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MERHABA

Ömer Ceyhun UYANIK
Yönetim Kurulu Başkanı
ccuyanik64@hotmail.com

Oldukça uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeniden
meslektaşlarımıza ve tütün dünyasına merhaba diyebilmek çok güzel bir duygu…

nedenle camiamızdan özür dileriz. Bu sayımızdan
sonra özellikle meslektaşlarımızın dergimize olan
destek ve katkılarını sürdürmeleri ile böyle uzun araların oluşmayacağını ve gelişmeleri sıcağı sıcağına
sizlerle paylaşabileceğimizi düşünüyoruz.

14 Ekim 2011 tarihinde Dernek Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda; altı yıldır Dernek Başkanlığımızı başarıyla ve büyük özveriyle sürdüren
Sayın Oktay Çelik’in Dernek Başkanlığını özel nedenlerden dolayı bırakması sonucunda bu görev tarafıma
tevdi edilmiştir. Bu görevin öneminin ve sorumluluğunun bilinciyle meslektaşlarımızın tüm hak ve çıkarlarını koruyabilmek ve savunabilmek için bütün çabamla çalışacağımdan hiçbir meslektaşımızın şüphesi
olmamalı. Bu konudaki en büyük yardımcılarım şüphesiz Yönetim Kurulundaki saygıdeğer arkadaşlarım
ve meslektaşlarımız olacaktır.

Tütün Eksperleri Derneğinin 59. Genel Kurulu 25
Ekim 2010 tarihinde Tepekule Kongre Merkezinde
önemli bir katılım ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.
Ülkemizin birçok yerinden katılım gösteren bütün meslektaşlarımıza duyarlılıkları nedeni ile teşekkür ederim.
Bir önceki yönetim Kurulumuz döneminde de olsa
derneğimizin gerçekleştirmiş olduğu ve geniş yankılar
uyandıran Uluslararası Oryantal Tütün Sempozyumu
derneğimiz açısından önemli bir yüz akı organizasyon
olmuştur. Sempozyum ile ilgili haberi dergimiz sayfaları arasında bulacaksınız.

Şahsım ve tüm meslektaşlarım adına Sayın Oktay
ÇELİK’e sektörümüze ve mesleğimize yapmış olduğu
katkılardan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Özelleştirme sürecinin başlangıcı ile beraber gündeme
oturan ve tüm hızıyla da devam eden meslektaşlarımızın TTA bünyesinden başka kurum ve kuruluşlara gönderilmeleri sürmektedir. Türkiye genelinde görev yapmakta olan 350 civarında meslektaşımız İFP yada NTP

Bültenimiz yaklaşık bir yılı geçkin bir süredir çeşitli
nedenlerden dolayı maalesef sizlerle buluşamadı. Bu
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adı altında başka kurum ve kuruluşlara aktarılmıştır. Bu
tasfiye süreci bölümler halinde devam etmektedir,
Ocak 2012 itibariyle nerdeyse bu sürecin sonuna gelinmiş olacaktır. Bilindiği üzere bu tasfiye sadece meslektaşlarımızla sınırlı kalmamış memur ve işçi personelde aynı uygulamadan etkilenmiştir. Tekel (TTA)
işçilerinin tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara direnişi
2,5 ay sürmüş ancak sonuçsuz kalmış ve direnen işçiler
4/C adaletsizliğinin kurbanı olmuşlardır.

Sigara ve alkollü içecekler üzerindeki bu ağır vergi
yükü doğal olarak kaçak üretimi ve tüketimi teşvik
edecektir. Bu durumun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tütün Mamulleri ve alkollü içkiler pazarı
tam anlamı ile öngörüldüğü şekli ile liberalize edildi.
Fakat çarşı Pazar 1970 ve 1980’li yıllarda olduğu gibi
köşe başlarında kaçak sigara satanlarla dolu. Bizlerde
buradan soruyoruz, özelleştirme maceramızın başladığı noktaya yeniden döndü isek uygulanan politikalar
neyi değiştirdi? Bu sorumuzun cevabını dergimizin
sayfaları arasında üç meslektaşımızın ortaklaşa kaleme aldıkları ayrıntılı çalışmada bulacaksınız. Bu kapsamlı çalışmaya emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Türkiye’de Tütüncülüğün kalbi olarak görülen İzmir
için Tekelden kalan son parça olan TTA İzmir
Y.T.İşletme Müdürlüğü Balatçık tesislerinin Katip
Çelebi Üniversitesine devri de gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda altmış meslektaşımız İzmir Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne nakledilmiştir. Dernek
Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak İzmir Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Ahmet
GÜLDAL ile görüşerek kendisine bilgi vermiş ve görüşmelerde bulunmuştur. İl Müdürü Sayın Ahmet
GÜLDAL’ın meslektaşlarımızın görevlendirilmeleri
konusundaki tutumunu takdir eder kendisine Derneğimiz Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız.

Tütün mamülleri kaçakçılığı ve sahteciliği ile ilgili
olarak daha önce gerek basın açıklamaları gerekse
çeşitli platformlarda adeta yalnız başımıza dile getirdiğimiz hususların yetkililerce görülmüş olmasını ve
yayınlanmış bulunan eylem planını olumlu bir gelişme
olarak görüyor ve bu konuda hızlı adımlar atılması
gerektiğine inanıyoruz.
Artık Tekel çatısı altında bulunmayan meslektaşlarımızın ve mesleğimizin, hak ve menfaatlerini koruyabilmek, karşılaşılan sorunların çözümünde yardımcı
olabilmek, özellikle çıkan yönetmeliklere ve yasal
düzenlemelerde mesleğimizin yer almasını sağlayabilmek derneğimizin önemli görevlerinden ilki olacaktır. Bu nedenle gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse hükümet nezdinde girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bu çabalar meslektaşlarımızın da Türkiye’nin her neresinde olursa olsun
Tütün Eksperleri Derneğine katkısını sürdürmesi ve
destek olması ile mümkün olacaktır. Altmış üç yıllık
Mesleki örgütümüzün eski gücü ile gelecekte de varlığını sürdürebilmesi aynı zamanda meslektaşlarımızın
da koşullar ne olursa olsun bir arada olabileceğinin
göstergesi olacaktır.

Tütün ve tütün mamulleri üzerinde yapılan vergi düzenlemeleri yada yetkililerin söylediği şekliyle güncellemeler de kamuoyunu meşgul etti. 13 Ekim tarihinde sigaraların üzerinden alınan ÖTV vergi oranları
% 69’a çıkartılmış, daha sonra iki hafta içinde % 65’e
çekilmiştir. Bu konuda Sayın Maliye Bakanımız sigara fiyatlarında öngördüğümüzün üstünde artış oldu
onun için indirime gittik açıklamasını yapmıştır. 2012
bütçesinde tütün mamüllerinden alınması tahmin edilen ÖTV tutarı 19 milyar lira, alkollü içkilerden ise
4,5 milyar lira olarak gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. Bu rakamlara göre tüm bütçe içindeki ÖTV gelirinin % 33,6 sı tütün mamullerinden ve alkollü içkilerden karşılanacaktır.

Saygılarımla

3

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

59. OLAĞAN
GENEL KURULUMUZ
26 EYLÜL 2010
TARİHİNDE
TEPE KULE
KONGRE VE SERGİ
MERKEZİNDE
Sayın Oktay ÇELİK; son iki yılda neler yaptık neler
yapamadık bu konuda çok detaylara girmek istemediğini, genel kurulun takdirine bıraktığını, En büyük
zamanlarını İzmir Kalkınma Ajansının projesini tam
anlamıyla gerçekleştirmeye ayırdıklarını belirtmişlerdir. İZKA projesine destek veren ve projeye ortak
olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum
örgütlerine (Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Tütün Eksperleri Yüksek Okulu, Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Ege İhracatçılar birliği, Manisa
Teknik Elemanlar derneği) Çok teşekkür ediyorum,
ayrıca meslektaşlarımız Muzaffer IŞIK, Servet
YAPRAK ve Hasan Macit BAYHUN’a katkılarından
dolayı çok teşekkür ederim dediler. Şu anda Tütün
Piyasasında faaliyet gösteren çok değerli firmalara,
sigara fabrikaları ve temsilcilerine verdikleri büyük
destekten arkadaşlarımıza sağlanan istihdamdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim dediler. Proje son ayağı
olan Uluslar arası sempozyuma da gerek yurt dışından
gerekse yurt içinden katılarak destek veren tüm dostlara teşekkür ederim dediler.

GERÇEKLEŞTİ.

Ülkemizde Tütünün her şeyini belirleyen TAPDK nın
Sempozyuma katılmasını, iştirak etmesini çok istemiştik. Katılmadıkları gibi sempozyuma katılan iki arkadaşlarımız hakkında soruşturma açmaları da ayrı bir
çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sunumunu Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay KOÇ’
un yaptığı Genel Kurulumuz, saygı duruşu ve hep
birlikte söylenen İstiklal Marşımızın okunmasıyla
başladı. Kubilay KOÇ Genel Kurula Katılan tüm misafir ve meslektaşlarımıza, bu güzel Pazar günlerini
Tütün Eksperleri Camiası için ayırmalarından dolayı
teşekkürlerini iletti. Açılış konuşmasını yapmak üzere
Dernek Başkanımız Sayın Oktay ÇELİK kürsüye
davet etti.

Bülteni az sayıda çıkardık, rasgele içi boş dergi çıkarmak istemedik. Eli kalem tutan meslektaşlarımızın
güzel yazı ve makaleleriyle dolu dolu bir dergi çıkarmak istedik ama yeteri desteği bulamadık.
4
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Kurucumuz M. Kemal ATATÜRK tarafında Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra Reşat Bey Başkanlığında 1924 de Akhisar’da 1. Tütün Kongresi düzenlendiğini hatırlatmış. Tütün tarımının ülke ekonomisi
açısından önemine değinmiştir. 1983 yılı 24 ocak
kararlarını takip eden süreçte 1989 da Özal Hükümeti
tarafından tütünde ki reeskont kredilerinin kaldırılarak
ilk özelleştirmenin başladığını belirtmiştir. 1993-1994
yıllarında Ziraat Mühendisleri Odasının da içinde
olduğu, rahmetli Orhan ÖZET Başkanlığında ki Tütün
Platformu tarafından Akhisar ve başka ilçelerde Tütün
Kongreleri yapıldığını ve üreticilerin bilinçlendirilmeye çalışıldığını anlatmıştır. Özelleştirmelere dikkat
çekmiştir. Ülkemizde tütün üretiminin devam edeceğini ve iyileştirilmesi gerektiğine değinmiştir. Tütün
Teknolojisi Mühendislerinin Odaya üye olmaları ve
yönetimlerde görev almalarını temenni etmişler, genel
kurula başarılar dilemişlerdir.

Internet sitemize de defalarca saldırı olması nedeniyle
aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıklar için hepinizden tek
tek özür diliyorum.
Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum.
Dernek başkanımız Oktay ÇELİK’İN konuşmasından
sonra; 16 meslektaşımız tarafından Genel Kurulu Yönetmek üzere Divan Başkanlığı ve Kâtip Üyelikler
için verilen öneri Kubilay KOÇ tarafından Genel Kurula okunmuş ve oylamaya sunulmuştur. Genel Kurula katılan tüm üyelerimizin oy birliği ile Divan Başkanlığına Sayın Vedat AYDIN, Katip Üyeliklere ise;
Sayın Kaya TEKİN ve Sayın Muzaffer YILMAZ seçilmişlerdir.

Gündem gereği; faaliyet raporunun okunması ve ibrası
için Divan Başkanımız Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Servet YAPRAK’ı kürsüye davet etmiştir.

Divan başkanı Sayın Vedat AYDIN;
Genel Kurula katılan tüm konuk ve meslektaşlarımıza
hoş geldiniz dedikten sonra Divan Kurulu adına Tüm
Genel Kurula Görevlendirilmelerinden dolayı teşekkürlerini sunmuşlardır. Bundan sonra mesleğimizin
icrası konusunda ki sıkıntılı sürece değinmiş, Meslektaşlarımızın, değişik kurumlarda ve değişik işlerde
görevlendirilmesinin, özlük hakları ve diğer haklar
açısından sıkıntılar doğurabileceği ve bu sebepten
dolayı Tütün Eksperleri Derneğine daha fazla iş düştüğünü ve derneğin daha da büyük önem kazandığını
belirtmişlerdir.

Faaliyet Raporunun okunması tamamlandıktan sonra
Divan Başkanlığı tarafından faaliyet raporunun ibrası
oylamasına geçilmiş ve faaliyet raporu oy birliğiyle
ibra edilmiştir.
Gündem gereği Divan Başkanlığı, Denetim Kurulu
Raporunun okunması için; Denetim Kurulu üyemiz
Sayın Y. Turan GÜLÜMSER’ i kürsüye davet etmiştir. Raporun okunmasını takiben, Divan Başkanlığı
Raporun ibrası için oylama yapmıştır. Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle ibra edilmiştir.

Gündem gereği konuklardan söz almak isteyen Ziraat
Mühendisleri Odası eski Yönetim Kurulu üyesi Sayın
Yüksel BALCI;
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risi Genel Kurul tarafından izlenmiş ve Divan Başkanlığı tarafından 1 saat yemek molası verilmiştir.

Divan Başkanlığı Genel Kurulumuza katılamayan,
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın, M. Mehdi EKER,
CHP genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU,
Sayın Prof. Dr Gürol ERGİN Muğla Milletvekili,
Sayın Harun ÖZTÜRK İzmir Milletvekili, Sayın İsmail KATMERCİ İzmir Milletvekili, Mustafa ENSÖZ
Manisa Milletvekili, Sayın Prof. Dr. Oğuz UYAR
İzmir Milletvekili, Sayın Oktay VURAL İzmir Milletvekili, Sayın Selçuk AYHAN İzmir Milletvekili,
Sayın Şevket KÖSE Adıyaman Milletvekili, Sayın
Tuğrul YEMİŞCİ İzmir Milletvekili, TTA A.Ş Yönetim Kurlu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kasım
DEMİREL’DEN gelen telgraflar okunmuştur.
Gündem gereği Divan Başkanlığı dilek ve temenniler
bölümünde söz almak isteyen Meslektaşımız sayın
Şevket ÇANAKCI’ya söz vermiştir. Şevket
ÇANAKCI; Salonda olan insanlardan daha çok insanın dışarıda kulis yaptığını, bu durumun yıllardır böyle olduğunu ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü
söyleyerek serzenişte bulunmuşlardır.

Divan Başkanı Sayın Vedat AYDIN Divana 12 meslektaşımız tarafından verilen 59. Genel Kurulda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları için yapılacak seçimlerinde Oy Tasnif Heyetin de görevlendirilecek Meslektaşlarımız için verilen öneriyi okumuştur. Yapılan
oylama sonucu, Erdinç YETİMOĞLU, Ali GEYİK ve
Ramazan KAYA oy birliğiyle Oy Tasnif Heyetine
seçilmişlerdir.
58. dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve
58. dönem faaliyetlerinin görsel özeti olan slâyt göste6
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Yemekten sonra Divan Başkanlığı Saat 14:10 da oturumu yeniden açmış son iki yılda emekli olan meslektaşlarımıza plaket verme töreni yapılmıştır. Emekli
olan meslektaşlarımızdan Sayın Nedim ÖZKAN ‘a
Plaketini Yaprak Tütün Daire Başkanı Sayın Enbiya
SANCAK, Sayın Durmuş NARİN’e ise plaketini Personel Daire Başkanı Sayın Muzaffer IŞIK takdim
etmişlerdir.
Divan Başkanlığı gündemin son maddesi olan Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları için yapılacak seçimde aday olanları sormuştur.
Adaylar belirlendikten sonra Divan Başkanı görevlerini yapmak üzere Oy Tasnif Heyetini davet etmişlerdir.

Meslektaşlarımız Tepe Kule İş Merkezi Akdeniz salonda verilen yemekte karşılıklı sohbet etme imkanı
bulmuşlardır.

Yönetim Kurulu Adayları
1- Oktay ÇELİK
2- Sabahattin BATUR
3- Kubilay KOÇ
4- Vakıf MERCİMEK
5- Haydar POLAT
6- Ö. Ceyhun UYANIK
7- V.Sermet OKTAY
8- Ali BAKİ
9- Servet YAPRAK
10- Ali AKŞİT
11- Recep ÇAKMAK
12- Aziz KAYA
13- Fatih UZNAY
14- M. Ali AĞAR
15- İrfan GÖK
7
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Denetim Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu

1- YAŞAR TURAN GÜLÜMSER
2- İSMAİL TEKET
3- MUSTAFA YÖRDEM
4- VEDAT CİHAT ERKAN.
5- UFUK KAYALAR
6- CEVDET ULAŞ

1- OKTAY ÇELİK .............................................. 162
2- KUBİLAY KOÇ.............................................. 140
3- HAYDAR POLAT .......................................... 131
4- SERVET YAPRAK......................................... 128
5- SABAHATTİN BATUR ................................. 121
6- CEYHUN UYANIK........................................ 120
7- VAKIF MERCİMEK ...................................... 120
8- ALİ AKŞİT...................................................... 119
9- RECEP ÇAKMAK.......................................... 119
10- FATİH UZNAY ............................................... 111
11- MEHMET ALİ AĞAR..................................... 109
12- AZİZ KAYA .................................................... 108
13- VAHAP SERMET OKTAY ............................ 107
14- ALİ BAKİ ........................................................ 102
15- İRFAN GÖK ........................................................ 4

Yapılan seçimler sonucunda yeni Yönetim, Denetim
ve Onur Kurulları aşağıdaki gibi oluşmuştur
Onur Kurulu
1- HÜSEYİN KOÇ ................................................123
2- MUSTAFA SEYDİOĞULLARI .......................120
3- FARUK GÜLPINAR.........................................115

Denetim Kurulu
123456-
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MUSTAFA YÖRDEM ..................................... 116
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gelmiştir. Ülkemizin dünya oryantal tütün pazarında
üretim ve ihracat boyutu ile liderliği artık yok olmaya
başlamıştır. Sektörümüzde yaşanan bütün bu gelişmelerin yaratmış olduğu değişimin izlenebilmesi ve geleceğe dair izdüşümlerin oluşturulabilmesi, dünya ölçeğinde ülkemiz tütün sektöründe yaşananların tartışılabilmesi amacı ile uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi gerekliliğini doğurmuştur.

ULUSLARARASI
ORYANTAL TÜTÜN
SEMPOZYUMU

Tekelde yaşanan özelleştirme ve tasfiye uygulamalarının bir sonucu olarak işlerini ve haklarını kaybeden
Tekel İşçilerinin aylarca süren ve bütün dünyada yankı bulan hak arama mücadeleleri sektörümüzde yaşanan değişimlerin yaratmış olduğu iş ve gelir kaybının
somut olarak göz önüne serilmesi açısından çok önemlidir. Tasfiye ve özelleştirme politikalarının sonuçlarının gözlemlenebilmesi açısından sempozyum programına “Tekel Özelleştirmesinin Ülkemizde Yarattığı
Değişimler”in tartışılacağı bir panel eklenmiştir.

05 Nisan 2010
Sabancı Kültür Sarayı - İzmir

Tütün Eksperleri Derneği, 05 Nisan 2010 tarihinde
Sabancı Kültür Sarayı’nda “Uluslararası Oryantal
Tütün Sempozyumu”nu gerçekleştirmiştir. Derneğimizin 2009 yılında İzmir Kalkınma Ajansının Sosyal
Kalkınma Mali Destek programından sağlamış olduğu
fonla yürütmüş olduğu İşsiz ve Genç Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Sektörel Uyum Eğitimi isimli
projesinin ikinci etabını oluşturan uluslararası sempozyum, ülkemizde tütün konusunda uluslararası ölçekte düzenlenen ilk organizasyon olmuştur.

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını Dokuz
Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi (BİMER) Müdürü
Prof Dr. Vahap TECİM ve Derneğimiz Yönetim Kurulu
Üyesi Servet YAPRAK, Sekreterliğini Tütün Eksperi –
Uzman Fatih UZNAY, Yürütme Kurulu üyeliklerini
CBÜ Tütün Eksperliği Y.O. Müdürü Doç. Dr. Ramazan
Gökbunar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mühendisi
Dr. Ali Peksüslü, tta İzmir İşletme Müdürü Muzaffer
Işık, Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Recep ÇAKMAK, Tütün Eksperleri Vakfı Başkanı
Abdurrahman NALCI ve Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Oktay ÇELİK yapmışlardır.

Son yılarda ülkemizde yaprak tütün sektöründe yaşanan küçülme, sosyo-ekonomik açıdan toplumumuzda
önemli değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Üretimde yaşanan daralma, özelleştirme uygulamaları ve
Tekel’in yaprak tütün sektöründen çekilerek işletmelerinin kapatılması tütün üreticisi, tütün işçisi ve Tütün Eksperleri açısından işlerinin kaybolması sonuçlarını doğurmuş yıllardır adeta bir geleneğe dönüşmüş
tütün üretimi artık birçok bölgede yapılamaz hale

Sempozyumun Danışma Kurulu Üyeliklerini ise Başkan,
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, üyeler, Prof. Dr. Mustafa
KAYMAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Sevtap Güler GÜMÜŞ,
9
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Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖDEN, Yrd. Doç. Dr. Sıdıka
EKREN, Yrd. Doç. Dr. Aysun TOKMAKOĞLU, Yrd.
Doç. Dr. Meltem SESLİ, Dr. Ahmet Hamdi GÜMÜŞ,
Mustafa SEYDİOĞULLARI, Hüseyin KOÇ, Vakıf
MERCİMEK, Faruk GÜLPINAR, M. Emin ASLAN,
Sabahattin BATUR, Haydar POLAT, Ali BAKİ, Savaş
SEYHAN, Kubilay KOÇ, Mehmet Ali AĞAR, Yaşar
Turan GÜLÜMSER yapmışlardır.

Tütün Ltd. Şti., Sunel Türk Tütün AŞ, gibi firmalarda
2 ay süre ile staj yapma imkanı sağlandığını, iştirakçi
firmaların proje kapsamında eğitim gören Tütün Teknolojisi Mühendislerini daha yakından tanıma fırsatı
bulduklarını, projenin 08 Nisan 2010 tarihinde sona
ereceğini ve bu süre sonunda eğitime alınan 28 Tütün
Teknolojisi Mühendisinden en az 15 kişinin iştirakçi
firmalar tarafından istihdam edileceğini, sektörde
daralma yaşanması nedeni ile kursiyerlerin tamamına
iş olanağının yaratılamadığını, proje sayesinde Üniversite, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve
Sanayici işbirliği ile önemli bir birliktelik yakalandığını ifade etmiştir.

Sempozyum yaprak tütün ve sigara sanayi firmaları,
sivil toplum örgütleri sendikalar üniversiteler dahil
olmak üzere çok çeşitli kesimlerden yaklaşık 300 kişi
tarafından takip edilmiş yazılı ve görsel basında yer
bulmuştur.

Oktay ÇELİK, projenin ikinci ayağının ise Uluslararası Oryantal Tütün Sempozyumu düzenlemek olduğunu, bugün burada tütün sektöründe uluslararası düzeyde söz sahibi olan çok değerli katılımcıların sunacağı bildiri ve yapacakları tartışmalar ile uluslararası
dilde Oryantal tütün diye bilinen Türk tütüncülüğünün
geleceğine önemli bir projeksiyon tutulacağına inandığını belirtmiştir.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dokuz Eylül
Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri
Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Vahap TECİM’in yönettiği plaket takdim töreninde
proje ortakları Celal Bayar Üniversitesi, Ege İhracatçı
Birlikleri, Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Manisa Teknik Elemanlar Derneği, Ege Bölgesi Sanayi
Odası, Alliance One, Öz-Ege, Socotab, Türkiye Tütünleri, Tütün Eksperleri Vakfı ve DEÜ BİMER temsilcilerine projeye yapmış oldukları katkılardan dolayı
plaketleri takdim edildi.
Üç oturum ve bir panelden oluşan sempozyumda toplam 10 adet bildiri sunulmuş ve bildiriler simultane
çeviri ile konuklara aktarılmıştır. Dergimizde tamamına yer veremediğimiz ve tarafımızca yapılmış bir
özetlerinin aktarılacağı sempozyum sunumlarının tam
metinleri derneğimiz sitesinde yayımlanacaktır.

Sabah 09:30 da başlayan Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tütün Eksperleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Oktay ÇELİK, “Tütün Eksperleri
Derneği’nin İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Sosyal
Kalkınma Mali Destek programından sağlamış olduğu
fon ile “İşsiz ve Genç Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Sektörel Uyum Eğitimi” isimli projeyi 09 Temmuz 2009 tarihinden beri yürütmekte olduklarını,
proje kapsamında 28 Tütün Teknolojisi Mühendisine
tütün sektörünün ihtiyaçları paralelinde 572 saat eğitim verildiğini ve proje iştirakçisi Alliance One Tütün
AŞ, Öz-Ege Tütün AŞ, Socotab A.Ş., T.T.L. Türk

1. OTURUM
Sempozyumun 1.oturumu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Tayfun ÖZKAYA tarafından yönetilmiştir. Açılış sunumu ise Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği'ni
(ITGA) temsilen Portekiz’den katılan ITGA Genel
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İtalya, Rusya, Portekiz, Fransa, Fas ve Türkiye’de
devlet tekellerinin sona erdiği, özellikle uluslararası
firmalar tarafından küçüklü büyüklü çok sayıda şirket
satın alımının gerçekleştiği, Çin dışında satılan tüm
sigaraların neredeyse yarısının 4 şirket tarafından
üretildiği, böylelikle küresel markaların giderek güçlenerek bir hakimiyet oluşturduğundan bahisle, dünya
sigara piyasasının yapısal bir dönüşüm geçirdiğini
ifade etmiştir.

Sekreteri Antonio ABRUNHOSA tarafından Dünyada
Oryantal Tütünün Geleceği isimli bildiri ile yapılmıştır.

Bay Abrunhosa, üretime etki eden diğer faktörler olarak ise; daha düşük maliyetlerden dolayı farklı üretim
bölgelerinin tercih edilmeye başlanması, Türkiye,
Yunanistan, Bulgaristan, Kanada ve Zimbabve gibi
dünyada önde gelen tütüncü ülkelerin üretimlerindeki
azalma, Çin, Hindistan, Mozambik gibi rekabet yeteneğine sahip ülkelerin üretimlerindeki artış, açık arttırmalı satış sisteminin günümüzde sadece Zimbabve
ve Malavi’de devam etmesi, ABD, Kanada, Brezilya
gibi büyük üretici ülkelerde ise bunun yerini sözleşmeli üretime bırakması, tüm dünyada gelişen tütün
kontrolü uygulamalarının üretim ve tüketime etki
etmeye başlaması, özellikle ABD’de FDA’in yaptığı
düzenlemeler ile Kanada’da C-32 sayılı yasanın, ayrıca Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile AB tarafından içerik maddelerine ilişkin yapılan çalışmaların
küresel çapta etkilerinin olduğunu belirtmiştir.

DÜNYADA ORYANTAL
TÜTÜNÜN GELECEĞİ
Bay Abrunhosa sunumunda ilk olarak dünya tütün
üretiminde son 10 yıldaki genel trendler hakkında
bilgi verdi.
Oryantal tütün üretiminde son yıllarda özellikle
Çin’de bir artış olduğunu belirten Abrunhosa, 2006
yılına kadar 5-6 milyon kilogram seviyelerinde gezinen Çin oryantal tip tütün üretiminin, 2007 yılından
2010 yılına gelindiğinde 20 milyon kilogram civarına
çıktığını, üretimin önümüzdeki yıllarda da artacağını,
bu bakımdan Çin’in oryantal tütün üretiminde yükselen bir rakip olacağını ifade etmiştir. Nitekim, Türkiye
her ne kadar dünya oryantal tütün üretiminde lider
pozisyonunda olsa dahi, Çin’in aksine tütün üretiminde ciddi bir düşüş trendine girildiğini, toplam üretimin
ilk defa 100 milyon kilonun altına düştüğünü, özellikle Ege bölgesindeki azalmanın dikkat çekici boyutta
olduğunu, Yunanistan ile kıyas edildiğinde orada
primlerin kaldırılması ile beraber üretimde dramatik
bir düşüş görüldüğünü, bu bakımdan dünyanın önemli
oryantal tütün üreticileri ciddi düşüşler kaydederken,
başta Çin olmak üzere uzak doğu ülkeleri ile Orta
Asya Cumhuriyetlerinde varolan üretim artışının,
önümüzdeki yıllarda dünya oryantal tütün üretimine
şekil verebileceğini ifade etmiştir.

ABD’de Tütün Yasasında yapılan değişiklik ile,
FDA’in tütün mamulleri ile ilgili düzenlemelerde
yetkili kılındığı, sigaralarda muz, çikolata, çilek, karamel vb. her türlü tatlandırıcı maddenin (mentol ve
tütünün kendisi hariç) yasaklandığı, bunun yanında
tütün mamulleri sektörünün kullanılan içerik maddeleri ve miktarlarını FDA’e bildireceği ve tütünün sağlık
üzerindeki etkilerine dair yaptıkları çalışmaları kamuoyuna açıklayacağı, Kanada’nın da C-32 sayılı Yasa
ile tütün mamullerinde tatlandırıcıların kullanımını
yasakladığı, ancak 8 ülkenin bu yasanın ticarette teknik engel yarattığı gerekçesiyle Kanada’yı DTÖ’ye
şikayet ettiği ve panel açıldığı bay Abrunhosa tarafından aktarılmıştır. AB tarafından da tütün mamullerinde kullanılan katkı maddelerinden toksikolojik etkileri
olan ve bağımlılığı arttıran maddelerin tespit edilerek
yasaklanması hususunda çalışma yürütüldüğünü eklemiştir.

Abrunhosa sunumunun ikinci bölümünde dünya tütün
üretimine etki eden faktörlerin değerlendirmesini
yapmıştır. İlk olarak, geçtiğimiz 15 yılda İspanya,

Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü
Çerçeve Sözleşmesi hakkında bilgi veren bay
Abrunhosa, Sözleşmenin içeriği ve maddeleri hakkın11
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da kurulan çalışma gruplarının faaliyetlerinden bahsettikten sonra, özellikle tütün mamullerinde içerik
maddeleri ve ölçümleri ile ilgili çalışma yürüten 9-10
no’lu maddeler çalışma grubunun, tütün mamullerinde
kullanılan içerik maddeleri ve tatlandırıcıların kısıtlanması ile ilgili Kasım 2010’da Uruguay’da yapılacak olan Taraflar Konferansına sunacağı rehber ilkelerin büyük önem arz edeceğini, bunun özellikle ABD
ve Kanada’daki gelişmelerden sonra daha da bir
ehemmiyet kazandığını, yanı sıra, AB’de sürdürülen
çalışmaların 2010 sonu ve 2011 başlarında tamamlanmasının planlandığını, dolayısı ile 2010 ve 2011
yıllarında yaşanacak gelişmelerin sektörün geleceğine
dair oldukça önemli olduğunun altını çizmiştir.

BULGARİSTAN’DA TÜTÜN
ÜRETİMİNİN MEVCUT
DURUMU VE GELECEĞİNE
DAİR DEĞERLENDİRMELER
Bay Bozukov sunumuna, Bulgaristan’ın yılda 100
milyon Euro’ya yaklaşan değeriyle net bir tütün ihracatçısı ülke olduğundan bahsederek başladı. Tütün
ihracatının toplam ihracat içinde %5’lik bir paya sahip
olduğunu, tarımsal ürünler ihracatındaki payının ise
%40 civarında olduğunu belirterek, en önemli dış
alıcıların ABD, Mısır, Rusya ve AB ülkeleri olduğunu
belirtti.
AB’de tütün kontrolü çalışmalarının artmasının tüketime ve üretime olumsuz etki yaptığını, ayrıca, AB
sigara pazarının giderek Amerikan Blend sigaraların
eline geçmesi ile oryantal tütünden mamul sigaraların
payının çok küçük rakamlara indiğini, bunun da oryantal tütün üretimi için negatif bir gerçeklik olduğunun altını çizdi.

Son olarak dünyadaki sigara tüketimine dair genel
bilgiler veren bay Abrunhosa, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından geleceğe dair yapılan projeksiyonlarda,
halen dünyada 1.3 milyar olan sigara tüketicisi sayısının, dünya nüfusunun artmasının da etkisi ile 2025
yılına gelindiğinde 1.7 milyar kişi olmasının beklendiğini, şayet küresel çapta tüketimde her yıl %1’lik
azalma olsa bile bu sayının 1.46 milyar kişi olacağını
ifade etmiştir.

Bay Bozukov, daha sonra Bulgaristan’da yetiştirilen
tütünler hakkında genel bilgiler vererek sunumuna
devam etti. Bulgaristan’da üretilen tütünlerin kaliteleri
ile onyıllardır dünyada haklı bir üne sahip olduğunu,
farklı fiziksel ve kimyasal standartları sağlayan menşeler ile alıcılar için çok çeşitli seçenekler sunduğunu,
bu menşelerin başlıcalarının Dzhebel, Krumovgrad,
Srednogorska Yaka, Nevrokop, Dupnitsa olarak sıralanabileceğini ifade etti. Ayrıca, yeni menşeler geliştirilmesi hususunda Makedonya’da bulunan Tütün Enstitüsü ile de ortak çalışmalar yaptıklarını ekledi.

1.oturumda ikinci konuşmacı olarak Bulgaristan Tütün ve Tütün Mamulleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr.
Hristo Georgiev BUZUKOV, söz almıştır. Bulgaristan’da tütün üretiminin mevcut durumu ve geleceğine
dair değerlendirmeler isimli sunumu yapmıştır.

