazarlara giriş – artık çok sınırlı
 Mevcut pazarların derinleştirilmesi – günümüzde buna odaklı (düşük fiyat +
saldırgan pazarlama)
Uygulamanın bittiği yerler: Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve şimdi Doğu Avrupa,
Türkiye.
Devam eden, başlayan yerler: Asya, Orta Doğu, Afrika.

Dünya sigara pazarı: Euromonitor verileriyle net
satış geliri ve satış hacminde % değişim, 20012010
Volüm artışı (%)
Değer artışı (%)
250
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Dünya sigara piyasasında, belli
pazarlarda büyük satış hacmi
düşüşlerine rağmen, sigaraların
parasal değeri son on yılda % 84 arttı.

150
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0

Kârlılık karşılaştırması: BAT, Imperial ve
Avrupa’nın diğer önde gelen tüketim malları
şirketleri (2004-2011)

-50

Kaynak: Gilmore, Anna B., «Understanding the vector in order to plan effective
tobacco control policies: an analysis of contemporary tobacco industry materials»,
Tobacco Control 2012:21:119-126.

Satıştaki düşüşten daha hızlı fiyat artırma
kabiliyeti ile, endüstri cirosunu, kâr
haddini ve toplam kârını artırdı.

Kaynak: Gilmore, Anna B., J Robert Branston and David Sweanor, «The case for
OFSMOKE: How tobacco price regulation is needed to promote the health of
markets, government revenue and the public», Tobacco Contro, 2010, 19: 423430.

Fiyatlama gücündeki artış  Aşırı yüksek kâr hadleri
Bu güç nereden geliyor?
 Tüm dünyada (Çin hariç) tam hakimiyet kurmuş oligopol
yapı –rekabet yok
 Ürünün bağımlılık yapıcı özelliği ve ikame ürün
bulunmaması nedenleriyle düşük fiyat elastikiyeti
 Neo-liberal dönemde fiyat belirleme serbestisi tanıyan
düzenlemeler

Tütün endüstrisinin
fiyatlama stratejileri araştırması
Gilmore Anna B, Behrooz Tavakoly, Gordon Taylor and Howrad Reed, «Understanding tobacco industry pricing strategy and
whether it undermines tobacco tax policy: the example of the UK cigarette market», Addiction, 108i, 1317-1326.

1999-2009 arasında İngiltere’de tütün ürünlerinin vergi, fiyat, satış hacmi, ciro
ilişkisine bakıyorlar – her bir marka ve fiyat segmentinde.
Bulgular:
 Şirketler sistematik olarak vergi artışlarının çok üstünde fiyat artışı yapmış.
 Fiyat yükseltimleri segmentlere göre farklılaşıyor.
 Önce 3 segment varken, 2006’da 4. segment olarak «ultra düşük fiyat
segmenti» oluşturuluyor. Bu segmentte fiyat artışı çok daha yavaş!

Fiyat maksimizasyonu stratejilerine yönelim
FİYAT

VERGİ

SATIŞ HACMİ

CİRO

KÂR ORANI

 Marka geliştirme: Paket, girdi, emisyon, kalibrasyon inovasyonları,

premium ürünlere yönelme
 İlişkisel pazarlama yöntemleri: doğru ürünü, doğru yerde, doğru kişiye
pazarlama
 Yüksek fiyat /premiumlaştırma: Premium ürün için yüksek bedel ödemeye
razı etmeyi hedefleyen pazarlama.
 Düzenli yükselen vergi talebi: Vergi politikası, endüstrinin fiyatlandırma
politikasının bir parçası haline geliyor. Yüksek tüketici vergileri yüksek kâr
getiriyor.
En iyi örnek Avrupa pazarları. Bu model daha sonra Asya’da tekrarlanacak.

Fiyat artırma stratejisinde
vergi politikası ve fiyatlama ilişkisi
Araştırmalar şunu gösteriyor:
 Yüksek tüketici vergileri en etkili tütün kontrolü önlemlerinden
biridir ve ani ve yüksek vergi artışları talep üzerinde etkili olmaktadır.
 Ancak düzenli, önceden öngörülebilen inkremental artışlar tütün

endüstrisinin kâr maksimizasyonu stratejisinin bir parçası olarak
kullanılabiliyor. Şirketler, vergi artışının üzerinde veya altında fiyat
belirleyerek, her bir segment için ciro ve kâr hedefine ulaşma
stratejisi güttükleri gösterilmiştir.

 Maliye bakanlıklarının tütün kontrolü perspektifi yoksa, yapılan vergi

artışlarının talep etkisi istenen şekilde olmayabiliyor; fiyatları, tütün
kontrolü hedefleri değil, endüstrinin kâr maksimizasyonu hedefleri
belirleyebiliyor.

Sigara fiyat segmentasyonu
gerçekten nedir?
Tüketicileri alım güçlerine ve sosyal-bireysel arzularının
analizine göre gruplayarak, bu gruplara yönelik pazarlama
stratejisinden başka bir şey değil!

