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MERHABA 

 

 

 

 

 

 

Yaşar Turan GÜLÜMSER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

yasarturan.gulumser@tutuneksper.org.tr 

 

 

7 Ekim 2012 tarihinde İzmir Kültür Park Gençlik 
Tiyatrosu salonunda 245 üyenin katılımıyla gerçek-
leştirilen 60.Olağan Genel Kurulumuzda seçilen 
yeni yönetimimizle 84 sayılı bültenimiz aracılığıyla 
siz değerli meslektaşlarımıza bir kez daha merhaba 
diyoruz. 

Meslek aşkını yitirmeyip Trabzon, Adıyaman, Ada-
na, İstanbul, Samsun gibi uzak yerlerden gelerek, 
rahatsızlıkları, sağlık sorunları olmasına rağmen 
teşrif ederek bizleri onurlandıran değerli büyükle-
rimize ve her şeye rağmen geleceğe yönelik umu-
dunu yitirmeyen genç kardeşlerimize teşekkür edi-
yoruz. Onların varlığı Genel Kurulumuzu renklen-
dirmiştir, bizlere güven vermiştir. Hepsine saygı 
duyuyoruz. Umarım bu heyecan hiç dinmez, artarak 
devam eder. 

Ülkemizde tütüncülük ve sigara sektöründe sıcak 
günler yaşanmaktadır. Bilindiği üzere 22/10/2012 
tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantı-
sının ardından Hükümet sözcüsü Başbakan Yar-

dımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yapılan açık-
lama ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun (TAPDK) kapatılması gündeme gelmiş-
tir.  Bu konuda net bilgilere ulaşılamamakla birlikte 
TAPDK’nın görevlerinin üç ayrı Bakanlık arasında 
paylaştırılacağı söz konusu olup bahse konu Kuru-
mun ilgili piyasalarını düzenleyen Tütün Piyasası, 
Tütün Mamulleri Piyasası, Alkol Piyasası, Alkollü 
İçkiler Piyasası ile Sektörel Rekabet ve Tüketici 
Hakları Piyasası Daire Başkanlıklarının gerçekleş-
tirdikleri görev ve yetkilerin Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı'na, tütün ve alkol kontrolü ile 
ilgili kamusal nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi 
ve tüketimi teşvik edecek faaliyetleri önleyecek 
çalışmalarla ilgili görev ve yetkilerin Sağlık Ba-
kanlığı'na, verginin yanı sıra bandrol gibi Kuru-
mun gelir getirici işlerinin de Maliye Bakanlığı'na 
devredileceği öngörülmektedir.  

Bilindiği üzere TAPDK, 09/01/2002 tarih ve 24635 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
4733 sayılı yasayla kurulmuş ve 10 daire başkanlı-
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ğından oluşmaktadır. 31 meslektaşımızın görev 
yaptığı TAPDK’ da 80 Uzman, 20 Uzman Yardım-
cısı olmak üzere toplam 200’e yakın çalışanı bu-
lunmaktadır. 

Tütün; üretim, kullanım, iç ve dış ticaret açısından 
büyük kitleleri ilgilendirmesi nedeniyle diğer tarım 
ürünlerinden çok farklıdır. Dünyada merkezi ya da 
yerel otoritelerce hemen her zaman bu hususları 
düzenleyen bazı kurallar konulmaktadır. Özellikle 
alkollü içkilerin insan sağlığı ile doğrudan ilişkisi 
büyük önem taşımaktadır. İlgili piyasaları ilgilendi-
ren bu kurallar ekonomik olduğu gibi sağlık, emni-
yet ve inanç gibi değerleri de kapsamaktadır.  

1177 sayılı yasanın yerini alan 4733 sayılı yasanın 
da her an değişmesi söz konusudur. Tütün ve sigara 
sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde bah-
se konu her iki yasada da yer alan Tütün Eksperliği 
mesleğinin kazanımlarını kaybetmemek ve 
TAPDK’da çalışan meslektaşlarımızın özlük hakla-
rını koruyabilmek için büyük çabalar sarf etmemiz 
gerekmektedir.  

Ayrıca genel kurul öncesi ve hemen sonrası dile 
getirdiğimiz üzere sizlerden alacağımız güç ve cesa-
retle; 

 Türk Tütüncülüğü ve Tütün Eksperliği mesle-
ğine azami katkı sağlayacak politikalar oluş-
turmaya,  

 

 İşsiz meslektaşlarımızın istihdamına yönelik 
özel ve kamu sektörünü de kapsayacak şekilde 
Tütün Eksperlerinin görev ve çalışma yönetme-
liğinin bütünüyle harekete geçirilmesine, 

 

 Tekel'in tasfiye süreciyle diğer kamu kurumla-
rına nakledilen ve yeni atanan meslektaşlarımı-
zın mevcut sorunlarının çözümü ve özlük hak-
larını güçlendirici konularda girişimlerde bu-
lunmaya, 

 

 Özel Sektörde çalışan meslektaşlarımızın so-
runlarıyla daha yakından ilgilenmeye ve etkin 
bir işbirliği sağlamaya, 

 

 Genel Kurulun verdiği görev doğrultusunda 
dernek merkezimizi Bornova, Bayraklı yada 
Karşıyaka'da uygun bir binaya taşıyarak üyele-
rimizin, daha fazla zaman geçireceği ve birbir-
leri ile olan ilişkilerinin arttırılmasını, dayanış-
manın geliştirilmesini sağlayacak bir ortam ya-
ratmaya çalışacağız. 

Bunların yanı sıra, dernek merkezimizde sık aralık-
larla söyleşiler düzenlenerek birlikteliğin sağlanma-
sı ve Tütün Eksperleri Derneği Bülteninin daha sık 
çıkarılarak iletişimin geliştirilmesi yönünde faali-
yetlerde bulunmaya gayret edeceğiz. 

Bu ve benzeri sorunlarımızı ancak örgütlü birlikte-
liğimizle, çalışma ve çabalarımızla dayanışma içeri-
sinde aşabiliriz. Derneğimizin daha aktif ve işlevsel 
konuma gelmesi ancak üyelerinin aktif katılımıyla 
ve desteğiyle gerçekleşebilir. Vereceğiniz katkı ve 
desteklere şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Merhaba dediğimiz 84. sayımızda Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulunun geleceği çalıştayı, Tütün Eksper-
leri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Se-
mineri ve 60. Olağan genel kurulumuzla ilgili yer 
alan haberlerin yanı sıra AB destekli K2 Çağdaş 
Sanat Derneğince yapımı gerçekleştirilen Bir Tütün 
Öyküsü adlı belgesel film ile ilgili yazı yer almak-
tadır. Tütünce köşesiyle bültenimize her zaman 
katkıda bulunan Sayın Mustafa Seydioğulları’nın 
yine bu sayıda Tütünce’nin yanısıra Türkiye’de 
tütüncülüğün mevcut durumu ve geleceği üzerine 
değerlendirmeler yazısını, meslektaşımız Sayın 
Alkan Karanlık’ın Bir Kartaday öyküsünü, eski 
Tekel emektarı şair ve yazar Sayın Ahmet 
Günbaş’ın yazı ve şiirlerini, Tütün Eksperliği Yük-
sek Okulu akademisyenlerinden Sayın Mustafa 
Berkay ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Aysun 
Tokmakoğlu’nun araştırma yazılarını büyük bir 
zevkle okuyacağınızı umuyoruz.  

Sağlıcaklakalın.    

 

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK, 

MUTLULUK VE ESENLİKLER 

DİLERİZ. 
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TÜTÜN EKSPERLERİ 

DERNEĞİ                                          

60. OLAĞAN                            

GENEL KURULU 

FUAR GENÇLİK 

TİYATROSUNDA            

YAPILDI 

 

Tütün Eksperleri Derneği 60. Genel Kurulu 07.10.2012 
tarihinde Fuar Gençlik Tiyatrosu İzmir adresinde saat 
10:00 da aşağıda belirtilen gündemle toplanmıştır. 

 

Gündem Maddeleri. 

* Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 

* Divan Kurulunun Oluşturulması. 

* Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 
ibrası. 

* Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 
İbrası. 

* Yönetim, denetim ve Onur Kurulu Üyeliklerinin 
seçimi. 

* Dilek ve temenniler. 

Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay KOÇ tarafından katı-
lımcılara teşekkür edilerek; Gündemin ilk maddesi 
olan Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
ması gerçekleştirilmiştir. 

  

5 üye tarafından Genel Kurula sunulan; Divan Kurulu 
Başkanlığına A. Şefik GÜNTANIR, Katip Üyeliklere 
A.Turan SARIKAYA ve Akın ÖZKAN’ın öneril-
mesiyle ilgili teklif Kubilay KOÇ tarafından genel 
kurula okunmuş, oylanmış ve oy birliğiyle Divan Ku-
rulu seçilmiştir. 

Divan Başkan’ı tarafından Tütün Eksperleri Derneği-
nin önemi ve faaliyet alanlarıyla ilgili temenni ko-
nuşmasının ardından, 35 üyenin Genel Kurulda gün-
deme alınması amacıyla Divan başkanlığına sunulan 
‘Tütün Eksperleri Derneğinin 1434 Sok No:9/10 
Alsancak /İZMİR adresinde bulunan taşınmazın satı-
larak yerine hem genel merkez hem de üyelerimiz için 
lokal olarak kullanılabilecek, bir mülkün satın alınma-
sı, konusunda verilen öneri oy birliğiyle kabul edil-
miştir. 

 

Divan Başkanlığına Gündem Maddelerinden 5. ve 6. 
Maddenin yer değiştirilmesi ile ilgili verilen öneri 
Genel Kurula sunulmuş ve oy birliği ile 5. ve 6. mad-
denin yer değiştirilmesine karar verilmiştir.  
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Tütün Eksperleri Derneği Başkan’ı Ömer Ceyhun 
UYANIK Divan Başkanı tarafından konuşmalarını 
yapmak üzere kürsüye davet edildi. Sayın Ö.Ceyhun 
UYANIK; hoş geldiniz dedikten sonra katılımcılara 
sevgi ve saygılarını sunarak konuşmasına geçmiştir. 

Bir önceki dernek Başkanı Oktay ÇELİK’e hizmetle-
rinden ve katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. 

Özelleştirme sonrasında 400 kadar meslektaşımızın 
ağırlıklı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğında istihdam edildiğini ve meslektaşlarımızın diğer 
kurumlarda çeşitli mağduriyetler yaşadıklarını ve bu 
sorunları yakından takip ederek yetkililerle görüşül-
düğünü, Meclis temsilcileri ile sürekli destek ziyaret-
lerinin devam ettiğini ve bu sorunların çözümü için 
çaba sarf ettiklerini ifade etmiştir. 

Tütün Eksperleri Yüksek Okulunun sorunlarından 
bahsederek, yönetim olarak Celal Bayar Üniversitesi 
Rektörüyle görüşüldüğünü okulun yabancı dil eğiti-
mine, bilgisayar, agronomi, laboratuar ve staj gibi 
konuların önemine dikkat çekmiş ve 12 Mart 2012 
tarihinde “Tütün Eksperleri Yüksek Okulunun Gele-
ceği” isimli bir çalıştay düzenlediklerini, bu çalıştayda 
okulun geleceği ve sorunları ile ilgili önemli kararlar 
alındığını ifade etmiştir. 

15-18 Nisan 2012 tarihinde Antalya’da TAPDK tara-
fından düzenlenen eğitimde Derneğimizin kaçak ve 
sahte olaylarının ülkemizdeki oranında ciddi artışlar 
olduğunu ve % 20’leri aştığını, meslektaşlarımızın bu 
alanda daha aktif olarak kullanılması gerektiğini söy-
lemiştir. 

Şark tipi tütün üretiminde gerilemeler olduğunu, üre-
timin 160.000 tondan 45.000 tona düştüğünü söyle-
miştir. Üretimdeki düşüşe paralel olarak ihracat mik-

tarlarımızın da düştüğünü ve ithal tütünlerden alınan 
tütün fonunun kaldırılması ile yerli tütün kullanım 
oranının  düştüğünü ve ithal tütün kullanımının arttı-
ğını, ithal tütün kullanımının % 80’leri aştığını söyle-
miştir. 

Kaçak tütün ve sigara olaylarının mahkemelere aşırı 
yük getirdiğini, bu konularda görev yapacak bilirkişi 
görevlendirmelerinde yetkisiz ve ilgisiz kişilere bilir-
kişilik yaptırıldığını söylemiştir. 

Bu konuyla ilgili birçok ilin Adli Yargı Adalet Ko-
misyonu Başkanlıklarına resmi yazı yazılarak yapılan 
uygulamalarda yasal mevzuata uyulmasının istendiği 
ifade etmiştir. 

Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesinin özellikle 17.ve 
18.maddelerinin Türk tütününe ve tütüncülüğüne dar-
be indirecek nitelikte olduğunu, tütün alanlarının kısıt-
lanması, üreticiye her türlü desteğin kesilmesi (avans, 
teknik destek vs.)gibi önlemler içerdiğini söylemiştir. 

Tütün mamulleri tüketimi ile mücadele ülkemizin 
yaprak tütün üretimi ve ihracatına zarar vermemelidir 
diyerek; 60.Genel Kurulun hayırlı olmasını dilemiştir. 

Divan Heyet’i tarafından Genel Kurula gönderilen 
telgraflar okunduktan sonra gündemin diğer maddesi-
ne geçilmiştir. 

 

“Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’’ Servet 
YAPRAK tarafından okunduktan sonra;  Divan Baş-
kan’ı tarafından lehte ve aleyhte söz almak isteyen var 
mı diye soruldu. Söz alan Muzaffer IŞIK T.E.Y.O ile 
ilgili yapılan çalışmaların neler olduğunun ayrıntıları-
nı sordu; Servet Yaprak, görüşmeleri anlatarak Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Bağlanmasının en 
doğru olacağı yönün de ki görüşlerin ağır bastığını 
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belirtti. Başka söz almak isteyen olmayınca Divan 
Başkanlığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ibrası 
için oylama yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
oy birliğiyle ibra edildi.  

 

‘Denetim Kurulu Raporu’ Yaşar Turan 
GÜLÜMSER tarafından okundu. Divan Başkanı 
lehte ve aleyhte söz almak isteyen var mı diye sordu. 
Söz almak isteyen olmayınca. Denetim Kurulu Rapo-
runun ibrası oylamasına geçildi. Denetim Kurulu Ra-
poru oy birliğiyle ibra edildi.  

Gündem gereği Dilek ve Temenniler maddesine 
geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen var mı diye 
sordu. 

Muzaffer IŞIK, Süleyman SARICA, Recep 
ÇAKMAK dilek ve temennilerini sunmak üzere Di-
vanda söz aldı. Başka söz almak isteyen olmadı. 

 

Sayın Muzaffer IŞIK; İki hususta görüşlerini belirte-
ceğini söyleyerek; ‘Öncelikle Tütün Eksperleri Mes-
leğinin geleceği konusunda Yönetim Kurulunun sonuç 
alıcı faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyorum. İkinci 

husus ise TAPDK’nın mesleğimiz açısından bekleneni 
karşılayamadığını görüyoruz. TAPDK’nın yeniden 
yapılanacağı ve Tarım teşkilatına bağlanacağı duyum-
ları var. Bu aşamada Derneğimizin meslektaşlarımızın 
özlük haklarının korunması yönünde aktif rol almasını 
bekliyorum .’ Temennilerini ilettiler. 

 

Sayın Süleyman SARICA; Toplantıya gelen arkadaş-
ları kutluyorum, kardeşliğimizi pekiştirdiğimize ina-
nıyorum. Mazereti olmadan toplantıya katılamayan 
arkadaşlara kırgınım. Kardeşlikten öte bir arkadaşlığa 
sahibiz, Ülkemizin bir çok yerinde tuzumuzu ekme-
ğimizi paylaştık. Temennilerini ilettiler. 

 

Sayın Recep ÇAKMAK; ‘Arkadaşlarımız birbirlerini 
çok özlemiş olmalı ki Genel Kurullarda sadece özlem 
gideriyorlar. Bu da doğaldır. Tekel Sigara fabrikaları-
nın özelleştirilmesiyle birlikte meslektaşlarımız eği-
timleriyle çok alakalı işlerde çalışmıyorlar olmasının 
derneğe ilgiyi azalttığını düşünüyorum. Genel Kurul 
açıldığından bu yana 1 saat geçmiş olduğunu ve gün-
demin biterek seçimlere gelindiğini maalesef yaşıyo-
ruz. Sanırım beş yıl önce meslektaşlarımızın başka 
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kurumlara gitmesi nedeniyle asıl dernekçilik şimdi 
başlıyor demiştim. Tütün Eksperleri Derneği oluşturu-
lacak politikalar için referans noktası olmalıdır. Bunu 
7 kişinin başarması zordur. Sizler iyi yetişmiş ve biri-
kimli bir topluluksunuz. Üzerimizdeki ölü toprağını 
atmamız gerekmekte yeni yönetime ivme kazandır-
mak ve daha üretken olmasını sağlamak zorundası-
nız’. Temennilerini iletmişlerdir. 

Saat 12:00 da Yemek Arası verildi. 

Divan Başkan’ı tarafından vefat eden meslektaşların 
isimlerinin okunması ve emekli olan personele plaket 
verme töreninin gerçekleştirilmiştir. 

 

35 Üyenin imzasıyla sunulan; ‘Tütün Eksperleri Der-
neğinin 1434 Sok No:9/10 Alsancak /İZMİR adresin-
de bulunan taşınmazın satılarak yerine hem genel 
merkez hem de üyelerimiz için lokal olarak kullanıla-
bilecek, bir mülkün satın alınması’ konusunda verilen 
öneri oylamaya sunuldu. Dernek binasının satılarak 
lokal ve Genel Merkez olarak kullanılacak bir gayri 
menkulün alınması için oylamaya geçildi. Öneri oy 
birliğiyle kabul edildi.  

Divan Başkanlığına Oy Tasnif Heyeti için önerilen 
Ramazan GENÇ, Abuzer GÜNGÖR ve Edip Orçun 
AKİKOL Sandık Kuruluna oy birliğiyle seçilmişler-
dir. 

 

Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi-
ne geçilmiştir. 

Seçim gizli oy ve açık tasnif ile gerçekleştirilmiş olup, 
Sayım ve Tasnif sonuçları saat:19:00 da Sandık Kuru-
lu tarafından Divan Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. 
Genel Kurula iştirak eden 245 üyenin oy kullandığı 
tespit edilmiştir. Geçerli olan 245 oyun adaylardan en 
yüksekten düşük oya doğru sıralanmıştır.  Sıralama 
sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine en yüksek oyu 
alan ilk yedi(7) aday, Denetim ve Onur kurulu üye-
liklerine de en yüksek oyu alan ilk üç aday (3) seçil-
miştir. Sandık kurulunun teslim ettiği oy dağılım pu-
sulaları bir sonraki sayfada gösterilmiştir. 

 
 

Yeni seçilen yönetim kurulu yaptığı yönetim kurulu 
toplantısı sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Ya-
şar Turan GÜLÜMSER’i sekreterliğe Olgun Haydar 
POLAT’ı muhasip üyeliğe Servet YAPRAK’ı, üyelik-
lere ise Turan YALÇIN, Ömer Ceyhun UYANIK, 
Kubilay KOÇ ve Aydın EREN’in getirilmesine oy 
birliğiyle karar vermiştir. 
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.  Buna göre seçim sonuçları Asil ve Yedek üye olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 

S.No Adı Soyadı Oyu  S.No Adı Soyadı Oyu 

1. Kubilay KOÇ 148  1. Sabahattin BATUR 117 

2. Ceyhun UYANIK 144  2. Recep ÇAKMAK 110 

3. Yaşar Turan GÜLÜMSER 142  3. Mehmet Ali AĞAR 107 

4. Servet YAPRAK 141  4. Erdinç YETİMOĞLU 98 

5. O. Haydar POLAT 136  5. Turan ERGİN 97 

6. Turan YALÇIN 135  6. Nafiz ALTAY 85 

7. Aydın EREN 118  7. Süleyman SARICA 83 
 

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;  Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 

S.No Adı Soyadı Oyu  S.No Adı Soyadı Oyu 

1. Haluk ALPMEN 141  1. Fikret UYSAL 102 

2. İsmail TEKET 139  2. Hüseyin OYTUN 99 

3. O.Uğur GÜREN 115  3. Mustafa ALACAN 94 

Onur Kurulu Asil Üyeliklerine;   

S.No Adı Soyadı Oyu     

1. Nail AÇAR  126     

2. Mehmet CEYLAN 122     

3. Faruk GÜLPINAR 119     
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TÜTÜN EKSPERLERİ YÜKSEK OKULUNUN  
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI 

12 MART 2012 / İZMİR 

Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu 

PROGRAM 
BİRİNCİ OTURUM  
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin AKALP 
 
09.00 - 09.15 Kayıt  
09.20 Açılış 
 

09.30 - 09.45 Bologna Sürecinde Tarım Alanında Yükseköğretim Eğitiminde Gelişmeler.  
Yrd. Doç. Dr. Funda Gençler / Celal Bayar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü 
 

09.50  - 10.05 TEYO’nun Mevcut Durumu, Sorunlar, Öneriler 
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR / TEYO Müdürü 
 

10.10 – 10.25 Akhisar Yerleşkesinde Üniversiteleşme Çalışmaları: Ziraat Fakültesine Doğru. 
Yrd. Doç. Dr. Harun ÇOBAN / Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü - Akhisar Üniversitesi Kurma ve 
Yaşatma Derneği Başkan Yrd. 
 
10.30 – 10.45 Öğrenci Bakışıyla TEYO 
Yiğit AKYÜRÜK  / TEYO Öğrenci Temsilcisi 
 
10.45 – 11.00 ARA 
 

11.00 - 11.15 İşsiz ve Genç Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Sektörel Uyum Eğitimi Projesi Deneyimi 
Servet YAPRAK  / Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Proje Yöneticisi 
 

11.15 – 11.30 Yaprak Tütün İhracatçısı Firmalarda Tütün Teknolojisi Mühendisi İhtiyacı 
Ali BAKİ  / TTL Tütün Başeksperi 
 

11.35  – 11.40 Sigara Sanayinde Tütün Teknolojisi Mühendisi İstihdamı   
Ergül YAZICI / PHİLSA A.Ş. Temsilcisi 
 
12.00- 13.00 Yemek Arası 
 
İKİNCİ OTURUM  
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin AKALP 
13.00 – 17.00 Öneriler 
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TÜTÜN EKSPERLİĞİ 

YÜKSEK OKULUNUN 

GELECEĞİ ÇALIŞTAYI 

(12 Mart 2012 / İZMİR ) 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının akabinde yapı-
lan öncelikli işlerin arasında Reji Şirketinin kuruluş 
sermayesini şirket sahiplerine vererek, halka zulüm 
eden, vergi gelirlerini büyük bir kısmını tek başına 
yutan bu yapıdan kurtulmak gerektiği kararı Genç 
Cumhuriyetin Millet Meclisince verilmiş, Rejinin yeri-
ne geçecek İnhisarlar İdaresi kurulmuştur. Rejinin yeri-
ne kurulan İnhisarlar İdaresi, ihtiyacı olan Tütün Eks-
perleri kadrolarının yetişmesi için kurslar açmıştır. 
Tütün Eksperi yetiştirmek üzere kurulan Sınıfı Mahsus 
Kursu ile Feriye Kurslarının açılma talimatında ve ilk 
defa yürürlüğe giren Tütün Eksperleri Nizamnamesinin 
altında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası vardır. 