Tütünün farklı kullanım alanlarına da değinen
Bozukov, tütün tohumundan bio dizel, artık tütün bitkisi ve damarlardan ise bazı işlemlerden geçirilerek
ekobriket olarak faydalanabileceğini, yine bitkinin artıklarından protein içeren hayvan yemi yapılabileceğini,
bu konuda çalışmalarının olduğunu, bu bakımdan gerek
tütün mamulü gerekse farklı alanlarda kullanımı ile
tütünün Bulgaristan ekonomisi için her zaman önemli
bir yer tutacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.
1. oturumun üçüncü sunumu ise Yunanistan’dan Batı
Trakya Tütün Üreticilerini temsilen sempozyuma
katılan Gazeteci -Yazar Aydın ÖMEROĞLU tarafından Yunanistan’da Şark Tütününün Dünü Bugünü ve
Yarını isimli bildiri ile yapılmıştır.
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uyarınca kurulmuş olan tütün için Ortak Piyasa Düzenine uyarlandığı, o dönemde üretilen tütünlerden tüccar tarafından satın alınmayanların müdahil kurumca
satın alındığı, ayrıca üreticilere ve tüccarlara prim
ödemesi yapıldığı, 1992 yılında yayımlanan 2075/92
sayılı yönetmelik ile yapılan değişikliklerin ardından
üye devletlere tütün çeşitlerine göre ayrılan kotaların
belirlendiği, prim desteğinin şekil değiştirmekle beraber devam ettiği, ancak 2003 yılında yapılan Ortak
Tarım Politkası ile beraber üretime bağlı prim ödemesinin son olarak 2005 yılında yapıldığı, bu tarihten
sonra prim ödemelerinin üretimden bağımsızlaştırılması ile beraber pek çok üreticinin tütün işinden çekildiği ve üretimin ciddi oranda düştüğünü belirtmiştir. 1 Ocak 2006’da uygulamaya konan prim ödemesinin üretimden bağımsız hale getirilmesi uygulamasının Basma ve Katerini çeşitleri dışında, başta Virginia
çeşidi olmak üzere diğer tütün çeşitlerinin üretiminin
son bulmasına neden olduğu, 2006-2009 yılları arasında üreticilere tütün üretsin ya da üretmesin 20012002-2003 yıllarında aldıkları toplam primin ortalamasının ödendiği, 2010-2012 yıllarında bu rakamın
yarı yarıya düşeceği, 2013 yılından itibaren ise tamamen sona ereceğini belirtti.
Ömeroğlu, sunumunun sonunda, özellikle Basma çeşidinin
üretiminin
Batı
Trakya’da
Rodopi
(Gümülcine) ilinde yoğunlaştığı, 4-5 bin ton civarındaki Katerini üretimi genel toplamdan düşüldüğünde
geriye kalan 11 bin ton civarındaki Basma tütününün
yaklaşık 9 bin tonunun Batı Trakya’da yetiştirildiği,
Batı Trakya’daki tütün üreticilerinin %99’nun Türk
asıllı çiftçiler olduğu dikkate alındığında, Yunanistan’da Basma tütün üretiminin Türk asıllı çiftçilerin
elinde toplandığını ifade ederek, tütün üreten topraklarda tütünden başka bir ürün yetiştirmenin mümkün
olmadığını, dolayısı ile genelde Yunan tütüncülüğünü,
özelde ise tütün üreten Türkleri çok zor günlerin beklediğinin altını çizdi.

YUNANİSTAN’DA ŞARK TÜTÜNÜNÜN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
Yunanistan’dan sempozyuma katılan araştırmacıyazar Aydın Ömeroğlu ise, sunumunu dünyada sigara
sanayinin tarihsel gelişimden bahsederek açtıktan
sonra, Yunanistan tütüncülüğü hakkında bilgiler verdi.
Ömeroğlu, Yunanistan’da tütüncülüğün yaklaşık 150
önce başladığını ve genellikle Türkler tarafından sürdürüldüğünü, Lozan Barış Antlaşması uyarınca zorunlu mübadele ile Türkiye’den Yunanistan’a gelen mültecilerin Türkiye’de bulundukları bölgelerde yetiştirilen tütün çeşitlerini Yunanistan’da yetiştirmeye başlamalarıyla ülkede yetiştirilen tütün çeşitlerinin çoğaldığı ve Basma, Kabakulak gibi klasik Yunan menşelerinin yanı sıra Samsun ve İzmir tohumlarının da kullanılmaya başladığını ifade etti.

1. Oturumun dördüncü sunumu Tütün Eksperleri Derneğini temsilen Tütün Eksperleri Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Servet YAPRAK tarafından “4733 Sayılı Tütün Yasası Sonrası Tütün Sektöründe Yaşanan
Değişimler ve Türkiye’de Tütün Üretiminin Sürdürülebilirliği” isimli bildiri ile yapılmıştır.

Ardından, Yunanistan’ın AB’ye tam üye olmasıyla
(1981), tütün tarımının AB Ortak Tarım Politikası
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aldığını, diğer önemli üretici ülkelerin ise sırasıyla;
Brezilya, Hindistan, ABD, AB, Malavi, Endonezya ve
Türkiye olduğunu, geçmişte en fazla üretimin yapıldığı beşinci ülke konumunda olan Türkiye’nin üretimdeki azalma ile birkaç sıra gerilediği, Dünya oryantal
tütün üretiminde ise 2008 ürün yılı rekoltesi 265 milyon kilo civarında olduğu, Türkiye’nin dünya oryantal
tütün üretiminin %35 ini üreterek lider konumunu
sürdürdüğü, 4733 sayılı yasanın uygulanmaya başlanmasından bugüne Türkiye’de hem üretilen tütün
miktarı, üretim alanları ve üretici sayıları dikkate alındığında ana hatları ile yarıya yakın bir düşme olduğunu belirtmiştir.
Türkiye’nin Dünya’nın önde gelen tütün ihracatçısı
ülkelerinden biri iken, 1988 yılında başladığı ithalat
ile dünya tütün ticaretinde önemli alıcı ülkelerden biri
haline geldiği ve Türkiye’de sigara üretiminde kullanılan tütün miktarı 100- 110 bin ton civarında olduğu,
bu kullanımın yaklaşık %20 si yerli tütün olmakla
birlikte % 80 i ithal kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur.
Yaprak, özel sektörün tütün ihracat miktarının bazı
yıllar kamu ihracatından daha az gerçekleşmekle birlikte ortalama olarak 65 bin ton/yıl düzeyinde bulunduğu, buna karşılık kamu sektörünün yıllık tütün ihracatının ise ortalama olarak 49 bin ton civarında olduğu, tütün ihraç fiyatları son yıllarda döviz bazında
hayli yükselmiş olsa da üretici eline geçen reel fiyatlar
için aynı şeyi söylemek mümkün görülmediği, Tekel
hariç tutulduğunda Türkiye’den ihraç edilen tütünlerin
fiyatları son beş yılda döviz bazında %68 oranında
arttığı, bu artışın temel nedeninin ise TL/dolar paritesinde yaşanan gelişmeler ile enflasyon ve girdi fiyatlarındaki aşırı artışlardan etkilenen üretim maliyetlerinin
ters ilişkisi olduğunun söylenebileceğini belirtmiştir.

4733 SAYILI TÜTÜN YASASI SONRASI
TÜTÜN SEKTÖRÜNDE YAŞANAN
DEĞİŞİMLER VE TÜRKİYE’DE TÜTÜN
ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yaprak sunumunun başında, 4733 sayılı yasa ile 2002
yılından itibaren tütünde destekleme alımlarına son
verildiğini, üretici tütünlerinin alım satımında yazılı
sözleşme esası getirildiğini, sözleşmesiz veya sözleşme fazlası üretilen tütünlerin alım satımının satış merkezlerinde açık artırma yöntemiyle yapılmasının öngörüldüğünü, sözleşmeli üretim esasına göre üretilecek tütünlerin fiyatlarının alıcı ile satıcı arasında varılacak mutabakat çerçevesinde belirlenmesi de esas
alındığını, 1177 sayılı yasa ile TEKEL’e verilmiş
bulunan sektörel işlemlerin düzenlenmesi ve piyasanın denetim ve gözetimi yetkisinin de TAPDK’ya
geçtiğini ifade etmiştir.

Bunların yanında, 4733 sayılı yasada açık olarak yer
almasına rağmen yasanın yürürlüğe girdiği tarihten
buyana geçen sürede açık artırmalı satış merkezlerinin
kurulmadığı, sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen
tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin açık artırma ile satılması işlemlerinin
ise tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli
şartların oluşmaması nedeniyle Kataloga Dayalı Açık
Artırmalı Satış yöntemi ile pazarlanmaya çalışıldığı,
ancak yeterli alıcı talebi olmaması nedeniyle sistemin
sağlıklı işlemediğinin görüldüğünü ifade etmiştir.

Ardından, Dünyada 100’den fazla ülkede (daha çok
gelişmekte olan ülkelerde) çeşitli menşelerde tütün
tarımı yapıldığını, 2008 yılı verilerine göre; Dünya
tütün üretiminde %.36,57 pay ile Çin ilk sırada yer
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Tütün üretiminde yaşanan daralmanın başta sektörde
çalışanlar ve ihracat gelirleri olmak üzere, ülke ekonomisine bir dizi olumsuz etkide bulunacağı, firmaların son yıllarda büyük kaynaklarla finanse ederek
yaptırdıkları tütün işleme tesislerinin atıl kapasite
olarak kalabilme riskinin olduğu, hali hazırda özel
sektöre ait 11 tütün işleme tesisinden ikisinin atıl durumda ve çalışır haldeki işleme tesislerinin ise maksimum çalışma süresinin 3 ay gibi düşük bir seviyede
kaldığı, Diyarbakır ve İzmir’de bulunan tta’ya ait 2
adet işleme tesisinin de atıl halde beklediğinin altını
çizilmiştir.

Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı, Daire Başkanı),
Mesut AKDAMAR (TÜGEM, Bitkisel Üretim Daire
Başkanlığı, Şube Müdürü) ve Dilek DİLEKÇİ
SÖNMEZ (TÜGEM, Bitkisel Üretim Daire Başkanlığı, Mühendis) tarafından hazırlanmış ve Sayın Mesut
Akdamar tarafından sunulmuştur.

Yaprak sunumunda son olarak, TÜİK’in “Tarımsal
İşletmelerde Ücret Yapısı 2009” başlıklı anketinde,
sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadın işçilerde 641TL, erkek işçilerde 821TL olarak açıklandığını, bu rakamların, tütün üreticisinin ekonomik durumunu net olarak ifade etmediğini, ülkemiz tütün
sektöründe sigara satışından üretime destek verilmesi,
güçlü bir üretici örgütünün oluşturulabilmesi, deneme
üretimlerinin teşviki, ülkemizde makro bir tütün politikasının oluşturulması ve 4733 sayılı tütün yasasının
yeniden düzenlenmesi gerekliliğinin bulunduğunu,
yaşanan işsizliğin çözümü sürdürülebilir üretimde ve
göçe engel olacak kırsal istihdam politikalarında olduğunu ortaya koyarak sunumunu tamamlamıştır.

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN YETİŞTİREN
ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ
Mesut AKDAMAR sunumunun açılışında, tütüne
alternatif ürün yetiştiren üreticilerin desteklenmesinin
amacının, Tekel’in kapanması ile üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi, ayrıca, üretim fazlalığı olan ve
destekleme alımları nedeniyle bütçeye yük getiren
tütün yerine, kazanılan alanlarda üretim açığımız olan
ürünlerin yaygınlaştırılması olarak fade etmiştir. “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren
Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2008/71)” 31 Aralık 2008 tarih
ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu Tebliğ kapsamında Diyarbakır,
Batman, Mardin, Bitlis, Muş, Adıyaman, Trabzon,
Burdur ve Hatay illerinde tütüne alternatif ürünlerin
yetiştirilmesi uygulanmaya başladığı, 2009 yılı için
50.000 da alanda alternatif ürün yetiştirilmesi hedeflenmiş olup 40.359 da alanda tütün yerine alternatif
ürün yetiştirildiği, bu desteklemenin 2009, 2010 ve
2011 yıllarını kapsadığı, destek miktarının ise 2009
yılı için dekara 108 TL olup, 10.263 başvuru sahibine
yaklaşık 4,3 milyon TL destekleme ödemesinin yapıldığı, 2010 yılı için ise dekara 120 TL ödeneceği sayın
Akdamar tarafından ortaya konulmuştur.

2.OTURUM
Sempozyumun 2. oturumu, İzmir Çiftçi Örgütleri Güç
Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa
KAYMAKÇI başkanlığında başladı. İkinci oturumun
ilk sunumu, Tarım Bakanlığı’nı temsilen, “Tütüne
Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesi”
başlıklı bildiri ile Ümit Bayram KUTLU (TÜGEM,

Ardından, Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP)”
kapsamında “Alternatif Ürün Programı” dâhilinde
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tütün üretiminden vazgeçen üreticilere dekar başına
80 ABD doları ödenmiştir. Bu proje 2001 yılında başladığı, 2007 yılında ise sonlandırıldığı, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde; Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Bingöl, Hakkâri, Muş, Siirt, Malatya, Mardin ve Van olmak üzere toplam 11 ilde uygulandığı, projeye 6.841 üreticinin müracaat ettiği ve
yaklaşık 3.000 ha alanda tütün üretiminden vazgeçildiği, söz konusu üreticilere toplam 2.5 Milyon ABD
Doları ödeme yapıldığı ifade ediliştir.

TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRETİMİ;
TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayın Sorman sunumuna Yasa ile geçen 7 yıllık dönem irdelendiğinde sözleşmeli tütün satışının, pazarlama yönteminde bir hakimiyet kurduğunun görüldüğünü, alım-satım sistemindeki değişiklikler, devlet’in
tütün alımından çekilmesi ve sigara fabrikalarında
yaşanılan özelleştirmeler gibi köklü değişimlerin,
üretici sayısından üretim miktarına büyük değişiklikleri de beraberinde getirdiğini, öncelikle 600.000 ailenin üretimde aktif rol aldığı 1980’li yıllardan bugüne
gelindiğinde, üretici aile sayısının 80.000’e gerilediğini, 300 milyon kilo olan üretimin 90 milyon kiloya
düştüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, yeni Tütün Yasası’nın hayata geçmesi öncesindeki son yıl olan 2001
ürün yılında 477.000 olan ekici sayısının, sözleşmeli
tütün tarımının egemen olduğu yıllarda gittikçe azaldığını ve 2009 yılında % 83 azalarak 80.000’e indiğini
eklemiştir.

Üreticilerin % 80’inin hububat, % 15’inin baklagil ve
diğer ürünleri tercih ettikleri, en fazla başvurunun
6.158 üretici ile Adıyaman’da olduğunu, Hakkari,
Muş, Bingöl ve Van illerinden ise başvurunun olmağını ilave etmiştir.
Akdamar son olarak, karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerilerine yer vermiştir. Üreticilerin hala Devletin
tütünlerini alacağı beklentisi ile alternatif ürüne
yönelmedilerini, kota sahipleri ile üreticilerin farklı
kişilerden oluşabildiğini, Doğu ve G.Doğu’da tapu
kayıtlarının olmaması nedeniyle ÇKS’ye kayıt yapılamadığını, üreticilerin uzun yıllar tütün yetiştirmeleri
nedeniyle yetiştiriciliğini bilmedikleri ürünlere yönelmek istemediklerini, üreticilerin yetiştirecekleri
alternatif ürünleri pazarlama endişesi taşıdığını, özel
sektörün istediği kaliteli yeni çeşitlerin üretilmesi ve
tütün ithalatındaki kesintilerin sektörün gelişiminde
kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Sorman, tütün üreticisinin 2002 – 2009 yılları arasında
girdi maliyetlerindeki yükselişin, ürünün satış fiyatındaki yükselişin üzerinde olduğunu, 2002 yılında bir
kilogram tütünle 4 litre mazot alan bir çiftçinin 2009
yılında 3 litre alabilir duruma düştüğünü, tütün üreticisinin mazot alım gücünün bu sürede %17 azaldığını,
aynı durumun gübre içinde geçerli olduğunu, gübre de
alım gücünün %13 düştüğünü, açık arttırma tekniği ile
tütünlerin pazarlanmasının ise başarısız olduğunu
ifade etmiştir.
Tekel Sigara Fabrikalarının özelleştirilerek çokuluslu
firmaya satılması, üretici tütünlerinin devletin nam
hesabına satın alınmaması ve son olarak da Tekel
Yaprak Tütün İşletmelerinin kapatılarak işlerin ve
personelin tasfiye edilmesi ile Devletin tütün sektöründen tamamen çıktığını, devlet alımının güvencesi
ile kendini rahat hisseden tütün üreticisinin artık kendine yeni alternatifler bulmak zorunda olduğunu, üreticilerin örgütlenmesi, gelişmiş ülkelerde zorunlu bir
koşul olarak ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’de bu
yapı kurulamadığını belirtmiştir.

2. oturumun ikinci sunumu Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB)’u temsilen Manisa Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Şeyda SORMAN tarafından
“Türkiye’de Tütün Üretimi; Tütün Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bildiri ile yapılmıştır.

Ardından Sorman, bu bağlamda öncelikle daha önce
ihmal edilen örgütlenmenin güçlü bir şekilde tesis
edilmesi, Müdahil Kurum gibi regülatör görevini üstlenecek kuruluşlarla da üreticilerin üretimi sağlıklı bir
şekilde sürdürebilmeleri, Tekel’in (tta Yaprak Tütün
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Daire Başkanlığının) MÜDAHİL KURUM olarak
özerk bir yapıya kavuşturulmasının yasal zemininin
hazırlanması gerektiğini ifade ederek, üretici kooperatiflerinin veya örgütlenmenin zorunlu tutulmasının
yetmeyeceğini, Tütün Kurumunun ülke kotasını belirleyip açık attırmada üretilecek tütünün miktarını tespit
ettikten sonra Müdahil Kurum tarafından bu ürün
kotasının ekici bazında dağıtılmasını, açık arttırmada
alıcısı çıkmayan tütünleri gelecek senenin kotasından
düşerek Müdahil Kurumun satın almasını, alınan bu
tütünlerin bir sonraki sene piyasaya arz etmesinin
yerinde olacağını beyan etmiştir.

düzeyini sağlayan bir kuruluş haline getirilmesi, ile
mümkün olacağının düşünüldüğünü ifade ederek
sunumunu tamamlamıştır.
2. oturumun üçüncü sunumu Ege Tütün İhracatçıları
Birliği’ni temsilen Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Ali BOROVALI tarafından “Türkiye Tütün İhracatının Dünya Piyasalarında Rekabet Edebilirliği ve İhracatı Etkileyen Faktörler” başlıklı bildiri ile yapılmıştır.

Üretimin sürdürebilirliliğinin, üreticilerin refah düzeylerinin, alıcıların ürünü dış pazarda daha uygun pazarlayabilmelerinin, kurulacak bu kurumların etkin olması ile mümkün olacağı, bu durum çerçevesinde;
1. Kurulacak olan Tütün Satış Merkezlerinin aktif
olarak sisteme entegre edilmesi,
2. tta Yaprak Tütün Daire Başkanlığının, yapılacak
yasal düzenleme ve yapılanma ile Müdahil Kurum
adında küçük, fakat etkin bir yapı olarak tütün alımını yapabilecek hale getirilmesi,
3. TAPDK tarafından belirlenip, üreticilere dağıtılmak üzere Müdahil Kuruma devredilen ihracat, iç
tüketim ve emniyet stoku esas alınarak belirlenen
kota miktarının üreticilere dağıtılması,

TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATININ DÜNYA
PİYASALARINDA REKABET EDEBİLİRLİĞİ
VE İHRACATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER.

4. Alıcı firmaların sadece kayıtlı kotası bulunan üreticiler ile sözleşme yapmalarının sağlanması,

Sayın Borovalı, 1850 yılında Reji idaresi kurulduğunda üretici kendi tütününü kıyıp içmesin ve tütün ile
sigarayı reji idaresinden satın alsın diye tütün üretimi
ve ticaretinin çok sıkı şartlara bağlandığını, Reji idaresi 1925 yılında millileştirildikten sonra ise Tekel idaresinin üretim ve alım satım işlevlerini yönetmeye
başladığını ifade ederek sunumuna başlamıştır.

5. Alıcı firmalarla sözleşme yapamayan üreticilerin,
kota kapsamında ürettikleri tütünlerine Açık Arttırma ile TSM’de satış imkanının tanınması,
6. Piyasalarda faaliyet gösteren firmaların rekabetin
sınırlandırılmasına yönelik girişimlerinin engellenmesi ve rekabetçi bir yapının tesis edilmesi,

Ardından, 1972 ve 2002 yıllarının sektörde dönüşümün yaşandığı yıllar olduğunu, 1972 senesinde tütünde Asgari İhraç Fiyatı uygulamasına geçildiği, bu yıla
kadar piyasanın % 90’lık kısmını kapsayan yabancı
sigara üreticileri ve buradaki kollarının ortadan kalkarak bunun yerine yerli teşebbüsün bu işe başladığı,
2002 senesinde ise Tekel ve 1177 sayılı Yasa’nın
lağvedilerek 4733 sayılı Yasa’nın getirildiğini, ancak
kendilerinin yeni kanunun eksik çıktığı kanaatinde
olduklarını, Yasa çıkarılırken bu yasa ile ilgili görüşlerinin maalesef dikkate alınmadığını, burada kendile-

7. Tütün Satış Kooperatiflerinin sayıca fazla ya da
tütün üretiminin yoğun olduğu illerde Bölge Birliklerinin tesis edilmesi, bu Birliklerle irtibatı sağlayacak Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Merkez
Birliği’nin oluşturulması,
8. Üretici Birliklerinin zaman içerisinde yasal, mali
vb. hususlarda güçlendirilerek üreticinin tütün satış
merkezlerinde açık artırmalı satış yöntemiyle satamadığı tütünlerini belli bir bedelle satın alarak
hem bir garantör, hem de üreticilerine asgari gelir
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rına vesile olacağına inandıklarını söyleyerek sözlerini
bitirmiştir.

rinin en fazla eksiklik olarak gördüğü hususun
TAPDK bünyesinde sektör temsilcisinin bulunmaması
olduğu, bu nedenle bazı kararların eksik bacaklı olarak çıktığı ve düzenlemeler çıktıktan sonra eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını ortaya koymuştur.

3.Oturum
3. oturum Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği
Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan GÖKBUNAR
tarafından yönetilmiştir. Oturumun ilk sunumu, aynı
zamanda Sempozyum Sekretaryasından da sorumlu
Tütün Teknolojisi Mühendisi Fatih UZNAY tarafından “Mevzuat, Politika ve Uygulamalar Açısından
Avrupa Birliği Tütün Ortak Piyasa Düzeni” isimli
bildiri ile yapılmıştır.

Borovalı devamen, kendilerinin tütün tüccarı olarak
sipariş almak sureti ile çalıştıklarını, dış talebi ve ellerindeki miktara bakarak piyasaya iştirak ettiklerini,
sözleşme sistemi ile birlikte artık tamamen siparişlere
göre sözleşme imzaladıklarını, buradaki ana hususun
talep olduğunu, bu nedenle siz ne kadar üretirseniz
üretin eğer talep yok ise bu üretimin kıymetinin kalmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, kendilerinin stok
tutmadıklarını ve bu finansal yükün altından kalkamayacaklarını, bu nedenle denklemin bugünkü durumunda üretici örgütlülüğünün işe yarayacağını sanmadığını, sözleşme sistemi yüzünden üreticilerle ilgili her
türlü istatistikleri tutmaya başladıklarını ve ürün izlenebilirliği konusunda çalışmalar yaptıkların, ilaç kalıntısı gibi çalışmalarda tütünlerimizin dünyanın en
temiz tütünleri haline geldiğini, bu çalışmalarla
Ege’de ki üretimin 58- 60 milyon kg’ lara gerilediğini,
destekleme ve pazarlama gibi sorunlar olduğundan
açık arttırma sisteminin işlevsiz kaldığını, Ege’de
yaşanan tütünden uzaklaşmaya rağmen gene de üretici
açısından şayet talep olursa üretim rakamlarının arttırılabileceğini ifade etmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜTÜNDE ORTAK
TARIM POLİTİKALARI

İhracatçılar olarak son yıllarda bir prim almadıklarını,
çok sağlıklı bir ürünün ticaretini yapmadıklarının bilincinde olmakla beraber, ülkemiz tütün sektörünün
yılda 750 milyon dolar gelir sağlayarak 300.000 aileyi
direkt etkilediğini, kendi tütün ticaretlerinin %100
Türk olduğunu, tütün ihraç etmek için herhangi bir
şey ithal etmediklerini, sektör eleştirilirken bunun
dozunun biraz düşük tutulması gerektiğini, sadece
istatistikler düşüyor diye ülkemizde sigara tüketimi
düşüyor sözlerine biraz ihtiyatla yaklaşılmasının yerinde olacağını, çünkü ciddi bir kaçak tütün artışı ve
buna hazırlığın şu anda mevcut olduğunu, ayrıca ülkemiz ihracatçısının şu an dünya ölçeğinde sahip olduğu işleme tesisleri ve donanımlı iş gücünün olduğunu, bu tesislerin önemli bir kısmının yılın büyük bir
bölümünü atıl halde geçirdiğini, kendilerinin ihracatçı
olarak dışardan tütün getirip tesislerinde işlemek ve
ihraç etmek istediklerini, bunun hem üretim hem de
çalışanlar açısından daha fazla katma değer yaratmala-

Tütün Teknolojisi Mühendisi Fatih UZNAY yaptığı
sunumda, ülke olarak katılım müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği’nde yürürlükteki Tütün Ortak
Piyasa Düzeninin (TOPD), kuruluşundan günümüze
kadar olan sürecindeki mevzuat, politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Uznay, Tütün Ortak Piyasa Düzeni (TOPD), ilk olarak
21 Nisan 1970 tarih ve 727/70 (EEC) sayılı Konsey
tüzüğü ile düzenlendiğini, TOPD ile Topluluk çapında
ortak bir tütün politikası oluşturularak tütün üretiminin fakir tarımsal arazilerin bulunduğu bölgelere kaydırılmasının, üreticilere makul bir gelir düzeyi sağlanmasının, üretimin ithalatın azalmasına yardımcı
olacak şekilde piyasa tarafından talep edilen çeşitlere
yönlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, bu amaçların gerçekleştirilmesi için sözleşme esasına dayanan
bir üretim sistemi, hedef ve müdahale fiyat sistemi,
prim ödemesi ve ihracat geri ödemesine dayanan
kompleks bir sistem geliştirildiğini ifade etmiştir.
18
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Ardından, TOPD’nin 1970 yılında kurulmasından
1992 yılında yapılan ilk reforma kadar olan gelişmeleri ele almış olup, söz konusu 22 yıllık süreçte, üretimin 140 milyon kg’dan 438 milyon kg’ya çıktığını,
ancak söz konusu miktarın yalnızca %29’unun piyasa
tarafından talep edilen çeşitlerden oluştuğunu, üretimin yükselmesi ve müdahale alımları ile beraber prim
ödemelerinde yüksek rakamlara ulaşıldığını, tütünün
hektar bazında en fazla prim desteğini alan ürün haline gelerek üretici gelirlerinin %80’ini primlerin oluşturduğunu, alım garantisinin mevcudiyetinin de üreticilerin kilo başına prim alabilmek için tütünün kalitesine bakmadan sorumsuzca üretim yapmasına sebebiyet verdiğini aktarmıştır.

cağını, 2010 yılından itibaren ise bu ödemenin yarısının kesilerek Kırsal Kalkınma tedbirlerine aktarılacağını, 2013 yılından itibaren ise tamamen kesileceğini,
böylelikle piyasanın tamamen liberalleşmesinin hedeflendiğini aktarmıştır.
Ardından, reformun geçiş dönemi olan 2006-2009
yılları değerlendirdiğinde ise, AB’de oryantal tütün
üretiminin %60 oranında azaldığını, buna mukabil
alım fiyatlarının %100 oranında arttığını, primsiz rekabet edilemediğinin ve tütünün alternatifinin olmadığının görüldüğünü, sektörde işsizliğinn baş gösterdiğini, işlemelerin bazılarının kapandığını bazılarının ise
kapasite altı çalıştığını, ithalatın arttığını ve talebi
olmayan tütünlerin üretiminin bittiğini söylemiştir.

Bu yüzden 1992 yılında bir reform yapılarak; diğer
bazı önlemlerin yanında esasen müdahale alımlarının
ve ihracat desteklemelerinin kaldırıldığını, Topluluk
tütün üretimine sınırlama (kota) getirildiğini, prim
sisteminin ise daha sıkı kurallara tabi kılınarak, primlerin her çeşit için tek tip hale getirildiği ve doğrudan
üreticiye ödeme yapılmasının benimsendiğini, ancak
bu tedbirlerinde Topluluk üretiminin 350 milyon kilograma sabitlemekten başka bir işe yaramadığını,
üretici gelirlerinin %80 oranında prime olan bağlılığının sürdüğünü, üretilen tütünlerin %80’inin halen
piyasa tarafından talep edilmeyen ve kalitesi düşük
tütünlerden oluştuğunu, dolayısı ile ithalata olan %80
oranındaki bağımlılığın da sürdüğünü ifade ederek,
son olarak yapılan 2003 yılı Ortak Tarım Politikası
reformu ile bu tablonun değiştirilmeye çalıştığını ifade
etmiştir.

Komisyonun değerlendirmelerinin ise; sektörün rekabet yeteneğinin arttığı, sürdürülebilir ve piyasanın yön
verdiği bir üretim biçiminin oluştuğu, üretici gelirinde
stabilizasyon sağlanamadığı, istihdam sıkıntısı oluştuğu ve mevzuat sadeleşmesi istendiği noktada olmadığı
şeklinde olduğunu eklemiştir.

Uznay, 2003 yılı reformuna bağlı olarak TOPD’de
2004 yılında yapılan reformun en önemli özelliğinin;
2006 yılından itibaren primin üretimle olan bağının
kopartılarak, tütün arzını garanti etmek için ekicilere
verilen üretim bazında desteğin bundan böyle
varolmayacağını, prim ödemelerinin kademeli olarak
kaldırılarak 2013 yılında sıfırlanacağını, bu süre içinde çiftlik danışma hizmetleri ve kırsal kalkınma tedbirleri yoluyla tütün üretiminden ayrılmak isteyen
üreticilere destek olunacağını ifade etmiştir. Buna
göre, 2006 - 2009 yılları arasında tütün üreticilerine
tütün üretmesi için prim ödemesi yapılmayacağını, bu
süreç içerisinde tütün üreticilerine tütün üretsin ya da
üretmesin 2000-2002 yılları arasında aldığı primlerin
ortalaması alınarak (2002-2005 yılları arasında kotası
bulunmak şartı ile) kendisine sabit bir ödeme yapıla-

Geleceğe dair beklentileri ise; reformun ertelenmesi
taleplerine rağmen Komisyon’dan geri adım beklenmediği, Yunanistan’da üretimdeki azalmanın süreceği,
istihdamdaki kaybın devam edeceği, kırsal kalkınma
fonlarının tütün üreten bölgelere daha fazla kaydırılması için tütüncü üye devletlerden Komisyona olan
baskının artacağı ve Bulgaristan ile Makedonya’da
stabilitenin devamı olarak sıralanabileceği şeklinde
özetlemiştir.
Uznay, AB TOPD’de ki durumu ortaya koyduktan
sonra AB’deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin durumunu değerlendirmiştir. Buna göre tütün ve tütün
mamulleri mevzuatı açısından Türkiyenin AB’ye
uyumlu olduğunun söylenebileceği, piyasa işleyişinde
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talığının ülkemizde epidemi yaratmış olması nedeniyle ülkesel düzeyde yürütülen projeler sonucu, Türk
tütününün özelliği ve tüketimi göz önüne alınarak
tütün tarımının yapıldığı Ege, Karadeniz, Marmara ve
Doğu-Güneydoğu bölgelerine adapte olabilecek, yüksek verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, üstün
kaliteli tütün çeşitlerinin ıslah yöntemleriyle elde
edilmesi ve bu çeşitlerin bölgelerinde üretime alınmasının amaçlandığını, bu konuda çeşitli araştırıcılar
tarafından yapılan çalışmalarda kombinasyon, diallel
analiz, anter kültürü ve saf hat seleksiyonu gibi ıslah
yöntemlerinin uygulanarak üstünlük gösterenlerin
seçimi yoluna gidildiği, bu araştırmalar sonucunda
çok sayıda çeşitin tescil ediliği, değişik üretim bölgeleri için bir çok tütün çeşidinin ortaya çıktığı ve halen
ülkemizde maviküfe dayanıklı veya populasyon niteliğinde 40’ın üzerinde çeşit ve ekotiple üretim yapıldığı, sayın Peksüslü tarafından ifade edilmiştir.

paralellik oluşmaya başladığı, AB’de azalan Yunan
menşelerindeki üretimin Türkiye’de giderek arttığı,
Türkiye’de üretici örgütlenmesinin son derece yetersiz
olduğu, üretici sayısında azalma ve yaşlanma ile ihraç
fiyatının rekabet edebilirliği konusunun ise Türkiye’nin önemli sorunları olduğunu söyleyerek sunumunu noktalamıştır.
3. Oturumun ikinci bildirisi ise; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Ali Peksüslü, Tütün Teknolojisi Mühendisi İsmail Yılmaz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulundan Doç. Dr.
Necdet Çamaş ve Tütün Teknolojisi Mühendisi Dursun Kurt tarafından birlikte hazırlanan “Türkiye Tütünlerinin Genetik Kaynakları ve Sektörde Kullanımı”
isimli bildiri olup, sunumu Dr. Ali Peksüslü tarafından
yapılmıştır.