Türkiye’de satış hacmi (1925-2012)
2009’dan
itibaren 100
milyar adetin
altına inen hızlı
düşüş.
2012’de tekrar
yükselmekle
birlikte, 2013
sonunda 93-95
milyar
seviyesine
gelmesi
bekleniyor.
Kaynak: TAPDK

Türkiye’de iki uç fiyat segmentinde gelişim:
tamamen yapay premium ve süper düşük fiyat
segmentlerinde büyüme
Türkiye’de sigara fiyat segmentasyonu, Temmuz 2013
Segmentler
Temmuz 2013
2012-2013
pazar payları
farkı
Premium fiyat
% 19.1
+ 1.0 puan
Orta fiyat
% 25.3
+ 0.8 puan
Düşük fiyat
% 32.7
- 5.1 puan
Süper düşük fiyat
% 22.1
+ 3.3 puan

Philsa
JTI
BAT
hepsi

Kaynak: PMI Barclays Tüketici Konferansı sunusu, Boston, 4 Eylül 2013 (25 Kasım
2013’te www.pmı.com adresinden indirilmiştir.)

Türkiye’de fiyat segmentlerinin şirketlere göre bileşimi (2009, 1.çeyrek)
premium

45,2

26,5

orta 1,25,5

93,3

düşük 3,2
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50%
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70%
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Kaynak: PMI İnceleme Gezisi, 2009 sunusu (25 Kasım

Philsa’nın önlenemeyen yükselişi
Philsa’nın sigara fiyat segment payları, Temmuz 2013
Premium
% 93
Orta fiyat
% 27
Düşük fiyat
% 59
Süper düşük fiyat
%2

Chesterfield
lansmanı

Kaynak: PMI Barclays Tüketici Konferansı sunusu, Boston, 4 Eylül 2013 (25 Kasım
2013’te www.pmı.com adresinden indirilmiştir.)

Philsa’nın pazar payı gelişimi, 2001-2013
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

% 21

% 28

% 33

% 38

% 42

% 40

% 39

% 41

% 42

% 46

Kaynaklar: Yürekli, et al, The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation Turkey, 2010 ve PMI/Nielsen verileri.

Rusya, Ukrayna, Türkiye, Güney
Afrika’nın bulunduğu grupta satış
hacmi ve ciro trendleri
PMI, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2012-2013
ilk 9 ayda satış hacmi ve ciro hareketleri
İlk dokuz ay fabrika
çıkışları

2012

2013

226472

220034

Değişim

İlk dokuz ay net ciro
(milyon USD)

Değişim

%

2012

2013

%

-2,8

6193

6509

5,1

Kaynak: PMI 2013 3. çeyrek mali raporu, 25.10.2013 tarihinde şirket web sitesinden indirilmiştir.

Türkiye’de vergi politikası ve fiyatlandırma
stratejileri ilişkisi
Sigara ÖTV kararnameleri

Oransal vergi

Asgari vergi
tutarı/paket

+ Sabit vergi

2005 - 2009

% 58

veya 1,20 – 2,05 TL

yok

Ocak 2010

% 63

veya 2.65 TL

yok

Ekim 2011

önce % 69
sonra % 65

veya 2,65 TL

yok

% 69

veya 2,65 TL

yok

% 65,25

veya 3,15 TL

0,09 TL

Ekim 2011 kararnamesine göre 2012 sonunda
otomatikman olması gereken vergi düzeyi

Ocak 2013
•
•
•
•
•
•

«1999-2006 arasında tüketim azalması kısmen sigaranın reel fiyatındaki artış sayesinde olmuştur.» (Yürekli, et
al., The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation Turkey, 2010)
2010 Ocak’ta başarılı vergi politikası. Talep üzerinde etkisi hemen hissedildi. Reel fiyatlar arttı.
2010 Ocak’taki vergi artışından sonra 2011 ve 2012’de reel sigara fiyatları düşüşe geçti.
Ekim 2011’de vergi politikası sallandı. Vergi oranı 15 günde 4 puan düşürüldü. % 69’luk oran enflasyon
gerekçesiyle 2012 sonuna ertelendi.
2013 için Dünya Sağlık Örgütü iktisatçıları eğer oransal vergi sabit kalırsa, Türkiye'de 0,25 TL altında sabit vergi
uygulamasının kamu geliri ve kamu sağlığı açısından olumsuz sonuçları olacağını açıkladılar.
Ocak 2013’te beklentilerin altında vergi artışı oldu.

Endüstrinin yararlandığı sorunlu vergi
politikaları
 ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle düzenli, öngörülen, ufak vergi

artışı politikasına geçiş: Şirketler 1 Ocak 2013 vergi artışının
ardından, fiyatlarına enflasyon ayarı yaparak tüm markaların
fiyatlarını, vergi artış oranının çok üzerinde, 1’er TL artırdı.

 Puro ve sigarillo ÖTV’si: 2011 yılında yapılan düzenleme ile her çeşit

tütün ürününden eşit vergi alınması sağlanmıştı. Aralık 2012
kararnamesi ile puro ve sigarilloların vergi oranı tekrar % 65 den %
40'a indirildi. TKÇS’ye aykırı uygulama.