 
Daha sonra ihtiyaca binaen bu kursların devam etme-
mesi bunun yerine bir yüksek okul ile Tütün Eksperi 
ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
1975 yılında kurulan Tütün Eksperi Yüksek Okulu ilk 
mezunlarını 1978 yılında vermiş, o günden bugüne 
kadar öğretimini devam ettirmiş, sektörün teknik ele-
man ihtiyacını karşılamıştır. Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulu İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesine bağlı 
olarak akademik yaşamını sürdürmekte iken 1994 
yılında Celal Bayar Üniversitesine bağlanarak Manisa 
ili Akhisar ilçesine taşınmıştır. Ancak kamu sektörü-
nün küçülmeye başlaması ve giderek Tütün Teknolo-
jisi Mühendisi istihdam etmemesi, TEKEL’in özelleş-

tirilmesi, sektörde yaşanan daralma ile birlikte özel 
sektörün Tütün Teknolojisi Mühendisi ihtiyacını 
okuldan mezun olanlara paralel bir sayıda alamaması 
gibi nedenlerle, okul cazibesini yitirmiş ve üniversite 
sınavlarına giren gençler Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulunu tercih etmemeye başlamıştır. 

 

Okulumuz bütün bu olumsuzluklar sonucunda üniver-
site sınavında son sıralarda tercihlere yazılan bir okul 
durumuna gelmiştir. 

Son birkaç yıldır, okulumuzun kontenjanının tam ola-
rak dolmaması, YÖK’ün kontenjanlarla ilgili yönerge-
si ve en son Üniversitemizin bu konuda bir çalışma 
başlatacak olması, Tütün Eksperleri Yüksek Okulunun 
geleceği ile ilgili köklü kararların alınacağı bir nokta-
ya getirmiştir. 

Bilindiği üzere, 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

ıkarılacak yönetmelik-

son fıkrası, 

“Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, Tütün Eks-
perliği Yüksek Okullarından veya muadili yerli ve 
yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim 
diploması alarak mezun olmak şarttır. Tütün eksperi 
unvanına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım mua-
yenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlen-
mesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği 
yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamaz-
lar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve mesleki so-
rumlulukları Kurul tarafından ç
lerle düzenlenir.”  Şeklindedir. 

Son 4 yılda okula kaydolan öğrenci sayısı aşağıdaki 
tabloda verilm

Kon K Toplam 

iştir. 

Öğretim Yılı tenjan adın Erkek 
2011-2012 30 3 16 19 
2010-2011 30 1 25 26 
2009-2010 40 14 27 41 
2008-2009 40 2 32 34 

http://www2.bayar.edu.tr/teyo/calistay_1/IMG_11.JPG�
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12.03.2012 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Tahsin 
AKALP’in yönettiği Çalıştayda öne sürülen fikirler 
ışığında ağırlıklı olarak üzerinde çoğunluğun mutaba-
kata vardığı hususlar özetlenmeye çalışılmıştır. 

 Mevcut yapıda TEYO’nun öğrenci bulmada zor-
landığı, öğrenci kontenjanını dolduramadığı, oku-
la giriş sıralamasının bir hayli gerilere düştüğü, 

 Yüksek Okul bünyesinde verilen derslerin çeşit-
lendirilmesinde ve öğretim üyesi temininde sıkın-
tılar yaşandığı 

 Okulun ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle 
öğrencilerin, uygulama alanlarında yeterli pratiği 
yapamadıkları ve bilimsel çalışmalarda buluna-
madıkları, 

 Staj olanaklarının giderek zorlaştığı  

 Okuldan mezun öğrencilerin iş olanakları açısın-
dan sorunlar yaşadığı görülmektedir. 

Bu nedenlerden ötürü okula, gerek nitelik gerekse de 
nicelik olarak öğrenci talebi azalmaktadır. Okulun, 
mevcut yapısıyla eğitime devam etmesi durumunda 
Tütün Eksperliği/ Tütün Teknolojisi Mühendisliği 
mesleğinin sektörün nitelikli teknik eleman ihtiyacını 
karşılamakta güçlük çekeceği düşünülmektedir. 

Çalıştay katılımcılarının görüş birliğine vardıkları en 
önemli husus okulun mevcut yapısının değişimine 
olan ihtiyaçtır. 

 

Geçmiş yıllarda okulun bağımsız bir yapıda yer alma-
sı hususunda gösterilen çabalar, günün şartları gereği 
ne kadar yerinde ve doğruysa, bugünkü şartlar ve ge-
nel konjonktür nedeniyle okulun, Yüksekokul statü-
sünden ayrıştırılarak bir fakülte bünyesinde yer alması 
daha doğru olacaktır. 

Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yükseko-
kulu’nun (TEYO) geleceğine çözüm ararken, öncelik-
le Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 
(TAPDK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
diğer kamu kurumları, Özel Sektör, Kamu ya da özel 
sektörde çalışan tütün eksperlerinin mevcut durumu, 
bir yönüyle TEYO mezunlarının geleceğinin göster-
gesi olmaktadır 

Tütün sektörünün daralması handikabının, çift ana 
bilim dalı eğitim alabilme olanağıyla gerek kamuda 
gerekse özel sektörde iş bulmasının artmasına dönüşe-
cek, öğretim elemanı sayısındaki artışın ve kariyerli 
öğretim üyelerince verilecek eğitiminde okul kalitesi-
nin gelişmesine katkı sağlayabilecektir. Bu nedenler-
den dolayı okulun bir fakülteye bağlanması en doğru 
yol gözükmektedir. Fakülte yapılarının incelendiğinde 
de alınan eğitim, çalışma alanları ve fakülte bölümleri 
sebebiyle en doğru adresin Ziraat Fakültesi olduğu 
gözükmektedir.  

 

Akhisar’da bir Ziraat Fakültesi kurulmasına yönelik 
bazı girişimlerin bulunulduğu yetkililerce ifade edil-
miştir. Bununla birlikte YÖK tarafından hali hazırda 
yeni Ziraat Fakültelerinin kurulmasına sıcak bakılma-
dığı da daha önceden farklı Üniversitelerde benzer 
çalışmalara YÖK ten onay çıkmamasından dolayı 
bilinmektedir.  Ayrıca yeni bir fakültenin kurulması-
nın da uzunca bir zaman alacağı yadsınamaz bir ger-
çektir. Genel olarak ortaya atılan fikirler ışığında katı-
lımcıların çözüm önerileri ana başlıklar halinde aşağı-

içerisinde yer alması çoğunluğun ortak görüşüdür. 

da ki gibi şekillenmiştir; 

1-TEYO’nun endüstrinin her alanındaki ihtiyacını 
karşılayacak Tütün Teknoloji Mühendisi yetiştirebil-
mesi mevcut yapı içerisinde istenilen ölçüde olamaya-
cağı, bu bağlamda en etkili yöntemin Ziraat Fakültesi 

http://www2.bayar.edu.tr/teyo/calistay_1/IMG_14.JPG�
http://www2.bayar.edu.tr/teyo/calistay_1/IMG_15.JPG�
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Tütün Eksperliği ile ilgili eğitimin Ziraat Fakültesi 
bünyesinde Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 
olarak verilmesi, mezunlara hem ziraat mühendisi 
hem de tütün eksperinin yasal olarak yapabileceği 
işleri yapma hakkı sağlayabileceğinden bugün içinde 
bulunduğumuz durumu tersine çevirebilir.  

2- Tütün ve sigara endüstrisinin çeşitli aşamalarındaki 
iş ve pozisyon analizlerini yaparak, Tütün Teknolojisi 
Mühendislerinin çalışabilecekleri alanları yeniden 
belirlemek ve okulda verilecek eğitimi bu pozisyonla-
ra aday olabilecekleri şekilde uyarlamak gerekmekte-
dir. Tütün Eksperlerinin yalnızca oriental tip tütünler 
konusunda değil büyük yapraklı tütünler konusunda 
eğitim almaları sağlanmalıdır. Mezunların tütün ziraa-
tı, kalite ve verimin arttırılması konularında güçlü bir 
eğitim almaları ve öğrendiklerini tütün üreticilerine 
aktarabilecek yöntemler konusunda kendilerini geliş-
tirmeleri için; ders içeriklerinin, uygulama ve stajların 
günümüz ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzen-
lenmesi önem arz etmektedir. 

3-Okul ve endüstri işbirliğini planlı ve düzenli olarak 
yeniden yapılandırarak, staj sürelerini ve staj dönem-
leri esnek olarak belirlenebilmelidir. Öğrencilerin 
okulda öğrenecekleri teorik bilgilerin pratik uygula-
malarını daha fazla görebilecekleri bir yapı oluşturul-
malıdır. 

4- Geçmiş yıllarda daha çok tütünde ekspertizin ağır-
lıkta olduğu çalışma sahasının son yıllarda Tütün 
Agronomisi alanına daha çok kaymakta olduğu göz-
lemlendiğinden, okulun eğitim müfredatında bazı 
değişikliklerin yapılması gereklidir. 

4-Öğrencilerin, işleme ve fabrikasyon konusunda 
imalatçı ve ihracatçı firmalarda uygulamalı eğitim 
(Staj v.b. uygulamalar) yapabilmeleri için bağlayıcı 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  

5-Okuldan mezun olacak öğrencilerin yalnızca Türki-
ye’de değil, dünyada tütün veya tütün ürünleri üretilen 
tüm ülkelerde çalışmalarını sağlamak için yabancı dil 
eğitimini okulda tamamlamak gerekmektedir. Dolayı-
sıyla, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 
uygulamaya geçilmesi kararlaştırılan  “İsteğe Bağlı 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” yerine mutlaka “Zorunlu 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” uygulamasına geçilmesi-
ne ve özellikle tütünle ilgili derslerin bazılarının 
ingilizce verilmesi hususlarına dikkat çekilmiştir. 

 

TEYO’nun endüstrinin her alanındaki ihtiyacını karşı-
layacak Tütün Teknoloji Mühendisi yetiştirebilmesi 
için öncelikle güçlü bir öğretim kadrosuna sahip ola-
bilmesi gerekir. Mevcut yapı içerisinde bunun müm-
kün olamayacağı, bu bağlamda en etkili yöntemin 
ziraat fakültesi içerisinde yer alması herkesin ortak 
görüşüdür.  

Akhisar’da kurulacak bir ziraat fakültesi içerisinde 
okulun faaliyet göstermesi bir çözüm olarak ifade 
edilmekle birlikte Akhisar’da bir ziraat fakültesinin 
kurulması henüz bir proje haline gelmemiş sadece 
beklenti ve düşünceden ibarettir.  

Çalıştay katılımcılarının ortaya koyduğu bütün fikir-
lerden hareketle Tütün Eksperleri Derneğinin Tütün 
Eksperliği Yüksek Okulunun yaşadığı sorunların çö-
zümüne yönelik önerisi; Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulunun Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesine 
bir bölüm olarak bağlanması ve bölüm mezunlarının 
Tütün Teknolojisi Mühendisliği ile birlikte Ziraat 
Mühendisi unvanını almasının sağlanmasıdır. Bu sa-
yede mezunlarımızın hem özel sektörde hem de ka-
muda iş bulma olasılığı yükselecek donanımları da 
artmış olacaktır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, 
güçlü ve köklü akademik yapısı, sektörün kümelenme 
noktasının İzmir olması nedenlerinden ötürü bu çatı 
altından mezun vermesi Tütün Eksperliği / Tütün 
Teknolojisi Mühendisliği mesleğini yeniden tercih 
edilen ve seçilen bir meslek dalı haline getirecektir.  
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BİR ‘KART ADAY’ 

ÖYKÜSÜ!... 

 
 

 

 
Alkan KARANLIK 

Tütün Teknolojisi Mühendisi 

 
Bilindiği gibi çok değerli kamu kuruluşumuz TEKEL 
çokuluslu tekellerin doğrudan ve dolaylı etkileri ve 
yurtiçindeki en tepeden başlayan kötü yönetim sonucu 
tarihe karışmıştır. Bunun sonucu olarak atıl durumda 
kalan tütün eksperleri olarak bu boşluğu kişisel çaba-
larımızla doldurmaya çalıştık, çalışıyoruz. Ben de 
1995 yılından beri uygulamak istediğim fakat çeşitli 
nedenlerle başlayamadığım akademik çalışma ideali-
mi gerçekleştirmeye yönelik ilk adımı Ege Üniversite-
si Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde attım.  

Tarihi bir süreci başından sonuna kadar içeriden yaşa-
yan bir kişi olarak Tekel’in özelleştirilmesi paralelin-
de tez konusu düşünürken, bu sürecin artık bitmiş 
olduğunu düşündük; yıllardır küçük çiftçiyle olan sıkı 
iletişimimizin verdiği avantajla katılımcı eylem araş-
tırması yöntemi kullanarak, daha genel ve işlevsel 
olan çevre ve üretici-tüketici dostu tarım konusuna 
yöneldim. Çalışma alanı olarak seçtiğim Urla İlçesi 
Demircili köyünde klasik kırsal kalkınma çalışması 
yerine iç dinamikleri kullanarak kendilerinin aktif 
olmaları yönünde uğraş verdiğimi belirtmek isterim. 

Yüksek Lisans yapma konusunda ilk fikrini aldığım 
ve beni cesaretlendiren Doç. Dr. Sevtap GÜLER 
GÜMÜŞ ve o dönem bölüm başkanı olan hocam Prof. 

Dr. Akın OLGUN’ a teşekkürlerimi iletiyorum. Yük-
sek lisans çalışmasına başladıktan sonra düşündüğüm 
çerçevenin dışına çıkıp daha genel ve işlevsel çalış-
maya yönelmemde etkili olan danışman hocam Prof. 
Dr. Tayfun ÖZKAYA’nın üzerimde çok büyük emeği 
olmuştur, kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalış-
mamdaki tüm diğer katılımcılara da teşekkürü borç 
bilirim.Aşağıda çalışmamdan özet ve sonuçlar bölü-
müne yer verdim. Dileyen arkadaşlarım tezin tamamı-
na YÖK’ün ilgili linkinden ulaşabilirler. 

 

Çevre ve Üretici Dostu Tarım Sistemlerinin                
Yaygınlaştırılmasında Uygulanan Katılımcı             

Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli                
Urla İlçesi Demircili Köyü Örneği 

ÖZET 

Bu araştırmada, günümüzde çevre ve insan sağlığına zarar-
ları belirginleşen endüstriyel tarım sistemlerinin yerine 
seçenek oluşturabilecek çevre, üretici ve tüketici dostu 
tarım sistemlerinin yaygınlaştırılmasında uygulanan katı-
lımcı yaklaşımların nasıl daha etkili olabileceği belirlenme-
ye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada eylem araştırması (action research) metodolo-
jisi kullanılmıştır. Demircili köyündeki çalışmalarda Katı-
lımcı Kırsal Değerlendirme (participatory rural appraisal) 
yaklaşımı uygulanmıştır. Kadın ve erkek kendine yardım 
grupları oluşturularak, diyaloğa dayanan eylem ile üretilen 
veriler, gruplarda değerlendirilerek bilgiye dönüştürülmüş-
tür. Planlanan toplantılar gerçekleştirilemediği durumlarda 
çiftçiler çalışırken veya dinlenirken spontane oturumlar 
yapılarak farklı bir strateji uygulanmıştır. 

Uygulayıcı profesyonellerin ve üreticilerin iletişimsel bir 
eylem sürdürmeleri, var olan hegemonyaya karşı bir hege-
monyayı içselleştirmeleri ve her durumda karar alırken 
izlediği değerlerin para koduna değil, hayat koduna dayan-
ması konusunda fikir birliğine zaman içinde de olsa varma-
ları çok önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Kırsal Değerlendirme, Ey-
lem Araştırması,  çevre ve üretici dostu tarım, hegemonya, 
İzmir. 

GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde elde edilen sonuçlar önce köy düzeyin-
deki değişimler ve gelişimler, daha sonra ise araştır-
manın genelleştirilebilir ve uygulamalara ışık tutacak 
sonuçları ve öneriler  olarak sunulacaktır. 
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Köy düzeyinde elde edilen sonuçlar 

Bu eylem araştırmasında çevre ve insan sağlığına 
zararlı olduğu ortaya çıkan endüstriyel tarım sistemle-
rinin yerine seçenek oluşturabilecek çevre ve üretici 
dostu tarım sistemlerinin yaygınlaştırılmasında uygu-
lanan katılımcı yaklaşımların nasıl daha etkili olabile-
ceği belirlenmeye çalışılmıştır.  

Şüphesiz çevre, üretici ve tüketici dostu tarım sistemi 
oluşturmak, ve yaygınlaşmasını sağlamak, endüstriyel 
tarımın dünya genelinde egemen olduğu günümüzde 
ulaşılamaz bir ütopya olarak değerlendirilebilir. An-
cak dünya ve ülkemiz ölçeğinde, konu hakkındaki 
gerek teorik çalışmalar, gerekse pratik deneyimlerin 
incelenmesi sonucunda bunun ütopya olmadığı düşü-
nülmektedir. Nitekim araştırmada çok kısaca yer ve-
rildiği gibi, ÇÜTDTS örnekleri ülkemiz ve dünya’da 
özellikle bazı ülkelerde (Küba, Fransa, Peru, kısmen 
Hindistan ve Brezilya) azımsanmayacak başarıyı ya-
kalamış ve sürdürmektedirler. Demircili köyünün de 
kendine özgü ÇÜTDT özellikleri taşıyan ürünleri 
(zeytin, zeytinyağı, bamya, tıbbi aromatik bitkiler) ve 
verebileceği hizmetler (kırsal turizm) vardır ve ileride 
bunların nicelik ve niteliğinin arttırılabileceği, gerek 
katılımcı sertifikasyon gerekse TDT modeli oluşturu-
labileceği düşünülmektedir. 

Demircili köyünde araştırmanın amacını gerçekleştir-
me yönünde önemli mesafe katedilmiş, bazı üreticiler 
-özellikle domates üretiminde- bir üretici dışında ta-
mamı biyoteknik yöntemleri (feromon-sulu yapışkan 
tuzak) kullanmış kimyasal ilaçları daha dikkatli kul-
lanmaya başlamış, köyün belli başlı dört üreticisi tar-
lalarından usulüne uygun şekilde toprak numunesi 
almışlar araştırmacı vasıtasıyla İzmir İl Özel İdaresi 
labaratuarında tahlilleri yapılmıştır, toprağın ve suyun 
değerini daha iyi anlayıp kirletmemeye özen göster-
mişler ve tasarrufa yönelmişler, ürünlerini doğrudan 
tüketiciye satma deneyimleri olmuş, konuyla ilgili 
etkinliklere katılmışlardır. ÇÜTDT konusunda bilinç 
düzeylerinin yükseldiği ve ufuklarının genişlemiş 
olduğu düşünülmektedir. 

İkincil sonuçlar olarak, insan sağlığıyla ilgili temel 
etkenlerden içme suyu sorununda, yetkililerin su de-
posunun değiştirilmesi ve kaliteli içme suyu kaynağı 
arayışına girmelerinin araştırmanın önemli bir sonucu 
olduğu düşünülmektedir. 

Sadece araştırmanın bir sonucu olmasa da otobüs se-
ferlerinin eylül 2011 itibariyle başlayarak ulaşım so-

rununun çözülmesinin, köylülerin özellikle gençlerin 
sosyal gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de üreticilerin 
teşvik edildikleri takdirde hayvancılığa tekrar dönebi-
leceklerini belirgin şekilde ifade etmeleridir. Demircili 
Köyü özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konu-
sunda bilgi ve beceriye sahiptir. Doğru yöntem ve 
araçlarla desteklendikleri durumda başarılı olacakları 
düşünülmektedir. 

Kırsal turizmin ÇÜTDT uygulamalarına ve sosyo-
ekonomik gelişmeye katkısı hiç kuşkusuz tartışılma-
yacak kadar açıktır. Demircili Köyü gerek tarihi ge-
rekse doğal güzellik potansiyeli taşımaktadır. Araş-
tırma süresince bu konuda kesin sonuç alınamasa da 
bir üretici deniz gören zeytinliğini tesviye ederek gü-
nübirlik kahvaltı ve gözleme-ayran hizmeti vermek 
üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu girişim başarıy-
la sonuçlandığı ve sürdürülebildiği durumda iyi bir 
örnek olacağı, bahçesinde yetiştireceği ÇÜTDT ürün-
lerini tüketicilere sunarak, hem kendine hem de çevre-
sine katkı koyacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın önemli bir sonucunun da üreticilerin 
sosyo-ekonomik seviyelerini yükseltebilmelerinin en 
etkili yolunun örgütlenme olduğunun bilincine kısmen 
de olsa varmaları yolunda önemli mesafe katetmeleri 
ve 12 üreticinin YADEM derneğine üye olmalarıdır. 
Bilindiği gibi kooperatifçilikte kurulma ve sürdürme 
aşamalarında çok zorlu süreçlerle karşılaşılmakta, 
uygulamada ülkemizde genellikle başarısız olunmak-
ta, üreticiler örgütlülükten iyice uzaklaşmaktadırlar. 
Bu yüzden dernek çatısı altında tarımsal üretim ve 
pazarlama aşamalarında daha etkili sonuçlar alınabile-
ceği düşünülmektedir . 

Mesire yeri düzenlenmesi ve köylü pazarı altyapısının 
kısmen de olsa hazırlanması ve birkaç üreticinin de-
neme amaçlı da olsa satış yapmaları; yine sadece araş-
tırmanın bir sonucu olmasa da ısrarlı taleplerle açıl-
masında etkili olunan, Urla’da kurulu ‘Üretici Kadın-
lar Pazarı’nda bir üreticinin satış yapması önemli ge-
lişmeler olarak değerlendirilmektedir. 

Benzer uygulamalara ışık tutabilecek                               
genelleştirilebilir sonuçlar 

Katılımcı uygulamalar ve eylem araştırmalarının gün-
demleri toplumun katılımına açıktır. Gündemin ve 
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yapılacakların tamamen önceden belirlenmesi halinde 
geriye katılıma açık bir alan kalmamış olacaktır. An-
cak bu tamamen hazırlıksız olarak çalışmalara başla-
mak anlamına gelmez. Her ne kadar katılımcı çalışma-
ların gündemi açık olsa da, uygulayıcıların çalışmalar 
öncesinde çok iyi bir hazırlık yaparak, köylerde yetiş-
tirilen ürünler ve uygulanan teknikleri saptayarak 
alternatif ekolojik çözüm yolları üzerinde bir plan 
yapmaları çok yararlı olmaktadır. Endüstriyel tarımda 
uygulanacak tarım teknikleri bolca bulunabilmektedir. 
Ancak ekolojik tarım teknikleri alanında her bölgeye 
kolaylıkla uyumlaştırılabilen çözümler aynı rahatlıkla 
bulunamamaktadır. Bu nedenle uygulanabilecek tek-
niklerin önceden iyi etüd edilmesi gereklidir. Katılım-
cı çalışmalarda şüphesiz bunlar tekrar ele alınarak 
katılımcılarca değerlendirilecek ve gerekli ve faydalı 
bulunanlar bazen da geliştirilerek kabul edilecektir. 
Ancak bu tekniklerin derlenmesi ciddi bir sorun alanı-
dır ve ön hazırlık kaçınılmazdır.  

Bu çalışmada uygulandığı gibi çalışılmakta olunan 
alanla ilgili ön bilgi ve değerlendirmeler hazırlık otu-
rumlarının yanı sıra, anket yöntemiyle derlendikten 
sonra derinlemesine inceleme, analiz ve uygulamalar 
için KKD yaklaşımı, odak grup ve diğer yöntem ve 
araçlar kullanılmasının yerinde olduğu düşünülmüş-
tür. 