Peksüslü, ülkemizde üretimi yapılan tütünlerin renklerinin, açık sarıdan koyu kırmızıya kadar değişmekte
olduğunu, yaprak boyutlarının ise 3- 4 cm gibi küçük
veya 30-40 cm gibi büyük olabildiğini, yaprak dokusu
bakımından incelendiğinde ise; çok inceden kalın ve
etliye kadar değişebildiğini, Habitus, yaprak formu,
çiçek rengi ve sümbüle durumu gibi değişik morfolojik özellikler bakımından önemli farklar gösterdiğini
belirterek, özellikle yurdumuza has çeşitlerin üretim
bölgeleri, özellikleri ve yayılımı ile genetik tütün kaynaklarımızın korunabilmesinin üzerinde durulması
gereken önemli noktalar olduğunun alını çizerek sunumunu tamamlamıştır.

TÜRKİYE TÜTÜNLERİ
GENETİK KAYNAKLARI
VE SEKTÖRDE KULLANIMI
Peksüslü, Türkiye’de üretilen tütünlerin; yetiştirildikleri bölgelere göre ekolojik etkenler ve çeşitli karakteristikler nedeni ile farklı özellikler göstermelerinden
dolayı 4 üretim bölgesine ayrıldığını ifade ederek
sözlerine başladı. Türkiye’nin tütün menşelerinin iklim ve tarım bölgelerine uyumlu olarak; Ege, Marmara-Trakya, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu
olmak üzere dört bölgede toplandığı, orijin bakımından aynı bölge içinde yetişen ve büyük farklara sahip
olan tiplerin görüldüğü, Dünyada oryantal tip tütün
üreten ülkeler arasında gerek kalite değerleri ve gerekse üretim ve dış satım miktarları yönünden Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı, 1962 yılında maviküf has-

3. Oturumun üçüncü sunumu ise, “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Ulusal Tü20
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tün Kontrol Programı ve Eylem Planı (2008-2012)
Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar” isimli bildiri
ile Tütün Teknolojisi Mühendisi Mustafa Seydioğulları
tarafından yapılmıştır

uygulamalarını zaafa uğratacak ve zayıf düşürecek
gayretlerinin yoğunlaştığı bir sürecin yaşandığını, bu
süreçte ülke tütüncülüğünün dinamikleri ile tütün
kontrolünün ilke ve esaslarını kendi şartlarımızı dikkate alarak dengeli bir şekilde hayata geçirmenin hedeflenmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
Seydioğulları bu kapsamda, Türkiye’de tütün üretimine
alternatif ürün ve ekonomik faaliyetler bağlamında
planlananların nasıl olması, kimler tarafından ve nasıl
yapılması gerektiği konusu önem taşıdığını, ayrıca,
geçmişten günümüze sektörde olup bitenlerin bilinmesi
ve sektör bileşenlerinin durum ve gayretlerinin önceden
kestirilmesini de önem arz ettiğini ortaya koymuştur.
TEKEL ve ülke tütüncülüğü konusunda ortaya çıkan
bugünkü tablonun, 1980’lerden itibaren adım adım
uygulanan küreselleşme ve özelleştirme politikalarının
planlanan bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu bağlamda, çokuluslu sigara şirketlerinin,
TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi ve yaprak
tütün biriminin kapatılmasıyla Türkiye’de hedefledikleri yapısal dönüşümü gerçekleştirip piyasalarda
mutlak hâkimiyetlerini ilan ettikleri, son 4 yıldır
100.000 tonu aşamayan Türkiye tütün üretiminin, iç
tüketim ve dış satım miktarları dikkate alındığında
toplam ihtiyacın altında seyrettiği, rakamlar, tütün
kontrolü açısından bir problem olmadığını ortaya koymakla birlikte, “Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar” alt başlığının amaç, hedef, strateji ve aktiviteleri
kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca tütün üreticileri ve işçileri adına yapılması gerekenlerin yetersiz
olduğu, sayın Seydioğulları tarafından belirtilen diğer
hususlar arasındadır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN
KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI
VE EYLEM PLANI (2008-2012) TÜTÜN
ÜRETİMİ VE ALTERNATİF POLİTİKALAR
Seydioğulları, bugüne değin 168 ülkenin imzalayarak
taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile
bu Sözleşme hükümleri esas alınarak Türkiye için
hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem
Planının uygulama sonuçlarının, önümüzdeki yıllarda
daha net olarak görmek mümkün olacağını ifade ederek sözlerine başladı. Ardından, söz konusu Sözleşme
daha ortada bile değilken bazı devletleri tütün kontrolü konusunu ekonomik ve sağlık boyutlarıyla birlikte
doğru analiz ederek ülkelerinin ve toplumlarının geleceğini koruma ve yönlendirme amaçlı gerekli tedbir
ve kararları adlılarını, bu ülkelerden bir kısmının
önemli tütün üreticisi ya da tütün ürünleri üreticisi
ülkeler olduğunun bilindiğini, tütün kontrolü kavramı
ve stratejilerinin, Türkiye açısından farklı yorumlar
yapılabilecek ve farklı yönlere çekilebilecek riskler
taşıdığını, nitekim TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi ve yaprak tütün biriminin kapatılması sonrasında tütün ve tütün ürünleri piyasalarını tamamen ele
geçiren çokuluslu sigara şirketlerinin tütün kontrolü

Seydioğulları ayrıca, ülke ekonomisi ve toplum
sağlığı açısından stratejik önem taşıyan tütüncülük
sektöründe, “TEKEL’in yasalara uyan ve uygulayan
örnek kamu kuruluşu niteliğiyle, tütün üreticisinden
işçisine, hatta tütün ürünleri tüketicisine kadar tüm
kesimler için gerekli olduğunu” düşündüğünü,
oluşan/oluşturulan tabloya bakıldığında, “TEKEL’in
yüzde 5-10 payla dahi olsa tütün ve tütün ürünleri
piyasasındaki mevcudiyetinin, bugün yaşanan piyasa
şartlarının olumsuzluklarını ortadan kaldıracağı gibi
tütün kontrolü uygulamalarına da olumlu katkı
sağlayacağına” inandığını ifade etmiştir.
TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi ve yaprak
tütün biriminin kapatılması sonrasında tütün üreticile21
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itibaren başlayan özelleştirme politikaları ve özellikle
70’li yıllarda hızla artan sigara kaçakçılığından elde
edilen rantın sözde devlet bütçesine alınabilmesi için
başlatılan politikalar ve gece yarısı operasyonları ile
alınan kararlar sonucu 2001yılında Tekelin özelleştirme kapsamına alınması, 2002 yılında 1177 sayılı
yasanın kaldırılarak yerine getirilen 4733 sayılı yasa
ve onun getirdiği sözleşmeli üretim ile 2008 yılında
Tekel sigara fabrikalarının özelleştirilmesi sonrasında
2001 yılına kadar 600 bin tütün üreticisi aile ile 200
milyon kilo civarındaki tütün üretimimiz 2009 mahsulünde 80 bin üretici aile ve 70-80 milyon kiloya kadar
gerilemiştir. 2010 mahsulü üretimi ise ülkemizde de
faaliyet gösteren çokuluslu sigara üreticisi firmaların
bir kısmının Ege bölgesinde %40, Karadeniz bölgesinde %60’a varan ciddi anlamda sipariş kesmeleri
sonucu ekici sayısı ve üretimde ciddi bir düşüş olacağını söylemiştir. Son 30 yıldır alınan kararların ve
uygulamalarının, ülke ve toplum çıkarlarına ne kadar
ters ve yanlış olduğu gelinen nokta itibarıyla bugün
daha net olarak görülmektedir. 1984 yılında sigara
ithalatına ilişkin Karar, 3 haziran 1986 tarihinde 1177
sayılı Kanunun 38 inci maddesini yani -Tütünde Devlet Tekel’i vardır- cümlesini yürürlükten kaldıran
3291 sayılı Kanun ve 2 Mayıs 1991 tarihinde
“TEKEL katılımı olmaksızın” yabancılara tütün mamulleri üretme ve ithal etme izni veren 1755 sayılı
Karar, 2001 yılında TEKEL’in Özelleştirme kapsamına alınması Türk Tütüncülüğünün gerilemesinde ve
bugünlere gelmesinde önemli kilometre taşlarıdır olduğunu ve 2002 yılında 4733 sayılı kanun ile kamu
tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası
Düzenleme Kurumu (TAPDK) kurulduğunu, Tütün ve
tütün mamullerinin Türkiye’de üretimine, iç ve dış
alım ve satımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen
4733 sayılı yasa ile , “1177 sayılı Tütün ve Tütün
Tekeli Kanunu” ve “196 Sayılı Ekici Tütünleri Satış
Piyasalarının Desteklenmesine Dair Kanun” da yürürlükten kaldırıldığını, 1177 sayılı yasa ile TEKEL’e
verilmiş bulunan sektörel işlemlerin denetim ve düzenleme yetkisi de TAPDK ya geçtiğini, başta ABD
ve AB olmak üzere gelişmiş Batı ülkeleri, kendi topraklarında üretilen tütünler için tütün bedelini de aşan
oranlarda ekonomik destek sağlarken, yeni yasa ile
ülkemizde tütüne desteğin kaldırıldığını ve Türk tütüncüsünün kendi kaderiyle baş başa bırakıldığını
ifade etmiştir.

rinin ve tütün işçilerinin “ülkede son sigara söndürülünceye kadar” hak ve çıkarlarının korunması gerektiğine inandığını, ortaya çıkan bilançonun ise ülke
ekonomisi, toplum sağlığı ve geleceği gözetilerek
yeniden değerlendirilmesinin zaruret haline geldiğini
ısrarla ifade ettiğini, TKÇS’nin ilke ve hükümleri esas
alınarak hazırlanan UTKP ve Eylem Planı kapsamında
yer alan stratejileri ve aktiviteleri belirlenen amaç ve
hedefler doğrultusunda 2012 yılına kadar gerçekleştirmiş bir Türkiye’nin, aynı zamanda ekonomik ve
sosyal gelişmişlik göstergelerinin de yükseleceğini
kestirmenin zor olmadığını, bunun için yürürlüğe konulan düzenlemelerin başarıya ulaşmasında görev ve
sorumluluk yüklenen kamu kurum ve kuruluşlarının
üzerine düşeni etkin ve doğru bir şekilde ifa etmesinin, aynı zamanda toplumsal desteğin de sürekli ve
yaygın bir şekilde sağlanması gerektiğini, bu meyanda, tütün üretiminden vazgeçen veya vazgeçirilen
üreticilerle, üretim azalması sonucunda sektörden
uzaklaşan veya işsiz kalan tütünün işlenme aşamalarında çalışan işçilerin hak ve çıkarlarının korunması
ve teslim edilmesi önem kazandığını belirterek sunumunu tamamlamıştır.

Bildirilerin sunumu ile soru/cevap kısmının bitmesinin ardından, “Tekel’in Özelleştirilmesinin Türkiye
Tütün Sektörüne Etkileri’ konulu panel başlamış
olup, panelin moderatörlüğü Dünya Gazetesi Tarım
Yazarı Ali Ekber YILDIRIM tarafından yapılmıştır.
Panele TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa TÜRKEL, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA,
İzmir Çiftçi Örgütleri Güç Birliği Platformu Dönem
Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI ve Tütün
Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oktay
ÇELİK konuşmacı olarak katılmışlardır.
Panelin açılış konuşmasını yapan Tütün Eksperleri
Derneği Başkanı Oktay Çelik; 80’li yılların başından
22
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nımındaki artışın Özellikle doğu ve güneydoğuda bu
sene üretimi yapılacak olan tütünlerin yetişmesi ile
2010 yılı ortalarından itibaren hızla artacağı düşündüğünü belirtmiştir. Türkiye’de her şeye rağmen tütüncülüğün, tarım ve sanayi sektöründe önemli bir istihdam alanı olmaya devam etmekte olduğunu, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu, Ege, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde tütün tarımı ile uğraşan 70-80 bin
üretici aileye ek olarak, tütün ve tütün mamulleri sektöründe toplam 15.000 kişi çalıştığını, Tütün piyasasında özel sektör firmaları faaliyette olup tütün ihracatımızın 2009 yılı sonu itibarıyla 97 bin183 ton karşılığında 480 milyon 231 bin 989 dolar olarak gerçekleştiğini, Tütün mamulleri piyasasında 6 şirket üretim
yaptığını, 2008 yılı sonu itibarıyla üretilen 135,04
milyar adet sigaranın 25,6 milyar adeti ihraç edilerek
karşılığında 229 milyon dolar gelir elde edildiğini,
Yurtiçinde 107,8 milyar adet sigara satışı gerçekleştiğini ve tütün mamullerinin satışından elde edilen vergi
geliri ise 11 milyar TL’yi bulduğunu, 2010 yılında ise
yapılan zamlar neticesinde 15 milyar TL’yi aşması
beklendiğini bildirmiştir.
Çelik, konuşmasını ”Türkiye hala “sosyal hukuk devleti” ise, on binlerce insanın geçimini sağladığı tütün
sektörüne ve bu sektör çalışanlarının sesine kulak
verilmelidir. Onların mağduriyetini azaltacak tedbir ve
tasarruflar konusunda gereği yapılmalıdır. Tüm sorumluları sektöre sahip çıkmak için ortak akıl geliştirmeye davet ediyorum” sözleri ile bitirmiştir.

29 Aralık 2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün
Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ile ithal edilen tütünlerin bir kilogramı
üzerinden 3 dolar, bir paket sigaradan 40 sent olarak
alınan Tütün Fonu, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
her türlü tütün mamulünün ithalatında kaldırılırken,
“homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütünler”de de kaldırıldığını, bu gün için Amerikan Blend
harmanlarda kullanmak üzere ithal ettiği tütününün
yaklaşık %25’ini oluşturan “homojenize tütün veya
yeniden tertip edilmiş tütünler” in bu yıldan başlayarak harmanlarda daha çok kullanılmaya başlanacağını,
dolayısı ile daha çok ithal edileceğini söylemek için
kahin olmaya gerek olmadığını belirten Çelik, tütün
fonunu kaldırmaya yönelik düzenlemeyi eleştirmiştir.
Tekel işçilerinin düştüğü hazin tablonun özel sektör
çalışanları içinde kaçınılmaz olacağını, Sigaraya yapılan son zamlardan sonra ülkemizde özellikle kıyılmış
tütün ve kaçak sigara kullanımı miktarında ciddi artışlar gözlendiğini söyleyen Çelik, Kıyılmış tütün kulla-

Panelin ikinci konuşmacısı olarak söz alan, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Dr. Gökhan
Günaydın, Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık olarak 30
yılda 28 milyon kişi arttığı, yani ortalama yıllık nüfus
artışımızın %1,6 civarında olduğu, üretim ve tarımdan
konuşuluyorsa bu toprakların insanlarını mümkünse,
ve iktisaden doğru ise, bu topraklardan yetişen ürünlerle doyuracak, giydirecek ve donatacak tarımsal
üretimin planlanması gerektiği, bu planlamanın bu
dinamik nüfus yapısı ile birlikte yapılması gerektiği,
küçüklere olduğu kadar büyüklere de masalların hep
söylendiği ama mühendisler ve aydınlar olarak rakamlarla konuşmak zorunda olduklarını ifade ederek konuşmasına başlamıştır.
Günaydın, sözlerinin devamında, tarım sektörümüzle
ilgili zikredilen üç temel rakamı tartışmak istediğini,
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birincisinin Türkiye’nin son 7- 8 yılda Tarımsal Gayri
safi milli hasılasının 20 milyar dolardan 57 milyar
dolara çıktığı, ikincisinin Türk köylüsünün kişi başına
düşen milli gelirinin 1000 Dolardan 3000 Dolara çıktığı, üçüncüsünün ise Türkiye’nin tarımsal dış ticarette
20 milyar dolar hedefini aşmış net ihracatçı bir ülke
söylemi olduğunu belirterek, öncelikle bilimsel olarak
yıllar için bir karşılaştırma yapılacaksa, bir yılın rakamlarının sabit alınarak değerlendirme yapılması
gerektiğini, çünkü enflasyon, kur gibi birden çok etmenin yıllara göre değişiklik gösterdiğini, Türkiye’nin
krizin vurduğu yıl olan 2001 yılında tarımsal GSMH
8,6 milyar lira olduğunu, 2009 yılında ise bu rakamın
9 milyar lira olduğunu, dolayısı ile kriz yılı 2001 ile
2009 yılları arasında çok fazla bir değişim olmadığını
ifade etmiştir. Ardından, 2008 yılında 6,4 milyar dolar
tarımsal hammadde ithalatı yapıldığını, aynı yıl tarımsal ürün ihracatımızın ise 4,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, kişi başına düşen milli gelir rakamları
açısından bırakınız uzak yerlere gitmeyi İzmir’in köylerinde son beş on yılda satın alma gücünün 3 kat
arttığı bir çiftçinin bulunamayacağını eklemiştir.

kaybettiklerini ortaya koyan Günaydın, tarım sektöründe hızlı bir yabancılaşmanın olduğunu, Tütün Yasası ve getirdiklerinin bizim yararımıza olmadığını,
girdiğimiz borç sarmalının bir sonucu olduğunu, çözümün ise bağımsız Türkiye ile mümkün olduğunu
söyleyerek konuşmasını tamamlamıştır.

Panelde söz alan Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı
Mustafa Türkel ise, KİT’ lerde ki istihdamın yükünün
sorumlusunun kendileri değil, siyasetçilerin olduğunu,
ulusal işletmelerin kapatılarak üretmeyen, dışa bağımlı
hale gelen ülkenin nasıl Büyük Türkiye haline geleceğini, kendilerinin özelleştirme politikalarındaki sat
kurtul mantığına, buralardan gelecek paralarla bütçe
açıklarının kapatılmasına, özelleştirmenin yağmaya ve
talana dönüştürülmesine karşı olduklarını, özel sektöre
karşı olmadıklarını, işlerini ve ekmeklerini korumak
için tepki koyduklarını, tepkilerini yanlış giden bir
şeyler var olduğu için koyduklarını, tütüncü çocuklarını artık ne kadar para verilirse verilsin bir daha bu
ziraate dönmeyeceklerini, Tekel sigara sektörünün
önemli bir kısmına hakimken istihdama dayalı ve
sigara fabrikalarının kapanmasını engelleyecek farklı
özelleştirme politikalarının denenebileceğini, Tekel
işçisinin, Tütün Eksperleri Derneğinin ve Türkiye
Ziraat Odaları Birliğinin sektörle ilgili olarak çok
defalar bir araya geldiğini ve sektöre sahip çıkma
mücadelesini verdiğini ifade etmiştir.

Günaydın, 300 bin tonlardan 75- 80 bin tonlara düşen
tütün üretiminin, 450 bin üreticiden 100 binlere inen
tütün üreticisi sayısının, üretim ve istihdam açısından
gerileme olduğunu, toplumumuzda genel kanaatin
Tekelin aldığı tütünleri yaktığı ve tarımsal ürünlere
ödenen desteklemelerin ise kara bir delik oluşturduğu
yönünde olduğunu ifade ederek, Türkiye bütçesinden
ortalama yılda en fazla 5,8 milyar lira tarımsal destekleme yapıldığını, bu rakamın GSMH’nın yaklaşık
%0,5’i ve 20 milyon insana verilen para olduğunu,
bütçenin %2 sini dahi oluşturmadığını, bu tarımsal
desteğin her tarafının irrasyonel olsa ne olacağını belirtmiştir.
Tekelin özelleştirilen ve 292 milyon dolara satılan içki
fabrikalarının bir yıl sonra Amerikalı Teksas Pasifik’e
890 milyon dolara tekrar satıldığını, fabrikaların bir
kısmının kapandığını, sektörün yabancılaştığını ve
işçilerin atıl hale getirildiğini, Türkiye’nin daha az mı
içki içtiğini, yoksa ithalatın mı körüklendiğini sorarak,
Tekel sigara fabrikaları özelleştirilirken söylenenlerden birini de sektörde monopolü kırmak olduğunu,
TEKEL monopol ise BAT’ın da monopol olduğunu,
Tekel’in satılan altı sigara fabrikasından beşinin kapandığını, tütün üreticilerinin üretemez duruma geldiğini, Tekel çalışanlarının ise 4-C statüsünde haklarını

Sonraki konuşmacı olan Tarım Ekonomisi Derneği
Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya ise; özelleştirmelerin karı, istihdamı ve verimliliği arttırdığı şeklinde
yıllardır bir yalan anlatıldığını, Tekelin sigara fabrikaları satılmadan önce 6 adet sigara fabrikası olduğunu,
birde özel firmanın fabrikası ile bu sayının toplam 7
adet olduğunu, şimdi ise bu fabrikalardan 6 tanesinin
kapandığını, kriz içinde bulunan dünyada özeleştirilen
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rı denetime almak zorundadırlar. Küreselleşme veya
emperyal ekonomik politikaların 3. Dünya ülkelerinin
tarımını çökertme çabası içinde olduklarını, bu politikaların özelleştirme, sınırsız serbest ticaret ve yerelleştirmenin öne çıkarılması şeklinde geliştiğini, tarımsal kırmızı et, buğday, yağlı tohumlu bitkiler üretiminde Türkiye’de gerileme oluştuğunu, Türkiye’nin
tohumluk, damızlık hayvan, ilaç, gübre girdileri açısından tam bağımlı hale geldiğini, ziraat alanındaki bir
kısım akademisyenlerin bilimsel taşeronluğa başladığını, başka ülke fonları ile yapılan araştırmalarla onların denetimine girmenin düşündürücü olduğunu belirtmiştir.

kurumların çoğunun SEK te olduğu gibi kapatıldığını,
piyasaya kökten tekelcilik anlayışının hakim olduğu
ve amacın bütün dünyada monopol yaratmak olduğunu belirtmiştir. On yılda tarımsal üreticinin reel gelirinin %50 azaldığını, Tekel işçilerinin bizlere tekellerle
ezilenler arasında bir sömürü ilişkisinin olduğunu,
başı açık ile kapalı olan arasında bir sorun olmadığını
gösterdiklerini, uluslar arası tekellerin Çinli üretici ile
Türk üreticisini birbirine kırdırdığını, şirketler arasında ise bir rekabet olmadığını ifade etmiştir.
Ardından, yasal düzenlemelere bakıldığında kökten
tekelciliği gördüklerini, tütün yasasının 6. maddesinin
sigara fabrikası kurmak için tam ve yeni teknoloji
makine, tek vardiyada 2 milyar adet üretim ve yurt
çapında genel dağıtım istediğini, şu anda sigara üretimine girmek isteyenler bu işe giremezler ise bunun
kökten tekelcilik olduğunu, bunun yasal bir tahakküm
olduğunu, Türkiye’de yeni tohum yasası ile köylünün
tohumunu satamadığını, bu yasaların özgürlükçü olmadığını, sigara sektöründe hem Türkiye’de hem de
dünyada bir rekabetin söz konusu olmadığını, kökten
tekelciliğe karşı çözümün Tekelin yeniden kamulaştırılması olduğunu, Tütün Yasası’nın yırtılıp atılması
gerektiğini, bu yasada işçiye köylüye Türk tütününe
yer olmadığını, ABD’de tütün üreticilerinin fabrika
kurabildiklerini ancak Türkiye’de neden kuramadıklarını, tütün fonunn bir parça Türk tütününü koruduğunu, şimdi bunu kaldırmak içinde bir taahhütün olduğunu, üreticimizin ise çok sessiz ve örgütsüz olduğunu, TZOB’a Tekel özelleştirmesinde ne yaptıklarının,
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda ne
düşündüklerinin sorulması gerektiğini, çünkü TZOB’un
bunlara direnmesi gerektiğini söyleyen Özkaya, bu
sözlerle konuşmasını bitirmiştir.

Kaymakçı, uluslararası tekeller ve merkez ülkelerce
teşkil edilen politikaların Tekel’de yaşanan duruma
neden olduğunu, tarımsal politikaların ülke çıkarlarına
uygun olması gerektiğini, 35 kuruş ile 80 kuruş arasında süt fiyatı dalgalanıyor ise bunun nedeninin AB
ülkeleri elinde birikmiş süt tozu dağları olduğunu,
Reji idaresinin 1925 yılında millileştirilmesine rağmen gelinen noktanı yeniden Tekelin bitirilme noktası
olduğunu ifade ederek sözlerini noktalamıştır.
Konukların sormuş oldukları soruların panelistler
tarafından cevaplandırıldığı bölümden sonra, Tekel’in
özelleştirilmesinin Türk Tütüncülüğünü olumsuz yönde etkilediği, bu olumsuzluğun giderilmesi için tta
Yaprak Tütün Dairesi Başkanlığının mutlaka Müdahil
Kurum özelliği ile piyasada yer alması gerektiği; Türk
Tütüncülüğünün geleceği için tütün sektörü bileşeni
olan tüm sorumluların bundan böyle ortak akıl üretmesi gerektiği vurgusu ile sempozyum sona ermiştir.
Tütün Eksperleri Derneği olarak ülkemizde ilk defa
tütün konulu Uluslararası Sempozyumun düzenlenmesinde kişisel ve kurumsal olarak emeği geçen herkese
ve her kuruma teşekkürlerimizi sunarız.

Özkaya’nın ardından konuşan İzmir Çiftçi Örgütleri
Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise; İzmir Çiftçi Örgütleri Güç Birliği
Platformunun çeşitli tarımsal örgütler arasında bir
eşgüdüm sağlamak ve çiftçi sorunlarını aktarmak
amacı ile kurulduğunu, ilçe bazında tarım masaları
kurarak çalıştıklarını, ürünleri kaynağından tüketiciye
ulaştırmak için satış birimleri kurma çalışmalarının
olduğunu ifade ederek konuşmasına başlamıştır.
Ardından, Türkiye tarımındaki sorunları dünyadan
soyutlamadan değerlendirilmemek gerektiğini, 1970 –
1980’li yıllardan sonra tarımsal ürünlerde biriken
stokların eritebilmesi için merkez ülkeler yeni pazarla25
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açısından sakıncalar içermektedir. Sigara içmek insanlar
için aynı zamanda psikolojik bir eylemdir. Dolayısıyla daha
zararlı olan katkılı tip sigaralar yerine kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan üretilmiş doğal sigaraların tüketilmesi
sağlık açısından daha az sakıncalar ortaya koymaktadır.

KİMYASAL KATKI
MADDELERİ VE
TARIM İLAÇLARI
KULLANILMADAN ŞARK
TİPİ TÜTÜNLER İLE
DOĞAL SİGARA
ÜRETİMİNİN İNSAN
SAĞLIĞI AÇISINDAN
ÖNEMİ*

Anahtar Kelimeler: Organik Tütün, Doğal Sigara, Katkı
Maddesi, İnsan Sağlığı.
The Importance to Generate of Manufacturing of
Natural Cigarettes by Oriental Tobacco without Using
Chemicals and Pesticides in Terms of Human Health
Abstract: Cigarette manufacturers to consider the
preferences of people who smoke products replicated by.
As related, consumer have greater access to mass. The
manufacturing techniques of American blend type
cigarettes which containing chemical additives, enable
processed in various ways to produce smoke are corrected.
In this type of leaf tobacco production techniques with the
use of various artificial chemical additives are gravy. Phase
of tobacco is smoke, tobacco by use of artificial chemical
additives rich, to provide more satisfaction. But, in this case
is contained in tobacco smoke, only substances such as tar
and nicotine do not stay up with its chemical additives,
smokers are also breathing in through the chemicals. In the
process of tobacco farming and during the storage of
harvested tobacco leaves which not used pesticised, of these
manufactured cigarettes consumed in terms of the smokers’
health is thought to be important. Been proven to be
effective artificial cancerogenic additives are harmful for
human beings. At the same time, smoking is an action for
the people, psychological. Therefore, the smokers have
smoked the cigarettes which produce by natural tobacco
without chemicals, instead of the cigarettes manufactured
by using the more harmful chemical additives.

Hasan Selçuk Oral
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Özet: Sigara üreticileri, sigara içen insanların tercihlerini
göz önüne alarak ürün yelpazelerini genişletmişler ve daha
büyük tüketici kitlesine ulaşmışlardır. Amerikan blend tipi
katkılı sigara üretim teknikleri, değişik şekillerde işlenmiş
ve içimleri düzeltilmiş sigaralar üretmeye imkan vermektedir. Bu tip üretim tekniğinde yaprak tütünler çeşitli yapay
kimyasal katkı maddeleri kullanılarak soslandırılmaktadır.
Yapay kimyasal katkı maddeleri kullanılmak suretiyle tütün
zenginleştirildiğinden, sigara içilirken oluşan duman faz
içiciye daha fazla doyum sağlamaktadır. Ancak bu durumda
sigara içicisi yalnızca tütünün içerdiği katran ve nikotin gibi
maddeleri bünyesine almakla kalmamakta, kimyasal katkı
maddelerini de solunum yoluyla bünyesine almaktadır.
Tütün tarımı sürecinde ve hasat edilmiş tütün yapraklarının
depolanması aşamasında tarım ilacı kullanılmamasının,
bunlardan üretilen sigaraları tüketen tiryakilerin sağlığı
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Kanserojen
etkisi olduğu kanıtlanan yapay katkı maddeleri insan sağlığı
*

Key Words: Organic Tobacco, Natural Cigarettes,
Artificial Gravy, Human Health.

Giriş
Türkiye’de bugüne kadar alınmış hukuksal önlemlere
ve sigara karşıtı kampanyalara rağmen sigara tüketiminde önemli sayılabilecek bir azalma olmamıştır.
Türkiye’de 1998 yılında 123 milyar adet olan yıllık
sigara üretimi, 2007 yılında 125,9 milyar adet olmuştur (Anonim, 2009). Sigara içilmesi kısıtlanan ya da
yasaklanan yerlerde tüketim genellikle görülmemekle
birlikte insanlar sigara içmeye devam etmektedir.
4207 sayılı yasa ile yasaklayıcı yasal düzenlemeler

E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt 24, Sayı 2, 149-155
(Journal of Agricultural Faculty of Uludag University)
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ri olduğu bilinmektedir. Sigarayı deneyen her dört
kişiden üçü bağımlı olmaktadır (Özge, 2008). Temininin kolay, kullanımının yasal olması ve esrar, eroin,
kokain, alkol gibi madde bağımlılıkları için geçiş
maddesi olması nedeniyle sigara bağımlılığı en sık
görülen ve en önemli madde bağımlılığı tipidir (Doğan, 1998).

olmasına ve insanların ekonomik olarak sıkıntıya girmeleri sonucu harcamalarını kısmaları sigaraya ayrılan parayı azaltmış olmasına rağmen sigara alışkanlığından vazgeçilememektedir. (Balcıoğlu, 2008). Son
elli yıllık dönem itibariyle, sigara sanayindeki ve tütün
teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak sigara tüketimi dünya genelinde bir artış göstermiş, bunun yanı
sıra reklamlar ile daha çok insana ulaşılması ve çok
uluslu şirketlerin pazarlama ve dağıtım konusunda
yeni teknikler ortaya koyması ile kimyasal katkılı
blend sigaralar yaygınlaşmış ve yerli sigaraların yerini
almıştır (Özkul ve ark., 2008). Blend sigara harmanlan
Virjinya, Burley, Maryland ve şark tipi tütünlerden
oluşturulmaktadır. Genellikle Virjinya tütünlerinin
harmana katılma oranı, diğer tütün tiplerinin toplam
miktarından daha yüksek olmaktadır. Şark tipi tütünlerin oranı ise en düşüktür ve harmanlara kaliteyi yükseltmek amacıyla katılmaktadır. Ayrıca, kalitenin
yükseltilmesi ve içim zevkinin sağlanması için harmana giren düşük kaliteli tütünlere soslar (cassing) ve
salçalar (flavouring) gibi katkı maddeleri de ilave
edilmektedir (Sarıoğlu, 1999).

Sigara kullanımı dünyadaki önlenebilir ölümlerin tek
başına en büyük nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü,
tütüne bağlı hastalıkların her yıl alkol, kokain, eroin,
intihar, cinayet, trafik kazaları, yangın ve AIDS’ten
meydana gelen ölümlerin toplamından daha fazla
ölüme yol açtığını belirtmektedir (WHO, 2000). Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre günümüzde 15
yaş üstü yaklaşık 1 milyar 500 milyon kişi sigara içmektedir. Çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta ve büyük kısmını erkek nüfus oluşturmaktadır
(Kaufman ve ark., 2000).
Bilir (2007), sigaranın akciğer kanserlerinin %85’ine
neden olduğunun, ağız, boğaz, yemek borusu, gırtlak,
mesane, rahim, pankreas, böbrek vb kanserlerinin
meydana gelmesinde rol oynadığının ortaya konduğunu ifade etmektedir.

1800’lerin sonundan 1960’lara kadar geçen süre, sigara içmenin moda olduğu ve zararları konusunda fazla
görüş bildirilmediği ve yayılışının hiçbir engelle karşılaşmadığı bir dönemdir. Ancak Amerika'da Sağlık
Bakanlığı tarafından 1964 yılında yayınlanan 1164
sayfalık tütün ve sağlık konulu Surgeon General'in
raporu, tütünün ve sigaranın geleceğine ilişkin yeni bir
sürecin başlangıcı olmuş ve bilimsel verilere dayalı
sonuçların yayınlanması ilgi uyandırmıştır. (Özkul ve
ark., 2008). Günümüzde, sigaranın sağlık üzerindeki
etkileri onkoloji ünitelerinde araştırılmaya devam
edilmektedir. ABD’de bulunan California Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada; 1960’lardan sonra
teknolojinin gelişmesi ile sigaraların da “geliştiği”
ancak modern (katran oranı azaltılmış, filtreli) sigaraların taşıdıkları kanser riskinin, 1960’ların sigaralarına
nazaran, çok daha yüksek olduğu ifade edilmektedir
(Wechsler ve ark., 1998).