 Tütün Fonu’nun kaldırılması / düşürülmesi: Ulusötesi tütün

şirketlerinin tütün ithalatı ucuzlatıldı, üretilen sigaraların birim
maliyeti düşürüldü, Hazine gelir kaybına uğratıldı.

Değerlendirme
 Tütün endüstrisinin Türkiye’de de fiyat artırımı stratejisine geçtiği

anlaşılıyor.

 Satış hacmi düşerken fiyatlar, ciro, kâr haddi artıyor.
 Fiyat artırımları vergi politikası ile destekleniyor.

Araştırma konuları

 Şirketlerin fiyatlama stratejilerinin ortaya konması ve vergi politikasının bu ışık
altında değerlendirilmesi için  Türkiye’de marka ve fiyat segmenti bazında
nominal ve reel fiyat satış hacmi, şirket net ciroları, vergi gelirlerinin (+ toplam vergi
gelirleri içindeki pay vs.) uygulanan vergi politikaları ışında incelenmesi.
 3’lü vergilendirme modelinin ötesinde (perakende fiyatın bir oranı olarak ÖTV, ÖTV
tabanı + sabit vergi), şirketlerin fiyatlandırma gücünü, dolayısıyla kârlılığını
sınırlandıran «üretici fiyat tavanı» gibi araçların incelenerek vergi politikasına dahil
edilmesi için çalışmalar.

Tartışma:
Satış hacmi düşüyor, kullanım sıklığı düşüyor, o zaman sorun
edilecek bir şey yok mu?
Endüstri satış hacimlerinin düştüğü pazarlardan asla vaz geçmiş
değil, aksine bu pazarlar,
• Kârlılığın en yüksek olduğu,
• Hala hacmin çok yüksek olduğu,
• Politik etkileri yüksek olan pazarlar.
Bu nedenlerle, şirketler çabalarını bu pazarlarda yoğunlaştırmış
durumda. 3 temel tehdidin altını çizmek gerekiyor.

Tehdit 1
«Makul düzenleme» için işbirliği talebi ve lobicilik
 «tütün endüstrisini cezalandırıcı nitelikte olamaz»
 «kanıta dayalı olmalı + etki analizine tabi olmalı»
 «OECD Düzenleme Kalite ve Performans İlkelerine uygun olmalı»
 «Amacı zarar azaltımı olmalı.»

AB Tütün Ürünleri Direktifi’nin yasalaşması sürecinde, en az 233 Avrupa Parlamentosu
üyesinin şirket lobicileriyle yaptığı içeriği açıklanmayan, kapalı görüşmeler su yüzüne
çıktı.
 TKÇS tütün endüstrisini taraf olarak kabul etmiyor.
 Endüstri ise şu tehditi savuruyor: «Tütün endüstrisiyle müzakere edilmeyen
düzenlemenin başarı şansı olmaz!» (önleme, baltalama, yargıya taşıma vs.)

Bunun sonucunda, birçok ülkede tütün politikasının birbirine tezat, çifte belirleyicisi
var: TKÇS’ye uyum ve tütün endüstrisiyle yapılan müzakerelere uyum

Tehdit 2
Yoğunlaşan pazarlama stratejileri
Azalan pazarlama yöntemleri: Geleneksel medyada ve popüler etkinliklerde
doğrudan reklam, tanıtım, sponsorluk
Bunlar terk ediliyor - TRPS yasakları, geleneksel medyanın aşırı ticarileşmesi + yeni
reklam/tanıtım tekniklerinin etkinliğinin fark edilmesi
Yeni etkili pazarlama stratejileri:
 Satış noktasında reklam ve tanıtım
 İnternet ve sosyal medyada reklam ve tanıtım
 Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
4207 sayılı yasada defaten değişiklikler yapıldığı ve her seferinde TKÇS doğrultusunda
SSUK olarak satış noktalarında tütün ürünlerinin teşhiri ve görünürlüğünün
yasaklanması talebimiz olduğu halde, bu değişiklik yapılamadı.
PMI’ın 2011 ve 2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk beyanında, şirketin toplam CSR
harcamalarının yarısı Avrupa’ya yönlendiriliyor. Türkiye birinci sırada (toplam
harcamaların yaklaşık ¼’ü)

Tehdit 3
E-sigara ve nikotin harekatı
 Fiili durum yaratıldı. Düzenlemesiz pazarda aşırı büyüme.
 Tütün ürünlerinin düşen satış hacmi ve sosyal norm olmaktan çıkması

karşısında, zarar azaltım iddiası ile pazarlanabilecek, diğer yandan tütünü
yeniden normalize edebilecek mükemmel yeni ürün.
 Endüstri şimdi bu pazardaki rekabeti yok edip, istediği düzenlemeleri elde
edip, yeni bir pazar oluşturma çabasında.
 Nikotin kontrolünün hukuksal altyapısı hiç yok, düzenleme araçları belli
değil, bilimsel dayanakları oluşturulmuş değil.
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