Katılımcı uygulamalar ve araştırmalar başlamadan 
önce araştırmacı-uygulayıcıların (üniversite, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili enstitüler 
uzmanları) bizzat ekolojik ve çiftçi dostu tarım teknik 
ve uygulamalarının gerçekleştiği yerlerde ve merkez-
lerde pratik uygulama yapmalarının çok yararlı olaca-
ğı sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcı çalışmalarda etkili sonuç alınabilmesi için 
araştırmacı-uygulayıcının çalışma bölgesinde bizzat 
üretimin içinde olması veya ortaklaşa üretim yapması 
önerilebilir. Bunun araştırmacıların ve uygulayıcı 
teknik personelin daha gerçekçi ve yaratıcı olması 
açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma kapsamında KKD yaklaşımı uyarınca odak 
grup toplantıları düzenlenmiş, iki yılı aşkın bir süre 
uygulanan bu yöntem zaman zaman, özellikle üretici-
nin işlerinin yoğun olduğu dönemlerde, belirlenen 
mekân ve zaman diliminde gerçekleştirilemediğinde 
farklı mekân ve zamanlarda spontane olarak uygu-
lanmıştır. Karşılaşılan sorunların yaratıcı bir şekilde 

çözümlenmesi açısından bu uygulamanın önemli bir 
kazanım olduğu düşünülmektedir. 

“Kırsal Kalkınma” araştırma ve uygulamaları için en 
etkili araç olan KKD yaklaşımı ve odak grup oturum-
larının en önemli zorluğu- uzun süreli çok yoğun ve 
kurumsal uyumlu ekip çalışması gerektirmesidir. En 
azından kadın grubu çalışmaları için biri kadın olmak 
üzere iki araştırmacı-uygulayıcıya ihtiyaç olmaktadır. 

Bu araştırmada endüstriyel tarım sistemlerinin çevre, 
üretici ve tüketici üzerindeki yıkıcı etkileri Demircili 
köyü üreticileriyle –ki aynı zamanda tüketici duru-
mundadırlar- sürekli diyalog halinde olunarak anla-
tılmaya ve farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Yine 
endüstriyel tarımın girdiler yoluyla yarattığı hege-
monya’ya mahkûm olmamaları, bu amaçla alternatif 
ürün ve hizmetlerin yaratılabileceği üzerinde durul-
muştur. Ayrıca üreticilerin yaptıkları işin ekonomik 
olarak büyük değer ifade etmese de sosyal ve kültürel 
olarak çok değerli olduğu hissettirilmeye çalışılmıştır. 
Üretimden tüketime kadar egemen olan endüstriyel 
tarım sisteminin değer ölçüsü para ise ÇÜTDTS’nin 
değer ölçüsünün yaşam olduğu düşünülmektedir. 
Araştırma-uygulamanın bu konularda farkındalık ya-
ratması bakımından da önemli sonuçları olduğu düşü-
nülmektedir. 

Ne yazık ki dünya ve ülkemizde kitle iletişim araçları 
ve diğer ilgili kurumlar alternatif olabilecek ÇÜTDT 
ürünlerinin gerek üretim gerekse tüketimleri konusun-
da sosyal sorumluluklarını yeterince yerine getirme-
mektedirler. Bilindiği gibi özellikle geri bıraktırılmış 
ülke üretici ve tüketicileri zaten sağlıklı beslenme 
konusunda bilinçli değillerdir. Geniş tüketici potansi-
yeli olan büyük şehirlerde, öncelikle kadınlar, çocuk-
lar ve gençler doğru bilgilendirilmemektedir. Hatta 
köylerde bile endüstriyel tarım ürünlerinin yaygın 
olarak tüketilmekte olduğunun farkına varılmasının da 
araştırmanın önemli bir sonucu olduğu düşünülmekte-
dir. 

Araştırma kapsamında ve tarımsal üretimle ilgili ko-
nularda Demircili köyü üreticilerinin bazılarının katıl-
dığı etkinliklerin ÇÜTDT alanında karşılıklı bilgi 
dağarcıklarını genişletmesi, ve bilinçlilik yaratması 
söz konusudur. 

Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de küçük 
bir köyde yapılmasına rağmen katılımcı yöntemlerle 
yapılan eylem araştırmalarının güçlü bir çarpan etki-
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sinin olmasıdır. Demircili köyünde yürütülen eylem 
araştırması çerçevesinde, özellikle geçmişte mahallesi 
konumunda oldukları Yağcılar köyü başta olmak üze-
re Kuşçular ve diğer köyler, ilçe ve hatta diğer ilçeler 
seviyesinde etkinlikler vasıtasıyla üreticiler ve bilinçli 
tüketicilerle, sivil toplum örgütleri (STÖ) yönetici ve 
üyeleriyle yakın ilişkiler kurulmuştur. Bu ilişkilerin 
geleceğe dönük yararlarının artarak süreceği düşü-
nülmektedir. 

Tüm bu sonuçlar ışığında benzer çalışma yapacak 
araştırmacı-uygulayıcılara şu önerilerde bulunulabilir: 

Katılımcı araştırma ve uygulamaların çok dar bir alan 
yerine birbiriyle coğrafi, ekonomik ve sosyal ilişkileri 
olan köy gruplarında bir ekip tarafından uygulanması-
nın daha etkili olacağı gelecekteki çalışmalara ışık 
tutması açısından önerilebilir. Daha geniş bir alanda 
gelişmelere katkıda bulunacak kişi ve kuruluşlar daha 
iyi bir araya getirilerek işbirliği sağlanmaktadır. 

Araştırma-uygulama ekibinin profesyonel araştırmacı-
uygulayıcılardan (üniversite, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı ve ilgili enstitüler uzmanları) oluşacağı 
gibi köylülerden (önder üreticiler) de oluşabileceği, 
düşünülmektedir. 

Bu tür çalışmalar, özellikle katılımcı eylem araştırma-
ları multidisipliner bir nitelik taşıdığından, araştırma-
cı-uygulayıcıların ve yukarıda belirtilen diğer ilgili 
kurum çalışanlarının özellikle kırsal sosyoloji konu-
sunda uygulamalı deneyim sahibi olmasının çok ya-
rarlı olacağı düşünülmektedir. 

Katılımcı eylem araştırmalarında verilerin toplanması 
sırasında, özellikle önem sırasına göre sorunların be-
lirlenmesi çalışmasında bazı kişiler etkin ve baskın 
olabilir; üreticilerin geneli için çok önemli olmayan 
bir sorun çok önemliymiş gibi bir sonuç ortaya çıkabi-
lir veya çok önemli bir sorun unutulmuş olabilir. 
Araştırmacı-uygulayıcı çıkan sonuçları sürekli sına-
malı ve dinamik süreç içinde değişen durumlara ayak 
uydurarak çalışma stratejisini esnek tutabilmelidir. 
Böylelikle zaman ve enerjinin optimum bileşimle 
kullanılarak daha verimli olunabileceği düşünülmek-
tedir. 

Var olan tarım sistemlerinin ekolojik ve üretici-
tüketici dostu bir duruma dönüştürülmesinde araştır-
macı-uygulayıcı ve üreticilerin iletişimsel bir eylem 
sürdürmeleri, var olan hegemonyaya karşı bir hege-

monyayı içselleştirmeleri ve her durumda karar alır-
ken izlediği değerlerin para koduna değil, hayat kodu-
na dayanması konusunda fikir birliğine zaman içinde 
de olsa varmaları çok önemlidir. Aksi takdirde bazen 
katılımcı olunabilir, ekolojik olunamaz; bazen da eko-
lojik olunmak istenebilir, ama katılımcı olunamayarak 
kalıcı sonuçlardan kopmak mümkündür. Karşı hege-
monyaya sahip olmayanlar ise katılımcı da olsalar, 
ekolojik de olmaya çalışsalar eylemlerinin yozlaşacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırma-uygulamaya katılan üretici gruplarının var 
olan yapıyı tartışmaları ve güzel bir ütopya konusunda 
fikirler geliştirmeleri konusuna önem verilmelidir. 
Benzer şekilde tarımda kullanılan alternatif teknoloji-
ler çiftçilerle birlikte tartışılırken sadece parasal so-
nuçlar değil etik sorunlar da dâhil çok daha geniş bir 
alanda görüşmeler yapılmalıdır. Kısacası değerlerin 
kodu para değil hayat olmalıdır. Çünkü var olan yapı 
içinde ekolojik teknolojiler sadece para kodlu değer-
lerle incelendiğinde çoğu zaman üstün çıkmayacakları 
düşünülmektedir.   

Araştırma kapsamında düzenlenen etkinliklere, çalış-
ma bittikten sonra da belirli periyotlarda devam edil-
mesinin üreticiler üzerindeki olumlu etkilerinin pekiş-
tirilmesi adına çok yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmacı-uygulayıcı bizzat üretimin veya dağıtımın 
içinde olamıyorsa sonuca ulaşmak için acele etmemeli 
ve üreticiye kendi amacını dayatma durumuna düş-
memelidir. Aksi halde çok üzerine düşülen üretici 
kendini geri çekebilmektedir. Uygun şartlar yaratıl-
maya çalışılmalı ve dolaylı yönlendirme ve teşvik 
uygulamaları araştırılmalıdır. Araştırmacı tetikleyici 
rol oynamalı üretici “ben yaptım yada biz yaptık” 
diyebilmelidir. 

Ünlü düşünür Lao Tsu’nun dediği gibi: 

Halka gidin,  

Onlarla konuşun, 

Onlarla yaşayın ve onları sevin, Onların bildikleri ile 
başlayın,        

Elindekilerle bir şeyler yapın;  

Ve en iyi önderlerle iş tamamlandığında, 

Halk diyecektir ki: 

"Biz bunu kendimiz yaptık." 
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Bu arada YADEM Çevre Koruma Ekolojik Tarımı 
Geliştirme Eğitim Kültür Derneğimizle kardeş olan 
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’nin davetlisi ola-
rak Kars’ta bulunduk. Çevre, Üretici ve Tüketici Dos-
tu Tarım Modelinin sayılı güzel örneklerinden birini 
hayata geçirip yaşatan başta dernek başkanı sayın  
İlhan Koçulu ve tüm Boğatepe halkına sevgi ve saygı-
larımı iletiyorum. 

Benim için çok değerli bir deneyim de Lizbon’da 
katıldığım 13. Uluslararası Kırsal Sosyoloji Kongresi 
olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinden üretimin içinde 
olan bilim insanlarının katıldığı kongrenin ana teması 
gıda egemenliği olarak belirlenmişti. Endüstriyel ta-
rıma eleştirel yaklaşan gerçek anlamda bilim insanla-
rını tanıma fırsatı yakaladığım için kendimi şanslı 
hissettim. Ayrıca katıldığım ‘Study Tour’ kapsamında 
Portekiz’in en eski STÖ çalışma alanını (Castro Verde 
- Alentejo) inceledik. Portekiz’in ve AB’nin kırsal 
kesime verdiği önemi gördükten sonra ülkemin kırsal 

emekçileri için bir kat daha üzüldüm diyebilirim. Da-
ha yapacak çok işimiz var!.. 

Belirtmek istediğim önemli bir konu da Türkiye’nin 
çok farklı bölgelerinde irtibatı olan meslektaşlarımın 
kendi bölgelerinde bakir kalmış (kimyasal gübre ve 
ilaç kullanılmamış) alanlarda bitkisel ve hayvansal 
ürünlere ulaşmama katkıda bulunabilirlerse, bunları 
doğrudan tüketicilerle buluşturma yönünde bir oluşum 
gerçekleştirmek istiyoruz. Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve 
öğrencileri temelinde başlayan bu fikir kar amacı 
gütmeyen ve yurtdışında birçok örneği olan, ülkemiz-
de ise çok yeni olan bir  hareket; TDT (Community 
Supported Agriculture) olarak adlandırılıyor. 5-14 
Ekim İtalya’da TDT Çalıştayı gerçekleştirileceğinden 
dernek genel kuruluna katılamayacağım. Tüm 
meslekdaşlarıma sevgi ve selamlarımı ileterek her 
zamanki gibi başarılı ve örnek bir genel kurul olaca-
ğından emin olduğumu belirtmek istiyorum. 
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TAPDK                           

TÜTÜN EKSPERLERİ 

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VE 

SERTİFİKALANDIRILMASI 

SEMİNERİ  

   

TÜTÜN EKSPERLERİ 

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VE 

SERTİFİKALANDIRILMASI 

SEMİNERİ  

                

15-18 Nisan 2012 / Antalya 15-18 Nisan 2012 / Antalya 
  

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’nin 
Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 
2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Tütün ve Tütün 
Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı’nda 
(2011-2013) yer alan “Adlî süreçte, ekspertiz raporla-
rında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yöne-
lik olarak tütün eksperlerinin eğitimi ve sertifikalandı-
rılması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.” şeklindeki 
20 nolu eylem kapsamında; Tütün Piyasası Daire Baş-
kanlığı ve Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı 
tarafından 15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Ke-
mer/Antalya’da “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi 
ve Sertifikalandırılması Semineri” düzenlenmiştir. 

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’nin 
Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 
2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Tütün ve Tütün 
Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı’nda 
(2011-2013) yer alan “Adlî süreçte, ekspertiz raporla-
rında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yöne-
lik olarak tütün eksperlerinin eğitimi ve sertifikalandı-
rılması ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.” şeklindeki 
20 nolu eylem kapsamında; Tütün Piyasası Daire Baş-
kanlığı ve Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı 
tarafından 15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Ke-
mer/Antalya’da “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi 
ve Sertifikalandırılması Semineri” düzenlenmiştir. 

 

Gerçekleşen seminerde; 

 Tütün Eksperlerinin bilirkişiliği ile ilgili kurumsal 
düzenlemeler, 

 Bilirkişiliğin hukuki statüsü, bilirkişi raporlarında 
genelde karşılaşılan eksiklikler, bilirkişi raporla-
rında  asgari yer verilmesi gereken hususlar, 

 Bilirkişi raporlarının alınması, düzenlenmesi ve 
içeriği konularında karşılaşılan sorunlar ile çözüm 
önerileri, 

 Yargıtay uygulamaları ve bilirkişi raporu düzenle-
nirken dikkat edilecek hususlar, 

 Tütün mamullerine yönelik 4733 sayılı kanundaki 
adli ve idari yaptırımlar, bilirkişi raporunda olması 
gereken asgari hususlar, 

 

 Kaçakçılık konusunda genel bilgilendirme, bilirki-
şi raporlarında asgari yer verilmesi gereken husus-
lar, 

 Tütün üretiminde yasa dışılık, 

 Tütün mamulleri, sarmalık kıyılmış tütün, 
makaron ve yaprak sigara kağıdı hakkında genel 
bir bilgilendirme, sektörde faaliyet gösteren firma-
lar ve markaları, 

 Tütün mamulleri ithalatı ve ihracatı, 

 Tütün mamulleri birim paketleri özellikleri, ihra-
cata yönelik düzenlemeler ve ikincil mevzuat, 

 Tütün mamulleri, sarmalık kıyılmış tütün, 
makaron ve yaprak sigara kağıdının ekspertizi, 
maraş otu, 

 Tütün mamullerinde kullanılan bandroller, 

 CIF değeri tespiti, kaçakçılıkla ilgili yapılan iş ve 
işlemler ile yakalama yöntemleri, tasfiye problem-
leri ve bilirkişi raporlarında asgari yer verilmesi 
gereken hususlar, 

 Kaçak zannıyla yakalanan tütün mamullerinin 
muhafaza ve imhası, 

 Tütün mamullerinin toptan ve perakende satışı, 
TAPDK’dan alınan izin ve belgeler ve veriliş şe-
killeri, TAPDK internet sayfasından toptan ve pe-
rakende satıcıları sorgulama sistemi, 

 Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçak-
çılığı İle Mücadele Eylem Planı kapsamında 
TAPDK’nın  rolü ve görevi, 

18 
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 Yazılı iletişim raporlama teknikleri, 

Konularında katılımcılara uzmanlar tarafından sunum-
lar yapılmıştır. 

 

Bu seminerde Tütün Eksperleri Derneği Başkanı 
Ömer Ceyhun UYANIK tarafından Tütün Eksperleri 
Derneğinin Genel Merkezi, Derneğimizin kuruluş 
amaçları, Tütün Teknolojisi Mühendisliği, tütün sektö-
ründe kaçakçılık sorunları, adli süreçte bilirkişilik 
uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve Derneğimi-
zin sektördeki belirleyici rolü hakkında katılımcılara 
ve başka kurumlardan gelmiş olan misafirlere bilgiler 
aktarılmıştır. 

Seminere; Yargıtay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü-

dürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Celal Bayar 
Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu ve Tütün 
Eksperleri Derneği’nin yanı sıra Tütün ve Alkol Piya-
sası Düzenleme Kurumundan; Kurul Başkanı Sayın 
Mehmet Küçük Kurul Üyesi Sayın Suat Evcimen 
Tütün Piyasası Daire Başkanlığı, Tütün Mamulleri 
Piyasası Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Tütün 
ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı, Sektörel Rekabet 
ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri ka-
tılmış ve seminer sonunda katılımcılara Eğitim Serti-
fikaları verilmiştir. 

 

TAPDK tarafından Haziran ayı içinde, seminere katı-
larak sertifika alan kişilerin isim listesi Adalet Bakan-
lığı’na yazılı olarak bildirilmiş ve Bilirkişilik işlemle-
rinde bu listedeki personelin görevlendirilmesinin 
uygun olacağı görüşü sunulmuştur. 

  

 
. 

 
 
   
 
 

  
 
 

 
. 
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İzmir TEKEL Yaprak Tütün İşletme Mü-
dürlüğü’nden emekli şair/yazar Ahmet 
GÜNBAŞ’ın “Solgun Bellek” isimli öykü 
kitabını 2011 yılında İzmir’e ve TEKEL’e 
ait bazı anılarımı tazeleyerek okumuş, 
gruplara göndermiş ve bazı arkadaşlarıma 
da tavsiye etmiştim.   

96 sayfalık kitapta yer alan “Selo”, “Sabri 
Usta”, “Marangoz Nazmi” ve 
“Öküzköylü” başlıklı öyküler; İzmir’i, 
TEKEL’i  -özellikle Tuzla YT İşletmesini-,  
balyası, deposu, işlemesi, kokusu, işçisi, 
ustası, eksperi ile büsbütün tütünü anlatıyor…  

Unutulmaya yüz tutmuş TEKEL’e ve 
tütüne dair yaşanmışlıkları “belleğin tozlu 
rafları” ndan alıp hüzünle ve şiirsel bir 
üslupla tekrar hafızalarımıza yüklüyor… 
Kitapta yer alan diğer öyküler de ustalıkla 
kaleme alınmış bizden ve içten öyküler…  

Ahmet GÜNBAŞ arkadaşımızı tebrik eder, 
eline ve yüreğine sağlık der, güzel çalışma-
larının devamını dilerim. M.S. 

 
 

TEKEL İzmir-Alsancak Sigara Fabrikasının 
(1884-2004) giriş kapısındaki “Türkiye 
Cumhuriyeti İnhisar İdaresi”  amblemi. 

 
 

Osmanlı İmparatorluğu hızla Birinci Cihan 
Harbine sürüklenirken; unutulmuş halkının 
beli, kapitülasyonlarla bükülmektedir. 
Fransız Reji Tütün İdaresi'nin merhametine 
terk edilen tütüncüler, kendileri için çizilen 
acı kadere daha fazla boyun eğmeyecektir.  
 

Gönen tütüncülerinin Reji'ye karşı verdiği 
onurlu mücadeleyi ve bu uğurda yakılan 
"Debboy Önünde Diken" türküsünü 
anlatan bu roman sizlerle buluşuyor. 
 

(Kitabın arka kapak yazısı…) 
 

 
 

Gizli Notlar, Osmanlı'nın son döneminde 
uzun müddet Türkiye'de bulunmuş, Anado-
lu Kumpanyası ve Osmanlı bankası müdür-
lükleriyle Reji Genel Müdürlüğü gibi 
önemli görevler almış ve nihayet bu ülkede 
ölmüş (1919) İsviçreli Lui RAMBER’in 
1895-1905 yılları arasında tuttuğu notlar-
dan oluşmaktadır. 
(…) 
Reji ve Osmanlı maliyesi konusunda birinci 
elden ve bir örneği daha bulunmayan bir kay-
nak olmasının yanı sıra Osmanlı'nın son döne-
miyle ilgili ekonomik, kültürel, dinî, etnik, 
folklorik, siyasi pek çok konuda; kurumlar, 
şahıslar, olaylar ve Selanik'ten Kudüs'e, Midil-
li'den Kahire'ye... bir çok şehir hakkında değer-
li bilgi, gözlem ve tespitler içermektedir. 
 

Eserden çıkarılacak önemli bir ders de, 
milletlerin harim-i ismetlerine dâhil olma-
ları hasebiyle, yabancı uzman çalıştırmanın 
mahzurdan hali olmadığı ve mecburiyet 
bulunmadıkça istihdam edilmemeleri ger-
çeğinin ve bazı kurumların idaresinin 
yabancı şirket ve müesseselerin temsilcile-
rine bırakılmasının acılığının ve sakıncala-
rının bir kez daha ortaya çıkmasıdır. 

(Kitabın arka kapak yazısı…) 

 
 
Amerikan Savaş Bakanlığı, 1917’de Birinci 

s will 

l John J. Pershing, savaş 

r, savaş mey-

k kaleleri, bu 

ak yazısı…) 

Dünya Savaşı bütün cephelerde şiddetle 
sürerken, Bull Durham sigaralarının bütün 
stoklarını satın alıp savaştaki askerlere 
gönderirken konteynerlerin üzerine;  
 

n our boys light up, the Hun"Whe
light out yani çocuklarımız sigara'yı yaktı-
ğında Hunluların (Türklerin) ateşi söner"  
 

sloganı yazdırmakla sigara üzerinden Türk-
lere karşı psikolojik bir savaş başlattı. Bu 
slogan savaş boyunca cepheye sigara taşı-
yan, uçsuz bucaksız tren katarlarının üze-
rinde yazıyordu.  
 

erikalı GeneraAm
sırasında ülke yöneticilerine, "Eğer savaşı 
kazanmamızı istiyorsanız, sigara mermi 
kadar önemlidir" diyordu. 
 

duğu insanlaMermilerin vur
danlarında ölüyordu. Sigaranın vurduğu 
insanlar ise yavaş yavaş ölecekti. Çünkü 
onların hemen ölmeleri, sigara kartellerinin 
işine gelmiyordu. Tütün savaşında sigara 
kartellerin amacı; ulusal tütün tekellerini 
kaldırıp, yerlerine küresel tütün tekelini 
kurmaktı. Ulusal tütün tekelleri de buna 
direndiler. Belki özelleştirmeler olmasa 
ayakta durabilirlerdi. Ancak, özelleştirme 
rüzgârları öyle sert estirildi ki; karşı dur-
mak neredeyse imkânsızdı.  
 

kartelleri, en stratejiSigara 
rüzgârda tek tek satın alarak ele geçirdiler. 
Ulusal tütün tekelleri de okyanusta fırtınaya 
tutulmuş tekneler gibi tek tek batıp gittiler...  
 