Gelişmiş Batı ülkelerinde 1960’lı yıllarda başlatılan
bilinçlendirme kampanyaları sonucunda sigara içme
oranları erişkinler arasında belirgin oranda azalmıştır
(Wechsler ve ark., 1998). Buna mukabil yurdumuzda
sigara tüketimi artmaktadır (Özkul, 2008).
Yurdumuzda sigaranın zararları konusunda insanlar
genel olarak bilgi sahibi olmalarına rağmen eğitim
düzeyi ile ilişkilendirildiğinde sigara içme alışkanlığının çok az bir oranda değiştiği gözlemlenmektedir.
Ondokuzmayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek
Okulu öğrencilerinin sigara kullanımı diğer bireylere
göre daha düşük bulunmuştur (Altay ve ark, 2007).
Buna mukabil Denizli il merkezinde yaşayan erişkinlerin sigara içme özellikleri üzerine yapılan bir araştırmada eğitim düzeyi arttıkça sigara içme alışkanlıklarının kadınlarda arttığı erkeklerde ise istatistiksel bir
değişiklik görülmediği belirlenmiştir (Başer ve ark,
2007). Sigara içen insanların yarıdan fazlası (% 65.6)
sigarayı bırakmak istemektedir (Mayda ve ark., 2007).

Sigara içmek, nedenleri açısından önemli bir
psikososyal sorundur. (Warren ve ark., 2000; Ceylan
ve ark., 2005). Sigara bağımlılığı bilişsel, davranışsal
ve fizyolojik belirtileri içeren bir psikiyatrik bozukluk
olarak tanımlanmıştır (Köroğlu, 1994). Bununla birlikte katkılı sigaraların sağlık üzerinde olumsuz etkile-

Harran Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, öğrencilerin sigaranın zararları, olumsuzlukları, pasif
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sigara içimiyle ilgili bilgilerinin yeterli seviyede olduğu; sigara içmeyenlerdeyse bu bilgi düzeylerinin daha
yüksek olduğu ancak, sigaranın zararları konusunda
belli oranda bilgi sahibi olmalarına rağmen, sigaranın
neden olduğu hastalıklar konusunda akciğer kanseri
hariç, yeterli seviyede bilgili olmadıkları gözlenmiştir.
Bununla birlikte sigaranın neden olduğu hastalıklar
hakkında öğrencilerin bilgisiz olmaları ve sigara içenlerin çoğunun sigarayı bırakmayı düşünmemesi, öğrencilerin genel anlamda sigara ve etkileri konusunda
bilgisiz olduğunu düşündürmüştür (Ceylan ve ark.,
2005).

Amerikan blend olarak tanımlanan tipte üretilen katkı
maddeli sigaraların duman fazlarında bulunan zararlı
maddeler kullanılan katkı maddelerinin cins ve miktarlarına bağlı olarak daha fazla çeşitlilik göstermekte
ve insan sağlığı üzerinde daha zararlı etkiler yapmaktadır. Bununla birlikte sigara endüstrisinde çalışan
bilim insanları gelişen tütün teknolojilerinden yararlanarak tütün yaprağının kimyasal yapısında doğal olarak yer alan nikotin ve zifir oranlarını azaltmayı başarmışlardır. ABD de zifir miktarı 1954 yılında 38
mg/adet iken 1978 yılında 16 mg/adet’e düşürülmüştür. 1981 yılında itibaren de 14 mg/adet’in altına indirilmiştir. Nikotin miktarı 1954 yılında 2.3 mg/adet
iken 1978 yılında 1.3 mg/adet’e düşürülmüştür. 1981
yılından itibaren sigara başına nikotin miktarı 1 mg’ın
altına indirilmiştir. Ancak düşük zifir ve nikotinli
sigaralara tat ve koku vermek amacıyla eklenmekte
olan çeşitli yapay kimyasalların sağlığa zararlı etkileri
vardır. Bu etki kimyasalların yandıklarında kanserojen
bileşikler ortaya çıkarmasıyla oluşmaktadır. ABD’de
üretim yapan sigara firmalarından Amerikan Blend
sigaralarda kullandıkları katkı maddelerini açıklamaları istenmiş, ancak imalatçılar bir liste vermekle birlikte her marka için kullandıkları spesifik katkı maddelerini ticari sır olduğu gerekçesi ile açıklamamışlardır (Almaç ve ark., 1986).

Tütünler, bir yılı bulan üretim ve iki yıla yakın süren
fermantasyon evreleri ile depolama süreleri içerisinde;
hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadele ilaçları ile
ilaçlanmaktadır. Tarımsal mücadelede kullanılan bu
ilaçların kalıntıları insan sağlığını ve içim kalitesini
olumsuz etkilemektedir (Erdoğan ve ark., 1988).
Yanma ile Oluşan Sigara Dumanının İnsan
Sağlığına Etkileri
Sigaranın zararı, içerdiği kimyasal katkı maddelerinin
yanı sıra tütünün bünyesindeki zifir ve nikotinden
kaynaklanmaktadır. Sigaradan alınan zifir ve nikotin
çekilen nefes sayısına, nefes süresinin uzunluğuna,
nefes hacmine, sigaranın içilen miktarına, sigara cins
ve markasına göre değişmektedir (Özkan, 2003).

Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu
hafif (light) olarak tanımlanan sigaralardır. Amerikan
blend katkılı sigaralara oranla daha az katkı maddesi
içeren ve daha az tütün kullanılarak üretilen bu tip
sigaralarda göreceli olarak daha az miktarda kanserojen madde vardır. Böyle olmakla birlikte; light sigaralar diğer Ameriken Blend katkılı sigaralara göre daha
güvenli değildirler. Düşük katran ve nikotinli sigara
içenlerin sigaraya bağlı hastalıklara yakalanma ve
bunlardan ölme riski aynıdır. İçiciler kansere yol açan
ve bağımlılık yapan nikotine aynı oranda maruz kalırlar (Kozlowski ve Pillitteri, 2001).

Sigaranın içimi esnasında yanmasından oluşan duman
içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler insan sağlığına
zararlı etkiler yapmaktadırlar. Dumanın bileşiminde
yer alan ve sağlığa zararlı olan maddeler; yarı uçucu
bileşikleri, uçucu olmayan bileşikleri kapsayan partikül faz ve organik uçucu bileşiklerle karbon monoksiti
kapsayan gaz faz içerisinde toplanmaktadır.
Partikül fazdaki başlıca zararlı maddeler nikotin ve
diğer pridin türevleri, polinüklear aromatik hidrokarbonlar, nitrozaminler, heteropolisiklik bileşikler,
polisiklik aromatik hidrokarbonlar, laktonlar, fenolik
bileşikler, tarım ilacı kalıntıları, ağır metaller ve radyoaktif elementlerdir (Almaç ve ark., 1986).

Zararlı Maddelerin Azaltılması ve Doğal
Sigaranın Önemi
Tütün endüstrisinde dumandaki sağlığa zararlı maddeleri azaltmak amacıyla bazı teknolojik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemleri; tütünlerin tarla dönemindeki ziraat yöntemlerinden başlayarak son ürün

Gaz fazda bulunan zararlı maddeler ise karbonmonoksit, hidrojen sülfür, azot oksitler, hidrojen siyanür
ve aldehitledir.
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aşamasına kadar olan süreç itibariyle başlıca şu gruplarda toplayabiliriz:

ral Ticaret Kurumu (FTC) tarafından geliştirilen sigara dumanı ölçüm makineleri kullanılmaktadır. Ancak,
makineler tarafından ölçülen zararlı miktarı ile insanların gerçekte maruz kaldığı miktar arasında nikotin
bakımından 5, katran bakımından 11 kat fark bulunduğu tespit edilmiştir (Kozlowski ve Pillitteri, 2001).

 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanarak tütün yaprağının özelliklerinin değiştirilmesi,
 Doldurma kapasitesinin artırılması, reconstitüe
tütün kullanılması, şişirilmiş (expanded) tütün kullanılması ya da tütün damarlarının kullanılması suretiyle bir adet sigara içerisindeki tütün miktarının
azaltılması,

Kimyasal katkı maddesi içeren sigaraların kalıntıları
arasında pestisidler, mineral gübreler, fümigantlar ve
fabrikasyon sırasında işlem ajanları gösterilmiştir
(Karlıkaya, 2003). Bunlara örnek olarak; lindrin,
aldrin, organik fosforlu pestisidler, dithiocarbamatlı
pestisidler, azotlu, fosforlu, potasyumlu mineral gübreler, metil bromid gibi fümigantlar ile septisol, etil
stearat, sodyum benzoat, propilen ve dietilen glikol
gibi işlem ajanları gösterilebilir (Şuben, 1989). Tütün
endüstrisi içerisinde fabrikadaki üretim aşamasında
yaprak tütünlerin üzerine çeşitli amaçlar için püskürtülmekte olan kimyasal katkı maddeleri sigaranın
insan sağlığı üzerindeki zararını ağırlaştırmaktadır.

 Fiziksel özelliklerin şartlandırılarak değiştirilmesi
ya da yanma tuzları gibi katkı maddeleri eklenmesi
yoluyla yanma koşullarının değiştirilmesi,
 Filtre materyallerinin, filtre tiplerinin geliştirilmesi
ya da filtrelere de bazı katkı maddeleri eklenmesi
ile filtre etkinliğinin artırılması,
 Sigara kağıdının hava geçirgenliğinin (perforasyon) ve filtre ventilasyonunun artırılmasıyla duman fazın yoğunluğunun düşürülmesi
Sigara içimi esnasında duman faza geçen zararlı maddelerin azaltılma çalışmaları yukarıda görüleceği gibi
tütün yaprakları üzerinde yapılmaktadır. Sigara üretimi sürecinde kullanılan kimyasal katkı maddeleri
gündeme getirilmemektedir. Yapay kimyasal katkı
maddelerinin en hafifinin dahi insan bünyesi üzerinde
olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Literatür taramasında, sigara endüstrisinde, daha az zararlı kimyasal
madde arayışı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Buna karşılık, Amerikan Blend tipi sigaraların kanserojen etkisinin Maltepe ya da Samsun
gibi doğal harmanlardan oluşan sigaralara göre daha
fazla olduğu belirlenmiştir (Sarıçam, 2005).

Tütünde ya da üretildiği alanda ilaç, gübre veya katkı
maddesi kullanılmamış tütünlerden sigara imal edilmesi ve bunların organik sigara adı altında tüketicilere
sunulması 2005 yılında o zamanki adıyla Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanmış, ancak
sigaranın organik olmasının tütünün zararlarını ortadan kaldırmadığı uzmanlarca belirtilmiştir (Anonim,
2005). Özelleştirme programı çerçevesinde Tekel’in
sigara fabrikalarının özel sektöre satılması bu projenin
hayata geçirilmesine engel olmuştur.
Sonuç
Sigara pek çok içici için psikolojik bir argümandır.
Sigara içen kişilerin büyük çoğunluğu sigaranın üretim süreci ve içerdiği maddeler hakkında bilgi sahibi
değildirler. Bu durumun farkında olan sigara üreticileri ürünlerini farklı adlar altında çeşitlendirerek piyasaya sürmekte ve pazarlarını genişletmeye çalışmaktadırlar. Light, hafif, düşük katranlı, aromalı, meyve
aromalı, mentollü, çikolata aromalı, gibi sigaraların
tamamı sağlığa zararlıdır ve bağımlılık yapmaktadır.

Daha az kimyasal katkı maddeli ve düşük zifirli, düşük nikotinli ‘light’ diye tabir edilen sigaraların insan
sağlığına zararları açısından diğerlerinden farklı olmadığı görülmüştür (Kozlowski ve Pillitteri, 2001).
Bu sigaralarda kullanılan kimyasal katkı maddeleri de
yandıkları zaman kanserojen madde oluşturmaktadırlar. Burada yalnızca zifir ve nikotinin miktarlarını baz
alarak bir değerlendirme yapmanın yanı sıra diğer
duman bileşenlerinin ve bunlar içerisinde özellikle
karbonmonoksit miktarının dikkate alınması gerekir.
Bu tip sigaralar günlük sigara tüketimini, sigara başına
duman çekim sayısını ve akciğerlere çekilen duman
hacmini arttırmaktadır. Sigaraların regular, light veya
ultra light olarak sınıflandırılmasında Amerikan Fede-

İnsan sağlığı göz önüne alınarak; üretimin herhangi
bir aşamasında kimyasal madde kullanılmadan tütün
yetiştirilmesi teşvik edilmeli, tütünde organik tarım
metotları uygulanmalı, elde edilmiş ilk madde tütünle30
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Karlıkaya, C., 2003. Sigara Ana ve Yan Duman İçerikleri.
Sunum. Tütün Eksperleri Derneği, www.ssuk.org.tr/
ppt/celal_karlikaya.pps.

rin depolanmaları ve bakımları aşamalarında zararlı
mücadelesi, kalıntı bırakacak zirai ilaçlar ile yapılmamalı ve bu şekilde elde edilmiş olan tütünlerden
katkısız, doğal sigaralar üretilebilmelidir. Bu tip sigaraların reklam, pazarlama ve dağıtım yolu ile sigara
içen bireyler arasında yaygınlaşması sağlanmalıdır.
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Doğal olarak nitelendirilen katkısız sigaraların insan
sağlığına kimyasal katkılı sigaralar kadar zarar vermediği anlaşılmıştır. İnsanoğlunun asırlardır devam
eden sigara içme tutkusu alınan tüm önlemlere rağmen bir süre daha devam edecek gibi görünmektedir.
İnsanların tamamen sigaradan vazgeçecekleri zamana
kadar psikolojik ve ekonomik bir ihtiyacı karşılamak
adına şark tipi tütünlerden üretilmiş katkısız doğal
sigaraların yapımına devam edilmelidir. Bu şekilde
sigaradan kaynaklanan zararları en aza indirmek
mümkün olabilir.

Köroğlu, E., 1994. Amerikan Psikiyatri Birliği, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 4. Baskı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
Kozlowski L.T., and JL. Pillitteri, 2001. Beliefs about “Light”
and “Ultra Light” cigarettes and eVorts to change those
beliefs: an overview of early eVorts and published
research. Tobacco Control, 10l (I): 12–16.
Kozlowski L.T., and R.J. O’Connor, 2002. Cigarette filter
ventilation is a defective design because of misleading
taste, bigger puffs, and blocked vents. Tobacco Control,
11(I): 40–50.

Kaynaklar
Almaç, R., I. Harman ve G. Makul, 1986. Tütün ve Sağlık
İlişkileri. Sağlığa Daha Az Zararlı Sigara Üretimi. Tekel
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yayın No:16.

Mayda, A.S., N. Tufan and S. Baştaş, 2007. Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve
İçme Sıklıkları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5):
364-370.

Altay, B. ve A. Çetin, 2007. Ondokuzmayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara İçme
Sıklığı ve Sigara İçmeyi Etkileyen Faktörler. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 24(2): 52-61.

Özge, C., 2008. Yeşilay Dergisi Aralık Sayısı, s.34.

Anonim, 2005. Hürriyet Gazetesi, Hürarsiv.hürriyet.com.tr/
haber.aspx?viewid=623818-64 k:

Özkan, M., 2003. Light Sigara- Zararsız Sigara. Türk Toraks
Derneği
Paneli.
www.toraks.org.tr/sub/sigarasiz/
Light_sigara_Metin_Ozkan.pdf.

Anonim, 2006. Türk Toraks Derneği, Tütün ve Sağlık Çalışma
Grubu
Sunumu,
http://www.toraks.org.tr/
tutun_kontrolu_pdf /Tutun_sorunu_halk.ppt.

Özkul, İ., 2008. Türkiye’de Tütün Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 2. Ulusal İktisat Kongresi.
DEÜ İktisat Bölümü İzmir.

Balcıoğlu, İ., 2008. Yeşilay Dergisi Aralık Sayısı, s.14.

Sarıçam, M., 2005. Sigara Piyasası. Tütün Eksperleri Derneği
Bülteni, No: 69, İzmir.

Başer, S., M. Hacıoğlu, F. Evyapan, S. Özkurt, G. Kıter ve M.
Zencir, 2007. Denizli İl Merkezinde Yaşayan Erişkinlerin
Sigara İçme Özellikleri. Toraks Dergisi, 8(3):179 184.

Sarıoğlu, M., 1999. Türk Tütünleri. Tekel İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yayın No: 61.

Bilir, N., 2007. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Broşür No: 1.

Sezer, R.E., 2007. Türkiye’de Tütün Kontrolü ve Halk Sağlığı.
Pamukkale
Ü.
Kongre
Sunumu.halksagligi.
pamukkale.edu.tr/.../Türkiye'de%20tütün%20kontrolu%
20ve%20 halk%20sağlığı.

Ceylan, E., M. Yanık ve M. Gencer, 2005. Harran Üniversitesine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Sigaraya Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Türk Toraks Dergisi, 6(2):
144-150.

Warren, C.W., L. Riley, and S. Asma, 2000. Tobacco Use by
Youth: A Surveillance Report from The Global Youth
Tobacco Survey Project. Bulletin of World Health Organ., 78: 868-876.

Doğan, Y.B. ve H.N. Dilbaz, 1998. Bağımlılık Kavram ve
Anlayışı, Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı, Ankara. 1. Baskı 1998; s. 1-8.

Wechsler H, N.A. Rigotti, J. Gledhill-Hoyt and H. Lee, 1998.
Increased Levels of Cigarette Use Among Collage
Students: A Cause for National Concern. JAMA, 280:
1673-8.

Erdoğan, K.C. ve S. Demir, 1988. Sigaralarımızda
Dithiocarbamate ve Organik Klorlu Pestisit Kalıntı Miktarları. Tekel Enstitüleri Yayınları, No: 26, İstanbul.

31

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ
öğretmenini unutmamış. "...Hocam elleriniz dert görmesin
Beni sigara içerken yakaladığınız iyi ki o tokadı atmışsınız.
O gün bugün sigara içmiyorum..."
Murat BAŞESGİOĞLU; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sigarayı 2005 yılında ilginç bir yaklaşımla bırakmayı başarmış. “…Sigarayı bırakmak için birçok yöntem öneriyorlar. Ama, bence esas iş beyinde bitiyor. Beyninizin hazır olması gerekiyor. Beyniniz hazır olmadığı sürece sigarayı bırakmak mümkün değil. Ben bir Moğolistan
gezisi sırasında, Türkiye’deki meşgalelerden uzakta, beynimi 2-3 gün hazırlama imkânı buldum... Moskova ile Moğolistan arasında yaklaşık 7 saatlik uçuş mesafesi var. 3,5
saat de Türkiye’ye. Bir kere 10,5 saat otomatikman sigara
içmiyorsunuz. İşte bunları düşünürken, ‘Ben bu sigarayı
bırakırım’ deyip o anda üzerimdeki paketleri, çakmağı
Moğolistan’da çöpe attım. Çok şükür, 3-3,5 aydır da içmiyorum. Yeni hayatımdan çok memnunum…”

Mustafa SEYDİOĞULLARI
Tütün Eksperi
msseydi@hotmail.com

Sigarayı bırakma öyküleri…

Namık Kemal ZEYBEK; eski Kültür Bakanı ve Demokrat Partinin yeni Genel Başkanının öyküsü baba ya da öğretmen tokadı ile olmasa da korku sayesinde küçük yaşta
gerçekleşir. “…Sanırım dokuz yaşımdayken, şeytana uydum
ve kendime de sigara ve kibrit almaya başladım. Birkaç ay
sonra da bakkalımız durum anladı. Babaanneme anlattığına uzaktan tanık oldum. Ara sıra bana bakarak konuşuyorlardı. Çok korktum. Babamın beni nasıl döveceğiyle ilgili
acıklı düşünceler içinde geçen bir karanlıklar gün ve gece...
Sabah yemeğini hazırlarken asıl kara haber annemden
geldi: ‘Oğlum Bakkal Hasan Abi senin kendine sigara aldığını söylemiş. Babaannen de ‘Kemalettin öyle şey yapmaz,
ben istiyordum’ demiş. Bunu sana anlatmamı istedi...’ Ah
benim değerli babaannem, keşke babama söyleseydin de,
istediği gibi dövseydi... Birkaç gün babaannemin yüzüne
bakamadım ve hayatım boyunca bu yüzden de sigaradan
nefret ettim…”

Geçen yazımızda, M. Kemal ATATÜRK, M. Celal BAYAR,
M. İsmet İNÖNÜ, Kenan EVREN, Turgut ÖZAL, Süleyman
DEMİREL, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY, Devlet
BAHÇELİ, Altemur KILIÇ, Fidel CASTRO, Aziz NESİN,
Aydın BOYSAN, Salah BİRSEL, Cenk KORAY, Mustafa
TAŞAR ve Yul BRYNNER gibi devlet adamı, siyasetçi,
sanatçı, yazar ve gazeteci kimlikleriyle yakından tanıdığımız
şahsiyetlerin, tüttürmekten nasıl kurtulduklarını sohbet konusu etmiştik. Bu yazımızda da çoğumuzun yakından tanıdığı
insanların bırakma öykülerini nakletmeye devam edeceğiz
Deniz BAYKAL; 1961’den 13 Ocak 1974’e kadar günde
ortalama bir paket sigara içtiğini belirten siyasetçinin bırakma öyküsü şöyle: “…1961’de meslek edinip para kazanmaya
başlayınca sigara içmeyi kendimde hak gördüm. Maltepe
içiyordum. 1973’te seçim kampanyası yürütüyordum. Çok
geziyorum, çok konuşuyorum. Ama sürekli öksürüyor, yoruluyor, nefes almakta zorlanıyordum. Yakıştıramadım, kendimden nefret etmeye başlamıştım… Meclis’te Milli Eğitim
Bakanı olan Necdet UĞUR’a rastladım. ‘Gel odada birer
kahve içelim’ diyerek ECEVİT’in odasına çıktık. Kahveleri
söyledik, sigaraları yaktık. Ben uzun uzun sigaranın zararlarını anlattım. Bir taraftan da sigara içiyoruz. Sonra Necdet
UĞUR da sigaranın zararları üzerine uzun bir söylev verdi.
Ben, `Yahu biz bu kadar aciz miyiz, zavallı mıyız? Bırakalım’
dedim. Necdet Bey onayladı. Ancak ben yine de 1 yıl sınır
koydum. Gün 13 Ocak’tı...20 gün sonra da hükümeti kurduk.
Maliye Bakanı oldum. Gencim, ekonomi ile ilgili bilgim
sınırlı. Çok çalışıyorum. Bu dönemde sigaraya çok ihtiyaç
duydum, sık sık aklıma geldi. 13 Ocak 1974’den beri sigara
içmiyorum…”

Orhan GENCEBAY, arabesk tarzı müziği sevenlerin
“Orhan Baba” sı sigarayı bırakmasını 2005 yılında şöyle
anlatır: “...Sigarayı bırakalı 24 sene oldu. Yaklaşık 16 sene
boyunca günde 1,5 paket içtim. Kalp ritmimi bozduğu için
doktorumun da tavsiyesiyle ama kendi kararımla bıraktım.
Önceleri azaltmaya çalıştım ancak olmadı, tek çözüm bir
anda kaldırıp atmaktı. Zaten önemli olan önce karar vermek. Ben sigarayı bırakmamı şöyle açıklıyorum: Gönlümü
kilitledim, anahtarını denize attım...”
Johan CRUYFF; “sarı fare” lakaplı Hollanda futbolunun
efsane ismi futbol oynadığı yıllarda maçlarda devre araları
dâhil günde iki paket sigara içmiş. Ancak, kalp ameliyatı
olduktan sonra bu alışkanlığı bırakmak zorunda kalmış.
Hatta, göğsünde yumuşatıp birkaç defa saydırdığı sigara
paketine voleyi patlatan görüntülerle sigara karşıtı filmlerde
bile rol almış.

Kemal KILIÇDAROĞLU; CHP Genel Başkanı bürokrasiden siyasete atılanlardan. Sıkıntılı anlarda ve dönemlerde
sigaraya sarılanlara örnek olabilecek bir bırakma öyküsü
var. “…Refahyol Hükümeti döneminde SSK Genel Müdürlüğü görevinden alındığım gün sigarayı bırakmaya karar
verdim. Güçlü olmam lazımdı, yargıya başvuracaktım.
Ondan sonra da hiç sigara içmedim, bıraktım. Bana öyle
bir katkısı oldu o olayın. Bazen günde 1 paket içerdim,
bazen 3-4 tane. Evde sigara içmezdim…”

Wayne Mc LAREN; Marlboro sigarasının reklamını yapan
beş kovboydan dördünün ölüm nedeninin sigara tüketiminden kaynaklanan akciğer kanseri olduğu biliniyor. Bu kovboylardan en ünlüsü ve 1975 yılından itibaren sert kovboy
imajıyla Marlboro reklamlarında boy gösteren LAREN,
ölmeden önce şu cümleleri sarf eder: “…Sigara öldürüyor.
Ben bunun yaşayan örneğiyim…”

Yaşar OKUYAN; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sigarayı bırakma konusunda kendisine yardımcı olan
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Erol GÜNAYDIN; 1933 doğumlu sanatçının 1998 yılında
sigarayla vedalaşma öyküsü ibret verici. “…17 yaşında başlayıp 60 yaşına kadar sigara içtim. Günde 1,5 paket içiyordum. Sonra sarma sigara içmeye başladım. 60 yaşıma gelince doktor birdenbire amfizem (kronik akciğer hastalığı) olduğumu söyledi. Vücudumun oksijeninin azaldığını belirtti. O
gün sigarayı bıraktım. 7 yıldır içmiyorum. O kadar güzel bir
sabır geliyor ki insana... Eşim de kanser oldu bıraktı. Şu an
çevremde hiç içen yok. Evimde de içilmesini yasakladım. Bir
müddet kilo aldım ama sonra verdim…”

KİTAP

Güler SABANCI; 31 yıl boyunca sigara içtikten sonra Şubat
2004’te bırakmış. Tespih çekerek ve plastik sigara kullanarak bu alışkanlığından kurtulmaya çalışmış. O dönemde
Arjantin ve Brezilya’ya 12 saatlik uzun yolculuklar yapan
SABANCI, hiç sigara içmediği bu yolculukları hayal etmeye
başlamış. Sürekli Arjantin’den Japonya’ya uçtuğunu düşünmüş ve böylece sigarayı aklından çıkarmayı başarmış.
Reha MUHTAR; son yıllarda “sigara yasağı” nı hararetle
savunan yazar, bırakma öyküsünü 16/07/2009 tarihli yazısında anlatmış. “…İlk sigaramı 1975 yılının güneşli bir
Mayıs gününde tüttürmüştüm. 30 yıl bazen günde 2 paket,
bazen 3 paket içtim. Hiçbir zaman bir paketin altına düşmedim. Bir itirafta bulunmalıyım. Bu 30 yılın tam 25 yılında sigarayı içmekten pişmandım. Tam çeyrek asır bunu
nasıl bırakacağım diye düşündüm durdum...18 Şubat 2005
tarihinde sigarayı bıraktım...”

Halen Pamukkale Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan “Tütün ve
Sigaranın İktisadı” isimli kitabın yazarı Özcan UZUN, önsöz
olarak şunları söylüyor: “…Kıraç topraklarda Ege’nin en güzel
tütünlerini üreten tütünün başkenti Akhisar’a bağlı Taşkuyucak
Köyü’nde, tek geçim kaynağı tütün olan bir ailede doğmuştum.
Tütün hayatımızın ekseniydi. Tütünle yatıp tütünle kalkıyorduk. Kimi

Hakkı DEVRİM; sonucundan “memnun ve mağrur” olduğu bırakma öyküsünü 2002 yılında şöyle özetlemiş. “...Eski
bir tütün bağımlısıydım. Sabıka kaydımda, üniversiteye başladığımız 1947 yılından 1988 sonuna kadar, 41 yıl süren
vukuatım yazılı. Onüç yıl var ki bu suçu işlemedim. Kırkbir
yıl için çok mahcup ve ezik, son onüç yıldan memnun ve
mağrurum...”

günler yaşam tütünden ibaretmiş gibi bir hal alıyordu. Tütün ve
sigara milyonlarca insanın gelirini, harcamalarını ve sağlığını, bir
başka deyişle, iktisadını etkilemektedir. Öte yandan, bu konularda
Türkiye’deki araştırmalar henüz çok azdır. Bu nedenle çalışmanın
bir katkı yapacağını düşünüyorum. Yakınlarda, bazılarını epey
ilerlettiğim, tütün ve sigara iktisadına dair daha ayrıntılı makalele-

Müjde AR; bırakma öyküsü 1984 yılında gerçekleşen
sigara karşıtı sanatçı, bakın ne diyor? “…Sigara, sadece
sağlığımı değil gündelik hayatımı da etkiliyordu. Önce
akupunktur tedavisini denedim ama başarılı olamadım.
Amerika'ya gittiğimde Amerikalıların sigara içmediğini
fark ettim. Onlar sigaraları üretip bizim gibi gelişmekte
olan ülkelere satıyor ama kendileri içmiyordu. Bundan çok
etkilendim. Ve bırakmaya karar verdim. İlk üç gün özellikle
sigara içilen ortamlarda çok zorlandım. Bol bol su içtim,
kendimi doğaya verdim ve sigara içenlerden uzak durdum.
Daha sonra sadece filmlerde rol icabı sigara kullandım.
Artık evimde sigara içilmesine bile izin vermiyorum…”

rimi de bitirmeyi umuyorum…
Bu çalışmayı, ömürlerini en iyi üretici belgesi alacak kadar güzel
tütünler üreterek tüketen ve efsanevi emekleriyle bizleri büyüten,
okutan Sevgili Anam Sultan Uzun ve Sevgili Babam Hasan
Uzun’un şahsında Türkiye’nin dört köşe bucağında tütüne emek
vermiş ve vermekte olan tüm insanlara ithaf ediyorum…”
Sayın Özcan UZUN’un kitabını ülke tütüncülüğüne emek vermiş
ve vermekte olan herkese tavsiye ediyorum.
Kitabın içeriği:

Ece TEMELKURAN; yazılarından takip ettiğim kadarıyla sürekli sigarayı bırakıyor ve tekrar başlıyor. Kendisi de
bu durumdan rahatsız. Doğrusu son durumunu ben de merak ediyorum. Sonuçta bırakmayı başaracağına inandığım
yazar, 21/06/2009 tarihli yazısında durumunu şöyle izah
etmiş. “…Utanmadan söylemem mümkün değil: Sigarayı
yeniden bırakmak istiyorum. Tam bir yıl olmuştu bırakalı,
çok da iyiydim. Fakat gidip Beyrut’ta, herkesin sigara yiyip
içtiği Beyrut’ta yeniden başladım. Hiç öyle mühim bir gerekçesi yok. Bir gerekçesi bile yok. Başladım işte. Lanet bir
şey bu sigara…”

- Temel Kavramlar ve Üretim Süreçleri
- Dünya Tütün ve Sigara Piyasaları
- Türkiye’de Tütün ve Sigaranın Tarihi
- Türkiye’de Tütünün Mevcut Durumu
- Türkiye’de Sigaranın Mevcut Durumu
- Sigara Talep Modelleri
- Kontrol Politikalarının Etkinliği
- Kontrol Politikalarının İktisadi Yan Etkileri
- Sigaranın Sağlık ve Sosyal Güvenlik Etkileri
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bildiğimiz sigara ve diğer tütün mamüllerinin kurşun
gibi bir ağır metali bünyesinde barındırmaması için,
tütünün en azından taşıt trafiğinin yoğun olduğu yol
kenarından uzak bölgelerde yetiştirilmesi, tütün tarımı
yapılan arazilerde belirli aralıklarla kurşun ölçümleri
yapılması, kurşun içeren gübre ve tarımsal ilaçların
kullanılmaması gerekliliği ortaya konmuştur.

TÜTÜNDE KURŞUN
Meltem Sesli1* Gülten Erdem2 Ahmet Yalçın3 Sultan Taşkıran4
1*
2
3
4

C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksekokulu, Akhisar-Manisa
Bergama İlçe Tarım Müdürlüğü, Bergama-İzmir
C.B.Ü. Akhisar Meslek Yüksekokulu, Akhisar-Manisa
Akhisar Devlet Hastanesi, Akhisar-Manisa

Sonuç olarak, tütün pek çok üreticinin geçim kaynağı
olan bir bitkidir ancak bu bitki keyif vermesi amacı ile
yalnızca içilerek, çiğnenerek ve buruna çekilmek suretiyle tüketilmektedir. Bu şekilde kullanıldığı için de
insan sağlığını doğrudan olumsuz yönde etkilemekte
ve pek çok hastalıkların meydana gelmesine sebep
olmaktadır. Bunun yanı sıra tütünün birde kurşun gibi
tehlikeli bir ağır metalin etkisine maruz kalması ve bu
tütünlerinde tüketilmesi durumunda değişik hastalıklara yakalanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu olumsuz
durumu ortadan kaldırabilmek için tütünü sadece sigara, pipo, puro, nargilede kullanmak yerine, farklı kullanım alanlarına yönelerek insanlığın yararına sunmak
daha büyük önem taşımaktadır.

Ağır metallerden biri olan kurşun toksik özelliğe sahip
olup, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir (Ogola
ve ark., 2002). Kurşunun tütüne alınması stomalar ve
bitki kökleri aracılığı ile olmaktadır, bitkiye giren
kurşun daha sonra bitkide birikmekte (Toker, 1988) ve
keyif verici madde olarak kullanılan tütün yapraklarında biriken bu ağır metal, insan sağlığını hipertansiyon, eritrosit yapımında bozulma, böbrek hasarı, sinirlerin etkilenmesi, ağır anemi hastalıklarına sebep olarak tehdit etmektedir (Centro lab, erişim 2010). Sağlık
açısından tehlikeli olan sigara, pipo, nargile ve puro
şeklinde tüketilen tütün pek çok hastalıklara sebep
olmaktadır bunların başında; kanser, kalp hastalıkları,
ülser, beyin hücreleri ölümü, cilt hastalıkları gelmektedir (Odabaşoğlu, 1994). Üstelik tütün yaprağının ve
dumanın kurşun içermesi tütünü daha da zararlı hale
getirmektedir. Tütünün kurşun ile temasının başlıca
yolları, bazı gübreler, arıtma çamurları, lağım suları,
termik santraller, bazı zararlılar için kullanılan ilaçlar,
kurşunlu benzin kullanan araçlar ve egzoz gazlarıdır
(Stevenson ve Cole, 1999; Nriagu, 1978).

Tütünün kullanılabileceği pek çok değişik alan mevcuttur, örneğin insan sağlığı için zararlı olan nikotin
tütünden izole edilerek böcek öldürücü (insektisit)
bitkisel tarım ilacı olarak faydalı bir amaç için kullanılabilir, nikotin türevi bazı ilaçlar ise pellegra (B vitamini alınmaması sonucu oluşan bir hastalık) ve solunum depresyonu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Tütünden izole edilen solanesol, bazı ilaç firmaları tarafından kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılırken, tütün saplarında bulunan çözünebilen selüloz, kağıt sanayi, tekstil elyafı, fotoğraf filmleri, laklar, suni sünger yapımında kullanılabilmektedir
(Odabaşoğlu, 1994). Bunlar gibi pek çok faydalı alanda tütünü insanlığın yararına yönlendirmek tütün tarımına ve tütüncülüğün geleceğine değer katacaktır.

Sesli ve ark. (2003), Manisa’nın Akhisar ilçesinde yol
kenarında yetişen tütünlerde kurşun etkisini araştırdıklarında, Akhisar’ın Süleymanlı mevkiinde Kırkağaç
yolu kenarında yetişen tütünlerden alınan ve 24 saat
80 °C’de etüvde kurutulan örneklerin, mineralizasyon
işlemi tamamlandıktan sonrakurşun miktarını, AES
ICP (İndüktif Eşleşmiş Plazma) cihazında yapılan
okuma sonucunda ortalama 2.05 ppm olarak belirlemişlerdir. Bu bölgede bahar+yaz taşıt trafiği bir günde
5800 araçtır. Akhisar’ın Gökçeahmet mevkiinde İstanbul karayolu kenarında yetişen tütünlerden alınan
ve yine 24 saat 80 °C’de etüvde kurutulan ve
mineralizasyonu tamamlanan örneklerin kurşun miktarı ise ortalama 7.31 ppm olarak tespit edilmiştir. Bu
bölgede bahar+yaz taşıt trafiği bir günde 9500 araçtır.
Karşılaştırma yapıldığında Gökçeahmet mevkii İstanbul karayolu kenarında yetişen tütün örneklerinin
kurşun miktarının, Süleymanlı mevkii Kırkağaç yolu
kenarında yetişen tütün örneklerinden daha fazla çıkmasının nedeninin taşıt trafiğinin yoğunluğu ile ilgili
olduğu ve araç sayısı arttıkça incelenen tütün örneklerinde kurşun miktarının yükseldiği saptanmıştır. Bu
bakımdan insan sağlığını olumsuz olarak etkilediğini
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Kimya, Bitki Yetiştirme, Bitki Hastalık ve Zararlıları
derslerinin yanı sıra İşletme ve Hukuk dersleri yer
almıştır. Cumhuriyet tavrını ileriki yıllarda da sürdürmüş,1975 yılından itibaren ön lisans seviyesinde 2
yıllık 1978 de üç yıllık Tütün Eksperliği Yüksek Okulu sürecine geçilmiş ve 1986 yılında da lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim süresi ile birlikte Mühendislik
formasyonu verilmiş, mezunlar Tütün Teknolojisi
Mühendisi unvanını almıştır. Tütün Teknolojisi Mühendisi unvanı ile mezun veren Tütün Eksperliği Yüksek Okulu sırası ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanmış, son olarak da halen Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Sayın;
Mehmet Mehdi EKER
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANI
Lodumlu – ANKARA

TTA A.Ş. nin özelleştirme kapsamına alınmasından
sonra muhtelif tarihlerde Bakanlığınıza Bağlı kuruluşlara, Derneğimiz üyesi olan Tütün Eksperi/Tütün
Teknolojisi Mühendislerinin Devlet Personel Başkanlığı Havuzundan naklen atamaları yapılmıştır. Bakanlığınız bünyesindeki kuruluşlarda halen 150 kadar
meslektaşımız Tütün Teknolojisi Mühendisi Unvanı
ile çalışmaktadır ve ilerleyen günlerde Yaprak Tütün
İşletmelerinin kapatılmaları sonucu bu sayı artacaktır.

ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS
lisansı) sonuçlarına göre, Bakanlığınız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis alınacaktır. Ancak
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler kısmında
sayılan meslek gruplarında Tütün Teknolojisi Mühendislerine yer verilmemiştir. Konuyla ilgili olarak Derneğimiz üyesi Tütün Teknolojisi Mühendislerinin
mesleki gelişim ve eğitim müfredatı hakkında özet ve
açıklayıcı bilgi verildikten sonra, Tütün Teknolojisi
Mühendislerinin dahil edilmesi ile ilgili gerekçelerimiz sunulacaktır.

Bakanlığınız tarafından talep edilen ve ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS lisansı) sonuçlarına göre, Bakanlığınız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4/B maddesine göre alınacak
sözleşmeli Mühendisler arasına Tütün Teknolojisi
Mühendisi diplomasına haiz arkadaşlarımızın da dahil
edilmek suretiyle bu durumun düzeltilmesi ve meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi hususunda
göstereceğiniz hassasiyete inancımız tamdır. Konuyla
ilgili olarak uygun göreceğiniz bir tarihte makamınızda görüşlerimizi bildirmek isteriz.

Bilindiği üzere Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan beri üretimi, iç ve dış piyasada pazarlanması,
denetimi kanunla düzenlenmiş tek tarımsal ürün tütündür. Sosyo-ekonomik yapısı ve toplum sağlığı üzerindeki etkisi nedeni ile tütün her dönemde yasal bir
düzenleme içine alınmıştır.
Tütünde değişen mevzuata ve piyasa koşullarına paralel olarak Tütün Eksperliği mesleği de kendini bilimsel alanda güncelleme ihtiyacı içinde olmuştur. Daha
1936 yılında M. K.ATATÜRK'ün imzası ile Tütün
Eksperleri Nizamnamesi onaylanmış, Cumhuriyetin
ilk yıllarında ülkede okuryazar insan bulmak çok zor
iken genç Cumhuriyet; tütünü, teknik ve idari anlamda
yönetecek görevler yüklediği Tütün Eksperlerini lise
mezunlarından seçip 5 yıllık enstitü eğitimine tabi
tutmuştur. O yıllardaki ders müfredatı içinde Tütüncülük, Harmancılık, Biyoloji, Organik Kimya, İnorganik

Gereğini meslektaşlarımız adına saygılarımızla arz
ederiz.
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sayın; Prof. Dr. Recep AKDAĞ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANI

Sıhhiye/ANKARA

Sayın Bakanımız,

Bilindiği üzere ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşundan
beri üretimi, iç ve dış piyasada pazarlanması, denetimi
kanunla düzenlenmiş tek tarımsal ürün tütündür.
Sosyo-ekonomik yapısı ve toplum sağlığı üzerindeki
etkisi nedeni ile tütün her dönemde yasal bir düzenleme
içine alınmıştır. Ülkemizde tütün üretimi ve ticaretini
düzenleyen mevzuata baktığımızda, 26 Şubat 1925
günlü ve 558 sayılı Yasayla tütünle ilgili işlerin devlet
tekeline alındığını; 1930 yılında 1701, 1938 yılında
3437, 1969 yılında 1177 sayılı yasalarla tütünün yönetildiğini ve 2002 yılında 4733 sayılı yasa gündeme
geldiğini ve halen yürürlükte olduğunu görmekteyiz.

Ülkemiz adına 2004 yılında imza koyduğunuz DSÖ
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve bu Sözleşme'ye dayanılarak hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının başarılı bir şekilde uygulanması multidisipliner bir anlayışı ve yaklaşımı gerektirmektedir. Ülkemizde tütün kontrolüne ilişkin Program ve Eylem Planının amaç, hedef, strateji ve aktivitelerin zamanında gerçekleştirilmesi için Bakanlığınızın ilgili birimlerinde çalışmak isteyen gönüllü meslektaşlarımızın taleplerinin göz ardı edilmemesini ve
geri çevrilmemesini istiyoruz.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre dünyada
1,3 milyar kişi sigara içmekte ve her yıl sigaraya bağlı
hastalıklardan 5 milyon kişi hayatını zamanından önce
kaybetmektedir. Bu açıdan aynı vahim tablo ülkemizde de karşımıza çıkmakta olup 17 milyon insanımız tütün ürünlerini tüketmekte ve her yıl 100.000
den fazla insanımız zamanından önce hayatını kaybetmektedir. Yine ülkemizde tütün tüketimi ve tütün
tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinde
harcanan toplam kaynağın ise 50 milyar $ civarında
olduğunu biliyoruz.

Halen TTA AŞ Genel Müdürlüğü kadrosunda ya da
başka kurumlara nakledilmek üzere Devlet Personel
Başkanlığı havuzunda bulunan tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendisi unvanlı meslektaşlarımızdan gönüllü olanların Bakanlığınızın tütün kontrolü ile ilgili birimlerinde görevlendirilmeleri halinde, bu yöndeki iş,
işlem ve denetimlerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına ciddi katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.

Tütün mamulleri tüketiminin giderek artmasına, dünya çapında insan sağlığını tehdit edebilecek boyutlara
ulaşmasına ve tütün şirketlerinin pazar oluşturma stratejilerine karşı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
(TKÇS), 21 Mayıs 2003 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü'nün 56. Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmiştir. 28 Nisan 2004 tarihinde ülkemiz tarafından da
imzalanan TKÇS, 30 Kasım 2004 tarihli ve 25656
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edilmiştir.
40 ülkenin imzalamasını takiben 27 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren bu Sözleşmeyi, 13 Nisan 2007
tarihi itibariyle, 146 ülke imzalayarak Sözleşmenin
tarafı haline gelmişlerdir

Ekte yer alan 7 Mayıs 2009 tarihli ve 36 sayılı yazımızı Bakanlığınıza bağlı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne göndermiştik. Söz konusu yazımızda, tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendislerinin eğitim durumları ile görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek halen Sigara ve Sağlık
Ulusal Komitesinin Yürütme Kurulu'nda görev alan
Derneğimizin tütün kontrolüne ilişkin görüşleri ve
çabalarından özetle bahsetmiştik.

Bu itibarla, ülkemizde tütün kontrolü konusunda yapılan yeni düzenlemelere ve bunların uygulamalarına
uzmanlık, etkinlik ve verimlilik katmak için meslektaşlarımızdan yararlanılması hususunda gereği için
emir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.
Oktay ÇELİK
Başkan
Yönetim Kurulu adına

TKÇS'nin hükümleri esas alınarak bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile hazırlanan "Ulusal Tütün Kontrol Programı" 7/10/2006
tarihli ve 26312 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış

Eki: 7 Mayıs 2009 tarihli ve 36 sayılı yazı örneği. (2 sayfa)
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ve Programa ilişkin Eylem Planının (2008–2012) Tanıtım Toplantısı ise 12 Aralık 2007 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

kadar, yoğun emeğini ve piyasalarda yalnızlığını bildiğimiz Türk tütün üreticisinin hep yanında olacağımızı ilan ederken diğer yandan da hiçbir kazancın
Türk halkının sağlığından daha önemli olmadığını,
sosyal sorumluluğumuzun bir gereği olarak basın
bildirilerimizle kamuoyuna ifade etmiş bulunmaktayız. TEKEL'in özelleştirilmesinin gündemde olduğu,
piyasanın tümüyle saldırgan sigara satış politikası
izleyen şirketlerinin eline geçmek üzere olduğu şu
günlerde ülkemiz insanının sağlığını korumak adına
ciddi endişeler taşımaktayız.

Söz konusu program ve planlarda Sağlık Bakanlığımız
da önemli görevler üstlenmiş bulun-maktadır
Tüm bu gelişmeleri taçlandıran son gelişme de, ülkemizde Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolüne Dair 5727 Sayılı Kanunun 03.01.2008 günü
TBMM Genel Kurulu'nda 240 kabul, 2 ret, 6 çekimser
gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilmiş olmasıdır.
Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 4207 sayılı
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
hükmü yayımı tarihinden 18 ay, diğer hükümleri ise
yayımı tarihinden 4 ay sonra yani 19 Mayıs 2008 ve 19
Temmuz 2009 günü yürürlüğe girecektir.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 5727 sayılı Kanun 1 inci maddesinin 1
inci bendinde "Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek
nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklâm, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve
herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması
yönünde düzenlemeler yapmaktır." denilmektedir.

Bütün bu yasal düzenlemelere kısaca değindikten
sonra Tütün ve Tütün Ürünleri alanında tek uzman
meslek grubu olan Tütün Eksperi/Tütün Teknolojisi
Mühendisliği mesleğinden ve mesleğimizin Tütün
Kontrolü hususundaki görüşleri ile bu mücadeleden
daha iyi sonuç alınması noktasındaki düşüncelerimizi
ifade etmek istiyoruz.

Bizler Tütün Eksperleri olarak sigara şirketlerinin
özellikleri gençleri hedef alan reklam, tanıtım ve teşviklerinin takipçisi olmuş, ülke genelinde yaptığı izlemeler sonrasında üniversite kampus etkinliklerinde,
İzmir fuarında, Formula 1 yarışlarında, Edirne Kırkpınar güreşlerinde ve daha birçok yerde şirketlerin bu
faaliyetlerini görüntüleyerek İçişleri Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, TAPDK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Reklam Kurulu'na şikayetlerde bulunarak suça iştirak
eden şirketlerin maddi cezalara çarptırılmaları sağlanmıştır. Bu şirketler benzer suçu tekrar etmeleri
durumunda daha ağır para cezaları ile karşılaşacaklardır. Tütün Eksperleri sigara satışlarını hukuksuz şekilde artırılmasının önlenmesi konusunda her zaman
gerekli duyarlılığı göstererek elini taşın altına koymaktan çekinmemiştir.

Genç Cumhuriyet, 26 Şubat 1925 günlü ve 558 sayılı
yasayla Fransız Reji Şirketi'nin Türkiye'deki faaliyetini sona erdirerek tütünle ilgili işleri devlet tekeline
almış, 30.03.1936 tarihinde M. K. ATATÜRK imzası
ile Tütün Eksperleri Nizamnamesi'ni çıkarmıştır. Tütünde değişen mevzuata ve piyasa koşullarına paralel
olarak Tütün Eksperliği mesleği de kendini zaman
içinde bilimsel anlamda geliştirmiştir. Cumhuriyetin
ilk yıllarında ülkede okuryazar insan bulmak çok zor
iken genç Cumhuriyet; tütünü, teknik ve idari anlamda
yönetecek görevler yüklediği Tütün Eksperlerini lise
mezunlarından seçip 5 yıllık enstitü eğitimine tabii
tutmuştur. O yıllardaki ders müfredatı incelendiğinde
Tütüncülük, Harmancılık, Biyoloji, Kimya, Bitki Yetiştirme derslerinin yanı sıra İşletme ve Hukuk derslerinin olduğu görülecektir. Cumhuriyet, tavrını ileriki
yıllarda da sürdürmüş, 1975 yılından itibaren ön lisans
seviyesinde 2 yıllık Tütün Eksperleri Yüksek Okul
sürecine geçilmiş ve 1986 yılında da lisans düzeyinde
4 yıllık eğitim süresi ile birlikte Mühendislik formasyonu verilmiş, mezunlarımız Tütün Teknolojisi Mühendisi unvanını almışlardır

Yasaya aykırı olarak reklam ve promosyon uygulamaları ve saldırgan satış politikaları ile özellikle gençlerimizin akciğerleri üzerinden kar maksimizasyonu
arayan şirketlerin faaliyetleri hakkında gerekli gözlemleri yapmak sosyal sorumluluk anlayışımızın bir
sonucudur Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve
Ulusal Tütün Kontrol Programının Tütün Arzının
Azaltılmasına Yönelik Önlemler kapsamında saydığı
"tütün ürünlerinin yasadışı ticareti" konusunda da
uygulamada tütün eksperlerinin mesleki yetki ve birikimlerinden istifade edilerek kamu sağlığı açısından
ciddi faydalar tesis edilmektedir.

Tütün Eksperi/Tütün Teknolojisi Mühendisleri olarak
bizler bir yandan bu ülkede son sigara söndürülene
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Ayrıca, Derneğimiz Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
(SSUK) üyesi olup halen Komitenin Yürütme Kurulu'nda görev yapmaktadır. Meslektaşlarımızın özellikle TEKEL bünyesinde çalışıyor olmaları ve özelleştirme nedeniyle hiç ilgili olmadıkları diğer kamu kuruluşlarına geçiş yapmak durumunda kaldıkları düşünüldüğünde; Bakanlığınıza ait tütün kontrolüne ait
birimlerde meslektaşlarımıza görev verilmesi hususu,
"tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü"
ve "Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planının
izlenmesi ve değerlendirilmesi" noktalarında özel önem
arz etmektedir. Bu itibarla, ülkemizde tütün kontrolü
ve mücadelesi konusunda yapılan yeni düzenlemelere
ve bunların uygulamalarına uzmanlık, etkinlik ve verimlilik katmak için Bakanlığınızın bünyesindeki tütün kontrolü ve mücadelesi ile ilgili birimlerde meslektaşlarımızdan yararlanılması hususunun ivedilikle
ele alınmasını ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

EKSPERİN KIZI
Anneciğim babam nerede?
Dedim ya kızım işe gitti diye
Ama hep öyle diyorsun
Tuçe'nin babası niye gitmiyor işe
Her akşam evlerinde
Parka götürüyor Tuçe'yi babası
Hem benim babam,
Doğum günümde de yoktu…
Hani bu akşam gelecekti
Telefonda öyle demişti
Niye gelmedi hala
Uyumuycam işte bu akşam
u-yu-muy-cam…
Babam gelmezse uyumuycam
Anne babam nerede?
Batman neresi anne
İnegöl, Fethiye onlar nerede.
Yaaa.. bana ne, bana ne
Ben babamı isterim
Çok özledim annecim babamı
Gelince yine gidecek mi
Yoksa hep kalacak mı bizimle.
Uyu artık kızım, uyu artık Filizim
Bak vakit geç oldu.
Niye ağlıyorsun anne
Sesin titriyor yine
Nolur anneciğim masal anlat
O zaman hemen uyurum
Sende edersin rahat
Hani bir adam varmış
Durduğu yerde duramaz
Her yerleri dolaşırmış
Çantası hep hazır olurmuş hani
İşte o masalı anlat…
Hani verilmiş hakları varmış
Alırlarmış elinden sesi çıkmazmış
Hatırladın mı anneciğim
İşte o masalı anlat.

OKTAY ÇELİK
Başkan
Yönetim Kurulu Adına

M. Murat ARAMIŞ
12.11.1999 DİYARBAKIR
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde "devlet
belki alır" umuduyla kayıtdışı üretim yapan üreticiler
ile yine bu bölgelerde 4733 sayılı Kanun'da 2008 yılında yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarının üzerinde (50 kg) üretim yapan üreticilerin ürünlerini yasadışı yollardan sarmalık kıyılmış tütün ticaretine
ayırmalarının etkisi olduğu ifade edilebilir. TTA'nın
tütün piyasalarından çekilmesi sonrasında Güney,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yüzbin
üretici yasal tütün üretiminden kopmuş, bunlardan
sadece onbini 2009 yılında tütüne alternatif ürün projesinden istifade etmiştir. Özetle, önümüzdeki yıllarda
sarmalık kıyılmış tütün ve nargilelik tütün mamulü
için kayıtdışı üretim ve yasadışı ticaretin artarak devam edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Sayın; Mehmet ŞİMŞEK
MALİYE BAKANI

Bilindiği üzere, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonomi ile
mücadele büyük önem taşımaktadır. Ülke ekonomisi
ve toplum sağlığı açısından önem arz eden tütün ve
tütün mamulleri üretimi ve ticareti, dünyada ve ülkemizde kayıt dışı ekonominin önde gelen faaliyet konularından biridir. Bu yüzden, tütün ve tütün mamullerinin üretimi, iç ve dış ticareti, ruhsatlandırılması gibi
hususlar için özel düzenlemeler öngörülmekte, bu
düzenlemeleri yürütecek kurumlar ihdas olunarak
uzman personel görevlendirilmektedir.

Tütün ve tütün mamullerinin piyasaya kaçak ve sahte
olarak sürülmesi suretiyle halk sağlığı ciddi şekilde tehdit edilmekte ve kamu gelirleri önemli ölçüde kayba
uğratılmaktadır. Diğer taraftan bahse konu yasadışı ticaret; devletin yatırım kaybına uğramasına, yasal düzende
tahribata yol açmasına, örgütlü suç çetelerinin oluşmasına, yasadışı eylemlerin yaygınlaşmasına, sektördeki
girişimcilerin marka güvenirliliğini tehdit etmesine ve
gelir kayıplarına uğramalarına sebep olmaktadır.

Dünya'da yaklaşık 5 trilyon adet/yıl, ülkemizde ise
yaklaşık 107,5 milyar adet/yıl sigara satışı yapılmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü verilerine göre dünya
sigara pazarının yüzde 10-15'inin kaçak ve sahte sigaradan oluştuğu ve sadece yasadışı sigara ticaretinden
yıllık yaklaşık 30 milyar dolar vergi kaçağı oluştuğu
ifade edilmektedir. 2009 yılı rakamları dikkate alındığında ülkemizde sadece sigara satışından 20 milyar
TL'yi aşan bir satış hasılatı söz konusudur. 01/012010
tarihi itibarıyla yapılan vergi düzenlemeleri ile birlikte
sigarada vergi yükü yüzde 78,25'e ulaşmıştır. Bu oran,
mevcut vergi ve sigara fiyatlarıyla 2010 yılında en az
16 milyar TL vergi tahakkuk edeceğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de yasadışı sigara ticaretinin oransal
olarak yüzde 10'un altında olmadığı resmi ve sivil
raporlara yansımıştır. Kazanç büyüklüğünün ise yukarıdaki rakamlardan hareketle en az 2 milyar lirayı
bulduğu, yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin diğer ülkelerde olduğu gibi terör örgütleri ve organize suç gruplarına finansman kaynağı oluşturduğu bilinmektedir.
Öte yandan, 31/12/2009 tarihinde tütün ürünleri ile
ilgili yapılan vergi düzenlemeleri sonrasında artan
birim paket fiyatları sonrasında yasadışı ticarete konu
olan sarmalık kıyılmış tütünün miktarının 5 milyon
kilogramdan en az 10 milyon kilograma çıktığı tahmin
edilmektedir. Bu artışta, Tütün, Tütün mamulleri, Tuz
ve Alkol İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğü'nün (TTA)
2009 ürününden itibaren üretim sözleşmesi yapmayacağını açıklamasına rağmen özellikle Güney,

Tütün ve tütün mamullerinin yasadışı ticareti konusunda Dokuzuncu Kalkınma Planı Tütün ve Tütün
Ürünleri Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu'nda,
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı'nda, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem
Planında yürütülmesi gereken yasal, idari ve diğer
somut eylemler ortaya konulmuştur. Ayrıca, Ürün
İzleme Sistemi (ÜİS) kapsamında Başkanlığınız ile
konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev ve
sorumlulukları tarafımızdan bilinmektedir. Ülkemizin
karadan ve denizden önemli geçiş yollarının üzerinde
bulunması, coğrafi konumu, tabiatı itibarıyla tütün
mamullerinin üzerindeki yüksek vergi yükü, tüketicinin bilinçsizliği bu alanda yasadışı faaliyetin artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin
2004 yılında imzalayarak ve kanunlaştırarak taraf
olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin
(TKÇS) hükümleri ile bu Sözleşme'ye dayalı olarak
hazırladığı 07/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi
Gazete'de 2006/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı
(UTKP) ve Eylem Planı'nın "Fiyat ve vergilendirme"
başlığında yer alan amaç, hedef, strateji ve aktivitelerin de konuyla ilgili önemi bilinmektedir.
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UTKP ve Eylem Planının hedefi, "Sigara vergi yükünü
2012 yılına kadar yüzde 80'in üzerine çıkarmak" şeklinde belirlenmiştir. Öte yandan, "Yasadışı ticaret"
başlığının amacı, "Tütün mamullerinin her türlü yasadışı ticaretinin önlenmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde önlemlerin alınması"; hedefleri ise birinci aşamada " 2010 yılına kadar Türkiye'de yasadışı ticaretin
boyutunu kanıta dayalı yöntemlerle saptamak", ikinci
aşamada ise " 2012 yılına kadar, tespit edilen yasadışı
ticareti ortadan kaldırmak" olarak ifade edilmiştir.

mamullerinin muayene ve ekspertizinde görev, yetki
ve sorumluluğun sadece tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendisleri tarafından yerine getirileceği hususunu hükme bağlamıştır. Ayrıca, 24/01/2008 tarihli ve
26766 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile
ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 inci
maddesinde "Tütün eksperlerinin görev ve yetkileri"
belirlenerek, "Tütün ve tütün mamullerinin muayene
ve ekspertizi" başlıklı 9 uncu maddesinde ise bu görev
ve yetkiler tek tek sayılmıştır. Örneğin, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında, "Tütün eksperleri muayene
ve ekspertizini yaptıkları tütün mamullerinin, a) Marka ve standartlarına uygunluğunu, b) İçim niteliklerinin belirlenmesini, c) Ticarî değerini kaybedenleri
tayin, tespit ve kontrol ederler." denilmektedir.

Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), TKÇS'yi
uygulamaya yönelik etkili müdahaleleri ve yaklaşımları içeren M-POWER (2008) paketi içerisinde yer
alan vergi artırımını devlet gelirlerini artırdığı tütün ve
tütün mamulleri tüketimini azalttığı için önemli bir
enstrüman olarak görmektedir. Bu durumda tabiatıyla
oluşabilecek yasadışı ticaretle mücadeleyi de zorunlu
ve etkili olarak yapılması gereken bir kamu görevi
olarak görmektedir.

Bu şartlarda, dünyada ve ülkemizde ortalama yüzde
10-15'ler civarında seyreden ve sürekliliği olan tütün
ve tütün mamullerinin yasadışı ticaretinin önlenmesi
için öncelikle eşyayı (tütün ve tütün mamullerini)
tanıma ve tespit etme konusunda uzman ve yetkili
olan meslektaşlarımızdan teknik destek alınması işlemlerin ve denetimlerin yasal, hızlı ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Bir taraftan devlet gelirlerini ve halk sağlığını koruma
adına yürütülmesi gereken kamu görevinin hedeflendiği şekilde amacına ulaştırılması esas olduğundan bu
yöndeki mücadelede ilgili birimlerin ihdasını ve bu
birimlerde uzman personelin görevlendirilmesini gerektirmektedir.

Yasadışı ticaretle mücadelede, tütün ve tütün mamullerine ilişkin ekspertiz ve muayeneleri ile bunlara
ilişkin raporlar tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendisleri tarafından mahallinde ve anında yerine getirileceğinden ileride ortaya çıkabilecek hukuki sorunların
önüne geçilecek ve uzman olmayan personelin teknik
açıdan aldatılmasına yönelik girişimler de önlenmiş
olacaktır.

Nitekim, 21/02/2010 tarihli Hürriyet Gazetesi'nden
Başkanlığınız bünyesinde tütün mamulleri ve alkollü
içkiler kaçakçılığının yanısıra bandrolsüz ve sahte
bandrollü ürünlerle mücadele için "Bandrollü Ürün
İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü" kurulduğunu,
bu özel birimde kaçak ve sahte tütün mamulü ve alkollü içkilerle mücadele için özel denetim ekipleri
oluşturulduğu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu girişimi
ve oluşumu tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendislerinin temsilcisi olarak ülke ekonomisi ve meslektaşlarımız adına memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Çünkü, TEKEL'in sigara biriminin özelleştirilmesinden önce yüzlerce tütün eksperi/tütün
teknolojisi mühendisi, kaçak ve sahte tütün mamulleri
konusunda özel olarak eğitilmiş ve TEKEL'in tütün
mamullerinin piyasa analizleri ve denetimleri için
bilfiil çalışmışlardır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, halen TTA AŞ
Genel Müdürlüğü kadrosunda ya da başka kurumlara
nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı havuzunda bulunan tütün eksperi/tütün teknolojisi mühendisi meslektaşlarımızın Bakanlığınızın/ Başkanlığınızın ilgili birimlerinde ve özellikle "Bandrollü Ürün
İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü" nde görevlendirilmelerinin, işlem ve denetimlerin yasallığının, niteliğinin ve niceliğinin yükseltilmesiyle birlikte kamu
sağlığı ve güvenliği açısından fayda temin edeceği
düşüncesindeyiz.

Bilindiği üzere, kaçak veya sahte eşyanın menşe tespiti hukuki ve yasal sürecin sağlıklı işlemesi açısından
önemlidir. 4733 sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun"un 6 ncı maddesinin son fıkrası, tütün ve tütün

Konunun ivedilikle değerlendirilmesi yönünde göstereceğiniz hassasiyete inancımız tam olup gereğini
meslektaşlarımız adına saygılarımızla arz ederiz.
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tütün ve tütün mamullerinin menşeine veya parti bilgilerine ilişkin düzenlenen "ekspertiz raporu" halen
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) bünyesindeki Tütün Teknolojisi Mühendisleri tarafından yerine getirilmektedir.

Sayın; Hayati YAZICI
DEVLET BAKANI VE
BAŞBAKAN YARDIMCISI

Malumlarınız olduğu üzere, ülkemizin coğrafi konumu, karadan ve denizden önemli geçiş yollarının üzerinde bulunması, Gümrüklerimizin her yönüyle donanımlı ve tetikte olmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim
Edirne, İstanbul, İzmir, Mersin, Habur, Gürbulak
Gümrük Başmüdürlüğü bölgelerinde yoğun bir tütün
ve tütün mamulü transiti (giriş- çıkışı) gerçekleşmektedir. Bu bölgelerdeki gümrük kapılarından giren ve
çıkan tütün ve tütün mamullerinin sadece kap adedi ve
kilosu üzerinden muayenesi yapılmakta, "eşyanın
mahiyeti"nin tespiti yapılamamaktadır. Uluslararası
antlaşmalara konu transit rejiminde, aksamaya neden
olmak tazminat hususunu doğurduğundan, Gümrük
Teşkilatı detaylı incelemeyi ancak bir ihbar olduğunda
yapabilmektedir. Oysaki söz konusu gümrük alanlarında Tütün Teknolojisi Mühendisi bulunması durumunda, bu eşyanın beyana uygun olup olmadığının,
giren eşya ile çıkan eşyanın aynı olup olmadığının
tespiti en seri ve sağlıklı bir biçimde mümkün olabilecektir. Aslında bu husus, 7/10/2006 tarihli ve 26312
sayılı Resmi Gazete'de 2006/29 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ekinde yayımlanan Ulusal Tütün Kontrol
Programı'nda (UTKP) ve Program'ın Eylem Planı'nda
açıkça yer alan stratejik bir görev tanımıdır. UTKP'nin
"Yasadışı Ticaret" başlığı altında yer alan Stratejiler'in
4 üncü maddesinde "Transit rejime tabi olan tütün
mamulleri ile ilgili denetimlerin niteliğinin ve niceliğinin yükseltilmesi" şeklinde ifade edilen görevle
ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı ile TAPDK yetkili
kılınmıştır.

BAKANLIKLAR / ANKARA

8 Mart 2010 tarihinde Van İlimize yaptığınız ziyaretiniz ile ilgili olarak Hürriyet Gazetesinde yayınlanan
haberden, ülkemizin önemli sorunlarından biri olan
kaçakçılık ve özellikle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesi ile ilgili olarak 5.000 kadro
istihdam etmeye yönelik girişimleriniz olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Gümrük Teşkilatı'nda eşyanın muayene edilmesinde
kariyer personel "muayene memuru" olarak belirlenmiştir. Muayene memurlarının görev ve çalışma usulleri Gümrük Yönetmeliği'nde ayrıntıları ile düzenlenmiş olmasına rağmen ülkeye giriş ve çıkış yapan tütün
ve tütün mamullerinin muayenesi için kariyer personel
bulunmamaktadır.
Tütün ve tütün mamullerinin muayenesinin diğer
gümrük eşyasının muayenesinden farklılığı, Gümrük
Müsteşarlığı bünyesinde Tütün Teknolojisi Mühendislerinin neden çalışması gerektiğini açık bir şekilde
izah etmektedir Gümrüklü sahada Tütün Teknolojisi
Mühendislerince yapılan tütün ve tütün mamullerinin
muayenesiyle öncelikle eşyanın menşei tespit edilmektedir. Bu görev, yetki ve sorumluluğun sadece
Tütün Teknolojisi Mühendisleri tarafından yerine
getirileceği hususu, 4733 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi
son fıkrasında ve 24 Ocak 2008 tarihli ve 26766 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile ilgili Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik'te açıkça ifade edilmektedir. İthal ve ihraç edilen tütün ve tütün mamullerinin
firmanın beyanına uygunluğu teknik bir konu olduğu
için bu yöndeki tespit ve işlemler de Tütün Teknolojisi Mühendisleri marifetiyle yapılmaktadır. Örneğin,

Bu arada, konumuzla ilgisi açısından Türkiye'nin siyasi sınırları içerisinde olmakla birlikte gümrüklü saha
dışında değerlendirilen "Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış
Mağazaları"ndan yani halk tabiri ile "free-shop"lardan
da bahsetmek gerekmektedir. Vergi avantajını kullanarak satış yapan bu mağazaların bazen yasadışı ticarete karıştıkları, bu yüzden de yakın zamanda bir kısmının Gümrük Müsteşarlığı tarafından sözleşmelerinin fesh edilerek kapatıldıkları bilinmektedir. Sürekli
denetim uygulamalarının esas olduğu free-shoplarda
tütün ve tütün mamullerinin satış hacmi önemli bir yer
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Bu konuda göstereceğiniz hassasiyete inancımız tam
olup gereğini meslektaşlarımız adına saygılarımızla
arz ederiz.

tutmaktadır. Bu mağazalara yönelik olarak Gümrük
müfettişleri ve kontrolörlerince yapılacak yasadışı
ticareti önleyici -rutin veya olağanüstü- denetimler,
Tütün Teknolojisi Mühendislerinden teknik destek
alınması halinde daha etkin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. Tütün ve tütün mamullerine ilişkin ekspertiz ve muayenelerin Tütün Teknolojisi Mühendislerince mahallinde ve anında yapılması sayesinde bu konuda uzman olmayan personelin
teknik açıdan aldatılmasına yönelik girişimler de önlenmiş olacaktır.