Sigara Savaşı, aslında insanlığın bir var 
olma savaşıdır… 
 

ın arka kap(Kitab
  

 
 

Çokuluslu bir şirket olan Reji İdaresi’nin 
sö

çok anlam ifade ediyor… 

mürü ve zulmünden kurtuluşun 20 nci yılın-
da çıkarılan sigara aslında bugünler için de 
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”TÜTÜNSÜZCE  
-sigara b ri-  ırakma öyküle

 
ıda Deniz BAYKAL, Kemal KILIÇDAROĞLU, Yaşar OKUYAN, Murat BAŞESG LU, Namık Kemal ZEYBEK, Orhan 83. say

G
İOĞ

 ENCEBAY, Johan CRUYFF, Wayne Mc LAREN, Erol GÜNAYDIN, Güler SABANCI, Reha MUHTAR, Hakkı DEVRİM, Müjde AR 
ve Ece TEMELKURAN gibi devlet adamı, siyasetçi, sanatçı, sporcu, işkadını, yazar ve gazeteci kimlikleriyle yakından tanıdığımız 
şahsiyetlerin, tüttürmekten nasıl kurtulduklarını sohbet konusu etmiştik. Bu yazımızda da yine çoğumuzun yakından tanıdığı insanla-
rın bırakma öykülerini nakletmeye devam edeceğiz… 
 
 “…İnsan gençken bu alışkanlığın nelere mal olabileceğini hesaplayamıyor. Kaldı ki bizim sigaraya başladığımız yıllarda bu illetin 
zararları konusunda dünyada bugün varolan bilinç gelişmemişti. Yıllar boyunca zaman zaman sigarayı bırakmayı düşündüm. Ancak 
bunu hiç uygulayamadım. Keşke düşündüğüm dönemlerde bıraksaymışım. Şimdiki aklım olsa sigaraya hiç elimi sürmezdim. Benim 
yaptığım hataları yapanları çevremde gördüğümde acımasızca  müdahale edeceğim. Hiç kimse kendine iyi bakmazsa sağlıklı olamaz. 
Bundan sonra çevremde kimse sigara içemeyecek, eski alışkanlıklarını uygulayamayacak, hepsine müdahale edeceğim. Çünkü çekti-
ğim acıları kimsenin çekmesini istemiyorum…”   
Hürriyet, 02.04.2012/Kadir İNANIR, Sanatçı 
 
 “…3 tane ‘S’ yoktur hayatımda. Siyaset, sigara ve silah… Bunlarla ilgili hiçbir şey yapmam. Sigaranın zamanında çok kötü bir şey 
olduğunu anladım. Onun için sigarayı tanıtan ve onu yücelten bir iş yapmam…”    
Yeni Şafak Pazar, 13.05.2012/Betül MARDİN, İmage Halkla İlişkiler Onursal Başkanı 
 
 “…Uzun yıllar (45 yıl)  çok sigara içmem hem kalbime hem de akciğerlerime zarar verdi. Sigara benim için bitti. Bir daha ağzıma 
sigara koymamaya söz verdim. Kalp krizi benim için bir ders oldu. Sağlığın ne kadar çok önemli olduğunu öğrendim. Sigaranın 
sağlığımdan neler götürdüğünü görünce sigara içtiğim günlere pişman oldum…” www.samanyoluhaber.com, 12.02.2012/Sümer 
TİLMAÇ, Sanatçı  
 
 “…5 yıl bırakmak için mücadele ettim, her girişimim hüsranla sonuçlandı. Sigarayı 93 yılında DEMİREL sayesinde bıraktım. Onun 

lemiş olur. Bizim gençliğimizde sigara içmek modaydı. Tıp 

m. Lise 1’den beri içiyorum. Bırakmayı çok istiyordum ve sonunda 
aşardım…”   

larına ben de çok tepki göstermiştim. Yanlış yapmışım. Onlarca yıllık sigara 

uğundan kurtuldum. Şimdi düşünüyorum da o illeti nasıl içmişim, kokusuna dahi 

k. 1990 yılında bir anda bıraktık. Doktorları Müşfik’in bacaklarındaki damarlarda bir 

erinden vefat etti. 

olabımdan 42 paket sigara, 10 tane çak-

yanında sigara içemediğim için köşke giderken, arka arkaya aç karnına sigaraları tüttürürdüm. Bir gün yine tansiyonunu ölçmek için 
eğildiğimde dedi ki:  ‘Doktor sana bir şey soracağım?’,  ‘Buyurun, Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim. ‘Senin bu sigara kokundan, 
hastaların rahatsız olmuyor mu?’ Başımdan aşağı kaynar sular indi. Sabahın köründe koktuğum için nasıl utandım. Oradan çıktım, 
paketi çöpe attım, bir daha da elimi sürmedim…”  
Vatan, 18.07.2010/Prof. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU, Hekim  
 
“…Benim kuşağımdan olan biri ‘sigara hiç içmedim’ derse yalan söy
Fakültesi’nde iken hocam, dersin ortasında sigarasını yakardı, bir de öndeki öğrencilere uzatırdı. Zaman zaman sigara içtim. Ama 
sürekli paket taşıyan bir tiryaki hiç bir zaman olmadım. Eşim de çok az içti. Evimizde eskiden konuklar içerdi. Ama artık onlar da 
içmiyor. Tiryaki olan balkona, bahçeye çıkıyor…”  
Hürriyet, 25.08.2012/Prof. Dr. Nazmi BİLİR, Akademisyen 
 
“…Bir tutku değil tam bağımlılıktı. Ankara’da okurken başladı
b
Bugün, 14.11.2011/Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Sanatçı 
 
 “…Başlangıçta New York Belediye Başkanı’nın yasak
tiryakiliğime veda etmemi BLOOMBERG’e borçluyum...”  
Hürriyet, 18.01.2011/Doğan ULUÇ, Gazeteci 
 
“…20 yılımı sigara içerek geçirdim. Kanser çub
tahammül edemiyorum…”  
Güneş, 11.12.2011/Gülben ERGEN, Şarkıcı 
 
“… “İkimiz de zararını bile bile sigara içiyordu
daralma tespit etti ve sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. Onunla birlikte o gün ben de sigarayı bıraktım. O tarihten sonra da 
kendisi sigara savaşçısı oldu…”  
Habertürk, 15.08.2012/Kadriye KENTER, Müşfik KENTER’in Eşi 
Not: 1932 doğumlu Müşfik KENTER, 15.08.2012 tarihinde akciğer kans
 
“…Sigara tiryakisiydim. Günde dört paket sigara içerdim. Sigarayı cezaevinde bıraktım. D
mak çıktı. Sigaraları sigarası olmayan, sıkıntı çeken kimseler vardı, her gün onlara dağıttım. Sigara beni götürecekti...”  
Sabah, 18.08.2012/Veli GÖÇER, İnşaat Müteahhiti 
Not: 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nden sonra yargılandı ve 7,5 yıl sonra serbest kaldı. 
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Mustafa SEYDİOĞULLARI 
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GİRİŞ  

Bu makalede, Türkiye’de, tütün/tütün ürünleri üretimi 
ve ticaretinin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin 
tespit ve değerlendirmeler özet olarak ortaya konmuş-
tur. Tespit ve değerlendirmeler yapılırken Türkiye’nin 
2004 yılında taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesinin (TKÇS) ilgili hükümleri ile ülkede 
19/07/2009 tarihinden itibaren tüm hükümleriyle uy-
gulamaya konulan tütün kontrolü yasa ve kurallarının 
etkisi dikkate alınmıştır.  

TÜRKİYE’DE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ 
ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

Tütün Üretimine İlişkin Veriler  

Türkiye’de tütün üretimi, 1962 yılından bu yana ilk 
defa 2006 ürününde 100.000 tonun altına (98.137 ton) 
düşmüştür. Üretim, 2010 ürününde 53.018 tona, 2011 
ürününde ise 45.398 tona (1930 yılı üretimi 47.336 
ton)  gerilemiştir. Halen kırım ve kuruma döneminde 
olan 2012 yılı üretiminin 2011 ürününe göre % 15- 20 
oranında fazla olacağı tahmin edilmektedir.  

2011 yılı verileriyle Türkiye’de tütün üretimi halen 24 
il, 113 ilçe, 2.83 köy ve mahallede gerçekleştirilmekte-
dir. 

2011 ürününde toplam 645 üreticide 1.536.622 kilog-
ram Virginia  (Sun-cured dahil) ve Burley tipi tütün 
üretimi gerçekleşmiştir.   

Adıyaman, Bitlis, Muş, Hatay illeri başta olmak üzere 
ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rindeki bazı illerde sarmalık kıyılmış tütün mamulü 
ticaretine konu olan kayıtdışı tütün üretimin 10-15 
milyon kilogram arasında gerçekleştiği tahmin edil-
mektedir.  

2002 yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı Kanunla birlikte 
tütünde “destekleme” alımları kaldırılmış ve geçen 10 
yıllık süre zarfında tütün üreticilerinin sayısı 
405.882’den 50.669’a düşmüştür.  Tütün üreticilerin yaş 
ortalaması 50 civarında olup genç nesil zorluğu 
dolayısıyla tütün üreticiliğini benimsememektedir. Son 5 
yılın ortalaması alındığında, üretici başına düşen yıllık 
gelirin 4.500 TL civarında olduğu hesaplanmaktadır.  

Tütün üreticileri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 
kapsamında sadece 3 yerde (Denizli-Tavas, Samsun-
Bafra ve Bitlis-Merkez) üretici birliği kurarak örgüt-
lenebilmiştir.  

01/09/2012 tarihi itibari ile TAPDK’dan Tütün Ticareti 
Yetki Belgesi (TTYB) alan toplam 53 gerçek ve tüzel 
kişi bulunmaktadır.  

Tablo 1. Türkiye tütün üretimi, 2002-2011 

Ürün Yılı 
Üretici Sayısı

(Kişi) 
Tütün Üretimi 

(Ton) 
Alım Bedeli 

(TL) 

2002 405.882 159.521 537.278.603

2003 318.504 112.158 466.479.733

2004 282.274 133.913 628.432.616

2005 252.312 135.247 533.931.866

2006 215.307   98.137 497.110.360

2007 179.633   74.585 451.259.433

2008 181.588   93.403 618.197.567

2009    77.411   81.053 551.568.085

2010 64.191 53.018 363.888.554

(*) 2011 50.669 45.398 426.905.665
 

Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları 
(*) Geçici rakamlar 
 

TEKEL’in Özelleştirilmesi 

2008 yılında TEKEL’in “sigara birimi” “TEKEL” 
adıyla birlikte British Amerikan Tobacco Tütün Ma-
mulleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye  (BAT) 1,72 milyar 
dolar karşılığında satılmış, 2009 ürünü için üretim 
sözleşmesi yapmayan TEKEL (tta) tütün piyasasından 
çekilmiştir. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol 
İşletmeleri (tta) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 
yaprak tütün birimleri de (İzmir ve Diyarbakır hariç) 
2010 yılı içinde lağvedilmiştir. “tta”, yapılan 
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anasözleşme değişikliği ile ticari unvanını 13/02/2012 
tarihinden itibaren “Gayrimenkul Anonim Şirketi Ge-
nel Müdürlüğü” olarak değiştirmiştir. 

TÜİK’in “Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri-
2009” verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri sana-
yinin 2006 yılında  % 61,4’ü, 2007 yılında % 69,0’u, 
2008 yılında % 83,2’si ve 2009 yılında  % 90,4’ü ya-
bancı kontrolüne geçmiştir.  

Türkiye’de 2011 yılında, 66.308.375 kg tütün 
389.048.069 dolar karşılığında ithal; 68.685.594 kg 
tütün 372.138.412 dolar karşılığında ihraç edilmiştir. 

2011 yılında Türkiye’nin Çine tütün ihracatı 
2.726.325 dolar karşılığında 363.510 kg olup buna 
karşılık ithalatı 19.291.952 dolar karşılığı olarak 
5.269.600 kilogramdır. Bu durumda, İzmir Ticaret 
Odası (İZTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi  (TİM) ve 
Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB) temsilcilerinin 
2023 yılı için öngördüğü 1 milyar dolarlık tütün ve 
tütün mamulleri ihracat hedefi ile Çin’e 150 milyon 
dolarlık tütün ihracatı hedefinin gerçekçi olmadığı 
değerlendirilmektedir.  

TEKEL’in (Gayrimenkul AŞ) stoklarında 21,4 tonu  
“kırık” ve “işlenmemiş” olmak üzere toplam 28,9 ton 
vasıfsız tütün kaldığı dikkate alınırsa, önümüzdeki 
yıllarda ülke tütün ihracatının mevcut üretime bağlı 
olarak 30.000 tonu geçmeyeceği tahmin edilmektedir.  

1988 yılından itibaren Türkiye’de üretilmeye başlanan 
Amerikan blend sigaralar için 610 ton ile başlayan 

yabancı tütün ithalatı (Virginia ve Burley tipi) 2008 
yılında 80.000 tona ulaşmış, ancak son 3 yıldır azalma 
sürecine girmiştir.  

2009 yılı itibarıyla üretimi ve ithalatı başabaş noktası-
na gelen Türkiye, TEKEL’in sigara biriminin özelleş-
tirilmesi, TEKEL’in tütün piyasasından çekilmesi ve 
Tütün Fonunun kaldırılması yanında sigara harmanla-
rında yerli tütün kullanımının azalması sonucunda 
ithalatı ürettiği miktardan fazla, ihracat geliri ise tütün 
ithalatına ödediği bedelden az olan “net ithalatçı” 
ülke konumuna gelmiştir.     

İthal edilen tütünlerin kilogramından 3 dolar, bir adet 
sigara paketinden ise 40 cent alınarak Hazine’ye irat 
kaydedilen Tütün Fonu, 01/01/2010 tarihinden itiba-
ren “homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş 
tütünler”, “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş damar” ve 
her türlü tütün mamulünün ithalatından kaldırılmıştır.  
Ülke topraklarında üretilen tütünler için önemli bir 
koruma duvarı oluşturan Tütün Fonu, ithal edilen 
yaprak tütünde 2011 yılında 2,25 dolara, 01/01/2012 
tarihinden itibaren ise 1,8 dolara indirilmiş olup önü-
müzdeki birkaç yıl içinde sıfırlanacaktır.   

Tütün Mamulleri Piyasasına İlişkin Veriler  

Türkiye’de 01/09/2012 tarihi itibarıyla 7 sigara, 5 
nargilelik tütün mamulü, 6 sarmalık kıyılmış tütün 
mamulü, 2 pipoluk tütün mamulü, 1 puro ve sigarillo, 
1 makaron üretim izni bulanan firma ile 9 adet puro ve 
sigarillo ithalat izni bulunan firma faaliyetini sürdür-
mektedir.   

Tütün Ticaretine İlişkin Veriler 

Tablo 2. Türkiye tütün ticareti, 2002-2011 

YILLAR 
TÜTÜN İHRACAT 

MİKTARI 
(Ton) 

TÜTÜN İHRACAT 
BEDELİ 

(ABD Dolar) 

TÜTÜN İTHALAT 
MİKTARI 

(Ton) 

TÜTÜN İTHALAT 
BEDELİ 

(ABD Dolar) 
2002   88.850 279.871.000 55.800 207.083.000

2003 112.430 330.281.700 69.900 200.765.000

2004 106.988 388.466.600 57.300 221.100.000

2005 134.533 476.377.000 67.120 272.400.000

2006 127.976 497.043.200 66.550 252.800.000

2007 113.943 449.753.000 70.096 292.900.000

2008 152.033 428.442.000 83.657 372.600.000

2009   97.184 480.231.989 77.266 388.550.651

2010 80.311 413.779.529 67.241 357.635.000

2011 68.686 372.138.412 66.308 389.048.071

Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları 
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2011 yılında yurtiçinde 112.083.047.080 âdet sigara 
üretilmiş, bu rakamın 24.326.238.400 adedi 249.727.418 
dolar bedelle ihraç edilmiş, 91.217.479.040 adet sigara 
ise toplam 24.598.105.743 TL bedelle iç piyasada 
satılmış ve bu satışlardan 15.850.168 TL ÖTV geliri elde 
edilmiştir.  

Türkiye’de yerleşik sigara üreticisi firmalar, 2011 yılı 
üretimlerinde toplam 83.030.664 kg tütün kullanmış-
tır. Firmalar, 2004 yılında 51.032.829 kg yerli  (ülke 
topraklarında yetişen), 54.711.254 kg ithal tütün kul-
lanılmışken, 2011 yılı itibarıyla 15.809.760 kg yerli, 
67.220.904 kg ithal tütün kullanmıştır. Rakamlardan 
da anlaşılacağı üzere, 2004 yılında % 51,74 olan siga-
ra harmanlarında ithal tütün kullanım oranı 
2011yılında % 80,96’ya yükselmiştir. 

Tütün ürünlerine uygulanan asgari maktu vergi tutarı 
13/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 
0,145 TL (paket başına 2,90 TL), nispi ÖTV oranı ise 
yine aynı tarihten geçerli olmak üzere 31/12/2012 
tarihine kadar tüm tütün ürünlerinde % 65 olarak be-
lirlenmiştir. Halen sigara üzerindeki vergi yükü % 
80,25’tir. 

2011 yılı sonu itibarıyla yurtiçi sigara satışları son 3 
yılda 16.641.429.359 adet (832.071.467 paket) azalma-
sına rağmen 2008 yılı sonu itibarıyla 10.888.211 TL olan 
tütün ürünlerinden elde edilen ÖTV geliri, 2011 yılı sonu 
rakamları ile mukayese edildiğinde % 45,57 artmıştır.  

Türkiye’de kaçak ve sahte tütün ürünleri konusunda 
güvenilebilir bir araştırma yoktur. Tütün Sanayicileri 
Derneğinin 2011-2012 yıllarında yaptırdığı araştırma-
lara göre Türkiye’de kaçak sigara oranı % 20’ler civa-
rındadır.  

TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
VE ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI 
VE EYLEM PLANINDA TÜTÜN ÜRETİMİ VE 

ALTERNATİF POLİTİKALAR 

Ülkemizin 2004 yılında imzalayarak taraf olduğu 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS), 11 
bölüm ve 38 maddeden meydana gelmiştir.  

TKÇS’nin, 

“Amaç, Rehber İlkeler ve Genel Yükümlülükler” baş-
lıklı II. Bölümün 4. maddesinin altıncı fıkrası; “Tütün 
Arzının Azaltılmasına Yönelik Tedbirler” başlıklı IV. 
Bölümün “Ekonomik açıdan uygun alternatif faaliyet-
ler için destek sağlanması” başlıklı 17. maddesi; “Çev-

renin korunması” başlıklı V. Bölümün “Çevrenin ve 
insan sağlığının korunması” başlıklı 18. maddesi; “Bi-
limsel ve Teknik İşbirliği ve Bilgi İletişimi” başlıklı VI. 
Bölümün “Araştırma, izleme ve bilgi alışverişi” başlık-
lı 20. maddesinin birinci fıkrası (a) bendi; “Bilimsel ve 
Teknik İşbirliği ve Bilgi İletişimi” başlıklı VII Bölümün 
“Bilimsel, teknik ve yasal alanlarda işbirliği ve uzman 
desteği sağlanması” başlıklı 22. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi (ii) ve (iii) şıkları ile  “Kurumsal 
Düzenlemeler ve Mali Kaynaklar” başlıklı VIII. Bölü-
münün “Mali kaynaklar” başlıklı 26. maddesi üçüncü 
fıkrası tütün üretimine alternatif ürün ve faaliyetlere 
ilişkin hükümleri içermektedir.  

Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planında 
Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar  

Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP), TKÇS hü-
kümleri esas alınarak 2004 yılı Aralık ayından itibaren 
ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, 
akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği 
ile hazırlanmış, 07/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı 
Resmi Gazete’de 2006/29 sayılı Başbakanlık Genel-
gesi eki olarak yayımlanmıştır. UTKP’nin Eylem Pla-
nı (EP) ise 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır.  

UTKP-EP’de, “B. Tütün Arzının ve Tütün Ürünlerinin 
Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Önlemler” başl-
ığının “B.3. Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar” 
alt başlığı 7 stratejiden oluşmaktadır.  

Bu alt başlığın amaç, hedef, stratejileri ve ilgili aktivi-
teleri, TKÇS’nin 17 ve 18. maddeleri esas alınarak 
ancak, ülke tütüncülüğünün mevcut durumu ve gele-
ceği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.  

Tütün üretimi ve alternatif politikaların, 

Amacı; “Tütün üretiminin kontrolü, izlenmesi, tütüne 
alternatif tarım ürünleri ve ekonomik faaliyetlerin 
belirlenmesi, tütün üreticiliğinden alternatif ürünlere 
geçen üreticilere ekonomik varlıklarını sürdürebile-
cekleri desteklerin sağlanması“, 

Hedefi; “2012 yılına kadar, tütün üretiminden vazge-
çen veya vazgeçirilen üreticilerle, sektörden uzaklaş-
mak durumunda kalan tütün işçilerinin alternatif ürün-
lere ve ekonomik faaliyetlere geçişlerini tamamlama, 
sürdürülebilir alternatif geçim yollarının geliştirilmesi-
ni sağlamak“ 

şeklinde tanımlanmıştır. 
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Stratejileri ise; 

1. Tütün üretiminin izlenmesi, kaydedilmesi işlemle-
rinin Avrupa Birliği Tütün Ortak Piyasa Düzeni 
normlarına uygun hale getirilmesinin sağlanması,  

2. 4733 sayılı Kanunla getirilen sözleşmeli üretim 
sisteminde görülen aksaklıkların giderilmesinin 
yanı sıra sistemin işleyişinde üretici örgütlerinin iş-
lerliğinin artırılmasının sağlanması,  

3. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 26. mad-
desinde belirtilen kaynakların ulusal planlar, prog-
ramlar ve öncelikler çerçevesinde ülke tütün sektö-
rünün istifadesi yönünde harekete geçirilmesi,  

4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde üreti-
len tütüne talebin azalması sonucu tütün üreticile-
rinin alternatif alanlara kaydırılması ve iyileştiril-
mesi için gereken sosyal politikaların yapılandı-
rılması,  

5. Kazanç yönünden tütüne alternatif ürünlerin teşvi-
ki ve teşvik edilecek ürünlerin pazarlanması için 
gerekli organizasyonların yapılmasının sağlanması,  

6. Yetiştirilen alternatif ürünlerin yerinde değerlendi-
rilmesi amacıyla işleme, kurutma, depolama ve 
benzeri gerekli tesislerin kurulması,  

7. Üreticinin eğitimi ve bilgilendirilmesi amacıyla 
demonstrasyon yapılmasının sağlanması 

olarak belirlenmiştir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı)  2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu; Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 1, 2, 3, 
4, 5 ve 7 nolu; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ise 1 
nolu stratejilerden  sorumlu kurum ve kuruluşlardır.  

2013-2017 yıllarını kapsayacak UTKP ve Eylem Pla-
nının hazırlıkları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 
ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle sürdürülmek-
tedir.  

Alternatif Ekonomik Faaliyet ve Alternatif Ürün 
Projelerine İlişkin Veriler 

Bilindiği üzere, Türkiye’de tütün üretiminin destek-
lenmesi 2002 yılından itibaren 4733 sayılı Kanunla 
kaldırılmıştır.   

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2009 yılında hazır-
ladığı ve ülke topraklarını 30 tarım havzasına bölen 
“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Mo-

deli” nde tütün üretimine yer verilmemiştir.  61 inci 
Hükümet Programında ise tarımsal desteklemelerin 
tarım havzaları modeli kapsamında belirlenen bölgeler 
ve ürünler itibarıyla uygulanacağı ifade edilmiştir 

Tütün üreticileri, 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine 
Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi 
Destekleme Ödemesi Yapilmasina Dair Tebliğ ile 
2012 yılında 2,5/TL/da toprak analizi desteği  ile ürün 
grubu itibarıyla “yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri 
bitkileri alanları” için  ödenen 6,4 TL /da mazot ve 
6,3 TL/da gübre desteğinden istifade edebilmektedir. 

Bununla birlikte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tara-
fından 14/11/2008 tarihli 27054 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan “Tütün Üretiminden Vazgeçip Al-
ternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine 
Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ve bu Kararın uygu-
lanmasına ilişkin Tebliğler doğrultusunda 9 ilde (Adı-
yaman, Batman, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, 
Mardin, Muş ve Trabzon) tütün üretiminden vazgeçip 
alternatif ürün yetiştirmek üzere yılda bir defaya mah-
sus olmak üzere 2009 yılında dekar başına 108 TL, 
2010 ve 2011 yıllarında ise dekar başına 120 TL des-
tekleme ödemesi öngörülmüşse de toplamda 116 Mil-
yon TL kaynak ayrılmıştır.  