TÜRK TÜTÜNÜNE AĞIT

31/3/2007 tarihli 26479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı yeni "Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu"nun "Yolcu beraberinde getirilen
kaçak eşya" başlıklı 6. maddesinin (3) ve (4) üncü
fıkralarında ifade edilen Gümrüğe terk edilmiş sayılan
eşyanın (tütün ve tütün mamullerinin) boş yere muhafazasına ve devlete yük olmasına meydan vermeden
Tütün Teknolojisi Mühendislerince yerinde muayene
ile ne olacağına karar verilmesi, Gümrük Teşkilatına
yer, zaman ve iş yükü açısından fayda sağlayacaktır.

Bu toprağın kızıydın, bilinmedi değerin
Yabancılar elinde artık senin kaderin

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3 ve 4
üncü maddeleri ile suç teşkil eden eşyanın (tütün ve
tütün mamullerinin) dava aşamasında Gümrük Müdürlüklerinin müdahil olması hususunu 18 inci madde
ile esas kılmıştır. Hem dava aşamasında kaçak eşyanın
tespitinde, hem de tasfiye aşamasında gerekli ekspertiz işleminin yapılmasında Gümrük Teşkilatı bünyesinde görevlendirilecek Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yapılan işin sağlığına ve sürecinin hızlanmasına katkıda bulunacakları aşikardır. Halen Ankara'ya
TAPDK merkezine gönderilen örnekler yada mahalline gelmesi beklenen Tütün Teknolojisi Mühendisi
TAPDK Uzmanları tarafından gerçekleştirilen ekspertiz işlemleri sonrası düzenlenen raporlarla sürdürülen
bu işlemlerin, Gümrük Müdürlüklerinde istihdam
edilecek personelle çok daha kısa sürede ve daha sağlıklı olarak yerine getirileceği ortadadır.

Yemyeşil yaprakların sararırdı gün gelir
Katranlı kınasıydın seni tutan ellerin

Fakir toprak severdin, can suyuydu ilacın
Güneş sana yeterdi, taşlı tarlalar yerin
İstemezdin gübre su, sevmezdin masrafı hiç
Yeterki ilgi olsun, uzun geçsin günlerin
Bayırların süsüydün, rengiydin kırımızın
Yaz gelince açardı pembecik çiçeklerin

Gittiğin gün bayramdı, beklenirdi hasretle
Karşılığı gelirdi verilen emeklerin
O kokunla geçerdi yorgunluğu bir yılın
Hekimin bilmediği ilacıydın kalplerin
Yüzlerinde tebessüm, dizlerinde dermanı
Umuduydun köylünün, çeyiziydin gençlerin
Bir şeyler oldu bir gün,karıştı güzel çirkin
Dediler"güzel dursun, süslü makyajlı verin."
Yalnız kaldın yurdunda, korumasız desteksiz
Hani nerde Tekel'in, ağlıyormu eksperin
Küresel denen yeller soldurdu yaşatmadı
Hatıra kaldı ancak yeşil sarı renklerin

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, ihtiyaca cevap
verecek sayıda Tütün Teknolojisi Mühendisinin Müsteşarlığınızın ilgili birimlerinde görevlendirilmelerinin, işlem ve denetimlerin niteliğinin ve niceliğinin
yükseltilmesiyle birlikte kamu yararı açısından faydalı
olacağı düşüncesindeyiz. Konuyla ilgili olarak uygun
göreceğiniz bir tarihte makamınızda görüşlerimizi
bildirmek isteriz.

Bu toprağın kızıydın, bilinmedi değerin
Yabancılar elinde artık senin kaderin
Sen gittin yüzüm gülmez, kurudu göz pınarım
Şimdi bomboş duruyor kır bayır topraklarım.
Süleyman SARICA
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yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, 1969
yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu da 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN
VE TÜTÜN MAMÜLLERİ
SEKTÖRÜ SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Oktay ÇELİK* Servet YAPRAK*

2002 yılında onbeş günde onbeş yasa şeklinde anılan
yasal düzenlemelerden biri olan 4733 sayılı Tütün
Yasası ile de Türkiye’de tütün üretiminde ve ticaretinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Bu çalışma ile ağırlıklı olarak 4733 sayılı yasa ile
Türkiye tütün sektöründe yaşanan değişimler irdelenmeye çalışılarak, sektörümüzün gerek üretici, gerekse
çalışanlar açısından 4733 sayılı Tütün Yasası ile geçirmiş olduğu dokuz yıl boyunca yaşadığı küçülmenin
durdurulabilmesi, üretimde ve ihracatta bir dengenin
yakalanabilmesi ve ithalattaki artışın önlenebilmesi
maksadı ile Tütün ve Tütün Mamulleri sektörü ile
ilgili çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Aydın EREN**

* İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü - Tütün Teknolojisi
Mühendisi
** Menderes Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü - Tütün
Teknolojisi Mühendisi

TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ
4733 Sayılı Tütün Yasası kamuoyunda 15 günde 15
yasa olarak adlandırılan yasalardan biri olarak 2002
yılında çıkarılmış ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli kanununun yerine tütün sektörünü düzenlemek ve
denetlemek üzere yürürlüğe konulmuştur. 4733 sayılı
yasa ile sektörde;

GİRİŞ
1600’lü yıllarda Osmanlı topraklarına giren tütün, dört
yüz yılı aşkın bir süredir Anadolu topraklarında yetiştirilmektedir. Geçen yıllar boyunca Anadolu’da tütün
yetiştiriciliği önemli bir zanaat halini almış, toplumsal
yaşamla bütünleşmiş, yurt dışı piyasalarda ise Türk
Tütünü ismi ile anılmaya başlanmıştır.

 Tütünde destekleme alımlarına son verilmiş
 Sözleşmeli üretim modeli getirilmiş

Anadolu topraklarına ilk tütün fidesinin dikilmesinden
bu yana tütün; üretimi, ticareti ve tüketimi ile adeta bu
toprakların siyasal, ekonomik ve toplumsal tanıklığını
yansıtan bir ürün haline gelmiştir. Kimi zaman devlet
borçlanmalarının geri ödeme garantisi, kimi zaman siyasetçilerin oy deposu, kısacası, ülkemiz sosyo-ekonomik
ve siyasal yaşamının özetidir adeta tütünün tarihi.

 Açık arttırma merkezlerinin kurulması öngörülmüş
 Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK) kurulmuş
 Tekel Özelleştirmesinin önü açılmıştır.
Tütün üreticisi, 4733 sayılı yasa ile geçen sekiz yıl
boyunca tam bir yok oluşa mahkum olmuştur. Çizelge
1’den de görüldüğü üzere, Yasanın uygulamaya konulduğu 2002 yılı ve 2010 (Tablolarda verilen yıllar
ürün yılını tanımlamaktadır, örneğin 2009 yılı
ürünü tütünün alım ve satımı 2010 yılında yapılmaktadır. Kullanılan veriler TAPDK sitesinde
yayımlanan resmi verilerdir.) yılı verileri karşılaştırıldığında, ülke genelinde üretici sayısında %81, üretim miktarında ise % 49 oranında bir azalma yaşandığı
görülmektedir. Geçen yıllar boyunca üretici girdi maliyetlerinde önemli oranlardaki artışa karşın, üreticinin
sattığı tütünde kilogram başına ortalama 3,4 TL’den
6,8 TL’ye çıkmıştır. Üreticinin yasanın yürürlüğe

Tütünün ve tütün mamullerinin toplanan vergilerdeki
payının yüksekliği, ihracatta diğer tarım ürünlerine
olan üstünlüğü ve ilgilendirdiği büyük sayıdaki üretici
kitlesive sektörde çalışanlar nedeni ile geçmişten bu
yana üretimi, alım ve satımı özel kanunlarla düzenlenmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Reji idaresine son verilmesiyle tütün üretiminin izlenmesi, gerekli izinlerin
verilmesi gibi her türlü düzenleme kurulan İnhisarlar
İdaresinin kontrol ve yetkisine bırakılmıştır. Bu amaca
hizmet etmek üzere, 1924, 1930 ve 1938 yıllarında
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girdiği 2002 yılından bu yana kilogram başına reel
kaybının%65’den fazla olduğu düşünülmektedir.

Marmara Bölgesi Tütün Üretim Durumu
Üretim miktarı ve üretici sayısında dramatik bir azalmanın görüldüğü diğer bir bölge ise Marmara bölgesidir. Hem sanayi bölgesi olması, hem de alternatif
meyveciliğin gelişimi üretimi bitme noktasına yaklaştırmıştır. Bununla birlikte ülkemizde üretilen 3.400
ton civarındaki Virginia ve Burleytipi yabancı menşeli
tütünlerin üretimi ise alıcı firmaların sözleşme yenilememesi nedeni ile 2008 ürün yılında yaklaşık % 50
oranında azalmıştır. Tütün Fonunun kademeli olarak
kaldırılıyor olması ile beraber, mevcut Virginia ve
Burley üretiminin en fazla 2 yıl daha süreceği beklenmektedir.
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Çizelge 1. Türkiye Tütün Üretiminde Mevcut Durum

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Tütün
Üretim Durumu
Bölgeler bazında tablolar incelendiğinde Tekelin 2009
yılında yaprak tütün piyasalarından çekilmesi ile Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretim rakamlarının
ve üretici sayılarının resmi olarak diplere gerilediğini,
fakat sözleşmesiz olarak tütün üretiminin devam ettiği
ve yasadışı olarak satışının yapıldığı bilinmektedir. Bu
bölgelerde kayıt dışı olarak satışı yapılan yaklaşık 10
milyon kilogram tütün üretiminin halen yapıldığı tahmin edilmektedir. Tekelin tütün piyasalarından çekilmesi ile boşta kalan ekici kitlesinin çok önemli bir kısmı göç olgusunun ana aktörü haline gelmiştir. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Tarım Bakanlığının
yapmış olduğu alternatif ürün çalışmalarında ise başarısızlık söz konusu olmuştur.

Çizelge 3. Marmara Bölgesi Tütün Üretim Durumu

Ege Bölgesi Tütün Üretim Durumu
Ülkemiz tütün ihracatının ana omurgasını oluşturan ve
tüm dünyada sigara harmanlarında belli ölçüde kullanılan İzmir tipi tütün üretimi ve üretici sayısındaki
yaklaşık %75’lik düşüş son derece dikkat çekicidir.
İzmir tütünü olarak anılan Ege bölgesi tütünleri ise,
Tekel’in piyasadan çekilmesine ilave olarak döviz
kurunun yatay bir seyir izlemesi, ayrıca, iç piyasada
yükselen girdi maliyetleri yüzünden son derece pahalı
bir satış fiyatına ulaşmıştır. Yurtdışı kaynaklı sipariş
miktarındaki düşüşlerinde etkisi ile söz konusu azalmalar gerçekleşmiş, bu durum geçimini tütünden sağlayan binlerce tütün üreticisinin işsiz kalmasına sebebiyet vermiştir.

150.000
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0
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Ekici Sayısı

125.789
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Üretim Miktarı (Ton)

22.403

1.778

Çizelge 2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Tütün
Üretim Durumu
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Ülkemizden yapılan tütün ihracatında dikkat çekilmesi gereken en önemli hususlardan biri, son beş yılda
Tekel stoklarından yoğun olarak düşük fiyatlarla yapılan satışlardır. Bu nedenle yıllar boyunca yapılan karşılaştırmalarda ihracat miktarı ve ihracat kaynaklı
gelirler pek fazla sapma göstermemektedir.
Tütün ihraç fiyatları son yıllarda döviz bazında hayli
yükselmiş olsa da, üretici eline geçen reel fiyatlar için
aynı şeyi söylemek mümkün görülmemektedir. Tekel
hariç tutulduğunda Türkiye’den ihraç edilen tütünlerin
fiyatları son beş yılda döviz bazında %68 oranında
artmıştır. Bu artışın temel nedeni, TL/Dolarparitesinde
yaşanan gelişmeler ile enflasyon ve girdi fiyatlarındaki aşırı artışlardan etkilenen üretim maliyetlerinin ters
ilişkisi olduğu söylenebilir. Her yıl üretim maliyetinin
artması karşısında üretimin devamı için üreticiye daha
fazla para ödenirken döviz kurunun TL lehine seyretmesi tütünleri döviz karşısında daha değerli hale getirmiş ve bunun sonucunda dolar cinsinden ihraç fiyatları ciddi şekilde yükselmiştir.

Çizelge 4. Ege Bölgesi Tütün Üretim Durumu

TÜRKİYE TÜTÜN DIŞ TİCARETİ
Uzun yıllar dünyanın önemli tütün ihracatçılarından
biri olan Türkiye, diğer ülkelerdeki gelişmelerinde
etkisi ile 1970’li yıllarda birkaç sıra geriye kaymasına
rağmen Brezilya, Çin, ABD ve Hindistan’ın ardından
tütün ihracatında beşinci sıradaki yerini korumaktadır.
Bununla birlikte Türkiye, dünyada Oryantal tütün
olarak adlandırılan ve ülkemizde şark tipi tütün olarak
bilinen, özellikle Ege - Karadeniz bölgelerimizde yetiştirilen tütünler bakımından dünyanın en büyük üretici ve ihracatçı ülkesi konumundadır. Yıllık tütün
ihracatı kaynaklı gelirimiz yıl bazında ortalama 500
milyon USD bulmaktadır. İhraç edilen tütünün, girdi
bakımından herhangi bir ithal kaynağı bulunmamakta,
tamamen yurt içinde üretilip ülkemizdeki tesislerde
işlenerek yurt dışına satışı yapılmaktadır.

600.000

Çizelge 6. Türkiye Tütün İthalatı

500.000

Tütün üretiminde yaşanan daralma başta sektörde
çalışanlar ve ihracat gelirleri olmak üzere, ülke ekonomisine bir dizi olumsuz etkide bulunmaktadır.
Özellikle İzmir’de faaliyet gösteren Türkiye’nin her
yerinden tütün satın alarak işleyip ihraç eden özel
sektör firmalarının son yıllarda büyük kaynaklarla
finanse ederek yaptırdıkları tütün işleme tesislerinin,
atıl kapasite olarak kalabilme riski bulunmaktadır.
Hali hazırda özel sektöre ait onbir tütün işleme tesisinin iki tanesi atıl durumda ve çalışır haldeki işleme
tesislerinin maksimum çalışma süresi 3 ay gibi düşük
bir seviyededir.
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Çizelge 5. Türkiye Tütün İhracatı
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homojenize tütün vb.) oluştuğu dikkate alındığında,
yurt içinde sigara üretiminde kullanılan tütünlerde
meydana gelen değişim de daha net olarak ortaya
çıkmaktadır.

Diyarbakır ve İzmir’de bulunan ve çok önemli kaynaklar aktarılarak yapılan tta’ya (Tekel) ait 2 adet
işleme tesisi de atıl halde beklemektedir.1996 yılında
üretici piyasalarından tütün satın alıp işledikten sonra
ihraç eden firma sayısı 17 iken, kapanmalar ve birleşmeler neticesinde bu sayı sekize düşmüştür.
Türkiye, dünyanın önde gelen tütün ihracatçısı ülkelerinden biri iken, 1988 yılında başladığı ithalat ile dünya tütün ticaretinde önemli alıcı ülkelerden biri haline
gelmiştir. 1990 yılında 1.000 ton olan tütün ithalatı
tüketici taleplerinde meydana gelen değişmelere bağlı
olarak giderek artmış ve 2000 yılında 79 bin ton düzeyine ulaşmıştır.
Sigara tüketimindeki artışla birlikte Amerikan Blend
sigaraların iç pazardaki payının hızla artması ve bu
sigaraların üretimi için ihtiyaç duyulan şişirilmiş tütün
(Expanded Tobacco), homojenize (Reconstitued) tütün ile birlikte Flue-cured ve Burley tütünlerinin büyük ölçüde yurt dışından temin edilmesi, Türkiye’yi
önemli bir tütün ithalatçısı ülke haline getirmiştir.

Çizelge 8. Ülkemizde Üretilen Sigara Harmanlarında Tütün
Kullanım Oranları

TÜTÜN FONU
1986 yapılan yasal düzenleme ile yurtdışından ülkemize giren yabancı menşeli tütünlerden kilogram başına 3 USD, ithal sigara paketi başına da 0,40 USD
Tütün Fonunun alınması kararlaştırılmıştır. Bu fonun
oluşturulmasının temel amaçları, ithal tütünden yapılan sigara ve diğer tütün ürünlerinin maliyetlerini yükselterek, Türk tütün üreticilerini ve yerel sigara üreticilerini korumaktır. Bu fonda bugüne kadar biriken
para ise fonun çıkarılma maksadı olan tütün sektörü
ihtiyaçları paralelinde hiçbir şekilde kullanılmamıştır.
Avrupa Komisyonunun 2006-2007-2008 yılları Kasım
aylarında yayınladığı İlerleme Raporlarında malların
serbest dolaşımındaki kısıtlamalara dikkat çekilerek,
ayrımcı vergi olarak nitelenen ithal tütünden ve ithal
sigaradan alınan bu fonun kaldırılmasının talep edildiği görülmektedir. 29/12/2009 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararıylayapılan yeni düzenlemede,
Virginia-Burley tütünlerde fon 3 dolardan 2.25 dolara
indirilirken, diğer tütün ve tütün türevleri ile sigarada
sıfırlanmıştır. 2018 yılına kadar ise bu fonun tamamen
sıfırlanması taahhüt edilmiştir. Tütün fonunun kaldırılması ile fon gelirini bir yana bırakacak olursak ülkemiz tütün üreticisi ve sanayicisi için bir koruma
duvarı daha yıkılmıştır. Tütün mamulleri sektöründe

Çizelge 7. Karşılaştırmalı Türkiye Tütün İhracatı ve İthalatı
Tablosu

1988 yılından itibaren Türkiye’de sigara harmanlarında Flue-cured ve Burley tipi tütün kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten günümüze kadar geçen süre
içinde harmanlanmış sigara tüketimi artan, tamamı
şark tipi tütünlerden (Yurt içinde üretilen tütünler)
imal edilen sigara tüketimi ise azalan bir seyir izlemiştir. Çizelge 7’deTürkiye tütün ithalatının seyri görülmektedir. İthal edilen tütünlerin tamamının FlueCured ve Burley tipi tütünlerden ve bunlardan üretilmiş yarı mamullerden (şişirilmiş tütün, damar,
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ise yasal olarak tesis açabilme şartı olan minimum
üretim rakamlarını karşılayan sigara fabrikalarının
ithalata yönelmeleri ise beklenebilir bir gelişmedir.

Tütün mamullerinden 2010 yılının ilk dokuz ayında
yaklaşık 10.788.665 milyar TL ÖTV geliri tahsil
edilmiştir. Yapılan vergi düzenlemeleri ile bir paket
sigaradaki ortalama vergi yükü %81 civarlarına gelmiştir. Özellikle kıyılmış tütün tüketimi ve yurt dışından sahte ve kaçak olarak giren sigara miktarında ise
büyük bir artış olduğu gözlenmektedir. Sigarada ki bu
ağır vergi yükünün, yasadışı ticareti tetiklediği düşünülmektedir.

SİGARA ÜRETİMİ
Ülkemizde hali hazırda 6 adet sigara firması faaliyet
göstermektedir. Bu firmalardan pazar payı çok düşük
miktarda olan bir fabrika hariç, kalan firmaların tamamı çok uluslu yabancı sigara şirketleri olup, bu
firmalar İzmir’de Sabancı Holding ile ortak olan
Amerikan firması Philip Morris International, Japonya firması Japan Tobacco International, Kore Firması
KT&G, Manisa’da İngiliz firması Imperial, Samsun’da Tekel sigara fabrikalarını satın alan Amerikanİngiliz ortaklı British AmericanTobacco ve Mersinde
görece daha küçük üretim yapmakta olan yerli sermayeli EuropeanTobacco firmasıdır.

TEKEL’İN ÖZELLEŞTİRMESİ
2002 yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı Tütün Yasası
ile, Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Müessese Müdürlüklerinin (Alkol, Sigara, Yaprak Tütün, Pazarlama ve
Dağıtım, Tuz, Jüt) özelleştirmelerinin önü açılmıştır.
2003 yılında, Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticareti
A.Ş.'nin en yüksek teklifi veren Nurol, Limak,
Özaltın, Tütsabkonsorsiyumuna17 adet fabrika 292
Milyon Dolara satılmıştır. Bu satın almayı yapan Mey
Grubu 2006 yılında şirketn %90 nını 810 milyon dolara Teksas Pasifik grubuna satmış, 2011 yılında ise
Teksas Pasifik yatırım grubu ise şirketi 2,1 milyar
dolara İngiliz Diego firmasına satmıştır.

Türkiye’de üretilmekte olan toplam sigara miktarı
2010 yıl sonu rakamları itibarı ile 115 milyar adettir.
Bu üretimin 93 milyar adedi iç tüketimde kullanılmış,22 milyar adedi ise ihraç edilmiştir. Ülkemizde
son 15 yılda sigara tüketiminde tercih Amerikan
Blend sigaralara kaymış ve harmanının tamamı Türk
tütünlerinden oluşan yerli sigara tüketimi azalmıştır.
Hali hazırda sigara piyasamızda %80’den fazla pazar
payını Amerikan Blend sigaralar oluşturmaktadır.

2006 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
2006/21 sayılı kararı ile Sigara Pazarlama Dağıtım
A.Ş.’ye bağlı 82 pazarlama dağıtım başmüdürlüğünün
42’si kapatılmıştır. 2008 yılında ise Tekele ait 5 adet
sigara fabrikası British Amerikan Tobacco’ya, 1 milyar 720 milyon dolara satılmış, Ayrıca 25 milyon kg
yaprak tütünün Tekel’den almasının da önü açılmıştır.

Tablo 1. Türkiye Sigara Üretimi
Yıllar İtibarıyla Sigara Satış Miktarları
(Milyon adet/İç piyasa)
Aylar

Yıllar
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ocak

7.747

7.751

8.684

7.940

8.623

6.861

Şubat

8.861

7.136

9.269

7.915

7.784

5.963

Mart

8.617

8.751

6.255

8.475

9.180

7.604

Nisan

8.929

8.255

8.098

8.743

8.896

7.692

Mayıs

9.398

9.743

9.368

9.443

9.217

8.329

Haziran

10.152 10.439

9.420

9.592

11.418

8.691

Temmuz

10.339 10.319 10.700 10.180

9.628

8.681

Ağustos

9.464

8.082

7.184

10.032 10.678 10.222

Eylül

9.265

8.532

7.443

8.206

7.997

8.374

Ekim

6.824

8.005

10.439

9.394

9.208

8.012

Kasım

8.218

9.411

8.814

9.105

8.502

7.995

Aralık

8.903

9.534

8.287

8.644

9.020

7.969

Toplam

2009 yılında Tekel’e tütün alımı yapan yurt genelindeki Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri kapatılmış
ve devlet tamamen tütün alımından çekilmiştir.
Yaşanan bu özelleştirmeler neticesinde 10 binin üzerinde Tekel işçisi 4/C’li olarak çalıştırılmak üzere
çeşitli kamu kurumlarına dağıtılmıştır. Bu satışların
yanında özellikle Tekele ait çok değerli gayrimenkulların bir kısmı vergi borçlarına karşılık Maliye
Bakanlığına devredilmiş, değerli arazilerin önemli bir
kısmı ise düşük sayılabilecek bedellerle satılmıştır.
Özelleştirme programına alındığında yurt sathına yayılmış 110 yaprak tütün işletme Müdürlüğü, 6 sigara
fabrikası, 19 alkollü içki üretim tesisi, 84 pazarlama
başmüdürlüğü, 10 tuz işletmesi, 1 kibrit fabrikası, 1

106.717 107.908 107.455 107.859 107.555 93.354
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aynı zamanda maktu vergi miktarları artırılmış ve
sigara üretiminde kullanılan oryantal tütünün miktarına bağlanmıştır. Toplam tütün miktarının üçte birinden azının oryantal tütünden imal edildiği sigaralar
için sigara adedi başına 0,05 TL maktu vergi konulmuştur (Paket başına 1 TL). Sigara içerisinde oryantal
tütün kullanımı oranı arttıkça maktu vergi miktarı
azalmaktadır. Buna göre, içerisinde en az üçte iki
oranında oryantal tütün bulunan sigaralardan paket
başına 0,35 TL vergi alınmıştır.

ambalaj fabrikası ve bir suni ipek, viskoz fabrikası ve
20 binin üzerinde çalışanı olan TEKEL’in yerinde şu
an İzmir ve Diyarbakır’da bir işletme müdürlüğü
(TTA) ile İstanbul’da genel müdürlüğü kadrosu ve
toplam olarak 1500 civarında çalışanı bulunmaktadır.
TÜTÜN MAMULLERİNDEN ALINAN
VERGİLER
Türkiye şimdiki durumda belirli bir taban maktu vergi
üzerinde oransal vergi uygulaması yapmaktadır. 2010
yılında sigaradan alınan özel tüketim vergisi olarak,
perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanan %63 oranında oransal vergi veya oransal vergi miktarı belirlenen maktu vergi tabanının altına düştüğünde ise maktu vergi alınmaktadır.

Sigara şirketleri, yeni vergi yapısına sigaraları içerisinde bulunan oryantal tütün oranını artırarak süratle
adapte olmuşlardır. Böylece sigaradan elde edilen
vergi gelirleri azalmaya başlamıştır. Buna karşılık,
devlet özel tüketim vergi oranlarını Şubat 2005’te
arttırmış olup, Temmuz 2005’te ise oryantal tütün
içeriği baz alınarak tahsil edilen vergi yapısı uygulamasını kaldırmıştır. İçerik bazlı vergi uygulaması
yerine sigara adedi başına 0,06 TL tutarında (paket
başına 1,20 TL) olan maktu vergi sistemini yürürlüğe
sokarak sigara fiyatından veya içeriğinden bağımsız
bir vergi uygulaması başlatılmıştır. Aynı zamanda,
ÖTV’nin oransal vergi oranı perakende fiyatının
%28’i iken %58’e yükseltilmiştir.

Ocak 2003’te, oransal vergi oranı perakende satış
fiyatının %55,3’ü olarak belirlenmiştir. Şubat 2004’de
vergi yapısı yeniden değiştirilmiş ve perakende satış
fiyatına bağlı maktu vergi eklenmiştir. Paket başına
maktu vergi, perakende satış fiyatı 1,6 TL’ye kadar
olan ürünlerde 0,025 TL, 1,65 TL ile 3,05 TL arasında
satışı yapılan ürünlerde 0,05 TL ve 3,05 TL üzerinde
satılan markalarda da 0,08 TL olarak uygulanmaya
başlamıştır. Yeni vergi yapısının etkisini azaltmak
amacı ile üretici firmalar sigara satış fiyatlarını düşürmüşlerdir. Perakende fiyatların azalması hükümetin ÖTV’den elde ettiği gelirleri ciddi ölçüde azalttığından, Maliye Bakanlığı sigaradaki vergi yapısını
tekrar değiştirmiştir.

Tablo 3. Sigaradan Elde Edilen Verginin, Toplam Vergi Geliri ve Devlet Gelirleri İçindeki Payı
2003 2004 2005 2006 2007

Tablo 2. Uygulanan Vergi Oranları
Oransal Vergi

Asgari maktu/paket

2002

49.5

2003

55.3

2004

28.0

ve 0.35 TL-1.00 TL

2005

58.0

veya 1.20 TL

2006

58.0

veya 1.20 TL

2007

58.0

veya 1.55 TL

2008

58.0

veya 1.55 TL

2009

58.0

veya 2.05 TL

2010

63.0

veya 2.65 TL

Toplam Vergi
Gelirleri
İçindeki Payı

6,0

9,2

8,9

8,0

Toplam Devlet
Gelirleri
İçindeki Payı

5,1

4,6

7

6,5

2008

2009

8,0

8,4

7,9

6,6

6,9

6,5

Resmi Sigara
4.062 5.506 5.391 5.267 5.362 5.607
Satışları
(milyon paket)

5.299

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Şubat 2007’de ise maktu vergi paket başına 1,20
TL’den 1,40 TL’ye ve Kasım 2007’de ise paket başına 1,55 TL’ye yükseltilmiş olup; Haziran 2009 itibarı
ile maktu vergi paket başına 2,05 TL’ye çıkarılmış ve
üreticiler perakende satış fiyatlarına 0,5 TL zam yapmışlardır. Ocak 2010’da, maktu vergi paket başına
2,65 TL’ye çıkarılırken, oransal vergi perakende satış
fiyatının %63’ü olarak belirlenmiştir. Maktu ve oransal verginin yanında tüm sigaralar %18 oranında katma değer vergisine (KDV) tabidirler ve bu vergi KDV

Kaynak: Maliye Bakanlığı

2004 yılının ortalarına gelindiğinde, ÖTV’deki oransal
vergi oranı, perakende satış fiyatının %28’ineindirilmiş,
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Türkiye’de mevcut sigara kaçakçılığının en önemli
sebepleri olarak, yüksek vergi oranları yüzünden sigara fiyatlarının yükselmesi ve bu yüzden düşük alım
gücüne sahip tüketicilerin daha ucuz olan kaçak sigaraya yönelmesi olarak açıklanmaktadır. Türkiye’de şu
anda 7 liraya satılan bir sigaranın döviz karşılığı 3.30
avro olup; bu sigaranın satış fiyatı Suriye’de 1.13
avro, Irak, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da ise 1 avroya karşılık gelmektedir. Bulgaristan’da ise bu miktar 2-2.5 avro civarında seyrederken,
Türkiye’deki satış fiyatı sadece Yunanistan’la yakınlık göstermektedir.

dâhil perakende satış fiyatının %15,25’ine tekabül
etmektedir.
2008 yılında, paket başına perakende satış fiyatı 2,67
TL altında olan markalara paket başına 1,55 TL maktu
vergi uygulanırken perakende satış fiyatı paket başına
2,75 TL olan markalara ise %58 oranında oransalvergi
uygulaması yapılmaktaydı. 2009 yılında, maktu vergi
tabanının paket başına 2,05 TL’ye yükseltilmesi ve
sigara üreticilerinin paket başına 0,50 TL tutarında
zam yapması ile birlikte, fiyatı 3,40 TL’ye eşit veya
altında olan markalar maktu vergiye tabi olmuştur.
2005 ile 2009 yılları arasında perakende satış fiyatına
göre hesaplanan vergi oranında herhangi bir değişiklik
yapılmazken, Maliye Bakanlığı’nın maktu vergi tabanını yükseltmesi ve paket başına 0,50 TL zam yapması ile fiyat artışları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu fiyat farklılıkların, bu ülkelerden Türkiye’ye yoğun bir kaçak sigara akışına sebebiyet verdiği
düşünülmektedir. Yüksek satış fiyatı ve vergilerden
dolayı kaçakçılığın yüksek oranlarda seyrettiği en iyi
örneklerden bir tanesi İngiltere’dir. İngiltere’de bir
paket sigaranın ortalama fiyatı 9 avro olup, piyasadaki
kaçak sigara oranı ise %27’dir.

SİGARA KAÇAKÇILIĞI
Tütün mamullerinin sahtecilik ve kaçakçılık yoluyla
yasadışı bir şekilde piyasaya sürülmesi tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun olarak
gündemdeki yerini korumaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı’nın 2009 yılı Raporuna göre; Türkiye’de tütün-tütün mamulleri kaçakçılığı ve sahteciliği
suçlarıyla mücadelede, 2007 yılında 11.854.892 paket,
2008 yılında 10.669.357 paket ve 2009 yılında ise
10.149.605 paket kaçak tütün ve tütün mamulü ele
geçirilmiştir. Piyasaya sürüldükten sonra yakalanma
riskinin azalması ve yüksek kar getirmesi nedeniyle
suç örgütlerinin daha fazla yöneldiği sigara kaçakçılığı son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde giderek artan bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETİMİ VE
KAYITDIŞI TİCARETİ
Sarmalık kıyılmış tütün mamulüne konu olan yaprak
tütün üretimi, Türkiye’de ağırlıklı olarak Adıyaman
merkez dağ köyleri ve Çelikhan ilçesi, Malatya Doğanşehir, Bitlis merkez, Muş Kızılağaç, Hakkari Şemdinli, Diyarbakır Lice ve Kulp ilçeleri ile Antakya’nın
Yayladağı ilçesinde yapılmaktadır. TEKEL’in bölgede devreden çıkması ve özel sektörün bölge tütünlerine düşük seviyede kalan ilgisi, tütün üreticilerinin
gelirinde önemli kayıplar oluşmasına sebebiyet vermiş
olup, tütünden başka bir gelir kaynağı olmayan üreticiler bakımından ciddi sosyo-ekonomik sorunların
doğmasına yol açmıştır.
2009 yılı sonunda sigara üzerinden alınan vergilerin
%30 civarında arttırılması ile beraber, sigara pazarı
2010 yılında 2009 yılına göre %14 daralmış olup
(TAPDK verileri), bu durumunda sarmalık tütün mamulüne olan tüketici talebini yükselten en önemli unsur
olduğu düşünülmektedir. Konunun uzmanlarına göre
sarmalık kıyılmış tütün üretimi günümüzde 10-12 milyon kilograma ulaşmış olup, bu miktar Türkiye sigara
pazarının yaklaşık %10’una karşılık gelmektedir.

Özellikle Van, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş ve
Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde ele geçirilen kaçak sigara oranlarındaki artış, bu bölgelerde faaliyet gösteren suç örgütlerinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan illerde gerçekleşen yüklü miktardaki kaçak ve sahte sigara yakalamalarına bakıldığında, Başta Irak’ın Kuzeyi olmak
üzere İran ve Suriye’den ülkemize çok yüksek miktarlarda kaçak ve sahte sigara girişi yapıldığı görülmüştür.

Konu yasal boyutu ile incelendiğinde, 2008 yılında
4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan bir
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Ülkemizdeki tütün üreticilerinin örgütsüzlüğü önemli
bir sorun olarak varlığını korumaktadır.2009 yılı itibarıyla faal olan 35 Tütün Tarım Satış Kooperatifi
(TTSK) vardır. Bu kooperatiflerin 20.000 civarında
ortağı mevcuttur. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş 422 üretici birliği içinde henüz 3
adet (Denizli-Tavas, Bitlis Merkez ve Bafra,) Tütün
Üretici Birliği bulunmaktadır. Gerek alıcılar karşısındaki zayıf konumlarının güçlendirilmesi gerekse AB
Ortak Tarım Politikasına uyumlu bir tarımsal yapılanma sağlayabilmek amacı ile tütün üreticilerinin
örgütlü yapılarının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu kabul edilmektedir.

değişiklik ile “ticari amaç olmaksızın”, kendi ürettiği
ürünleri kullanarak 50 kilogramı aşmayan sarmalık
kıyılmış tütün elde eden üreticiler, “Kurumdan tesis
kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya
tütün mamulleri üretmek üzere fabrika, tesis veya
imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.” hükmünden muaf tutulmuşlardır. Ancak, getirilen bu hükümde yer alan 50 kilogramlık miktarı geçenlere ise 4733SK (ı) (bendi) 5.723
TL para cezası verilmektedir.
Öncelikle bahse konu para cezasından üreticilerin
zarar görmemesi amacıyla, ticari amaç olmaksızın
tanınan 50 kilogramlık söz konusu limit ilk başlarda
büyük takdir toplamış olsa da, aslında yasadışı ticaretin gelişimini hızlandırmaktan başka bir işe yaramadığı söylenebilir.

Mevcut koşullarda kamusal destek olmadan, tütün
üreticilerinin bu sayılan unsurları gerçekleştirebilmeleri, imkansız denilmese de, orta ve uzun dönemde de
hayli güç görünmektedir
Ulusal bir tütün politikasının benimsenmemesi halinde Türkiye’nin taşıdığı “tütüncü ülke” kimliğinin uzun
dönemde giderek daha fazla zayıflayacağı ve dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasındaki sıralamada
daha alt sıralarda gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Bu bakımlardan, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretimi ve ticareti, Türkiye tütüncülüğü ve ülke ekonomisi için önemli kazanımlar sağlama potansiyeline sahip
olduğu halde, özellikle son birkaç yılda ortaya çıkan
gelişmelere yeni hukuksal düzenlemeler ve alana yönelik pratik tedbirlerle müdahale edilemediği, dolayısı
ile piyasanın kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam
ederek sarmalık tütün satışının neredeyse tamamen
kayıt dışına yöneldiği görülmektedir.

4733 SAYILI YASA SONRASI TÜTÜN
SEKTÖRÜ (2002 – 2011)
4733 sayılı tütün yasası ile, piyasanın denetimi ve gözetimi amacı için TAPDK kurulmuş ve Tekel’in yetkileri
bu kuruma devredilmiştir. Tütün üretiminde ve alım
satımında çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Devlet
tütünde destekleme alımlarına son vermiş, tütün alım
satımında sözleşmeli üretim modeline geçmiş, bu alım
sistemi ile birlikte aynı zamanda açık arttırma merkezlerinde tütün satışının yapılabilmesini de ilgili yasa ile
öngörmüştür. Geçen yıllar boyunca açık arttırma merkezlerinde tütün ticaretine işlev kazandırılamamış ve
sözleşmeli üretim modeli uygulana gelmiştir.

TÜTÜN ÜRETİCİSİ
Özellikle tütün tarımı ile uğraşan üretici kitlesinin bölge farkı gözetmeksizin Türkiye’nin en yoksul kesimi
olduğunu söylemek gerekir. Küçük sayılabilecek araziler ile kırsalda geçim temin etmenin yollarından biri
olan tütün tarımından uzaklaşmaları, üreticileri şaşkına
çevirmiştir. TÜİK’in “Tarımsal İşletmelerde Ücret
Yapısı 2009” başlıklı anketinde, sürekli tarım işçilerine
ödenen aylık ücret kadın işçilerde 641TL, erkek işçilerde ise 821TL olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar, tütün
üreticisinin ekonomik durumunu net olarak ifade etmektedir. Bu nedenle, göç istatistiklerine bakıldığında,
ağırlıkla tütün tarımının yok olmasına bağlı ve tütüncü
bölgelerden yaşanan göç göze çarpmaktadır (Adıyaman, Muş, Bitlis). Emek yoğun bir üretim tarzına sahip
tütün üretimi genç nesiller için cazibesini yitirmektedir.
Ancak özellikle Karedeniz ve Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde işsizliğe bağlı olarak alternatif
bir ekici kitlesi de bulunmaktadır.

Yeni yasal düzenleme sonrası yaygınlık kazanan sözleşmeli tütün üretimi ile ilgili gelişmeler dünyanın
önde gelen tütün ihracatçısı ülkelerinde, neredeyse
eşzamanlı uygulamaya konulmuştur.
ABD’de 1999, Türkiye ve Malavi’de 2002, Zimbabve’de
ise 2003 yılında tütünde sözleşmeli üretim uygulaması
başlamıştır. Dünya yaprak tütün piyasasında belirleyici konumda bulunan bu dört ülkede aynı yıllarda sözleşmeli tütün üretiminin gündeme gelmesi ve uygulanmaya başlamasının tesadüf olamayacağı açıktır.
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ilgili de bir işlevsel uygulama bulunmamaktadır. Sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme
yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve
alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin açık artırma ile satılması işlemleri Kataloga Dayalı Açık
Artırmalı Satış yöntemi ile pazarlanmaya çalışılmıştır.
Ancak yeterli alıcı talebi olmaması nedeniyle sistemin
işlemediği görülmektedir.

ABD’de yeni yasal düzenlemeler yapılırken konu
uzun yıllar (en azından 1999-2004 arası) kamuoyunda
tartışılmış, tüm tarafların temsilcilerine, parlamento
üyelerine görüşlerini açıklamaları ve toplumla paylaşmaları için yeteri kadar süre verilmiştir. Akademisyenler ve araştırmacılar ABD tütüncülüğünün reformu
için alternatif öneriler ortaya koymuşlar, 10-15 yıl
sonra sektörün içinde bulunacağı koşullara ilişkin arz,
talep, fiyat projeksiyonları geliştirmişlerdir..

Devlet yıllar boyunca Tekel vasıtası ile yönettiği piyasayı tam anlamı ile liberalize etmiş, kontrolsüz ve
başıboş bırakmıştır. Senede yarım milyar dolar net
getirisi olan ve dünyada ihraç ürünü vasfı ile en büyük
dış satıcısı olduğumuz bir tarımsal sanayi ürününü
adeta kendi haline bırakmıştır. Herhangi bir planlama
ve sektörel öngörüye gerek duymamıştır.

Benzer şekilde AB, 2004 yılında gerçekleştirdiği reformla, 2013 yılına kadar üreticilere destek olmaya
devam edeceği bir planı kabul etmiş ve bunu uygulamaya koymuştur. Bu reforma göre 2010 yılında yardımların tütün üretimi ile ilişiği kesilmesine karşın,
tek çiftlik ödemesi ve kırsal kalkınma fasıllarından
sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. AB’de reform uygulamaya konulmadan önce, “Düzenleyici Etki Analizi”
yöntemi ile sektörün tüm tarafları ve Topluluk açısından olası etkileri incelenmiştir. Komisyonca önerilen
ve farklı alternatifler içeren üç ayrı reform uygulama
planından biri Konsey tarafından seçilerek kabul
edilmiştir. Bizim ülkemizde maalesef benzer bir çalışmayı görme olanağımız olmamıştır.

Tarım Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Tarımsal Havza yönetmeliği ile (2010) Türkiye Tarım
alanları otuz havzaya bölünmüş ve bu havzalarda üretimi desteklenecek ürünlere yer verilmiştir. Aktif olarak otuz havzanın yirmi üçünde tütün üretimi yapılıyor olmasına rağmen desteklenecek ürünler içerisinde
tütüne yer verilmemiştir.
Tütünden elde edilen gelirdeki reel azalma, üreticilerin tütünden uzaklaşmalarının nedenini çok açık olarak ortaya koymaktadır.

4733 sayılı yasal düzenlemenin ülkemiz tütün üreticisi
ve sanayicisi açısından herhangi bir yapıcı ve ufuk
açıcı tarafı bulunmamaktadır. En genel anlamı ile yasa
çok katı kurallara bağladığı tütün ve tütün mamulleri
ticaretinin ana ayağı olan tütün tarımını serbest bırakmıştır. Üretimin bu kadar kontrolsüz, yasal düzenlemeden yoksun, satışı ve ticaretinin ağır yaptırımlara
bağlı olduğu başka bir tarımsal ürün pek bulunmamaktadır. Piyasayı hazırlamaksızın uygulamaya konulan yasa ile 2002 yılında üretici elinde sözleşme fazlası tütünler kalmış bir yıl sonra ancak yapılan bir yasal
düzenleme ile Tekelin bu tütünleri sözleşme bedelinin
%75 eksiğine satın almasının yolu açılmış, fakat bu
arada tütün karaborsacılığı yeniden hortlamıştır.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
(TAPDK) ise geçen bu yıllar boyunca bürokratik işlemlerin yürüdüğü bir kurum olmaktan öteye geçememiştir. Ankara’da bulunan merkezi ve İzmir’de bir
adet irtibat ofisi ile yurt genelinde üretimi, alım- satımı ve ticareti yapılan bir piyasayı yönetmeye çalışmaktadır. Oluşturulmuş kurumsal yapıya bakıldığında
sektörel uzman sayısının yetersizliği ve çok çeşitli
kurumlardan tütün ve alkollü içki sektörleriyle ilgisi
olmayan kişilerin istihdam edildiği bir yapı göze
çarpmaktadır.
Geçen yıllar boyunca TAPDK’nın yürüttüğü en başarılı faaliyet alanı ise tütünmamülleri tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar olmuştur.

Tütün firmaları tarafından oluşturulan sözleşme alım
fiyatları herhangi bir rekabet ortamında oluşmamaktadır. Bütün firmalar benzer fiyatlarla üreticiler ile sözleşme imzalamaktadırlar. Üreticilerin, tek taraflı hazırlanmış sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaları,
pazarlık güçlerinin bulunmaması ve tek alıcıya bağımlı olmaları gibi hususlar en fazla eleştirilen hususlar
olarak öne çıkmaktadır. Verimli geçen yıllarda satılamayan sözleşme fazlası/dışı tütünlerin ne olacağı ile

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. 4733 Sayılı Tütün Yasası Değiştirilmelidir,
Makro Bir Tütün Politikası Belirlenmelidir
Uygulamada ki hali ile yasa tütün üretimi ve ticareti
açısından ülkemize sektörel bir vizyon sunmamakta51
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dır. Yerine uygulamaya konulduğu 1177 sayılı tütün
yasasında tütün üretimi ve satışı ile ilgili olarak 72
adet düzenleme bulunurken aynı konuda 4733 sayılı
yasada 1 adet düzenleme bulunmaktadır. Ülkemiz için
önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir tütün üretiminin ve
ihracatının sağlanmasının garanti altına alınabilmesi
için, Tütün Yasasında düzenleme yapılmalıdır.

yapılacak küçük destekler üretimin devamlılığını sağlamakta büyük roller oynayabilecektir. Türkiye’de
tüketilen her bir paket sigaradan yapılacak 1-2 Kuruş
kesintiden tütün üreticilerine sağlanacak gelir desteği,
Türkiye tütün ihracatının devamlılığını sağlamaya
rahatlıkla yeterli olacaktır.
5. İhracat Amaçlı Tütün Üretimi Yapmak İsteyen
Firmalara Kolaylık Sağlanmalıdır

2. Yaprak Tütün Alım-Satım Fiyatlarının
Rekabet Ortamında Oluşabilmesi Gereklidir.

Hali hazırda yurdumuzda yaygın anlamda üretimi
bulunmayan fakat ihracat olanağı bulunan tütün menşelerinin deneme üretimleri yurdumuzun Doğu ve
Güneydoğu illeri başta olmak üzere Hatay ve Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Dünya tütün
piyasalarına bakıldığında girdi maliyetlerinin bir kısmında yapılacak küçük katkıların önemli ihracat olanağı yaratması mümkündür. Yurtdışında ve yurtiçinde
tütün mamulleri sanayinin ihtiyaç duyduğu menşelerin
üretilmesiyle, yeni pazar imkânlarının ve ithal ikamesinin yarattığı gelir ülke ekonomisine ve tütüncülüğüne fayda sağlayacaktır. Fiili olarak dünyada doksandan fazla ülkeye tütün ihraç ettiğimiz düşünüldüğünde
bu olanağın yakalanması kolay olacaktır.

Üreticiler tütünlerinin satış fiyatları üzerinde pazarlık
şansına sahip değillerdir. Belli başlı alıcı firmalar
arasında standart alım fiyatları oluşmakta fiyata itiraz
eden üreticilerin ise bir daha ki yıl sözleşme imzalayamama riski bulunmaktadır. Fiyatların rekabet ortamında oluşturulabilmesinin önünü açacak mekanizmalara ihtiyaç vardır.
3. Yerli Sanayicinin Sigara Üretimine Girebilmesinin Önü Açılmalıdır
4733 sayılı yasa hükümleri arasında yer alan “minimum kapasite büyüklüğü”, kullanılacak makinelerin
“yeni teknoloji” olması, fabrikaların “tütün hazırlama
üniteleri de dahil tam” olarak kurulması, üretici firmanın “yurt çapında dağıtım yapma” zorunluluğu gibi
şartların ortadan kaldırılması gereklidir. Bu haliyle
sigara üretiminde ki yasal düzenleme, çok uluslu sigara firmalarının piyasa hakimiyetlerine neden olmakta
ve yerli üreticinin piyasaya girmesini engellemektedir.
Temelde sigara sanayi açısından bakıldığında büyük
ve küçük işletmeler arasında, üretim miktarı dışında
bir farklılık bulunmamaktadır.

6. Ülkemiz Tütün Üreticileri Örgütsüz ve Alıcılar
Karşısında Savunmasızdır
Ülkemizdeki tütün üreticilerinin örgütsüzlüğü önemli
bir sorun olarak varlığını korumaktadır. Alıcılar karşısında pazarlık şansı bulunmayan üreticiler açısından
örgütlü bir gücün varlığı önemli olacaktır.2008 yılı
itibarıyla faal olan 35 Tütün Tarım Satış Kooperatifi
(TTSK) vardır. Bu kooperatiflerin 20.000 civarında
ortağı mevcuttur. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş 422 üretici birliği içinde henüz 3
adet (Denizli-Tavas, Bitlis Merkez ve Bafra,) Tütün
Üretici Birliği bulunmaktadır. Bu örgütler üyeleri
namına tütün üretim sözleşmesi imzalamamaktadır.
Bu örgütlerin işlevlerinin arttırılabilmesi ancak yasal
ve yönetsel kamu desteği ile mümkün olacaktır. Gerek
alıcılar karşısındaki zayıf konumlarının güçlendirilmesi gerekse AB Ortak Tarım Politikasına uyumlu bir
tarımsal yapılanma sağlayabilmek amacı ile tütün
üreticilerinin örgütlü yapılarının güçlendirilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır.

Daha küçük ölçekli sigara fabrikalarının az gelişmiş
yörelerde kurulması, butik üretim yapmak isteyen
işletmelere izin verilmesi piyasada artacak rekabet ile
tütün üreticileri ve yerli girişimci lehine sonuçlar doğuracaktır
4. Tütün Üretimi Dünyadaki Diğer Ülkelerde
Olduğu Gibi Destekleme Kapsamına
Alınmalıdır
Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve TL’nin aşırı
değerlenmesi de sözleşmeli üretim yaptıran ihracatçı
firmaların faaliyetleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Tütün üretimine kamu kaynaklarından
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7. Yurtiçinden Sözleşmeli Olarak Tütün Satın
Alıp İşleyerek Satan Firmaların Önündeki
Yasal Engeller Kaldırılmalıdır

tütün kullanım oranına göre yapılacak bir vergilendirme tütün üretimimizin bir dengeye ve sürdürülebilirliğe kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Ağırlıklı olarak tütün işleme tesisleri İzmir’de bulunan
ve yurt genelinden satın almış oldukları tütünü tesislerinde işleyerek satan firmalar önemli tesis yatırımlarına sahip ve istihdam yaratan firmalardır. Tekel stoklarından satışlar hariç tutulduğunda ülkemizden ihraç
edilen yaprak tütünün yarıdan fazlası bir uluslararası
firma tarafından satın alınmaktadır. Bu yapı ise ihracatçı bu firmalara büyük bir baskı unsuru yaratmaktadır. Örneğin Marmara bölgesinde bir firmaya ait tütün
kurutma ve işleme tesisi yaklaşık 15 Milyon USD’ye
yaptırılmış fakat bir süre sonra alıcı firma tarafından
siparişlerinin kesilmesi bu tesisi atıl hale getirmiştir.
Bununla birlikte yıllar boyunca yaşanan kapanmalar,
yabancı firmalarca satın almalar ve birleşmeler neticesinde sayıları onu geçmeyen firmaların sahip olduğu
tütün işleme tesisleri dünya ölçeğinde modern tesisler
olmasına rağmen artan maliyetler ve azalan yurtdışı
siparişler neticesinde ancak senenin 2-3 ayında faal
olarak çalışmakta, geriye kalan süre ise atıl kapasite
olarak durmaktadırlar. Bu atıl kapasitenin değerlendirilmesinin bir yolu da yurtdışından tütün getirerek
işleyebilmelerinin önünün açılmasıdır.

10. Sarmalık Kıyılmış Tütündeki Vergi Oranı
Düşürülmelidir, Satışı ve Pazarlaması Yasal
Düzenlemeye Kavuşturulmalıdır
Yasal olarak ticareti yapıldığı zaman sigarada uygulanan vergi oranı miktarında bir vergiye sahip olan sarmalık kıyılmış tütün mamulünün tüketici açısından
cazibesi kaybolmakta, tüketici doğal olarak filtreli
sigaraya yönelmektedir. Bu bakımdan, genellikle alım
gücü yüksek kişiler tarafından tüketildiği bilinen purolar için uygulanan %30’luk vergi diliminin sarmalık
kıyılmış tütün mamulleri içinde uygulanması, piyasanın yasal bir zemine çekilmesi ve üretimin devam
ederek istihdamın devam etmesi açısından zorunluluk
arz etmektedir.
11. Sahtecilik ve Kaçak Sigara Sorunu
Kaçak sigara pazarı 2010 yılı itibarıyla sigara pazarının
neredeyse %20’sine ulaşmıştır. Uygulanan vergi politikalarının bunun en büyük nedeni olduğu düşünülmektedir. Kaçak Sigara payının tüm pazar içerisinde %5
gibi kabul edilebilir bir noktaya çekilmesi için güvenlik
kuvvetlerinin ve ilgili kurumların bir araya gelerek
etkin bir mücadele yürütmesi gerekmekte olup, çeşitli
ödül ve denetim mekanizmaları devreye sokulabilir.
Sonuç olarak milyarlarca lirayı bulan söz konusu yasadışı ticaretin önlenebilmesi için ilgili tüm kurumları
tarafından bir devlet politikası geliştirilmesi gereklidir.

8. Yurtiçinde Sigara Satan Firmalara Yerli Tütün
Alım Zorunluluğu Getirilmelidir
Tekelin sigara fabrikalarının satılmasından sonra tamamen çok uluslu firmaların tekeline giren sigara
üretimi ve fiyatlandırması ülkemiz açısından çok
önemli kaynak transferine neden olmaktadır. Bir yandan sigara pazarımızın genişlediği öte yandan da
sigara sanayinde yerli tütün kullanımının azaldığı bir
piyasa çarpıktır. Yurt içinde sigara satan firmalara iç
piyasada sattıkları ürünlerde yerli tütün kullanımını
belirlenmiş miktarlarda zorunluluk haline getirmek
ülkemizin tütün üretiminden kaynaklı gelire muhtaç
yoksul ekicisine önemli destek sağlayacaktır.

12. TAPDK’nın Yapısı değiştirilmeli ve Görevleri
Yeniden Tanımlanmalıdır
1177 Tütün ve Tütün Tekeli yasasının kaldırılması ve
akabinde Tekelin özelleştirilmesi geride büyük bir
boşluk bırakmıştır. 147 yıllık tarihi ile ülkenin çok
önemli bir iktisadi teşekkülünün bıraktığı boşluğu
Tekelden devredilen bazı görevler ve kuruluş maksadı
nedeni ile TAPDK doldurmaya çalışmaktadır. Tütün
sektörü ile ilgili ithalat, ihracat işlemlerini takibi, tütün ticareti ve tesis kurma yetkisi gibi işlemleri yürütmekte olan kurumun yaprak tütün piyasaları ile
ilgili önemli bir aktivitesi maalesef bulunmamaktadır.
Hali hazırda TAPDK’nın Kurul Üyelikleri çeşitli bakanlıkları temsil etmek üzere görevlendirilmiş 7 kişi
tarafından oluşturulmuş olmakla birlikte, Ziraat Oda-

9. Yurtiçinde Üretilerek Satılan Sigaralarda
Yerli Tütün Kullanım Oranlarına Göre
Vergilendirme Yapılmalıdır
Hali hazırda ülkemizin dünyanın dokuzuncu büyük
sigara pazarı olduğu düşünüldüğünde, bir önceki çözüm önerisine ek veya alternatif olarak daha önce
uygulanmış ve vergi faslında da anlatılmış bulunan
yurtiçinde üretilerek satışa sunulan sigaralarda yerli
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edilebilme yolu var iken bu işçilerin ise özlük hakları
göz göre göre ellerinden alınmıştır. Bu statü ile ilgili
olarak yasal düzenleme yapılmalıdır.

ları Birliği (TZOB) temsilcisi dışında Tütün ve Tütün
Mamülleri Sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak
ilgili bir üyenin bulunmaması ise özellikle dikkat çekicidir. Doğal olarak ülkemizde ki yaprak tütün sektörünün sorunlarına müdahil olunması ve sektörel projeksiyonlara da ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumun aktif
bir şekilde sigara yasaklarına verdiği desteği, ülkemizdeki yaprak tütün piyasalarına, tütün üreticisine ve
tütün ihracatçısının sorunlarına da vermesi gerektiği
düşünülmektedir.

14. Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Sektörden
Uzaklaşmalarının Önüne Geçilmelidir.
Tekel’in özelleştirilmesi çalışmaları ve yaprak tütün
işletme müdürlüklerin kapatılması sonucunda toplam
450 civarında meslektaşımız, yıllarca emek verdikleri
işyerlerinden ve mesleklerinden uzaklaştırılmış, ağırlıkla Tarım İl Müdürlükleri olmak üzere yurdun çeşitli
bölgelerinde çalışma yaşamlarına devam etmek zorunda kalmışlardır. Kendi mesleki alanlarının dışında kalmaları, meslektaşlarımızı maddi ve manevi olarak olarak olumsuz yönde etkilemiştir. Yaprak tütün sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri ve yaşanılan sorunlar düşünüldüğünde, yetişmiş ve nitelikli teknik
personelin, uzmanı oldukları görev alanlarında çalıştırılmalarının sağlanması gerekmektedir. Hali hazırda
Tütün Eksperliği Yüksek Okulundan her yıl yirmi civarında Tütün Teknolojisi Mühendisi mezun olmaktadır,
genç meslektaşlarımızın küçük bir kısmı istihdam olanakları daralan özel sektör firmalarında iş bulabilmekte,
kalan çoğunluk ise alanlarıyla ilgili kamu ya da özel
sektörde iş bulamamaktadırlar. Tütün Teknolojisi Mühendislerinin; Gümrükler, TAPDK, Gelirler İdaresi vb.
gibi mesleki formasyon olarak ihtiyaç duyulan birçok
kurumda istihdam edilmeleri mümkündür bu nedenle
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun
TAPDK’nın 2006 - 2007 – 2008 faaliyetlerine ilişkin
yapmış olduğu ayrıntılı inceleme sonrası yayınlamış
olduğu raporun (17.02.2010) sonuç kısmında;
- Kurumun yönetiminde “iyi yönetişim” ilkelerine
uygun bir yönetim anlayışının geliştirilmesinde başarı sağlanamadığı,
- Düzenleme ve denetim görev ve sorumluluğunun
etkin bir şekilde yerine getirilemediği,
- İkincil mevzuatın tam ve zamanında uygulamaya
konulamadığı,
- Veri oluşturma ve analiz kapasitesinin oluşturulamadığı,
- Kurum kültürünün ve bilgi birikiminin oluşturulmasında mesafe kaydedilemediği,
- Kurum faaliyetlerinin nitelikli uzman personel marifetiyle yürütülmediği anlaşılmıştır
ibarelerine yer verilmiştir.
Yılda 500 milyon dolar yaprak tütün ihracat getirisi ve
dünyanın dokuzuncu büyük sigara pazarı, tütün işçisi
ve çiftçisiyle yüz binlerin geçim kapısı olan bir ürünün yaşamış olduğu kan kaybı karşısında sektörün
düzenleyicisi ve denetleyicisi konumundaki bir kurumunda ülkemiz çıkarları doğrultusunda ulusal politikalar üretmesi gereklidir.

SONSÖZ
Kamuoyununda yakından takip ettiği gibi son yıllarda
tütün mamüllerinin kullanımının azaltılmasına yönelik
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile başlayan ve
ülkemizde de Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı
(UTKP) ile devam eden çalışmalar bütünü, toplum
sağlığı açısından önemle karşılanmaktadır. Bununla
birlikte ülkemizde varolan tütün üretimi, üreticileri,
sanayicileri, çalışanları ve sektörümüzün yarattığı katma değer dikkate alınarak, mücadele argümanları ortaya konulmalıdır. Unutulmamalıdır ki ülkemizdeki sigara tüketiminin kaynağı tütün üretimi değildir. Yurtiçinde tüketilen sigaralara ülkemizde üretilen tütünlerin
katkısı % 18 dolayındadır kalan kısım ise ithalat kaynaklıdır. Tütün mamülleri tüketimi ile mücadele ülkemiz yaprak tütün üretimi ve ihracatına zarar vermemelidir.

13. Tekel Özelleştirmesi İle 4/C Statüsüne Alınan
Tütün İşçilerin Özlük Haklarında Düzenleme
Yapılması
Tekel özelleştirmeleri ve kapatılan yaprak tütün işletme müdürlüklerinde çalışan 10.000’nin üzerinde işçinin yaşamış olduğu dram ise hala hafızalardan silinmemiştir. Yıllarca ağır koşullarda çalışan bu işçiler
şuanda hak etmedikleri şekilde özlük hakları olmaksızın düşük ücretlerle çalıştırılmaktadırlar. 4/C statüsü
yerine 4/B gibi farklı uygulamalarla kamuda istihdam

Not: Bu çalışma 10 Mayıs 2011 tarihinden önce hazırlanmıştır.
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lir. İlerleyen zamanlarda devamlı olarak sararma ve
yaprak kenarları arasındaki nekrotik alanlarda sık sık
damarlanmalar görülür. Kuru ve sıcak hava, solgun
olan yapraklarda düzensizce haşlanmalara ve kökün
olümüne neden olur.

BAKTERİLERİN YOL
AÇTIĞI KÖK
HASTALIKLARI
BAKTERİYEL SOLGUNLUK

Hastalıklı bitkinden bir kesit alındığında bitkinin
vasküler dokusunda sarıdan kahverengiye uzanan bir
bronzluk görülmektedir. Hastalık ilerledikçe, korteks
ve öz kısmın büyük bölümünde derince kahverenginden siyaha renk değişimi gözlenir. Aksine Fusarium
Solgunluğuna sahip olan bitkilerde vasküler dokular
kahverenginden siyaha kaçan çizgiler gözlenir,
Fusarium solgunluğuna yakalanan yaprakların çoğunun kahverengi görüldüğü bitkilerde bu durum normal
değildir. Nihayet, solan bitkinin kök özünde bozulmalar olur, bitkinin içi boşalır ve vaskuler doku koyu
kahverengiden siyaha doğru değişir. Bitkilerin gelişmekteki kök lezyonlarında, bitkinin siyahlaşan gövdesine benzer bir durum gözlenir. Bitkinin birincil ve
ikincil kökleri koyu kahveringinden siyaha dönüşür
Yapraklar solmadan önce, kökü nemli toprak koşullarında yumuşak ve kaygan olur

Berhan Nekiz SEKİZ
Akhisar 3. Sınıf Öğrencisi

Bakteriye solgunluk ayrıca Granville Solgunluğu da
olarak bilinir. İlk görüldüğü yerler Granville Ilçesi ve
Kuzey Carolina’dır. Bakteriyel Solgunluk, tütün çiftliklerinde 1880 senesinde ciddi zararlar vermiştir.
Bakteriyel Solgunluk dünyanın tropikal, yarı tropikal
ve sıcak - ılıman tütün yetiştirilen bölgerinde görülmüş ve rapor edilmiştir. Özellikle Asya ve Kuzey,
Güney, Orta Amerikada ciddi zararlar vermiştir. Bakteriyel solgunluk flue-cured tütünlerin büyük ve
önemli ekonomik bölgelerinden Kuzey ve Güney
Carolina’da görülmüştür. Geniş kapsamda konukçuları bu bülgede bulunmaktadır. Yaklaşık 200 bitki türünün bulunduğu 33 familyada hastalığa neden olur.
Çoğu Dicotyledenous, Solanaceae bu patojene çok
hassastır.

Bakteriyel solgunluk için güvenilir bir tanı testi, damar kesitlerinde bakteriyel hücre kitlelerinin gözlenmesidir. Eğer hastalığın görüldüğü bitkiden bir kök
kesiti alınır ve nemli ortamlarda birkaç saat bıraklırsa
kirli bir viskoz sızması çıplak gözle görülür ya da
büyümekte olan damar dokuda ise terleme meydana
gelir. Belirti gösteren damar dokusundan ince bir
boyuna kesit alınırsa içine bir damla su eklenmiş mikroskopla incelenerek bakteriyel sümüksü madde hemen göze çarpar. Bu sızan madde hastalıklı kökün bir
su kabına uzunlamasına koyularak ortaya konulabilir.
Birkaç dakika içinde, sütlü beyaz teller halinde hücre
kitleleri ve damarlı dokudan sümüksü sıvı akışı görülür. Sümüksü sıvı esas olarak polisakkaritlerin karışımlarından oluşur ki sıvının artışı viskosite ve damar
tıkanmasını beraberinde getirir. Bakteriyel sümüksü
madde varlığı, benzer solgunluk belirtileri ve damar
renk değişikliğine sebep olan mantar hastalıklarından
ayırt edici bir teşhisi koymamızı sağlar.

Belirtileri
Bakteriyel solgunluğun belirtisi cılızlaşmış, büyümesi
engellenmiş, ve rengi bozuk yapraklardır (Plaka 63).
Bu semptomlar herhangi bir büyüme safhasında bitkide görünebilir. Genç, dolgun ve hassas bitkiler, ilk
belirtiyi bir veya iki yaprağın günün sıcak zamanlarında solmasıyla, ardından akşam ve sabahın erken
saatlerinde yaprakların tekrar toparlanması ile gösterir.

Hastalık Etmeni
Pseudomonas solanacearum E. A F. Smith bir
nonfloreson, spor oluşturmayan gramnegatif çubuk
yapıdadır. Yabani türleri kamçısızdır. Ancak, yapay
ortamlarda geliştirilmesi yoluyla değişik hareketler
gösteren polar kamçı elde edilebilir. (Resim. 1). P.
solanacearum cinsinin farklılığı biyokimyasal özelliği
ve konuk dizisidir. Şeker ve denitrifikasyondanlen
asit oluşumuna bağlı olarak biyotipleri açısından 4

Çoğu zaman, bitkinin bir tarafında, hatta tek bir yaprağın yarısında solgunluk ortaya çıkar. Bu tek taraflı
bakteriyel solgunluk karakteristik bir belirtidir. Eğer
bu hastalık hızla gelişirse, yaprakların solgunluğu
sırasında renk değişimi yaşanmaz. Fakat solgunluktan
yavaş yavaş etkilenen yapraklar açık yeşil haline ge55
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farklı türe ayrılmıştır. (I, II, II, IV). Tütün ve
patestes için olan bu zararlının türlerinde genellikle
patates için öldürücüdür, muzda bulunan türleri tütün
ve patateste hastalık yapabilir. Patateste bulunan türleri tütün üzerinde zayıf etkileşim yapmaktadır.
P. solanacearum cinsinin farkı, labaratuvar
ortamlarnda beklerken zararını kaybetmesi ve zararlı
bir koloni tipinden, istikrarsız ve tereyağı görünümünde bir koloni desenine sahip hale gelmesidir. 2,
3, 5-triphenyltetrazolium klorür içeren petri kabında
bakteriler gelişmeye başladığında bu koloni özellikeri
kolayca görülür. Bu durum üzerinde, zararsız koloniler tereyağı görünümünde ve kırmızı renktedir. Zararlı P. solanacearum izole edildiğinde, destile kapaklı
ve vidalı deneyli tüplerinde veya agar çekik mineral
yağ depolanan kaplarda oda sıcaklığında steril şekilde
birkaç yıl korunabilir. P. solanacearum türünde kantitatif kurtarma ile topraktan yarı selektif araçlarla
elde edilebilir. Bunların en güncel etkili olan Leandro
ile olanıdır. (Resim. 2). Kullanılmasında bacteriocin
gösterge türü, ve Granada ve Sequeira dan yaralanılır.