Anılan 9 ilde TEKEL ile üretim sözleşmesi olan top-
lam 105.175 üreticiden 2009 yılında 10.263’ü, 2010 
yılında 14.621’i,  2011 yılında ise 14.554’ü destek 
için başvurmuş, alternatif ürün üreten bu üreticilere 
bedel olarak yıllar itibarıyla sırasıyla 4.343.717 TL, 
7.293.939 TL ve 7.238.497 TL ödeme yapılmıştır.  

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı (mükerrer) Resmi 
Gazete’de yayımlanan “2012 Yılı Programı” nın “Ta-
rım Destekleri” başlığı altında yer alan bilgilerde, 
2012 yılında alternatif ürün ödemeleri için tütüne büt-
çe ayrılmamıştır.  

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Ülke tütüncülüğün mevcut üretim ve ticaret tablosu, 
Türkiye’de 19/07/2009 tarihinden itibaren tüm hü-
kümleriyle başarıyla uygulanan tütün kontrolü yasa ve 
kurallarının etkisiyle oluşmamıştır. Oluşan/oluşturulan 
tablonun, 1980’lerden itibaren etkin kılınan küresel-
leşme ve özelleştirme politikalarının bir sonucu oldu-
ğu değerlendirilmektedir.  
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Son 6 yılda  100.000 tonu aşamayan hatta 2011 ürünü 
itbarıyla 50.000 tonun altına düşen ülke tütün üretimi, 
iç tüketim ihtiyacı ve dış satım imkanı göz önüne alın-
dığında normalin altına inmiştir. Türkiye’de kayıt altın-
daki tütün üretiminin önümüzdeki birkaç yıl içinde 40-
50 bin ton bandında seyredeceği kestirilmektedir. Ülke 
tütün üretiminin (arzının) tütün kontrolü açısından ola-
ğanüstülük göstermediği düşünülmektedir. 

Ülke tütün üretiminin mevcut durumu tütün kontrolü 
açısından bir problem teşkil etmemekle beraber yurtiçi 
tütün üretiminden daha yüksek miktarlarda gerçekleşen 
tütün ithalatı (sıfırlanacak tütün fonu da gözöüne alın-
dığında)  ülke tütüncülüğü ve tütün kontrolü açısından 
dikkate şayandır. Bununla birlikte, başarılı tütün kont-
rolü uygulamalarının önümüzdeki yıllarda tütün ma-
mulleri tüketimini daha da azaltacağı ve buna paralel 
olarak tütün ithalatının azalacağı öngörülmektedir.  

2020’li yıllar ve sonrasında tütün kontrolü yasa ve ku-
rallarının artan etkisi ile tüm dünyada olduğu gibi tütün 
ürünleri tüketimindeki ve yerli tütün kulanı-mındaki 
azalmaya paralel olarak Türkiye tütün üretimin 20-30 
bin ton seviyesine ineceği tahmin edilmektedir. 

Bu meyanda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından uygulanan 
ve takibi yapılan tütüne alternatif ekonomik faaliyet ve 
alternatif tarımsal üretim projelerinin kısmi başarıları 
söz konusu olmakla birlikte, TKÇS’nin ilke ve hüküm-
leri esas alınarak hazırlanan ve 2012 yılına kadar 
uygulanması öngörülen UTKP-EP kapsamındaki stra-
teji ve aktivitelerin -ülke tütüncülüğünün kendine özgü 
şartları dikkate alınarak- amaçlandığı ve hedeflendiği 
şekilde gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır.  

Bu nedenle, UTKP’nin 2013 ve sonrası için hazırlana-
cak Eylem Planında 2008-2012 döneminin eksiklikleri 
ve yetersizlikleri dikkate alınarak tütün üretiminden 
vazgeçen/vazgeçirilen üreticilerle, üretim azalması 
sonucunda sektörden uzaklaşmak durumunda kalan 
tütün işçilerine uygulanabilir ve sürdürülebilir alterna-
tif ekonomik faaliyet ve alternatif tarımsal ürün 
projelerinin sunulmasının isabetli olacağı değerlen-
dirilmektedir. Bu husus, ülkenin sosyo-ekonomik ve 
güvenlik realiteleri açısından önemli görülmekle 
birlikte her geçen yıl artan kayıtdışı tütün üretiminin 
ve yasadışı sarmalık kıyılmış tütün mamulü ticaretinin 
önüne geçilmesi açısından zorunluluk arz etmektedir.  

Sonuç olarak, ülke tütüncülüğünün geçmişten bugüne 
ve bugününden geleceğe oluşacak tablosunu iyi oku-

mak için tütün kontrolü boyutu dâhil küresel gelişme-
lerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Son zaman-
larda, çokuluslu sigara şirketlerinin ve tedarikçisi ko-
numundaki firmaların tütün üretimi ve ticaretiyle ilgili 
çıkarları açısından olumsuz saydıkları gelişmeleri bazı 
söylem ve taktiklerle tütün kontrolü politikalarına 
yükleme kolaycılığına kaçtıkları gözlemlenmektedir. 
Aslında, sürmekte olan mücadelenin esası ve özü 
TKÇS’nin 5.3. maddesinde ifadesini bulmaktadır.  
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, teknolojik 
uygulamalar ve üretimin dünyanın bütün ülkelerine 
yayılması sonucunda, hem çalışan mühendislerin sayı-
sı hızla artmış, hem de mühendislik uzmanlık konuları 
temel mühendislik konularının çok ötesine geçmiştir. 
Gelişmiş ülkelerdeki mühendislik programları, ülke-
nin endüstrisinin gereksinimlerini sağlayabilme doğ-
rultusunda geliştiğinden, günümüzde her ülkede farklı 
yapılar oluşmuştur. 

Türkiye’deki mühendislik programları, ders içerikleri 
bakımından birbirlerine benzer bir eğitim vermektedir. 
Mühendislerden beklenen işlerin çeşitliliği karşısında, 
her kurumun kendine bir görev tanımlayarak, endüst-
rinin beklentilerine uygun formasyonda birbirinden 
farklı yönleri olan mühendis yetiştirecek programların 
geliştirilmesi beklenmektedir. 

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ma-
kine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühen-
disliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır. Celal Ba-

yar Üniversitesi bünyesinde bulunan Tütün Eksperliği 
Yüksekokulu ise, ülkemizde ve dünyada lisans düze-
yinde dört yıllık bir eğitimle “Tütün Teknolojisi Mü-
hendisi” yetiştiren tek okul ve bölüm olma özelliğine 
sahiptir.  

Sağlık yönü ile günden güne artan tartışmalara neden 
olmakla beraber yarattığı iş olanakları ve ekonomiye 
sunduğu katma değer açısından tütün, ülkemiz için 
önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirmektedir. 
Türkiye, dünya tütün üretiminde altıncı sırada yer 
alırken Oriental tütün üretiminde Dünya’da birinci 
sıradadır. 

Tütün her ne kadar dünyada genel olarak sigara, 
nargile, puro ve pipo olarak kullanılsa da alternatif 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Tütünün bu 
olumsuz imajından kurtarmak ve faydalı bir bitki 
olarak tanınmasını sağlamak için bugüne kadar bu 
konuda bir çok çalışma yapılmıştır. Gerçekten tütünün 
uzun yıllardır alışılmış sigara paketi kimliğinin 
ötesinde pek çok potansiyel kullanım alanı bulunmak-
tadır. Tütünün bilinen bu negatif tanımını silebilmek 
ve insanlık için güvenli, arzu edilir ve saygı gören, 
değerli bir ürün olmasını teşvik etmek için umutla 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de tütün sektöründe yaşanan tüm 
bu gelişmeler ve Tekel’in özelleşmesiyle TEYO me-
zunları sınırlı sayıda firmanın bulunduğu yaprak tütün 
ve mamul tütün sektöründe istihdam konusunda so-
runlarla karşılaşmaktadır. Tütün sektöründe bulunan 
firma sayısının azlığı ve firmaların ekspere olan ihti-
yacının sınırlı olması, bölümün popülerliğine olumsuz 
yönde etkide bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’de yaşa-
nan gelişmeler ışığında, Tütün Teknolojisi Mühendis-
liği alanında verilen eğitimin çağdaş ve sürdürülebilir 
olması, istihdam olanaklarının geliştirilmesi konusun-
da durum değerlendirmesi yaparak öneriler sunmaktır. 
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I-MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE BAŞARI 
ÖLÇÜTLERİ 

Günümüz teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yal-
nızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mü-
hendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kav-
rayabilen mühendisler yetiştirmeye yönelmektedir. 
Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli 
ve temel sorunların ortaya konabilmesine yardımcı 
olmalıdır. Dolayısıyla, modern mühendislik eğitiminin 
ana amacı mühendislik esaslarını ve öğrenmeyi öğ-
retmek olarak tanımlanabilir. Mühendisliğin temeli, 
analiz edilen konunun büyüteç altına alınarak proble-
min fiziksel mekanizmasının ortaya konulması ve 
gelişen teknolojinin yakından izlenerek orijinal çalış-
maların yapılmasına dayanır. 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, teknolojik uy-
gulamalar ve üretimin dünyanın bütün ülkelerine ya-
yılması sonucunda, hem çalışan mühendislerin sayısı 
hızla artmış, hem de mühendislik uzmanlık konuları 
temel mühendislik konularının çok ötesine geçmiştir. 
Gelişmiş ülkelerdeki mühendislik programları, ülkenin 
endüstrisinin gereksinimlerini sağlayabilme doğrultu-
sunda geliştiğinden, günümüzde her ülkede farklı yapı-
lar oluşmuştur. Lisans eğitiminin değişik ülkelerde 3 ile 
5 yıl gibi farklı sürelerde tamamlanması gibi değişik 
uygulamalara ek olarak, köklü bir üretim geleneği olan 
ülkelerde mühendislik eğitimi sırasında, öncesinde 
veya sonrasında mühendis adayının bir pratik eğitim-
den de geçmiş olması istenmektedir. Bu farklılıklara 
rağmen, lisans düzeyinde mühendislik eğitimi esas 
olarak dört aşamada verilmektedir. Bunlar sırasıyla; 
temel bilimler (Matematik, fizik, kimya), temel mü-
hendislik bilimleri, temel mesleki bilgiler (her mühen-
dislik için kendine özgü), ileri mesleki bilgiler ve uygu-
lamalar şeklinde özetlenebilir. 

Endüstrideki gelişmeler nedeniyle, mühendislik prog-
ramlarına pek çok yerde ekonomi ve işletme ile ilgili 
dersler de eklenmiştir. Avrupa’da daha çok ürün geliş-
tirme, üretim ve bakım işlerinde çalışması öngörülen 
mühendislerin eğitiminde, klasik üniversitelerden 
farklı bir diploma veren mühendislik programları da 
vardır. Mühendislik programlarının çeşitlerinin ve 
sayılarının artmasına karşılık, verilen eğitim çok stan-
dart bir hal almıştır. Türkiye’deki mühendislik prog-
ramlarının tümü 4 yıllıktır ve ders içerikleri açısından 
birbirlerine benzer bir eğitim vermektedir. Mühendis-
lerden beklenen işlerin çeşitliliği karşısında, her ku-
rumun kendine bir görev tanımlayarak, endüstrinin 

beklentilerine uygun formasyonda birbirinden farklı 
yönleri olan mühendis yetiştirecek programların geliş-
tirilmesi beklenmektedir. Aynı mühendislik dalında, 
temel konularda mühendislerin aynı eğitimi almaları, 
ancak eğitimin ilerleyen yıllarında eğitim kurumunun 
görev tanımına uygun olan bir eğitim görmeleri ge-
rekmektedir.  

Mühendislik eğitimi; “dalında temel bilgi ve bece-
rilerle donatılmış, konusunda derinlik kadar çeşitli 
konularda genişlik kazanmış, analiz, sentez, tasa-
rım, İngilizce ve Türkçe dilerinde yazılı ve sözlü 
ifade yeteneğine sahip, yaşam boyu öğrenme alış-
kanlığı edinmiş bireyler yetiştirmek” yaklaşımına 
göre belirlenmelidir. Bu amaçla öğrencilerin mühen-
disliğin temel ilkelerini kavramalarına yardımcı olma-
nın yanında, daha özel nitelikteki bilgileri edinebilecek-
leri yetenekleri de kazandıracak, daha geniş açılı ve 
daha genel bir yaklaşım gereklidir.  

Mühendislik eğitiminde nelerin anlatılması kadar, 
nasıl anlatılması üzerinde de durmak önemlidir. Ders-
leri öğretim üyelerinin anlatmaları biçimindeki klasik 
yöntem, öğrencilerin problem çözme becerisini geliş-
tirmemekte, yaratıcı ve eleştirel bir düşünce gerektir-
memekte ve öğrencileri meslek yaşamlarında karşıla-
şacakları problemlere hazırlamamaktadır. Klasik yön-
teme göre belirgin üstünlükleri olan yöntemler bu-
lunmaktadır. Bunlar “probleme dayalı öğretim” ve 
“işbirliğine dayalı öğretim” yöntemleridir. Probleme 
dayalı öğretim, öğrencilere kavramları tanıtmak için, 
gerçek dünyanın karmaşık problemlerini kullanan bir 
öğretim stratejisidir. İşbirliğine dayalı öğretim yönte-
mi ise, bireysel ve rekabete dayalı öğretime göre üs-
tünlüğü kanıtlanmış, ekip halinde ve öğrencilerin bir-
birlerinden öğrenmesi olanağını sağlayan bir yöntem-
dir. Bu yöntemler; öğrenme, kişiler arası iletişim ve 
yazma becerisini artırma ve ekip çalış-masının yararı 
konusunda bilinçlendirme bakımından üstünlük taşı-
maktadır.  

Günümüzde mühendislik eğitiminde şu özelliklerin ve 
öğelerin bulunması öngörülmektedir. 

 Mühendislik, bilimsel ve teknik bir alan olmakla 
birlikte, aynı zamanda sosyal bir teşebbüstür. Mü-
hendisler beraber çalıştıkları kişilerle etkin bir ileti-
şim içinde olmak durumundadırlar. Bu nedenle, 
ders programlarında teknik konular yanında, nite-
liksel konular ve iletişim ile ilgili konular da işlen-
melidir. 
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 Mühendislik programının güçlü bir genel eğitim, 
matematik ve temel bilimler yanı olmalıdır. İlgili 
alanın mühendislik kuramı ve tatbikatını içermelidir 
ve bütün konular bütünleşmiş bir şekilde verilmeli-
dir. 

 Tüm teknolojilerin öğretilmesi yerine, mühendislik 
uygulamaları ve temel mühendislik konuları öğre-
tilmelidir. Geri kalan teknolojiler sürekli eğitim 
mekanizmasına bırakılmalıdır. 

 Mühendislik konuları, fiziksel bilimler ve sosyal 
bilimlerle ilişki kurularak verilmelidir. Mühendis-
lik eğitimi, özellikle çevre, enerji, ekonomi ve ah-
lak konularını da içermelidir. 

 Problemlerin sentez ve çözümü için, disiplinler 
arası yaklaşımın kullanımına olanak sağlayan bir 
ders olmalıdır. Bu ders, programın son yılında bir 
proje dersi olarak verilebilir ve konular, takımlar 
tarafından işlenebilir. Böyle bir ders, daha önce 
verilen derslerin sentezi niteliğini taşımalıdır. 

 Ders programı öğrencilerin haberleşme, problem 
çözme ve diğer becerilerini geliştirici bir şekilde 
uygulanmalıdır. 

 Bilgisayar, video, veri tabanları, iletişim ağları 
gibi yeni teknolojiler kullanılmalıdır. Öğrenme ve 
öğretmeyi desteklemek üzere kendi kendine öğ-
renme, benzetim ve model kurma, bilgisayar kont-
rollü deney yapma ve konusuyla ilgili yazılımları 
kullanabilme becerileri kazanılmalıdır. 

II- MÜHENDİSLERİN ALDIKLARI EĞİTİMİ 
YAŞAMA GEÇİRME PROBLEMLERİ VE        
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Üniversite öğrencisinin, sanayi ve endüstriyle tanıştığı 
dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğ-
rencinin staj yapma imkânı bulduğu kuruluş, genellik-
le mezun olduğunda çalışma ortamında olacağı kuru-
luş olmamakta ve çeşitli imkânlarla staj yapacağı bir 
sektör bulsa dahi staj süresince de bir çok problemle 
karşılaşmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Mü-
dürlüğü tarafından bir çok branşta kamu kuruluşlarına 
kontenjan ayrılmasına rağmen, öğrencilerin başvuru-
ları çok sınırlı veya merkezde bir yer olup, sahayı 
öğrenecek bir yer olmamaktadır. Maddi veya sosyal 

imkânlar sağlanamadığı için pratik bilgilerini gelişti-
rebilecekleri işletmelere gidememektedir. 

Yapılan araştırmalar; öğrencilerin staj sürelerinin çok 
sınırlı olduğu, bu süre içerisinde işletmenin teknolo-
jisini tanıyamadığı ve işverenin çeşitli sorumlulukları 
(931 sayılı iş kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun stajyerlere uygulanmaması ayrıca, hastalık 
ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından bunun işye-
rine rucü edilememesi nedeniyle) yeteri kadar öğrenci-
lere işi, işletmeyi, teknolojiyi tanıyacak imkânlar veri-
lemediği yapılan stajın formalite düzeyinde kaldığını 
göstermektedir. Staj raporlarının ise kişiyi geliştirici 
veya ileriki çalışmalarını etkileyecek yönde olmadığını 
göstermektedir. 

Hizmet içi eğitim; üretim ve hizmette etkinliğin, veri-
min, kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketimi 
sürecinde meydana gelebilecek hataların ve kazaların 
azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet 
sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanma-
sı, kârların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarruf-
larının artırılması amacıyla iş gücüne verilen temel 
meslek ve beceri eğitimi yanında iş görene çalışma 
hayatı süresince de bilgi, beceri ve davranış ve verim 
düzeyini yükseltici plânlı eğitim etkinlikleridir. 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte yeni 
bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu 
konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilgi 
toplumunda örgütler artık çalışanların da çok yönlü 
beceri sahibi, karmaşık örgüt içi ve dışı ilişkileri kav-
rayabilen yeterlilikler ve etkili takım çalışmasına uy-
ma yeteneği aramaktadır. Hemen her kurumdaki ortak 
problem alanlarından biri personel niteliğinin iş gerek-
lerine uygunluğunun sağlanamamasıdır. 

Teknolojinin hızla geliştiği sosyal ve ekonomik alan-
larda yeniliklerin ve dolayısıyla bilginin arttığı, ku-
rumlarda personel yönetimi kavramının yerini insan 
kaynakları yönetimine bırakmaya başladığı, toplam 
kalite yönetimi uygulamalarının hız kazandığı bu dö-
nemde, personelde aranan yeterlilikler de değişmekte-
dir. Hızla değişen bir toplumun ve mesleğin koşul-
larını daha önce görmüş oldukları öğrenim ile kar-
şılamakta zorluk çeken personelin hizmet içinde 
yetiştirilmeleri zorunluluğu gün geçtikçe artmak-
tadır. 
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III-CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 

Bugün 5 fakültesi, 4 yüksek okulu, 16 meslek yüksek 
okulu, 3 enstitüsü, 10 araştırma merkezi ve 1 
araştırma uygulama hastanesi olmak üzere toplam 39 
birim ile eğitim ve öğretime devam eden Celal Bayar 
Üniversitesi, 1219 akademik personeli, 879 idari 
personeli ve 30.000'e yakın öğrencisiyle, Ege 
Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir. 

Mühendislik Fakültesi 1992 yılında 3837 sayılı yasayla 
kurulmuş, 1993-1994 öğretim yılında öğrenci alarak 
eğitim ve öğretime başlamış, 1997 yılı baharında da ilk 
mezunlarını vermiştir. Fakültenin ilk kurulduğu dö-
nemde makine, inşaat ve gıda mühendisliği bölümle-
rinde eğitim verilmekteydi. Bugün mühendislik fakül-
tesi yedi bölümden oluşmaktadır (Makine Mühendisli-
ği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mal-
zeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği) ve bün-
yesinde üç merkez (Uygulamalı Matematik ve Hesap-
lama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi) bulunmaktadır. Fakülteye yeni başlayan 
öğrenciler, istedikleri taktirde bir yıl İngilizce hazırlık 
sınıfına devam ederek İngilizce öğrenme ve daha son-
raki yıllarda bölümlerinde açılan bazı dersleri İngilizce 
olarak alma şansına sahiptir. 

CBÜ, Ege Bölgesi’nin önde gelen mühendislik fakül-
telerinden birine sahiptir. Ülkemizin sürekli büyüyen 
kentlerinden biri olan Manisa, çoğu ulusal ölçekte 
faaliyet gösteren mühendislik ve teknoloji tabanlı pek 
çok şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite sana-
yi işbirliğini geliştirme ve üniversitenin bilimsel biri-
kimini sanayiye aktarma amacıyla 2010 yılı Şubat 
ayında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
“MOSB-CBÜ İrtibat Bürosu” kurulmuştur. Toplamda 
960 hektar üzerindeki mevcut 183 işletmenin yer aldı-
ğı Manisa Organize Sanayi Bölgesi; sanayileşme eşi-
ğini çoktan aşmış, Avrupa ve dünya ekonomileriyle 
bağlarını kurmuş, sanayi odaklı, kalıcı ekonomik ge-
lişme stratejisine ve buna uygun politikaları oluşturma 
ve uygulama becerisine erişmiş bir OSB' dir. Fakülte-
deki çeşitli bölümlerin buradaki firmalarla ilişkileri 
bulunmakta, ortak araştırma ve uygulama projeleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu ilişkiler sayesinde öğrenci-
lerin, ortak projeler geliştirme, yaz stajlarını yapma ve 
daha mezuniyet öncesinde iş bağlantıları kurma fırsa-
tına sahip olmaktadır. 

A-Celal Bayar Üniversitesinde Bologna Süreci 

Celal Bayar Üniversitesi’nde “Bologna Süreci” çerçe-
vesinde şu ilkeler benimsenmiştir; 

1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir derece 
sisteminin uygulanmasını,  

2. Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 3 
dereceli bir sistemin uygulanmasını,  

3. Üniversiteler arasında ortak bir kredi sistemi oluş-
turulmasını (ECTS), 

4. Üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi 
hareketliliğinin sağlanması, 

5. Yükseköğretimde ortak diploma vermenin özendi-
rilmesini, kalite güvence sisteminde oluşturulması,  

6. Program çıktılarının, yüksek öğretim ulusal yeter-
lilikleri çerçevesi ve temel alan yeterliliklerine 
bağlı olarak tanımlanması amaçlanmaktadır. 

Programın amacı, programın nasıl bir mezun profili 
istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Programın 
amacı, tek bir cümle ile ifade edilmelidir. Program 
çıktıları, mezun olacağı program sonunda öğrencinin 
hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını 
tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları “nasıl bir 
mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir maliyeci, nasıl 
bir hemşire” istendiğinin göstergeleridir. 

B- C.B.Ü.’de Avrupa Kredi Transfer Sistemi – 
AKTS 

Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin 
yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde 
tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS: Europen 
Credit Transfer System) geliştirilmiştir. 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), öğrencilerin 
yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredile-
rinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer 
edilmelerini sağlayan bir sistemdir.  

ECTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi 
için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü 
(teorik kısım, uygulama, seminer, bireysel çalışma, 
sınavlar, ödevler, v.b) ifade eden bir değerdir. Bu 
değer, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda, bir 
akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlaması için 
gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bö-
lümünü kapsadığının göstergesidir. 
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ECTS’nin diğer öğrenci hareketliliği programlarından 
ayrılan en önemli özelliği, yurtdışında eğitim yapacak 
olan öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin kendi öğren-
cileriyle birlikte derslere devam etmelerini sağlaması-
dır. Böylece öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin aka-
demik hayatına aktif olarak katılımına olanak tanın-
maktadır. 