Bakteriyel solgunluk şiddetli derecede toprak sıcaklığı
ve nem oranına öncelikli olarak bağlıdır. Ayrıca
zaralıya karşı kullanılan ilacın yoğunluğu, konukçu
bitkinin tütün köklerindeki yaralardan giren
P. solanacearum türü zaralılara gösterdiği dirence
veya toprakta bulunan nematodların miktarına bağlıdır. Bunun yanısıra ilk kez girmiş olan patojen türünün yaptığı belirtiyi görmek için çeşitli değişkenlere
bağlı kalınmakla birlikte, çevreye de bağlıdır. Ayrıca
konukçu bitkinin direnci ve bitki yaşı göz ardı edilemez.
P. solanacearum’a karşı olan ilaçlar toprakta enfekte
olan kökler için çözümdür veya diğer bitki parçaları
ve toprak bir konukçu yokluğunda zararlı uzun yıllar
canlılığını korur. İlaçlama kolayca toprak, su, ya da
fidana nakli ile yapılır. .
Sıcaklık, patojenin coğrafi dağılımında önemli bir
rolü ve hastalığın gelişiminde rol oynar. Bakteriyel
solgunluk en hızlı 30-35'C de gelişir. Yüksek toprak
nemi halinde bakterinin bitkiyle teması öncelikli enfeksiyon nedenini oluşturur ve bu hastalığın oluşumu
ve penetrasyon sebebidir. Hastalık yüksek nem seviyelerinde hızlı gelişme gösterse de, bitkliyi canlı tutabilecek nem oranında da ortaya çıkabilmektedir. Toprağa uygulanack ilaç oranı, ilacın uygulanacağı tarih,
toprak tipi, topraktaki nem ve diğer faktörlere göre
değişir. Bitkide yara oluşumunu önleyebilmek için,
zararlı bakterilere karşı 5x10⁴virulent hücre/ml konsantrasyonu altında kum kültüründe serada yetiştirilmeleri gerekir.
Kontrol
Bakteriyel solgunluğa karşı kontrol sağlayacak tek bir
uygulama yoktur. Bu nedenle, ürün rotasyonu,
nematod yönetimi, kimyasal uygulama içeren etkili
bir yönetim program kullanılmalıdır.

Resim 1. Pseudomonas solanacearum bakteri hücresinin elektron mikroskobunda görünümü.

Bitki Patoloji Bölümü, (North
University) (Courtesy E. Echandi)

Carolina

State

Kaynaklar
Bacterial barn rot of flue-cured tobacco in North Carolina.
Plant Dis. 64:1020-1022.
Lucas, G. B. 1975. Hastalıklarla Tütün, 3'üncü ed. Biyolojik
Danışmanlık Yardımcıları, Raleigh, NC. 621 pp.
Spurr, H. W., Jr., Echandi, E., Haning, B. C., ve Todd, F.
A. Ş. 1980
Resim 2. Selektif agar ortamında Pseudomonas solanacearum
kolonileri. Boş bölgeler patojenin kolonilerini işaret
etmektedir.

Spurr, H. W., Jr., Echandi, E., Haning, B. C., and Todd, F.
A. 1980.
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Beylere de konu iletilmiş ve gerekli desteğin
sağlanmasına çalışılmıştır.
7. Derneğimizin yapılmış olan son genel kurulundan
bu güne kadar Ankara’da bulunan meslektaşlarımızla görüşülmüştür. TAPDK ve Tarım İl Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımıza ulaşılmaya
çalışılmıştır.

ETKİNLİKLERİMİZ

8. Kaza geçiren meslektaşımız Tamer METİN Bey
ziyaret edilmiş ve durumu hakkında meslektaşlarımıza ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir. Meslektaşlarımız arasında yardım kampanyası düzenlenmiş ve aramızda toplanan yardım meslektaşımızın eşine verilmiştir.

1. 14 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Tarım Grubu ile
Bademli Kooperatifi ziyaret edilmiştir.
2. 06 Temmuz 2010 tarihinde Ulusal Kanal Televizyonu ana haber bülteninde Yaprak Tütünde El El
alım ve Genel Tütüncülük sorunları hakkında Dernek Başkanımızla Röportaj yapılmıştır.

9. 23 Aralık 2010 tarihinde yapılan Türkiye’de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi 2010 Raporu konulu toplantıda derneğimizin görüşleri anlatılmış özellikle tütün fonunun
kaldırılmasının ülkemizde oluşturacağı zararlar
ve yabancı sigara tekellerine sağlayacağı avantajlar anlatılmıştır.

3. Temmuz 2010 içinde İzmir Tarım grubu ile Ege
Üniversitesi lokalinde düzenlenen yemekli sohbet
toplantısına katılım sağlanmıştır.
4. 05 Ekim 2010 tarihinde yapılan SSUK toplantısına
katılım sağlanmıştır. Tütün Reklam Çalıştayı konulu toplantıda Derneğimizin görüşleri dile getirilmiştir.

10. TEYO 6.Devre Eksperleri 08 Nisan 2011’de TTA
Alsancak Sosyal tesislerinde 31 yıl sonra bir araya gelmişlerdir.

5. 02 Kasım 2010 tarihinde İzmir TTA Sosyal tesislerinde meslektaşlarımızla; Dünya Sağlık Örgütünün
Amerikan Blend Harmanlarda kullanılan sosların
yasaklanmasıyla ilgili çalışmalarının değerlendirilmesi ve bunun ülkemiz tütüncülüğüne olası etkilerinin neler olabileceğinin tartışıldığı bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.

11. Tütün Eksperleri Derneği Genel Sekreterimiz
O.Haydar POLAT Kocaeli’nde 11.05.2011 tarihinde 5.Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresinde
“Nargile tütünü ve aromalarının ürün özellikleri”
konusunda sunum yapmıştır.
12. Emekli meslektaşlarımızın geleneksel hale dönüştürdükleri her ayın ilk çarşambası buluşma yemeklerinin belki de sonuncusu Alsancak TTA
Sosyal Tesislerinde 02.11.2011 tarihinde gerçekleştirildi. Umarız bu etkinlikler devam eder.

6. Aralık ayı içerisinde TBMM’de görüşülmekte olan
Torba Yasa’nın 90. maddesinde 8.bendinde meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren tarımda uzman
yardımcılığı konusunda
a) CHP Muğla Milletvekili Sayın Gürol ERGİN
Bey ile görüşülmüş kendilerinden bu konuda
destek sözü alınmıştır.

13. Derneğimiz kütüphanesinin üyeler tarafından
daha etkin kullanılması için 17.10.2011 tarihinde
çalışmalar başlatılmış; meslektaşlarımızdan Nina
Bafikir (26.dönem) ve Alper Özgür (33.dönem)
tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışma kapsamında, kütüphanede yer alan kaynakların tam listesi ve bu kaynakların bir kısmı elektronik ortama
aktarılacaktır.

b) MHP Tokat Milletvekili Sayın Reşat DOĞRU
Bey ile görüşülmüş konu ayrıntılı olarak anlatılmış ve kendilerinin yönlendirmesi ile TBMM
de ilgili komisyonda görevli AK PARTİ: Manisa Milletvekili Sayın Erken AKCAN Bey'e konu iletilmiş gerekli döküman verilmiş ve yardımları istenmiştir.

Bu çalışmanın daha kısa sürede tamamlanabilmesi
için gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen diğer
meslektaşlarımız
ccuyanik64@hotmail.com
ve
ninabafikir@hotmail.com adreslerine e-posta gönderebilirler.

c) MHP Manisa Milletvekili Sayın Mustafa
ENÖZ Beye konu iletilmiş ve destekleri istenmiştir.

14. Dernek Başkanı Ömer Ceyhun UYANIK ile Genel Sekreterimiz O. Haydar POLAT Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ve TAPDK'da mesleki
konularda görüşmelerde bulunmuşlar ve Anka-

d) AK PARTİ Tokat Milletvekili Sayın Hüseyin
GÜLSÜM, Adıyaman Milletvekilleri Sayın
Mehmet ERDOĞAN ve Sayın Ahmet AYDIN
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ra’da görev yapan meslektaşlarımızın bir kısmı ile
12.12 2011 tarihinde güzel bir mekanda bir araya
gelerek arkadaşlarımızla hasret gidermişlerdir.

rihinde Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Pakdemirli'ye ziyarette bulundu.
Ziyarette, Tütün Eksperliği Yüksekokulu'nun mevcut
durumu ve geleceği konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca, 2012 yılında tüm kamu ve özel
organizasyonların katılımıyla, Tütün Eksperleri
Y.O.ile ilgili bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı.

15. Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Ömer Ceyhun
Uyanık, Tütün-Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
Uzmanı-TED Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Mercimek ve Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, 28 Kasım 2011 ta-
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LYS 2010
BİRBEN/SELÇUK KARAGÖZLER

SELİN

DİLEK/SABRİ ÇAĞDAŞ

ECE

EBRU/CENGİZ EMEK
ERBİL/VEDAT KALKAN
ESRA/ÖZCAN NAZLIM
GÖNÜL/SEDAT ERDOĞAN
GÜLAY/YILMAZ TEKAY
GÜLCAY/MEHMET OĞUZ ŞAHİN
GÜLSEREN /SELİM MAHMUT GÜNGÖR
HÜLYA/A.BENAN AÇIL
HÜLYA/ETHEM YILMAZ
JALE/YILMAZ AYDUK
MELİHA/YÜKSEL ŞEHİTLİOĞULLARI
MERAL/SELÇUK ÖZBECENE
SERAP/KEMAL SAVAŞ

EFE
AYŞİM
ÇAĞDAŞ
ÖZLEM
SEFER
FERHAN
MEHMET YASİN
BERSU
MELİKE
RECEP AYKUT
KÜBRA
DUYGU
DİLAY

SUNA/ABDULKADİR ÖZÇOBAN

AHMET

SÜMEYRA/MUZAFFER IŞIK

ENES

ŞÜKRİYE/İSKENDER ERDOĞMUŞ
YADİK/ŞEYHMUS METE
YADİK/ŞEYHMUS METE

ECEM
BERİVAN
REVAN

YEDİTEPE ÜNİ. MİMARLIK( % 50 BURSLU)
İ.T.Ü FEN-EDEBİYAT FAK. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
GENETİK BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİ. İŞLETME FAK. ( % 50 BURSLU)
BOĞAZİÇİ ÜNİ. İKTİSAT FAKÜLTESİ
19 MAYIS ÜNİ. ENDÜSTRİ MÜH.
EGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
SAKARYA ÜNİ. GIDA MÜHENDİSLİĞİ
9 EYLÜL ÜNİ. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. İNŞAAT MÜH
CELAL BAYAR ÜNİ. GIDA MÜH.
ANADOLU ÜNİ. MİMARLIK
EGE ÜNİ. SU ÜRÜNLERİ MÜH.
EGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
EGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ÜNİ. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
MARMARA ÜNİ. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
EGE ÜNİ. ZİRAAT FAKULTESİ TARIMSAL YAPILAR
VE SULAMA
GALATASARAY ÜNİ. EKONOMİ
CELAL BAYAR ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ
EGE ÜNİ. İNŞAAT MÜH.

SBS 2010
AYŞE/ZEKİ TÜRE
EMİNE/HAMDİ GEDİK
MELAHAT/CENGİZ GEZER
MELİHA/YÜKSEL ŞEHİTLİOĞULLARI
NURAY/LEVENT TEKDEMİR
NUŞİN/CANER CAN
SAADET/MEHMET ÇELİK
SELDA/ÖMER AKIŞ
SEMRA/SÜLEYMAN SARI
SONSEHER/KALİ KALSEN
SÜMEYRA/MUZAFFER IŞIK

HAVVA FİRDEVS
YUNUS ALPEREN
GÜLHAN
HALİL
CANSU
ATAKAN
HAKAN BURAK
ZEYNEP
OĞULCAN
ŞEVAL
MELİH

TÜRKAN/AHMET OKUMUŞ
SAFİRE – HÜSEYİN ÜRNEZ

EKİN EGE
SENA
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SALİHLİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
SALİHLİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
BORNOVA ANADOLU LİSESİ
SALİHLİ SEKİNE EVREN ANADOLU LİSESİ
MANİSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
ADANA İMKB ANADOLU LİSESİ
KARABÜK MEHMET VERGİLİ FEN LİSESİ
BALÇOVA ANADOLU LİSESİ
İZMİR ATATÜRK LİSESİ
İZMİR 60. YIL ANADOLU LİSESİ
MALTEPE /İSTANBUL ERTUĞRUL GAZİ
ANADOLU LİSESİ
CEM BAKİOĞLU ANADOLU LİSESİ
Alparslan Anadolu Lisesi
Yenimahalle/ANKARA
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LYS 2011
A.İHSAN-FİLİZ KARAKAŞ

ARSAL

MARMARA ÜNİ HUKUK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN-ZEHRA SARICA ASLI

YEDİTEPE ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ T.
BURSLU

ALİ-GÜLAY KARAGÖZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İİB FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

BARIŞ

ALKAN-CANOL KARANLIK

BAŞAK

EGE ÜNİ. EDEBİYAT FAK.SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

HİKMET-HALİSE YILMAZ

BERNUR

ERCİYES ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

Y.TURAN-DİLEK
GÜLÜMSER

BURCU

DOKUZ EYLÜL ÜNİ.KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ERDİNÇ-SERAP
YETİMOĞLU

BUSE BİRGÜL

ANADOLU ÜNİ. AÖF İZMİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

ARİF-AYŞE ERTEM

DİDEM

KOÇ ÜNİ. BİYOLOJİ-KİMYA MÜH. TAM BURSLU

OSMAN-CANDAN ÖZCAN

DUYGU

KOCAELİ ÜNİ. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.

SEMİH-MUALLA TARIM

EMRE

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. MAKİNE MÜH.

HAKKI-FUNDA UÇKUN

ESİN

YAŞAR ÜNİ. MİMARLIK FAKÜLTESİ

CEYHUN-ÇİĞDEM UYANIK

GİZEM

İZMİR EKONOMİ ÜNİ. BİLGİSAYAR MÜH. % 50 BURSLU

HÜSEYİN-ÜMRAL OYTUN

GİZEM

YENİ YÜZYIL ÜNİ.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

SABAHATTİN-MEFHARET
BATUR

GÖKTUĞ

ODTÜ İNŞAAT MÜH.

CAFER-FATMA TAŞER

GÖRKEM

İZMİR EKONOMİ ÜNİ.FEN EDEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

YÜCEL-SEMİHA SANDIKÇI

GÖRKEM

İSTANBUL ÜNİ. ÇEVRE MÜH.

ŞÜKRÜ-BİLGİN ERCİYAS

GÜLNİHAL

BAŞKENT ÜNİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

HÜSEYİN-AYFER İYİSARAÇ HAKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİ TIP FAKÜLTESİ

HALDUN-MÜZEYYEN
SAĞIN

HAKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. JEOLOJİ MÜH

EROL-EMİNE ŞENOĞLU

HARUN

ON DOKUZ MAYIS ÜNİ. EĞİTİM FAK. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

RAMAZAN-SEMRA
DEMİRKOL

HASAN
TAYFUN

ANKARA ÜNİ. SBF KAMU YÖNETİMİ

CEYHUN-ÇİĞDEM UYANIK

HAZAL

İZMİR EKONOMİ ÜNİ. BİLGİSAYAR MÜH. % 50 BURSLU

AYDIN-HEDİYE YILMAZ

İPEK ÖZGE

ÇUKUROVA ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

KAMİL-ESİN YAVUZ

KAYA

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ PİLOTAJ

ŞUAYİP-SİNEM OKATAN

M.TUĞŞAT

GATA GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ

OKTAY-AYTEN ÇELİK

MERAL

EGE ÜNİ.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME BÖLÜMÜ

M.OĞUZ-GÜLCAY ŞAHİN

NURHAN

CUMHURİYET ÜNİ. MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

İSMAİL-ASLI TEKET

O.MURAT

ODTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.

FİKRET-NESRİN UYSAL

OĞUZHAN

İZMİR EKONOMİ ÜNİ. LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

HALİL-SEVİM CİVAN

ÖZGE

İTÜ İŞLETME MÜH.

AKGÜN-SEVAL ÖZARI

ÖZGÜN

HACETTEPE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ

YILMAZ-ŞİRİN ATABAŞ

ÖZLEM

KADİR HAS ÜNİ. HUKUK FAKÜLTESİ

FUAT-GÜLER BIYIKLIOĞLU TUĞÇE

ULUDAĞ ÜNİ. VETERİNER FAKÜLTESİ

MUSTAFA-NECLA ALACAN

TUĞÇE

MARMARA ÜNİ. MAT. ÖĞRETMENLİĞİ

NEDİM-HİDAYET ÖZKAN

YUNUS KAAN

KOÇ ÜNİ. MAKİNE MÜH. % 50 BURSLU

60

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

SBS 2011
RAMAZAN HİCABİ-MÜKERREM TAĞ

ADVİYE ŞEYDA

ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM FEN LİSESİ (TAM BURSLU)

VEDAT CİHAT-MEHTAP ERKAN

ALP

İZMİR BORNOVA ANADOLU LİSESİ

ŞEVKET-SUZAN ÇANAKÇI

ALPER

MANİSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

AHMET BENAN-HÜLYA AÇIL

BEGÜM

BALIKESİR FATMA EMİN KUTVAR ANADOLU LİSESİ

KADİR-NURAN ACAR

BERKAN

İZMİR SEYREK ANADOLU LİSESİ

İLHAMİ-FİLİZ YILDIRIM

BERKAY

İZMİR ÖZEL EGE LİSESİ (TAM BURSLU)

UFUK-ŞENAY KAYALAR

BURAK

İZMİR ATAKENT ANADOLU LİSESİ

ŞUAYİP-SİNEM OKATAN

C.HAN ALPEREN

İSTANBUL KARTAL SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ

ADNAN-MÜZEHHER TARAN

EFE

İZMİR VALİ EROL ÇAKIR ANADOLU LİSESİ

İSMAİL-SABİHA YAZGI

EMİNCAN

İZMİR KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ

HALUK-CANAN ALPMEN

EZGİ

İZMİR BEHÇET UZ ANADOLU LİSESİ

SÜLEYMAN-ZEHRA SARICA

FATMA NUR

DENİZLİ AYDEM FEN LİSESİ

MURAT-BİRGÜL GÜLER

HAZAN YAZGI

ÖZEL BURSA SINAV KOLEJİ FEN LİSESİ (TAM BURSLU)

TURAN-BİRCAN YALÇIN

İLKE

İZMİR BORNOVA ANADOLU LİSESİ (ALM)

FATİH-SEMRA YOĞURT

İREM

KAHRAMANMARAŞ İMKB SÜLEYMAN DEMİREL FEN
LİSESİ

TURGUT-SEVNUR GİRGİN

K.CAN

AYDIN SULTANHİSAR ANADOLU LİSESİ

HÜSEYİN RAHMİ-NURAN ŞAHİN

KÜBRA

DİYARBAKIR FEN LİSESİ

V.SERMET-SAFİNAZ OKTAY

NURALP

İSTANBUL PENDİK FATİN RÜŞTÜ ZORLU ANADOLU
LİSESİ

İSMAİL-ASLI TEKET

Ö.FERHAT

İZMİR VALİ EROL ÇAKIR ANADOLU LİSESİ

RAMAZAN-AYŞE KAYA

ÖZLEM

İZMİR KARŞIYAKA MERKEZ ANADOLU LİSESİ

RAMAZAN-AYŞE KAYA

SEVİNÇ

İZMİR BEHÇET UZ ANADOLU LİSESİ

MUSTAFA-AYLA ARIK

SUDE

DENİZLİ MUSTAFA KAYNAK ANADOLU LİSESİ

HÜSEYİN-NİLGÜN ŞIRLAK

SULTAN

İZMİR TORBALI ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

HÜSEYİN-NİLGÜN ŞIRLAK

SÜLEYMAN

İZMİR ÇİĞLİ MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ

OSMAN-FATMA TOKLU

ZEYNEP

İZMİR BUCA ANADOLU LİSESİ

MEHMET MURAT-AYŞE ARAMIŞ

ZEYNEP FİLİZ

MANİSA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
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N İŞ AN
Meslektaşlarımızdan
Mahir
YILMAZ ile Semra GÜRTÜRK
Hanımefendi 09 Ekim 2011 tarihinde nişanlanmışlardır. Kendilerini kutlar gelecekte bir ömür
boyu mutluluklar dileriz.

EVLİLİK
Meslektaşımız Talat GENÇALP
ile Birsen Hanım 21 Mayıs 2010
tarihinde
evlenmişlerdir.
GENÇALP çiftini kutlar, yaşam
boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız Dursun KURT ile
Fatma Hanım 07 Kasım 2010
tarihinde evlenmişlerdir. KURT
çiftini kutlar, yaşam boyu mutluluklar dileriz.

Meslektaşımız Çağlar BAŞ ile
Sultan Hanım 02 Eylül 2011
tarihinde evlenmişlerdir.
BAŞ çiftini kutlar, yaşam boyu
mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız Ali KAYMACI ile
Tutku Hanım 07 Kasım 2011
tarihinde
evlenmişlerdir.
KAYMACI çiftini kutlar, yaşam
boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız Faik İSEN ile
Gülbahar Hanım 08 Kasım 2011
tarihinde evlenmişlerdir.
İSEN çiftini kutlar, yaşam boyu
mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız İbrahim ÇAKIR ile
Bengü Hanım 12 Kasım 2011
tarihinde evlenmişlerdir. ÇAKIR
çiftini kutlar, yaşam boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşlarımız Gonca TEKİN
ile Ömür DURA Beyefendi 04
Şubat 2012 tarihinde evlenmişlerdir. DURA çiftini kutlar, yaşam boyu mutluluklar dileriz.

Meslektaşımız Mehmet Oğuz
BENTLİ ile Burcu Hanım 11
Şubat 2011 tarihinde evlenmişlerdir. BENTLİ çiftini kutlar, yaşam boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız
Hasan
Ali
ŞENGÜL ile Gonca Hanım 5
haziran 2011 tarihinde evlenmişlerdir. ŞENGÜL çiftini kutlar,
yaşam boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşlarımız
İbrahim
TOPRAK ve Neslihan DAŞKIN
16 Temmuz 2011 tarihinde evlenmişlerdir. Çiftimizi kutlar,
yaşam boyu mutluluklar dileriz.
Meslektaşımız Volkan ŞEN ile
Burcu Hanım 21 Ağustos 2011
tarihinde evlenmişlerdir.
ŞEN çiftini kutlar, yaşam boyu
mutluluklar dileriz.

DOĞUM

Meslektaşımız Bülent DEMİR ile
eşi Oya Hanımın oğlu Ege 11
Kasım 2010 tarihinde dünyaya
gelmiştir. DEMİR çiftini kutlar,
Ege’ye sağlıklı ve uzun bir yaşam
dileriz.
Meslektaşımız Aydan AKTAN
İNCE ile eşi Ertan Beyin oğlu
Uygar 24 Kasım 2010 tarihinde
dünyaya gelmiştir. İNCE çiftini
kutlar, Uygar’a sağlıklı ve uzun
bir yaşam dileriz
Meslektaşımız Erol KOCAGİL ile
eşi Hatice Hanımın oğlu Kaya 28
Aralık 2010 tarihinde dünyaya
gelmiştir. KOCAGİL çiftini kutlar, Kaya’ya sağlıklı ve uzun bir
yaşam dileriz.
Meslektaşımız Oguzhan YANAR
ile eşi Mihriban Pelin Hanımın
kızı Asya Nur 11 Ağustos 2011
tarihinde
dünyaya
gelmiştir.
YANAR çiftini kutlar, Asya Nur’a
sağlıklı ve uzun bir yaşam dileriz.
Meslektaşımız Mutlu PİROĞLU
ile eşi Sabire Hanımın kızı Deniz
05 Eylül 2011 tarihinde dünyaya
gelmiştir. PİROĞLU çiftini kutlar, Deniz’e sağlıklı ve uzun bir
yaşam dileriz.
Meslektaşımız Arafat TAŞTAN ile
eşi Fatma Hanımın kızı Zeynep
İlya 11 Eylül 2011 tarihinde
dünyaya gelmiştir. TAŞTAN çiftini kutlar, Zeynep İlya’ya sağlıklı
ve uzun bir yaşam dileriz.

Meslektaşımız Cengiz ŞAHİN ile
eşi Derya Hanımın oğlu Alp Tuna 03 Ekim 2010 tarihinde dünyaya gelmiştir. ŞAHİN çiftini
kutlar, Alp Tuna’ya sağlıklı ve
uzun bir yaşam dileriz.

Meslektaşımız Şakir AKÇEŞME
ile eşi Duygu Susin Hanımın kızı
Duru Beyza 13 Ekim 2011 tarihinde
dünyaya
gelmiştir.
AKÇEŞME çiftini kutlar, Duru
Beyza’ya sağlıklı ve uzun bir
yaşam dileriz.

Meslektaşımız Aydın DEMİR ile
eşi Feray Hanımın kızı Karya 28
Ekim 2010 tarihinde dünyaya
gelmiştir. DEMİR çiftini kutlar,
Karya’ya sağlıklı ve uzun bir
yaşam dileriz.

Meslektaşımız İlker ÖZBAY ile
eşi Gülden Hanımın kızı Asya 14
Kasım 2011 tarihinde dünyaya
gelmiştir. ÖZBAY çiftini kutlar,
Asya’ya sağlıklı ve uzun bir yaşam
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dileriz.
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli meslektaşımız İsmail
TEKET'in babası Sayın Hasan
TEKET Beyefendi 16 Mayıs
2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli
meslektaşımız
Cahit
YAYLA’nın babası Sayın Eşref
YAYLA Beyefendi 13 Ekim
2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Hüseyin
Avni ÖZDAMAR’ın babası Sayın Mehmet İrfan ÖZDAMAR
Beyefendi 19 Ocak 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Semih
TARIM’ın annesi Sayın Neziha
TARIM Hanımefendi 13 Temmuz 2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Şükrü
ERCİYES’in kayınpederi Sayın
Hasan ZAİMOĞLU Beyefendi
13 Eylül 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli
meslektaşımız
Eray
ÇAKIN’ın babası Sayın Eyüp
ÇAKIN Beyefendi 19 Ocak 2011
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allah'tan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Fahrettin
ARICALI’nın oğlu Sayın Emin
ARICALI(1954-2010) Beyefendi
16 Temmuz 2010 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli
meslektaşımız
Nail
ACET’in babası Sayın Abdullah
ACET Beyefendi 22 Ekim 2010
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allah'tan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Selami
VURAL’ın ağabeyi Sayın İsmail
VURAL Beyefendi 07 Şubat
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Kadir
ACAR’ın ablası Sayın Hatice
YILDIRIM Hanımefendi 24 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Hüseyin
GÜRBÜZ’ün kardeşi Sayın Halil
GÜRBÜZ Beyefendi 08 Şubat
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Osman
ULUDAĞ’ın
annesi
Sayın
Keziban ULUDAĞ Hanımefendi
15 Kasım 2010 tarihinde vefat
etmiştir. Merhumeye Allah'tan
rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Kemal
SAVAŞ'ın kayınpederi Sayın
Rıdvan ONGUNCAN beyefendi
24 Mayıs 2011 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Şeyhmus
METE’nin babası Sayın Mahmut
METE Beyefendi 29 Ağustos
2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Hakkı
UÇKUN’un annesi Sayın Emine
UÇKUN Hanımefendi 20 Aralık
2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Haldun
BABACAN’ın babası Sayın Cemal BABACAN Beyefendi 13
Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız İsmail
TEKET'in annesi Sayın Emine
TEKET Hanımefendi 04 Ocak
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Değerli Meslektaşımız ve TTA
Genel
Müdürü
Kasım
DEMİREL’in babası Sayın Bekir
DEMİREL beyefendi 27 Mayıs
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız Mehmet
EROĞLU’nun babası Sayın Emin
EROĞLU Beyefendi 09 Eylül
2010 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli meslektaşımız Bahattin
Feridun IŞIK’ın annesi Sayın
Nazmiye IŞIK Hanımefendi 07
Eylül 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
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Değerli Meslektaşımız Vedat
AYDIN'ın annesi sayın Hatice
AYDIN hanımefendi 11 Temmuz
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
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Değerli
meslektaşımız
Şerif
UÇAR'ın babası Sayın Osman
UÇAR Beyefendi 11 Temmuz
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli
meslektaşımız
Yüksel
ŞEHİTLİOĞULLARI'nın
annesi
Sayın Ümmü ŞEHİTLİOĞULLARI
Hanımefendi 19 Temmuz 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye
Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Kazım
KARAAHMETOĞLU’nun Hanımı
Sayın
Hanife
KARAAHMETOĞLU hanımefendi 26 Temmuz 2011 tarihinde
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Hasan
MUTLU’nun babası Sayın İbrahim MUTLU beyefendi 19 Ağustos 2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Cengiz
EMEK’in babası Sayın İbrahim
EMEK beyefendi 07 Eylül 2011
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allah’tan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Hüseyin
ALTAN’ın annesi Sayın Fatma
ALTAN hanımefendi 15 Eylül
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Değerli meslektaşımız İskender
ÜLKÜSAYAR'ın babası Sayın
Ahmet Fehmi ÜLKÜSAYAR beyefendi 17 Eylül 2011 tarihinde
vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan
rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli
Meslektaşımız
İlker
MURATSU’nun babası Sayın
Muammer MURATSU beyefendi
28 Eylül 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli meslektaşımız İsmail
YAZGI’nın kayınvalidesi Sayın
Elmas AKGÜVERCİN hanımefendi 17 Ekim 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli meslektaşımız Mehmet
CEYLAN'ın babası Sayın Ziya
CEYLAN beyefendi 10 Kasım
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Adana İl Tarım Müdürlüğünde
çalışan
meslektaşımız
Nihat
ÖZDEMİR'in annesi 15 Şubat
2011 günü vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Erbaa İlçe Tarım Müdürlüğünde
çalışan meslektaşımız M. Ali
TÜMAY'ın sevgili eşi Sayın
Handan Hanımefendi 05.05.2011
günü hastalığına yenik düşerek
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Emekli meslektaşımız İskender
ÜLKÜSAYAR'ın kayınvalidesi
Sayın Şivekar UZUNCUKOĞLU
26.02.2011 cumartesi günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli meslektaşımız Recep
AKTAN'ın kızı Sayın Hatice
AKTAN (1990-2011) 9 Şubat
2011 günü Gaziantep'te vefat etmiştir. Küçük Hatice'mize Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Enbiya
Sancak’ın Annesi Sayın Fatma
Sancak Hanımefendi 15 Nisan
2011 tarihinde vefat etmiştir
Merhumeye Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
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Değerli Meslektaşımız Eyüp
GÜNDOĞDU’nun Annesi Sayın
Güllü GÜNDOĞDU Hanımefendi 02 Mayıs 2011 tarihinde vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan
rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli meslektaşımız Ahmet
YALÇIN'ın babası Sayın Cemal
YALÇIN beyefendi 19 Mayıs
2011 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Hasan
KURT’un annesi Sayın Hacer
Hanımefendi 28 mart 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye
Allahtan rahmet, meslektaşımıza
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Hasan
KARTAL’ın annesi Sayın Hatice
KARTAL
Hanımefendi
…………….. tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız H.Bayram
SARIYÜCE’nin babası Sayın
Bekir SARIYÜCE Beyefendi 02
Aralık 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Cengiz
EMEK’in annesi Sayın Mürvet
EMEK Hanımefendi 02 Ocak
2012 tarihinde vefat etmiştir.
Merhumeye Allahtan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
Değerli
Meslektaşımız
Erol
YILMAZ’ın abisi Birol YILMAZ
Beyefendi 30 Ocak 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Kadir
ACAR’ın kayınvalidesi Sayın
Emine AYDOĞDU Hanımefendi
06 şubat 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan
rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ
Değerli Meslektaşımız M. Zeki TÜRKYILMAZ beyefendi 09 Haziran 2010
tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiamıza başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Aydın ŞİMŞEK 13 Nisan 2011 tarihinde vefat etmiştir.
Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
Değerli meslektaşımız İsmet AKDAĞ beyefendi 19 Ağustos 2011 tarihinde
vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiamıza başsağlığı dileriz.

Değerli Meslektaşımız Mustafa HACIOĞLU 29 Ocak 2011 tarihinde vefat
etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
Değerli Meslektaşımız Oktay HANECİOĞLU 12 Şubat 2011 tarihinde vefat
etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.

Emekliye Ayrılan Meslektaşlarımız
 Engin ÇALIK

(5.Devre)

 Durmuş NARİN

(2.Devre)

 Hasan KURT

(7.Devre)

 Çetin GENÇALP

(6.Devre)

 M. Yaşar İSPİR

(6.Devre)

 Hüseyin MATARACI (6.Devre)

Emekli olan Meslektaşlarımıza Türk
Tütüncülüğüne ve Mesleğimize
Katkılarından Dolayı Teşekkür Eder,
Bundan Sonraki Yaşamlarında Sağlık
ve Mutluluklar Dileriz.

Dergimizin Çıkarılmasına Yapmış Oldukları
Katkılardan Dolayı ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş.
Firmasına Teşekkür Ederiz…