Yurtdışında yapılan eğitim sonucunda alınan kredi-
lerin ve/veya derecelerin akademik olarak tanınmasına 
öğrencilerin yurtdışında sadece bir süre için değil, 
istedikleri takdirde, gitmiş oldukları yükseköğretim 
kurumunda programlarını tamamlayana kadar kalma-
larına ayrıca, dileyen öğrencilerin, üçüncü bir yükse-
köğretim kurumuna yatay geçiş yapabilmelerine ola-
nak sağlamaktadır. 

IV- TÜTÜN EKSPERLİĞİ 
YÜKSEKOKULU’NDA                    
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 

A-Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nun Tarihçesi 

Ülkemizde ilk tütün eksperliği eğitimi 1889 yılında 
reji tarafından verilmeye başlanmıştır. Reji idaresi 
yetiştirdiği tütün eksperlerini yurdun dört bir yerinde 
ilk kez uzman olarak çalıştırmıştır. Cumhuriyet dö-
neminde rejinin millileştirilmesinden sonra 1929 yı-
lında TEKEL idaresi tarafından lise mezunlarına 2 
yıllık eğitim verilerek tütün eksperi yetiştirilmiştir. 

1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı "Tütün ve 
Tütün Tekeli" yasası ile tütün eksperliği görevlerinin 
Tütün Eksperleri Yüksekokulu mezunlarınca yapıl-
ması öngörülmüştür. Bu yasa gereği Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca 1975 yılında İstanbul'da kurulan Tütün 
Eksperleri Yüksekokulu (TEYO), lise mezunlarının 
ön kayıtla öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Böyle-
likle 1929'dan bu yana kurs şeklinde yürütülen tütün 
eksperliği eğitimi yeni bir şekil kazanmıştır. 

Öğretim süresi 1978 yılında 3, 1982 yılında 4 yıla 
çıkarılmış ve 1983 yılında 2809 sayılı yasa ile yükse-
kokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağ-
lanmıştır. Öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması ve İs-
tanbul Üniversitesi’ne bağlanması ile eğitim ve öğre-
tim üniversiter bir yapı kazanmış, öğretim programın-
da tütün ve sigara endüstrisinin gelişen ihtiyaçları göz 
önünde tutularak gerekli formasyon kazandırılması 
amaçlanmıştır. 

1987 yılından itibaren TEYO mezunlarına Tütün En-
düstri Mühendisi unvanı verilmeye başlanmış ve bu 
unvan daha sonra Yükseköğretim Kurulunun 
01.03.1991 tarih ve 91.9.257 sayılı kararı ile “Tütün 
Teknolojisi Mühendisi” olarak değiştirilmiştir. 

1987 yılında 3389 sayılı yasa ile İstanbul'dan Akhisar'a 
nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’ne bağlanan Yüksekokulun adı ve bağlantısı 1992 
yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile Tütün 
Eksperliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve Mani-
sa’da kurulan Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlanmış-
tır.  

Tütün ve sigara endüstrisinin ihtiyaç duyduğu Tütün 
Teknolojisi Mühendislerini yetiştiren TEYO, 1993-
1994 öğretim yılında Akhisar Ticaret Odası’nın dör-
düncü katında sadece 1. sınıf ile öğretime başlamış,  
2., 3. ve 4. sınıflar İstanbul'da öğretime devam etmiş-
tir. Nihayet 1994-1995 öğretim yılı başında 11 Ekim 
1994 günü Akhisar'daki yeni binasına nakil tamamen 
gerçekleşmiştir. Dört Anabilim Dalından oluşmakta-
dır: 

1- Tütün Endüstrisi İşletmeciliği Anabilim Dalı,  

2- Tütüncülük Politikası Anabilim Dalı,  

3- Tütün Teknolojisi ve Kimyası Anabilim Dalı,  

4-Tütün Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı.  

Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar Yerleşkesi, 2 
katlı idari binası, modern mutfağı, kantin ve 400 kişi-
lik konferans salonu, kütüphane ve laboratuar, açık 
basketbol sahasından oluşur. Eğitim ve araştırma bi-
na-sında üç adet modern deney laboratuarı, bilgisayar 
laboratuarı ve kütüphane birimi mevcuttur. 

Tütün Eksperliği Yüksekokulunda 2011/2012 Eğitim 
yılı itibariyle Celal Bayar Üniversitesi’nin “Bologna 
Uyum Süreci” doğrultusunda, Bağıl Değerlendirme 
(ECTS) sistemi benimsenmeye başlamıştır.  

Tütün Eksperliği Yüksekokulu ülkemizde ve dünyada 
lisans düzeyinde 4 yıllık bir eğitimle “Tütün Teknolo-
jisi Mühendisi” yetiştiren tek okul ve bölüm olma 
özelliğini göstermektedir. Dünya’da “tütün” ile ilgili 
eğitim veren bir diğer okul ise Bulgaristan Plovdiv 
Gıda Teknolojileri Üniversitesi’nde bulunan Teknoloji 
Fakültesi Tütün ve Tütün Ürünleri Teknolojisi bölü-
müdür. Bu bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Dokto-
ra alanında eğitimler verilmektedir. 
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B- Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda Ders               
Programı ve Müfredat İçeriği 

Okulumuzda uygulanan ders programında ilk iki yılı 
temel mühendislik dersleri ve ekonomi-işletme grubu 
dersleri yer alırken, 3. ve 4. sınıflarda “Tütün Tekno-
lojisi Mühendisliği” mesleğinin ana hedeflerini oluş-
turan tütün bitkisi odaklı dersler oluşturmaktadır.  

C-Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda Staj 

Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda staj yapma zorunlu-
luğu; Staj Yönergesi’nde bulunan Madde4/1 ile 
“Öğrenciler, yaprak tütün işletmelerinde ve/veya tütün 
fabrikasyonu ile ilgili işletmelerde toplam 30 gün staj 
yaparlar. Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajları-
nı yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esas-
tır. Ancak işyeri koşullarının uygun olmaması duru-
munda bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşu-
luyla öğrencinin yazılı başvurusu üzerine, Yüksekokul 
Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, 
söz konusu stajlar belirlenen tarihlerde de yapılabilir. 
Öğrenci bütün derslerini vermiş ancak, stajını henüz 
tamamlayamamış ise stajına herhangi bir ayda başlaya-
bilir.” şeklinde belirtilmiştir. 

D- 4733 Sayılı Tütün Kanunu ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisinin Görev ve Yetkileri 

4733 Sayılı kanun, tütün tarımı, tütün ekiminin nasıl 
yapılacağı, yaprak tütün ticareti, bakanlıklar arası 
tütün kurulu ve milli tütün komitesi, tütün eksperliği, 
tütün tekeli, tütün ekicileri ile ilgili hükümler, tütün 
ticareti ile ilgili hükümler ve yaprak tütün fireleri ko-
nularını içeren kanun metnidir. 

Tütün Teknolojisi Mühendislerinin görev ve yetkileri 
“Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorum-
lulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik” te aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

a. Tütünlerin muayene ve ekspertizi ile değerinin 
saptanması, 

b. Tütünlerin fermantasyon, bakım ve muhafaza 
tedbirleri, işleme şartları ve şekilleri ile tütün depo 
ve işleme tesislerinde ilaçlama tedbirlerinin tayini, 
tespiti ve uygulamasının denetimi, 

c. Tütün mamulleri harmanlarının tertibi ile tütün 
mamulleri fabrikasyonu uygulamasının teknik 
denetimi, 

d. Tütün mamullerinin depolama ve muhafaza 
şartlarının uygunluğunun tespiti, 

e. Tütün mamullerinin fizikî muayenesi ile içim 
nitelikleri ve standartlarına uygunluğunun belirlen-
mesi ve bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi, 

f. Araştırma kuruluşlarınca yapılan tütünle ilgili 
deneme sonuçlarının uygulamaya konulması için 
muayene, ekspertiz ve degüstasyonların yapılması 
ve bunlara ait raporların düzenlenmesi, 

g. Tütünle ilgili ıslah, üretim ve teknoloji çalışmaları, 
tütünlerin arıza, hastalık ve zararlılardan korunma 
ve mücadele tedbirlerinin tayini ve uygulamasının 
denetimi, 

h. Kaliteli tütün üretimini sağlamak için üreticilerin 
eğitilmesi ve aydınlatılması, 

i. Tütün ve tütün mamulleri ile ilgili işlerde bilir-
kişilik ve hakemlik görevleri ile serbest mühen-
dislik ve müşavirlik hizmetlerinin ifa edilmesidir. 

Yönetmeliğe göre, Tütün Eksperi unvanına sahip 
olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün 
vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün 
işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, 
tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. 

V- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TÜTÜN 
SEKTÖRÜNE YÖNELİK GELİŞMELER 

A-Dünya Sağlık Örgütünün Tütün İle İlgili Uygu-
lamaları  

Dünya Sağlık Örgütü’nün 21 Mayıs 2003 tarihinde 
yapılan 56’ncı Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısı’nda 
kabul edilen ve Türkiye adına 28 Nisan 2004 tarihinde 
New York’ta imzalanan “Dünya Sağlık Örgütü Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”nin onaylanmıştır.  

Bu Çerçeve Sözleşmesinin temel amacı; halk sağlığını 
koruma haklarına öncelik verme kararlılığını taşıya-
rak, tütün salgınının yayılmasının, halk sağlığı için 
ciddi sonuçları olan ve etkin, uygun ve kapsamlı bir 
uluslararası tepki verilmesinde mümkün olan en geniş 
uluslararası işbirliğini ve tüm ülkelerin katılımını ge-
rektiren küresel bir sorun olduğunu kabul ederek, 
uluslararası toplumun, tütün tüketiminin ve tütün du-
manına maruz kalmanın, dünya çapında tahrip edici 
sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçları ile 
ilgili kaygılarını yansıtmaktır.  
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Türkiye’de bu sözleşmeye taraf olarak taahhüt ettiği 
çeşitli düzenlemeleri kademeli olarak uygulamaya 
koymuştur. Ülkemizde 4207 sayılı kanunla kapalı 
mekânlarda sigara içme yasağı 19 Mayıs 2008 Pazar-
tesi gününden itibaren başlamıştır. Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK) 
açıklamalarına göre hedef, gelecek 4 yılda yani 2012 
yılının sonuna kadar Türkiye’de şu anda % 65 olan 
sigara içmeme oranını % 80’e çıkarmak, yani sigara 
içenlerin oranını % 35’den % 20’ye düşürmek, ikinci 
hedefte, 15 yaş altındaki içmeyenler oranını sıfıra 
indirmektir. Bu eylem planını başarıyla gerçekleştir-
mek için illerde Tütün Kontrol Kurulları’nın oluştu-
rulması hakkında bir kanun resmi gazetede yayınlan-
mıştır. 

 yapılmış olan çalışmalar aşağıda gösteril-

B-Dünyada Tütün Sektöründe Gelişmeler 

Tütün her ne kadar dünyada genel olarak sigara, 
nargile, puro ve pipo olarak kullanılsa da alternatif 
kullanım alanları da bulunmaktadır. Tütünün bu 
olumsuz imajından kurtarmak ve faydalı bir bitki 
olarak tanınmasını sağlamak için bugüne kadar bu 
konuda
miştir. 

Gurme Tütün: Tütün tohumunda 6-42 arasında yağ 
bulunmakta, kalanı karbonhidratlar, protein ve lifli 
maddelerden oluşmaktadır. Tütün tohumunun yağı, 
ayçiçeği, soya, mısır ve kanola yanında süpermarket-
lerin raflarında yerini alabilecek nitelikte bir yağdır. 
Tohum yağında nikotin bulunmadığından tüketicilerin 
bu konuda endişesi olmamalıdır. Gerçekte 
Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan gibi ülkeler 
halen rafine edilmiş tütün tohum yağını mutfaklarında 
salata yağı olarak kullanmaktalar. Ayrıca yarı kuruyan 
yağlar olarak ince film yapma özelliğine sahip 
oldukları için boya sanayinde kullanılabilirler. Nane 
kokulu yağı da aynı zamanda sabun yapımı için 
elverişlidir. 

Yemlik Tütün: Yağı alındıktan sonra tohum küspesi, 
hayvan beslemede önemli bir yem sayılır. Tavuk ve 
balık üretiminde tütün tohumu karıştırılmış yemler 
kullanılabilir. Tavuk yemlerine % 25 oranında ilave 
edilebilir. Araştırmalar, bu şekilde hazırlanan 
yemlerin tavuklarda ağırlık artışı yaptığını ve et 
lezzetinde hiçbir değişiklik olmadığını, ne renk 
değişmesi ne de acılık yaratmadığını belirlemiştir. 

Sadece bu çalışmalar bile tütün tohumlarının toksik 
olmadığını göstermektedir. 

Tıbbi Tütün: Tütün bitkisi, yaralar, ülser, uçuklar ve 
benzeri diğer durumlarda olağanüstü özelliğe sahiptir. 
15 yüzyılda Fransız Büyükelçi Jan Nicot, tütünün 
tıbbi bakımdan çok değerli bir bitki olduğunu 
yazmıştır. 600 yıl sonra araştırmacılar ve bilim 
adamları, tütünün antibakteriyal (bakterilere karşı 
etkili), antifungal (mantarlara karşı etkili) ve bölgesel 
ağrı kesici olarak tıbbi faydalarını açıklamışlardır. 
Günümüzde tohum yağından ve yaprak ekstraktından 
ilaçlı tedavi formülleri hazırlanmaktadır. Yapılan bir 
çalışmada tüyleri yer yer dökülmüş, bir çeşit deri 
hastalığına yakalanmış köpeklerde bu formül 
uygulandığında bir ay sonra kelleşme hastalığının 
iyileştiği, yeni tüylerin çıktığı fark edilmiştir. Bu 
denemenin başarı oranı % 100 bulunmuştur. Her 
nedense veterinerlik hizmetlerinde bu uygulama çok 
sınırlıdır. Ancak insan sağlığı üzerine tütünün 
kullanılabilirliği araştırılmaktadır. 

Endüstriyel Tütün: Tütün tarımında normalde yap-
rakların hasadından sonra tarlada çürümeye bırakılan 
tütün sapları, bugün el yapımı kâğıtlara işlenebil-
mektedir. Diğer taraftan saplar ufalanır, yapışkan ilave 
edilir ve preslenerek sunta tahta haline getirilir. 
Özellikle inşaat işlerinde kullanılır. A.B.D. Orman 
Ürünleri Araştırma Enstitüsü (FPRDI) ev inşaatında 
bu tahtaların güvenilir olarak kullanılabileceğini 
doğrulamıştır. 

El Sanatı Tütün: Tütün sapları sadece sunta tahta 
yapımında değil, sepetler, meyve kasaları, el fanları ve 
vazolara da dönüştürülebilirler. Ancak tütün el 
sanatları ürünlerinde işçilik fiyatlarının yüksek olması 
önemli bir problemdir. Sapları düzleme ve örme 
işlemi yoğun bir el işçiliğini gerektirir. Daha çok özel 
uğraşlar için geçerli olabilir. Bu el sanatı ürünlerinin 
önemli bir özelliği, tahta ürünlere zarar veren böcek 
ve kurtçuklara dayanıklı olmalarıdır. 

Organik İlaç Tütün: Tütün tozları sıvı formda 
fideliklere ve tarlada yetişen tarım ürünleri üzerine 
püskürtüldüğünde salyangoz, mısır kurdu, güve ve un 
kurdu gibi bitkilere zarar veren böceklerin öldürül-
mesinde kullanılabilir. Yapılan tarla çalışmalarında 
tütün bitkisine zarar veren yaprak biti, beyaz sinek ve 
tütün piresi gibi zararlı böcekler üzerinde etkili olduğu 
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saptanmıştır. Organik çiftçilikte güvenilir, sağlam bir 
savunma ürünüdür. Organik tarımla uğraşanları 
memnun edecek emin bir uygulamadır. 

ITGA (Uluslar arası Tütün Üreticileri Birliği), WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü)’nün tavsiyelerine uyarak 
tütünün farklı şekillerde kullanılması üzerine yeni 
yaklaşımlar getirmektedir. Geleneksel yolla tüke-
timden farklı olan bu kullanım şekillerinden bazıları 
ve uygulayan ülkelerden söz edecek olursak; 

1. Filipinlerde, tütün hamurundan kağıt elde edil-
mektedir. 

2. Kanadalı araştırmacılar, petrol bazlı yakıt yerine 
alternatif biyogaz kaynağı olarak tütünden yarar-
lanma çalışmaları yürütmedir. Bu konuda Pamuk-
kale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölü-
münde de başarılı çalışmalar yapılmaktadır. 

3. Avustralyalı bilimciler, moleküler çiftçilikte kulla-
nılan tütün bitkisinden “vitronectin” ekstraktı elde 
etmişlerdir. Bu protein, hücre büyümesini teşvik 
eder ve kanser terapisi ile yaraların iyileştiril-
mesinde kullanılabilir. Ekstraktın elde edilme-
sinde kullanılan tütün bitkisi genetik olarak en 
kolay geliştirilebilen bir bitki olduğu gibi her 
bitkide milyonlarca tohum bulunmaktadır ve hızla 
büyüyen bir bitkidir. 

4. A.B.D.de bir gurup bilimci, genetik mühendisliği 
alanında yaptıkları çalışmalarda ağır ve ilerlemiş 
solunum sendromu (SARS) sebebi olan virüslere 
karşı aşı üretiminde tütün bitkisinden yararlan-
maktadır. 

5. Yine bazı araştırmacılar, tütün bitkisinden geliştir-
dikleri aşı ile maymunların EBOLA ve 
MARBURG virüsüne karşı korumalarını sağla-
maktadır. Henüz tedavi yöntemleri üzerinde 
araştırmaların devam ettiği bu aşıların ekonomik 
olarak üretimleri üzerine çalışmalar sürdürül-
mektedir. 

6. Biyoteknoloji alanında A.B.D. de yapılan bir 
çalışmada da, HIV hastalığına karşı tütün 
yaprağında genetik bir çalışma yürütülmektedir. 

Bütün bu araştırmaların sonuçları, özellikle ilaç firma-
larının tütüne ve dolayısıyla tütün üreticisine olan 
taleplerini artıracak önemli konular olarak görün-
mektedir. 

Gerçekten tütünün uzun yıllardır alışılmış sigara 
paketi kimliğinin ötesinde pek çok potansiyel kulla-
nım alanı bulunmaktadır. Tütünün bilinen bu negatif 
tanımını silebilmek ve insanlık için güvenli, arzu 
edilir ve saygı gören, değerli bir ürün olmasını teşvik 
etmek için umutla çalışmalar sürdürülmektedir. 
A.B.D. Ulusal Tütün Yönetimi (NTA), tütünün daha 
sağlıklı bir kullanım alanı üzerine araştırma ve 
incelemelerini yoğunlaştırmıştır. Tütün gelecek vade-
den bir bitkidir. Bugün yan sanayi olarak baktığımız 
konular yakın gelecekte birinci sırayı alabilir. 

C- Türkiye’de Tütün Sektörünün Mevcut Durumu 

Sağlık yönü ile günden güne artan tartışmalara neden 
olmakla beraber yarattığı iş olanakları ve ekonomiye 
sunduğu katma değer açısından tütün, ülkemiz için 
önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirmektedir. 
Türkiye, dünya tütün üretiminde altıncı sırada yer 
alırken Oriental tütün üretiminde Dünya’da birinci 
sıradadır. Ülkemizde % 40'ı Ege Bölgesi'nde olmak 

 

aç kabiliyeti yüksek İzmir 

üzere toplam 5 bin civarında köyde tütün üretilmekte,
215.000 aile geçimini tütünden sağlamaktadır. Tütün 
tarımı ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfu-
sun aile bireyleri ile birlikte sayıları 1,5 milyonu bul-
maktadır. 

Türkiye’de tütün ekim alanları, iklim ve toprak özel-
liklerine bağlı olarak Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerine dağılmış olup, üretilen 
tütünlerin yaklaşık % 96’lık kısmı Türk (Şark) tütünü, 
kalanı ise Virginia, Burley, Puro, Tömbeki ve Hasan-
keyf tütünleridir. Tütün üretimindeki değişmeler ekim 
alanına ve genel konjonktüre bağlı olmakla beraber 
özellikle tütün fiyatlarına, ihracat hacmine, dış talebe 
ve hava şartlarına bağlıdır. Uluslararası piyasada Türk 
Tütünü diye isim yapmış tütünlerimiz başta Ege Böl-
gesi olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde üretilmekte 
olan bazı çeşitleri kapsamaktadır. Genelde küçük kıta-
lı, yavaş içimli, tatlı, tok, yüksek aromalı ve düşük 
nikotinli bu tütünlerimiz dünya sigara üreticileri tara-
fından aranmaktadır. İhr
menşeli tütünlerimiz Ege Bölgesi’nde yetişmektedir. 
Doğal olarak en çok üretim de bu bölgededir. Diğer 
tütün bölgelerimizden Marmara, Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Bölgeleri’nde üretilen tütünlerin ise bir 
kısmı ihraç edilmektedir. 

4733 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye’de üretilen 
üretici tütünleri yazılı sözleşme esası veya açık artır-



35 
 

           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

ma yöntemiyle pazarlanmaktadır. 2002 yılından bu 
yana üretimin büyük çoğunluğu yazılı sözleşmeye 
esas olarak yapılmaktadır. Yazılı sözleşme yapılarak 
üretilen tütünler dışında kalan üretici tütünleri, tütün 
satış merkezlerinde açık artırma yöntemiyle alınıp 
satılmaktadır. Üretilen ürünlerden açık artırmaya konu 
olan tütün miktarı 2004 yılında 400 ton, 2005 yılında 
1869 ton, 2006 yılında ise 183 ton’dur. 2002 yılında 
sözleşme dışı üretilen açık artırmada satışa sunulan 
tütünlerde alıcı çıkmamıştır. Üretici elindeki tütünle-
rin alımı için hükümet tarafından TEKEL görevlendi-
rilmiştir. Ancak, belirlenen fiyat aynı kalitedeki söz-

 
ton bancı menşeli tütün üre-

bulunmuş bir kuruluştur. Özellikle 

ının sınırlı olması, bö-

aza  özel sektö-

       

a yapılan görüşmeler sonucu, tütün 

 tipleri hakkındaki bilgi yetersizliğinden doğan 

pılan görüşmelerde ya-
uğu belirtilmektedir. Buna 

izin Güney Doğusun-

leşmeli üretim yapan üretici tütününe uygulanan fiyat-
tan %68 düşük olarak uygulanmıştır. 2003 yılında 
sözleşme fazlası tütün üretimi olmamıştır. Açık art-
tırma yöntemine esas üretim yapan üreticiler %68 
gelir kaybına uğramışlardır. 

Ülkemizde 2011 yılı itibariyle 64.191 üretici, 49.751
 Türk tütünü, 3.267 ton ya

tilmiştir. Bu üretimin büyük kısmını 37.684 ton ile 
Ege Bölgesi oluşturmaktadır.  

D- Tekel’in Özelleştirilmesinin Tütün Teknolojisi 
Mühendislerine Etkileri 

Türkiye’de Tekel özelleştiği döneme kadar her zaman 
istihdama katkıda 
ülkemizdeki tütün üretim sahasının bir çok noktasında 
işleme fabrikalarının olması ve tütün sektörü içinde en 
fazla alımı yapan kuruluş olma özelliğinin de olması 
TEYO mezunlarının istihdamı için gerekli şartları 
oluşturmaktaydı.  

Tekel’in özelleşmesiyle TEYO mezunları sınırlı sayı-
da firmanın bulunduğu yaprak tütün ve mamul tütün 
sektöründe iş bulma çabalarına girişmiştir. Ancak 
tütün sektöründe bulunan firma sayısının azlığı ve 
firmaların ekspere olan ihtiyac
lümün popülerliğine olumsuz yönde etkide bulunmuş-
tur. KPSS sınavına giren bazı mezunların Devlet’in 
tütün sektörüyle ilgili biriminin bulunmaması sebebiy-
le farklı alanlarda tercih yapmak zorunda kalması da 
ayrı bir sorun oluşturmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin staj yeri bulma imkânlarının 
lması ve bölüm mezunlarının tamamen

rün içinde iş bulma olanaklarının olması, öğrencilerin 
büyük bölümünde karamsarlığa yol açmaktadır. 

E- Tütün Teknolojisi Mühendislerinin Çalışma         
Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 

Mezunlarımızl
eksperliğine yeni adım atan arkadaşlarımızın genel 
olarak tecrübe eksikliğinden yakınmaktadır. Mezunla-
rın birçoğunda aldıkları eğitim süresi boyunca tütün 
tarımı, bakımı, işleme ve depolanması konularıyla 
ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerinin bulunduğunu 
görmekteyiz. 

Değişik üretim bölgelerinde çalışan eksperlerin farklı 
tütün
problemlerinin ön plana çıktığı söylenebilir. Ayrıca 
eksperlik mesleğinin yüksek sosyal iletişim gerektir-
mesi ve kültür özellikleri, kendi yetiştiği ortamdan 
farklı olan bölgelerde çalışan mezunlarımızın üretici 
ile iletişim problemleri yaşamalarına sebep olmakta-
dır. 

Ayrıca yabancı dil eğitimini iyi alamamanın verdiği 
eksikliği iş başvurularında ya
şanılan bir başka sıkıntı old
ek olarak son dönemlerde ülkem
da denemeler yapan ve bu bölgelerde üretim yaptırma 
çabasında olan bazı firmaların bölgede daha sık konu-
şulan Kürtçe dili bilen kişilere öncelik tanıdıklarına da 
şahitlik etmiş bulunmaktayız. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde tütün eksperliği eğitimi ve tütün eksperliği 
mesleği 1800’lü yılların son dönemlerine, tütünde 
Reji İdaresi dönemine kadar dayanmaktadır. Bu mes-
lek Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana günümüze 
kadar her dönemde toplum içindeki popülerliğini sür-
dürmüştür. Son yıllarda Tekel’in de özelleşmesinin 
ardından iş sahasının daralması ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisliği bölümü mezunlarının sayısının her ge-
çen gün artması, bu duruma rağmen sektörün çok 
fazla büyüme gösterememesi her ne kadar endişe ya-
ratsa da, son dönemde Celal Bayar Üniversitesi’nde 
yapılan yeniliklerle “Bologna Uyum Süreci” ile eğitim 
kalitesinin arttırılması ve öğretim portföyünün gelişti-
rilmesi planlanmıştır. 

Üniversitemizde uygulanmaya başlanan bağıl not 
değerlendirme sisteminin yararları ve zararları hak-
kında bir şeyler söylemek için henüz çok daha erken 
olduğu ve bu sistemin gerçek fayda/zarar durumunun 
en kısa lisans öğretim süresi olan 4 yıllık eğitimini bu 
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sistemle tamamlamış bireyler arasında ileriki dönem-
lerde yapılacak araştırma ve başarı değerlendirmele-
riyle anlaşılabileceğini öngörülmektedir. 

Günümüzün en önemli konularından biri olan “yaban-
cı dil” sorununun çözümlenmesi amaçlı 4 yıllık eğiti-
me +1 yıl olarak “İngilizce Hazırlık” sınıflarının ek-
lenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 
girişimler okul yönetimi tarafından yapılmış, bu giri-
şim olumlu sonuç vermiştir. Önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminde Tütün Teknolojisi Mühendisliği’ni 
kazanan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi 
alabilecektir. 

Bu olumlu gelişmelere rağmen, Tütün Teknolojisi 
Mühendisliği eğitiminde uygulanan sistemde gözle 
görülen açıkların varlığı çok net bir şekilde görülmek-
tedir. 

Öncelikle, sınırlı sayıda firmanın bulunduğu bir sektö-
re mühendis yetiştiren tek okul olma avantajını kul-
lanmak için bölüm kontenjanının maksimum “25 
kişi” seviyelerinde tutulması için gerekli girişimlere 
başlanmalıdır. 

Ders programı sektörün önde gelen isimleriyle ile 
işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir. Ders 
programında yer alacak konulara uygun uzman öğre-
tim üyelerinin derslere girebilmesi için mevcut aka-
demik kadronun geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrı-
ca Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümü için Yük-
sek Lisans Programı açılması gerekliliği de bulun-
maktadır. Bu yönde Tütün Eksperliği Yüksekokulu 
Müdürlüğünce daha önce yapılan girişimlerin tekrar 
gündeme alınması son derece önemlidir. 

Bölümün Türkiye’de ve Dünya’da bu nitelikte eleman 
yetiştiren tek bölüm olmasından dolayı ve mezunların 
uluslararası platformda iş olanakları yaratabil-
melerini destekleyen bir eğitim programı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Erasmus programına dâhil 
olunarak bölüm yurt dışından lisans ve yüksek li-
sans öğrencisi alabilir ya da yurt dışındaki prog-
ramlara öğrenci gönderebilir. Böylece eğitimdeki 
çeşitlilik hareketlendirilebilir. 

Akademik olarak “Tütün Teknolojisi Mühendisliği” 
bölümünün, Tütün Eksperliği Yüksekokulu’na bağlı 
bir Ana Dal olması bölümün bireyselliğini ve yönetim 
kararlarının etkin kılınmasında önemli bir rolü olsa 
da; tüm bu akademik ve mesleki gelişimi destekleyen 

değişikliklerin yanı sıra bireylerin de kendi kişisel 
gelişimlerini artırabilecekleri, boş zamanlarında farklı 
aktivitelerle stres atabilecekleri ve bilimsel çalışmaları 
sıkıntısız bir şekilde yürütebilecekleri bir üniversite 
yerleşkesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yerleşkenin 
de yeniden kurulması büyük maliyetleri gerektirme-
sinden dolayı, Üniversitemizde hali hazırda var olan 
ve bölümün gereklerini karşılayabilecek ve bilimsel 
araştırma ve çalışmaların sorunsuz yürütüle-bileceği, 
yerleşkelerden herhangi birine taşınması ve burada 
yeniden yapılandırılması kararı alınabilir. Ya da tüm 
bu sorunları aşabilecek durumda olan CBÜ Mühen-
dislik Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olma durumu 
dikkate alınabilir.  

Tütün bitkisine bakış açısını geliştirebilmek açısından 
farklı üniversiteler ve farklı eğitim birimleriyle 
ortak çalışmalar yapılarak tütün bitkisinin alterna-
tif kullanım alanlarını keşfetmeye yönelik çalışmalar 
yapılabilir. 

Danışman öğretim elemanlarının belirleyeceği 
mesleki araştırma konuları ile birinci yıldan başla-
yarak her sınıf öğrencilerinin kendi sınıflarından oluş-
turacağı çalışma grupları ile yıl sonunda yapacakları 
kısa bir sunum gösterisi düzenlenebilir. Böylece, hem 
yeni yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, hem bireylerin 
grup çalışmasına adaptesi ve bilimsel araştırma yapma 
yeteneklerinin gelişmesi ve ayrıca tütün sektörünün 
önde gelen firmalarının da bu sunum etkinliğine dave-
tiyle sektör/okul uyumunun ve sektördeki firmaların 
okulu ve okuldaki öğrenci kapasitesini tanıması hedef-
lenebilir. Bu sayede, 4.Sınıf güz ve bahar döneminde 
uygulanan Seminer I-II dersinin etkinleştirilerek, 
tüm üniversite eğitimine yayılması sağlanabilir. 

TEYO Staj Yönergesi’nde yapılabilecek bir değişik-
likle, okulda bir tütün ekim-işleme sahası kurma-
sıyla, öğrencilerin 2.Sınıf 1. ve 2. yarıyılda eğitimini 
aldıkları Tütün Tarımı I-II derslerinin de yaz ayında 
okulda staj uygulamasıyla tütün ekim-kırım-kurutma 
işlemlerinin uygulamalı olarak gözlemlenmesi sağla-
nabilir. Ayrıca 3. Sınıf 1. yarıyıl derslerinden olan 
Tütün Fermantasyon ve Bakımı ve Tütün Değer-
lendirme ve Ekspertizi dersleri içinde materyal 
elde edilebilir. Ayrıca uygulanacak yaz stajında sera 
ortamı oluşturarak farklı iklim kuşaklarına ait tütün 
tiplerinin ekimi ve adaptasyonuna yönelik çalışmalar 
yapılarak, her yıl bu çalışmalar ile ilgili raporlar ya-
yınlanabilir. Öğrenciler “İşleme ve Fabrikasyon” staj-
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larını 3. Sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günü baz 
alınarak, tütün işleme fabrikalarında veya sigara imal 
fabrikalarında yaparak mesleki bilgi ve becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olabilir.  

Mevcut mezunların sektöre ve mesleğe adaptasyo-
nunu sağlamak amaçlı, okul-sektör uyum 
projelerine mezunların da davet edilmesi ve her yıl 
mezunlar arasından gönüllü kişilerle okul arasında 
ortaklaşa, ürün geliştirme projelerinin yapılması 
hedeflenebilir. Bu sayede aralarında dönem farkı olan 
bir çok mezun ortak bir noktada buluşarak farklı 
tecrübelerden yararlanma fırsatı edinebilir.  

Tütün Eksperlerinin görev ve yetkileri kanun ve 
yönetmeliklerle belirtilmiş olduğundan, bu görevleri 
sürdürebilecek kişilerin eğitiminin devamlılığı ve bu 
kişilerin iyi birer eğitim alabilmelerinin gerekliliği son 

 mamullerinin 

llanım alanları incele-
nerek bu kullanım alanlarına yönelik uygulamalı 

esi gerekmektedir.  

derece önemlidir. Bunun yanı sıra, dünyada tütün 
sektöründe yaşanan gelişmeler paralelinde, tütü-
nün sadece keyif veren mamullerle sınırlı olmadığı 
ve alternatif kullanım olanaklarının da dikkate 
alınarak kanun ve yönetmelikler ile eğitim 
programında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

TKÇS kapsamında ülkemizde tütün
arz/talep dengesinin azaltılması, tütün bitkisine bakış 
açısını farklı boyutlara getirmelidir. Tütün bitkisini, 
sadece sigara, puro, nargile gibi keyif verici madde 
olarak düşünmeden farklı ku

derslerin eklenm

Tüm bu öneriler, 21. yüzyılda popülerliğini kısmen 
yitirmiş bir Lisans Eğitim biriminin ve geçmişi yüz 
yılı aşkın bir mesleğin yeniden canlandırılmasında 
etkili bir rol oynayabilecektir. 
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TEKELLİ TÜTÜNLÜ 

GÜNLERDEN!.. 

 

 

 
Ahmet GÜNBAŞ 

 

 
ÖZGEÇMİŞİ: 

1953, İzmir doğumlu. E.Ü. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 
Yüksekokulu mezunu. 

Yazmaya, Demokrat İzmir gazetesinin Edebiyat ve Sanat 
sayfasında şiirle başladı (Aralık 1973). Üniversite yılların-
da bir şiirinden yargılanıp aklandı. 1976 Martında Ali Rıza 
Ertan, Hüseyin Yurttaş ve M. Kadri Sümer’le Dönemeç 
dergisini kurdu. Agora ve Ünlem dergilerinin de kurucuları 
arasındadır. Şiirin yanı sıra eleştiri, deneme, öykü, antoloji 
ve gençlik romanlarıyla göründü. Son yıllarda deneme 
ağırlıklı kitap tanıtım yazılarıyla dikkati çekti. 

Şiirde; Hasan Tahsin Şiir Yarışması (1979) ile İbrahim 
Yıldız Şiir Ödülü’nde (1998)  mansiyon (Göçkün’le), Mül-
kiyeliler Birliği Vakfı’nca düzenlenen Şinasi Özdenoğlu Şiir 
Yarışması (2000) ile Bursa-Osmangazi Belediyesi’nce ger-
çekleştirilen ‘Bursa’ konulu Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir 
Yarışması’nda (2000) üçüncülük aldı. Aynı yıl Aşk Boyu 
Sürgün’le Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü paylaştı. Salihli Şiir 
İkindileri Güz 2004 Buluşması’nda, emek ödülü olarak 
nitelenen Dionysos Şiir Ödülü’yle ödüllendirildi. Ayrıca 
İpek Yarası’yla Ruşen Hakkı onuruna düzenlenen Kyöd Şiir 
Ödülü’ne (2007), Islık Borcu’yla M. Sunullah Arısoy Şiir 
Ödülü’ne 2011)  değer görüldü. Eleştiride; Yarın dergisinin 
ortaya koyduğu Gençlik Ödülleri’nin (1982) ‘şiir eleştirisi’  
dalında başarı ödülü aldı. Öyküde; Abdullah Baştürk İşçi 
Öyküleri Yarışması’nda (2003)  Selo öyküsüyle ikinci oldu. 

Şiir kitapları; Evren Mapusanesi (1974), Gecenin Neresin-
desin?(1986), Göçkün (1997), Sulardan Sonra (1999), 
Mustafa Kemal’ler Erken Büyür (2000, Çocuklar için bir 
Kurtuluş Savaşı denemesi), Aşk Boyu Sürgün (2001), 
Çağlaçakır (2004)  İpek Yarası (2006)   Islık Borcu (2010), 
Şiir Cebi (2010, Çocuk şiirleri) ve Şiirtüven Sofrası Ezgileri 
(2011, Ahmet Uysal ve Bülent Güldal’la) adlarıyla okura 
ulaştı. 

Erken ölümlü şairlerden Ender Sarıyatı’nın şiirlerini Ölü-
me Direnen Şiirler (2000), Ali Rıza Ertan’ın düzyazılarını 
ise Sevgi Notları (2006)  adı altında bir araya getirdi.  
Ayrıca Cumhuriyet dönemiyle sınırlı Erken Ölümlü Şairler 
Antolojisi’yle (2007) Şiirin Adı İzmir (2008, M. Kadri Sü-
mer’le)  antolojisini yayımladı. Miço Diye Biri (2002), Yitik 
Göl (2008) ve Yaman Dostlar (2011) adlarıyla ilkgençlik ve 
çocuk romanlarına imza attı. Öyküleri Solgun Bellek (2011) 
yayımlandı. Sepetimde Şiir Var (2009) ve Sonsuzluk Dersi 
(2012) denemelerini kapsıyor. 

Hakkında bir tez çalışması var (Derya Biçen, Manisa, 
2007). Dergilerde yazmayı sürdürüyor. 

 
 

İşsizlik kaosunda Mayıs 1977’de yolu Tekel Tuzla 
Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne düşen ve Şubat 
1999’a değin çalışan biriyim. 

Tekel’in çeşitli birimlerde sendika statüsünde personel 
olarak hizmetlerim yanında, yer yer işyeri temsilciliği, 
şube yönetim kurulu üyeliği ve genel merkez denetim 
kurulu üyeliği gibi sendikal görevler üstlendim. 

Aslen E.Ü. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek 
Okulu mezunuyum. Edebi geçmişim 1973’lere uzanır. 
Özellikle şiir ve şiir üstüne yazdıklarıma öne çıktım. 
Dönemeç, Agora ve Ünlem gibi dergilerin kurucuları 
arasına katıldım. Son yıllarda çocuk edebiyatına yöne-
lik öykü-romanlar ile kitap tanıtımı, eleştiri, deneme 
ve antoloji gibi türlerde de ürünler verdim. Kimi ya-
pıtlarımla hatırı sayılır edebiyat ödülleri kazandım. Şu 
ana değin yayımlanmış 21 kitabım var. Birkaç dosyam 
da basım aşamasında… 

“Sarı dünyam, tütünüm benim” denir bir türküde. 
Dünyası tütün olan için içten bir tanımlamadır bu. Ben 
de Tekel bünyesinde geçen 22 yıllık zaman sürecinde 
tütünün ve tütün işçilerinin sorunlarıyla içli dışlı ol-
dum. Onların arasında, onlardan biri olarak yaşadım. 
Buna bağlı kalarak Tekel’de geçen yaşam izlerini 
gerektikçe yazıya ve şiire dönüştürdüm. Örneğin Tü-
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tün Türküsü, İsa Kirli Ağıtı, Mustafa Usta, Tütünde 
Kızlar, Tütün Ağıtı, Sigara Durağı gibi şiirlerimin 
yanı sıra Solgun Belek adıyla yayımladığım öykü 
kitabında sarı dünyamdan izler bulabilirsiniz. 

Özellikle Solgun Bellek’te adı geçen Selo, Sabri Usta, 
Marangoz Nazmi ve Öküzköylü öykülerinde Te-
kel’den kalma dirimli tiplerle karşılaşırsınız. Onları 
salt anı tadında değil, kurgusal dönüşümle öykü tadın-
da yansıtmayı amaçladım. Bir yerde yazılması gereki-
yordu o öykülerin. Hepsi yaşanmışlıktan süzülen öz-
veriyle dolu bir geçmişin uğultusundan elenip kaleme 
alındılar. Özverinin, dostluğun, arkadaşlığın, cesare-
tin, dayanışmanın, savaşımın, daha yığınla erdemin 
toplamı olarak yazdırmışlardır kendilerini. Bir yerde 
Tekel’in bellekte kalan tarihiyle ilgilidir yazıya geçir-
diklerim. Çoğunlukla dönemsel gerçekliklerinden 
kesitler sunarlar. “İyi ki o insanlar arasında yaşamı-
şım!”  gibi bir duygu vardır her zaman içimde. Okuru 
da bir parça derinliğine bu güzel duyguya ortak etmek 
istedim. 

Dilerseniz, size bir 1980’den kalma bir anımı da akta-
rayım: 

İşyerine gelemediğim bir Pazar çalışması sonunda 
Tariş önünden geçen iki servisimiz, o sıra müsademe-
de bulunan polislerle çevrilir. Tariş işçilerine yardım 
kuşkusuyla çevrilmiştir servisler. Aynı gün Çiğli’de 
kahvelere, dükkânlara girilerek derdest edilen insanlar 
gelişigüzel bir şekilde polis araçlarıyla götürülmüşler-
dir. Aslında 12 Eylül öncesinin provalarına dahildir 
yapılanlar.  Yani darbe senaryosu kare kare yaşama 
geçirilmiştir. 

Ertesi gün işe geldiğimizde iki servis dolusu işçinin 
gözaltına alındığı bilgisi ulaştı sendikaya. Haklı olarak 
işçi arkadaşlarımızı aramaya başladık. Sonunda Kar-
şıyaka Kapalı Spor Salonunda bulduk hepsini. Üstleri 
başları perişandı. Ciddi biçimde hırpalanmış, hakaret 
edilmiş,  sulardan, çamurlardan geçirilmiş, uykusuz ve 
aç bırakılmışlardı. O gün akşama doğru savcılık sor-
gusu sonucu özgürlüğüne kavuştu tamamı. 

Şu işe bakın ki 2005’te emekli savcı şair Berin Ta-
şan’ın yayımladığı Bir Tanığım Kalsın adlı anı kita-
bında o güne ait satırlar buldum. Meğer o sıralarda 
Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulunan 

Taşan tarafından sorgulanıp serbest bırakılmış işçi 
kardeşlerimiz. Ancak bir yerde bellek hatası yapılmış. 
Tekel işçilerini ‘Tariş işçileri’ diye adlandırmış sayı 
Taşan. Bizzat konuşmacı olarak katıldığım kitap tanı-
tımında sözlü olarak olayı aktarıp yanlışı düzelttim! 

Bugün Tekel filan kalmadı orta yerde. Ne var ki bel-
leğim sarı dünyama ilişkin anılarla yüklü. Şair Cemal 
Süreya, “Şairin hayatı şiire dahil,” demiş. Benden 
yansıyanlar da yaşadıklarımdan farklı değil. Bundan 
sonra Tekel’le ilgili daha neler yazarım, bilemiyorum. 
Belleğimin raflarına bağlı her şey. Bana, kendimi 
anlatma olanağı verdiğiniz için sonsuz teşekkürler 
ediyorum size. 

 

ŞİİRLERİMDEN 

Tütün Türküsü 

Biz süründükçe tütün 
Sen de sürünürsün büsbütün 
Siner bakımsızlıktan kokun 
Solar altın damarlı yüzün 
 
Hey benim dal gençliğim 
Bodur sevincim 
 
Biz süründükçe tütün 
Hangi elle düşecek toprağa kökün 
Kim çapalayacak seni incitmeden 
Kim kıracak yaprağını dikkatle 
Kim dizecek iplere sabırla, terle 
Kime kalacak dengin yükün 
 
Hey benim mor hasretim 
Dinmeyen acım 
 
Biz süründükçe tütün 
Üçe beşe gidersin alanlarda 
Bey dudaklarına harman olmaya 
Vay benim emeğim, çabam, göz nurum  
Çürüğün çarığın kalır bana 
Bir de şaşkınlığım 
Yorgun bir tarla… 
Yeniden başlarız binbir kahırla 
Hey benim direnç törpüm 
Umut ateşim 
 
(Gecenin Neresindesin, 1986) 
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Sigara Durağı Basmane-Konak hattıyla gürüldeyen 
solgun benizli sabah yolcuları  
iki parmak arasına sıkıştırıp öfkelerini Hâlâ Sigara Durağı’nda iniyor anılar 
sürüklerken düşlerini sersefil  
 Yol kesen hatırıyla ince bir duman 
Ağzı kalabalık Alsancak Garı uc uca ekleyerek efkârını 
anlatır yetimliğini şimdilerde  
Dokunsan ağlayacak heyula binalar Tütünüm seni nerde söndürsem 
homurtusu çalınmış heybetinden Atsam ayaklar altına kıyamam 
Ketum limanların söyleyemediği  
gemilerin unuttuğu bir şey var Günlerin dantelinde iri kıyım merak 
 koluma giriyor ilk elde 
Hey gidinin İzmir’i i şalterinde hıçkırık Çıtır bir gevrek uzatıp açlığıma 
Külüne bandırıp akşam keyfini Susamı yemliyor ürkekliğimi 
uzatırdın çubuğunu kordonuna Tutup insan içine çıkarıyor kestirmeden 
Kırk bacayla öttürdüğün borunu Aşk da orda iniyor 
dişleyip geçmiş küresel ısırık                                 kan tüküren şiir de 

Sarı işliklerle yürüyor ömrünü yalan bin bandrol uydurup girmiş kanına 
yığınla slogan çift vardiyadan  
sözcükler sektirip haykırarak Hâlâ Sigara Durağı’nda iniyor anılar 
  
Hâlâ Sigara Durağı’nda iniyor anılar Ben vazgeçtim bu düzmece arınmışlıktan 
 terimle tozumla sevişirken 
Eski bir alışkanlık diyeceksin, değil  
Harmanında küçük sevinçlerin Koyverin inleyeyim yitirdiğim kadar! 
liseli aşklar gibi uçarı  
işporta avazlarına yapışık (Islık Borcu, 2010) 
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TÜTÜN SERÜVENİ: 

REJİDEN TEKEL’E 

FRANSA’DAN    

TÜRKİYE’YE                 

(BİR TÜTÜN ÖYKÜSÜ). 

E’YE                 

(BİR TÜTÜN ÖYKÜSÜ). 

                      

  

Ayşegül KURTEL Ayşegül KURTEL 
K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı 

  

Tütün… 

Hepimizin hayatının tam ortasından, kenarından, kıyı-
sından, karşısından bir şekilde geçmiş, hayatlarımıza 
dokunmuş, bireysel hafızamızda iz bırakan… 

Hele de İzmirli iseniz ya da İzmir’de yaşıyorsanız, her 
baktığınız yerde içinden tütün geçmiş binalar, tütüne 
dokunmuş eller, başrolünü tütünün oynadığı hikâye-
ler… 

Tütün, ilk ne zaman Kızılderili’nin masum, şifalı otu 
oldu bilinmiyor ama Amerika kıtasının keşfinden 
itibaren akıl almaz bir hızla tüm dünyaya yayıldı ve 
zaman içinde kılıktan kılığa girdi. En çok da “iktidar 
savaşları içindeki en önemli kozlardan biri olma” ro-
lünü benimsedi. Masum, şifalı, keyifli bitki, dünyaya 
yayıldıktan sonra birden “yasaklanan”, “serbest bıra-
kılan”, “ticareti yapılan”, ”kaçakçılığı yapılan”, ” koz 
olarak elde tutulan”, ”uğrunda ölünen”, “uğrunda 
öldürülen”, “borç karşılığı verilen”, “güçlü olanın ele 
geçirdiği” bir meta haline geldi.  

Bizim topraklarımızda da tütünün hikâyesi rengârenk. 

Venedikli tüccarlar tarafından Anadolu’ya getirildik-
ten sonra Anadolu insanının geçim kaynağı haline 
gelirken filizi yeşil… 

Osmanlı İmparatorluğu tarafından borçlarına karşılık 
işleme ve satma hakları Fransız Reji Şirketi’ne devre-
dilirken kan kırmızısı… 

1. Dünya Savaşı’nda siperlere yatmış düşman askerle-
rin birbirleriyle konserve gıda karşılığı değiş tokuşu 
sırasında, bir anlık da olsa ölüm düşüncesinden uzakta 
tutarken umutlu mavi… 

Yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan genç Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından şaşırtıcı bir şekilde Reji’den 
geri alınırken coşkulu bir turuncu… 

Özelleştirme dönemine dek bu topraklarda yaşayan 
ekici, toplayıcı, tüccar, Tekel işçisi gibi onbinlerce 
insanın ekmek kapısı, gelecek umudu, geçinme garan-
tisi olurken tutkulu sarı… 

Tekel direnişi, özelleştirmenin gerçekleşmesi, insanla-
rın işsiz, umutsuz, bomboş kalakalmaları sırasında acı 
kahve renkli bir hikaye… 

İzmir’in dört bir yanındaki tütün depolarında, Tekel 
fabrikalarında şimdi sessizlik ve boşluk var. Kimi 
yıkılmak üzere, kimi başka bir şeylere dönüşüyor, 
kiminin akıbeti ise belirsiz. Kesin olan; bir zamanların 
bu en önemli yapıları, kısa bir süre sonra Tekel-tütün 
hikayesi ile birlikte hafızalardan silinip gidecek. 

K2 Çağdaş Sanat Derneği, Türkiye ve AB Sivil Top-
lum Diyaloğu II – Kültür ve Sanat Hibe Programı 
kapsamında AB tarafından finanse edilen ‘’Tütün 
Serüveni; Reji’den Tekel’e, Fransa’dan Osmanlı’ya’’ 
adlı dokümanter film projesi çerçevesinde bu hikâyeyi 
tanıklarından, bizzat bu hikaye içinde yaşamış olanla-
rın ağzından kaydetti. 

Projenin hedefi, Osmanlı İmparatorluğu’nun tütün, tuz 
ve alkol haklarını Fransız Reji Şirketi’ne devretme-
sinden başlayarak Tekel dönemini de içine alan ve 
günümüze dek uzanan süreçte özellikle Ege Bölgesi 
ve İzmir’in ve genelde Türkiye’nin bir zamanların en 
önemli gelir kaynaklarından olan tütünün, tütünden 
geçimini sağlayanların ve aslında sürecin ve sistemin 
bir fotoğrafını çekmek ve bu sayede bu konuyla ilgili 
insanları, mekânları ve olayları tarihe kaydetmekti. 

Özellikle Ege Bölgesi’nde yer alan tütün depoları, bu 
depolarda bir zamanlar çalışmış işçilere ait belge, bilgi 
ve eşyaların, Tekel işçilerinin hikayelerinin yok olma-
dan önce sanatsal bir dille kaydedilmesi K2 Çağdaş 
Sanat Derneği’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla da 
örtüşüyordu. 

Proje ortağımız, Fransa’dan Quartier Rouge kurumu 
ile doküman toplama ve bağlantılar kurma konusunda 
çok verimli bir işbirliği gerçekleştirdik. 

Sonuçta ortaya çıkan “BİR TÜTÜN ÖYKÜSÜ” adlı 
dokümanter filmi 19 Haziran 2012’de eski Austro-
Türk Tütün Deposu’nda ve  ardından Fransa’da ger-
çekleşecek gala ile izleyiciye sunuyoruz. Proje içinde 
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yer alan TÜTÜN ÖYKÜSÜ Fotoğraf Sergisi de gala 
mekanında izlenebilir. 

Elinizdeki broşürde fotoğrafları yer alan kişiler, tütün 
ve Tekel konusunda birikimlerini bizimle paylaşarak 
bu belgeselin oluşturulmasını mümkün hale getirdiler. Bu projenin başlangıcından itibaren Tütün Eksperleri 

Derneği, eksperler, eski Tekel işçileri, sayıları çok 
azalmış ekici aileler, bir zamanlar ve belki hala tütün 
ticareti yapan kişiler,  İzmir’de tütünle ilişkisi olmuş 
birçok kişinin olağanüstü ilgi ve desteği ile karşılaştık. 
Hepsine ve özellikle bu projeyi gerçekleştirmemize 
olanak sağlayan Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği 
Bakanlığı’na, Merkezi Finans ve İhale Kurumu’na, 
Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi Yürütücülerine te-
şekkürü borç biliriz.  

Ve tabii bu proje için gönüllü olarak danışmanlığımızı 
üstlenen Sayın Mustafa Seydioğulları’ na olağanüstü 
arşivi, emekleri ve bize ayırdığı vakti için minnet 
borçluyuz.  

Bu kişiler ve kurumlar, bu hikayeler olmasa proje 
hayata geçirilemezdi. 

Tütün hikayesi dipsiz bir kuyu idi. Biz bu kuyuya 
daldık. 
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ETKİNLİKLERİMİZ 

 

  
  
*** Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde  
Araştırmacı ünvanıyla çalışmakta olan meslektaşları-
mızın gerek hiyararşik düzende  gerekse ekonomik 
alanlarda mağduriyetleri  Bakanlık yetkili makamları-
na arz edilmiş ve  meslektaşlarımızdan talep etmeleri 
halinde Mühendislik kadrolarına geçişleri konusunda 
Bakanlığın gerekli kolaylıkları göstermesi istenmiştir. 
Konu Ankara’da ki Yönetim Kurulu üyemiz O. Hay-
dar POLAT tarafından  Müsteşarlık ve Personel Genel 
Müdürlüğünde yakından takip edilmiş ve tüm istekli 
meslektaşlarımızın Mühendislik kadrolarına geçişi 
gerçekleştirilmiştir. 

*** 12 Mart 2012 tarihinde Ege İhracatçılar Birliği 
Toplantı Salonunda “Tütün Eksperleri Yüksek Oku-
lu’nun Geleceği “isimli çalıştay düzenlenmiştir. Otu-
rum Başkanlığını  Sayın Prof. Dr. Tahsin AKALP’ in 
yaptığı çalıştaya Akademisyenler, Eski Dernek Baş-
kanları, Özel Sektör Temsilcileri, Öğrenci Temsilcile-
ri ve Okul Yönetimi katılmış ve okulumuzun mevcut 
durumu,sorunları ve çözüm önerileri katılımcılar tara-
fından dile getirilmiş, Okulumuzun geleceği ile ilgili 
nelerin yapılması gerektiği tartışılmıştır. Çalıştay son-
rasında oluşan fikirler doğrultusunda çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla görüşmelere başlanmış ve bu görüşmeler 
sürmektedir. 

*** 15-18 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da 
TAPDK tarafından düzenlenen Tütün Eksperleri Bi-
lirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Seminerinde 
Dernek Başkanımız Ömer Ceyhun UYANIK yaptığı 
sunumla Derneğimiz hakkında bilgilendirme yaptıktan 
sonra; Türkiye’de tütün sektörünün içinde bulunduğu 
sorunlara değinerek TAPDK’nun özellikle Yaprak 
Tütün Sektörüne daha fazla önem vermesi, ihracatı-
mızı garanti eşiğinde tutabilecek politikalar üretmesi, 
piyasalarda kaçak tütün ve sigaranın hiçbir dönemde 
olmadığı kadar arttığını, kaçakçılıkla mücadelede 
kamu kurumlarımız arasında eş güdümlü bir çalışma-
ya ihtiyaç olduğu ve özellikle Tarım Bakanlığı çatısı 
altındaki Eksperlerin aktif olarak kullanılması gerek-
tiğini ifade ederek bu tür seminerlerin farklı konularda 
da yapılması gerektiğini dile getirmiştir. 

*** 2012 yılı içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bünyesinde farklı farklı ünvanlarda çalış-
mak zorunda kalan meslektaşlarımızdan 35 meslekta-
şımız Bakanlık bünyesinde yapılan unvan değiştirme 
sınavına girerek Tütün Teknolojisi Mühendisi kadro-
suna geçiş yapmış ve asli ünvanlarıyla çalışmaya baş-
lamışlardır. 

*** Dernek Başkanımız Ömer Ceyhun UYANIK 21-
25 Mayıs 2012 tarihleri arasında Ankara’ya giderek 
Genel Sekreterimiz O.Haydar POLAT ile birlikte, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yönetmelikle-
rinde meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan hü-
kümlerin neler olduğu ve hangi değişikliklerin yapıl-
ması gerektiğini açıklayan bilgi dosyası hazırlayarak, 
bu dosyaları destek ve katkı sağlamak amacı ile, İkti-
dar ve Muhalefet Milletvekillerine, Tarım Komisyonu 
Üyelerine yaklaşık 20 adet dosya sunulmuştur. Görü-
şülen Milletvekillerinin hepsine meslekteşlarımızın 
yaşamış olduğu sorunlar iletilmiş destekleri istenmiş-
tir. 

*** Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Ömer Ceyhun 
Uyanık, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Servet YAPRAK 
ve Vakıf MERCİMEK 15 Mayıs 2012 tarihinde Ege 
Tütün İhracatçılar Birliği Başkanı Mahmut ÖZGENER’i 
makamında  ziyaret ederek; Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulu’nun geleceği, genç meslektaşlarımızın özel 
sektörde istihdamları ve Türk tütüncülüğünün genel 
sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nulmuştur. 

*** Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Ömer Ceyhun 
Uyanık, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Servet 
YAPRAK ve Vakıf MERCİMEK, TAPDK Uzmanı 
Ahmet Hamdi GÜMÜŞ ve Ege İhracatçılar Birliği 
Başkanı Mahmut ÖZGENER ile birlikte 12 Haziran 
2012 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. F. Akın OLGUN’u ziyaret ederek 
TEYO ile ilgili görüşmelerde bulunmuşlardır. Okulu-
muzun geleceği ile ilgili olarak  sayın Dekanın görüş-
leri alınmıştır. 

*** Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Ömer Ceyhun 
Uyanık, Yönetim Kurulu Üyemiz Vakıf MERCİMEK, 
Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Mahmut ÖZGENER 
ile birlikte 15 Ağustos 2012’de Celal Bayar Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ’yi 
ziyaret ederek Tütün Eksperleri Derneği’nin geleceği 
ile ilgili yapılan çalıştayda ortaya çıkan fikirleri pay-
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*** K2 Çağdaş Sanat Derneği’nin; Türkiye ve AB 
Sivil Toplum Diyaloğu II. Kültür ve Sanat Hibe Prog-
ramı kapsamında AB tarafından finanse edilen “Tütün 
Serüveni; Reji’den Tekel’e Fransa’dan Osmanlı’ya” 
adlı dökümanter film projesi çalışmalarına aktif olarak 
destek sağlayarak tütün ile ilgili önemli bir belgese-
lin,Tekel, Türk Tütün Üreticisi ve Tütün Eksperlerinin 
penceresinden ele alınmasına çalışılmıştır. 

laşmıştır. Sayın Rektör 2012-2013 kesin kayıt döne-
minden sonra yeni bir değerlendirme yapılmasının 
uygun olacağını ifade ederek ek süreye ihtiyaç oldu-
ğunu ifade etmiştir. Kasım ayı içerisinde Rektörlüğe 
yeni bir ziyaret yapılarak bir değerlendirme yapılması 
gerektiği kararlaştırılmıştır. 

*** İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ 
nde çalışan meslektaşlarımızın aidatlarını düzenli 
olarak yatırabilmeleri için maaş aldıkları banka olan 
Vakıflar Bankası Bornova Şubesinde yeni bir hesap 
açılmış ve meslektaşlarımızdan alınan muvafakatnameler 
doğrultusunda aidatların tahsilatı otomatik olarak 
banka tarafından tahsil edilmeye başlanmıştır. 

***K2 Çağdaş Sanat Derneği ile birlikte Tütün Eks-
perlerine dair belgesel bir filmin yapımı konusunda 
karşılıklı olarak anlaşma sağlanmıştır. 

 

 

Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Ömer Ceyhun UYANIK ve Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf 
MERCİMEK  24.07.2012 tarihinde Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde çalışan meslek-
taşlarımıza nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret meslektaşlarımız arasında memnuniyet yaratmıştır. 
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LYS 2012 
 

Nafiz-Feray ALTAY Ahmet Burak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İlyas-Ayten YALÇIN Berna Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fakültesi 

Önder-Jale MİSKİOĞLU Dalyan Cem İzmir Ekonomi Üniv.İşletme (%50 Burslu) 

Tayfun-Melda AKGÜN Ediz ODTÜ Makine Mühendisliği 

Ali-Nebahat BAKİ Emre Yaşar Üniv.Yazılım Mühendisliği(%50 Burslu) 

Ufuk-Ayşegül AKSOY Hande Bilgi Üniv.Fizyoterapi ve Rehabilit. (Tam Burslu) 

Mehmet-Hatice KARA İlker İnönü Üniv.Tıp Fakültesi (İngilizce) 

Erdinç-Serap YETİMOĞLU Kaan Ege Üniv.Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Turan-Bircan YALÇIN Kardelen Yeditepe Üniv.Mimarlık (%50 Burslu) 

Recep-Aysel AKTAN Mehmet Moskova Mephl Üniv.Nükleer Enerji Müh.(Tam Devlet Burslu) 

Nazif-Yıldız ZORLU Mert İTÜ İmalat Mühendisliği 

Hüseyin-Zehra SERT Sefa Bilkent Üniv.Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 

Mustafa-Fatoş ŞENGÜL Tuğçe İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Yalçın-Fatoş DEMİR Yılmaz Kaan Ege Üniv.Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Oktay-Ayten ÇELİK Mert Celal Bayar Üniv.Makina Mühendisliği 

Kemal-Günnur ÖZDEMİR Hüseyin Erkin İTÜ Gemi Makine İşletme Mühendisliği 

Kamil-Esin YAVUZ Derya  THK Üniv.Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Tam Burslu) 

Cihan-Andaç İZMİRLİ Ajdan Piri Reis Üniv.Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği(%50 Burslu) 

İlyas-Gülden ELER Berk Ankara Üniv.Siyasal Bilgiler Fakültesi.Uluslararası  İlişkiler Bölümü 

M.Nuri-Ayşe CAN Fırat Trakya Üniv. Elektrik Elektronik Mühendisliği 

 
 
 

SBS 2012 
 

Ali-Nebahat BAKİ Çağla Karşıyaka Anadolu Lisesi 

Şaban-Sevinç GÜRCAN Ogün Halil Kale Fen Lisesi 

M.Ali-Nuray ÇIKIMOĞLU Onurcan Gaziantep Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi 

Selami-Nuray VURAL Poyraz Konak Anadolu Lisesi 

Serhat-Sabiha ÖZCET Simay Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi 

Süleyman-Zehra SARICA Zeynep Özgül Denizli Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Öğretmen Lisesi 

Süleyman-Şenay İNAN Burcu Denizli Kazım Kaynak Anadolu Lisesi 

Haydar-Süheyla POLAT Ozan Boran Ankara Çankaya Anadolu Lisesi 

Haydar-Süheyla POLAT Türkü Dilan Ankara Çankaya Anadolu Lisesi 

Mustafa-Özlem AKBULUT Asena Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi 
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  EVLİLİK 

 
Meslektaşımız Taylan 
MÜHÜRDAROĞLU ile Ece 
EVREN Hanımefendi 26 Mayıs 
2012 tarihinde evlenmişlerdir. 
MÜHÜRDAROĞLU çiftini kutlar, 
yaşam boyu mutluluklar dileriz. 

Alliance One Tütün A.Ş.'de çalı-
şan meslektaşımız Oktay 
KURTULMAZ ile Alev Hanımın 
oğlu Eren Deniz 04.07.2012 
tarihinde dünyaya gelmiştir. 
KURTULMAZ çiftini kutlar, Eren 
Deniz’e sağlıklı ve uzun bir ya-
şam dileriz. 

TTL Tütün AŞ’de çalışan 23. 
dönem meslektaşlarımızdan 
Mehmet HEKİMOĞLU ile Gizem 
hanımın kızları Alya Deniz  
02.11.2012 tarihinde dünyaya 
gelmiştir. HEKİMOĞLU çiftini 
kutlar, Alya Deniz’’e sağlıklı ve 
uzun bir yaşam dileriz. 

 
Meslektaşımız Mürselin İPSARA 
ile Filiz AKYÜZ Hanımefendi 10 
Haziran 2012 tarihinde evlen-
mişlerdir. İPSARA çiftini kutlar, 
yaşam boyu mutluluklar dileriz. 
 
Meslektaşımız Kemal DENİZ ile 
Meslektaşımız Özlem KORKMAZ 
7 Eylül 2012 tarihinde evlenmiş-
lerdir. DENİZ çiftini kutlar, ya-
şam boyu mutluluklar dileriz. 
 
Meslektaşımız Ömer BİLGEN ile 
Meslektaşımız İlkay BAZ 8 Eylül 
2012 tarihinde evlenmişlerdir. 
BİLGEN çiftini kutlar, yaşam 
boyu mutluluklar dileriz. 
 

 
 
 
 
 
                     DOĞUM 
 
 

Seferihisar Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğü kadrolu 
meslektaşımız Ergüç OZANTÜRK 
ile Eylem OZANTÜRK çiftinin 15 
Kasım 2011 tarihinde Ege isimli 
erkek çocukları dünyaya gelmiş-
tir. OZANTÜRK çiftini kutlar. 
Ege’ye sağlıklı ve uzun bir yaşam 
dileriz. 
 
Alliance One Tütün A.Ş' de çalı-
şan meslektaşımız Önder ÖNGEL 
ve eşi Ayşe Hanımın oğlu Alper 
16/03/2012 tarihinde dünyaya 
gelmiştir. ÖNGEL çiftini kutlar, 
Alper'e sağlıklı ve uzun bir yaşam 
dileriz. 

 
13. Dönem meslektaşlarımızdan 
Cengiz ŞAHİN ile Derya Hanımın 
kızı Beren Zehra 02.08.2012 ta-
rihinde dünyaya gelmiştir. ŞAHİN 
çiftini kutlar, Beren Zehra’ya 
sağlıklı ve uzun bir yaşam dileriz. 
 
Öz-Ege Tütün Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de çalışan meslektaşımız 
Rıdvan CESİM ve eşi Funda 
hanımın 31/08/2012 tarihinde 
Nazranur adında kızları dünya-
ya gelmiştir. CESİM ailesini 
kutlar, minik Nazranur’a sağ-
lıklı uzun yaşamlar dileriz. 
 
İzmir Gayrımenkul A.Ş. Müdür-
lüğü kadrolu meslektaşımız Ka-
dir ÖZTÜRK ile Ayten ÖZTÜRK 
çiftinin 2 Eylül 2012 tarihinde 
Utku adında erkek çocukları 
dünyaya gelmiştir. ÖZTÜRK 
çiftini kutlar, Utku’ya sağlıklı ve 
uzun bir yaşam dileriz. 
 
TTL Tütün Sanayi ve Dış Tica-
ret A.Ş. ‘de çalışan meslektaşı-
mız Fuat AKYILDIZ ve eşi Yeliz 
hanımın 18/09/2012 tarihinde 
Ceren Damla adında kızları 
dünyaya gelmiştir. AKYILDIZ 
ailesini tebrik eder, minik Ce-
ren Damla’ya sağlıklı uzun ya-
şamlar dileriz. 
 
T.A.P.D.K.’da uzman olarak çalı-
şan meslektaşımız Memet 
KARAYAZICI ve eşi Özlem hanı-
mın 09/10/2012 tarihinde Ata-
han ve Asuhan adlarında ikiz 
çocukları dünyaya gelmiştir. 
KARAYAZICI ailesini kutlar, mi-
nik Atahan ile Asuhan’a sağlık 
dolu uzun ömürler dileriz. 

 
T.A.P.D.K.’da uzman olarak çalı-
şan meslektaşımız Hasan ŞİŞİK  
ve eşi Hümeyra hanımın 
14/11/2012 tarihinde Beren 
adında kızları dünyaya gelmiştir. 
ŞİŞİK ailesini tebrik eder, minik 
Beren’e sağlık dolu uzun ömür-
ler dileriz. 
 
 

 
 
 
8. Devre meslektaşlarımızdan 
Kemal ÖZDEMİR Edirne'de 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hastanesinde Mayıs ayından beri 
Lösemi tedavisi görmektedir. 
Kendisine tüm meslektaşlarımız 
ve Yönetim Kurulumuz adına 
geçmiş olsun dileklerimizi iletir 
ve acil şifalar dileriz. 
 

Yine 8. devre meslektaşlarımız-
dan Haydar TUNCAY'da İzmir İl 
Tarım Müdürlüğünde düzenle-
nen voleybol turnuvasında sağ 
ayak bileğindeki tendonların 
kopması nedeniyle operasyon 
geçirerek ameliyat olmuştur. 
Kendisine Yönetim Kurulu ola-
rak geçmiş olsun dileklerimizi 
iletir ve acil şifalar dileriz. 
 

4. Devre Emekli Tütün Eksperle-
rinden Serdar TANYOLAÇ 
03.08.2012 tarihinde Ankara 
Keçiören Senatoryumunda akci-
ğerlerinden ciddi bir ameliyat 
geçirmiştir. Kendisine acil şifalar 
dileriz. 
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Denizli İl Tarım Müdürlüğünde 
görevli meslektaşımız Mahmut 
DEMİR’e 17.05.2012 günü geçir-
diği kalp krizi sonrasında Pa-
mukkale Üniversitesi Hastane-
sinde Koroner anjiyografi yapıla-
rak stend takıldığı ve 21.05.2012 
tarihinde de taburcu edildiği öğ-
renilmiştir. Meslektaşımıza geç-
miş olsun der, acil şifalar dileriz. 
 
Çanakkale İl Tarım Müdürlü-
ğünde görevli meslektaşımız 
Fahri BAĞLAR, 3 Nisan 2012 
günü Ankara Güven Hastane-
sinde başarılı bir Koroner bypass 
ameliyatı geçirmiştir. Meslekta-
şımıza geçmiş olsun der, acil 
şifalar dileriz. 
 
Emekli meslektaşlarımızdan 
Yaşar TEMEL Temmuz ayında 
Edremit’te kalp rahatsızlığı geçi-
rerek hastaneye kaldırılmış ve 
kendisine kalp pili takılmıştır. 

Meslektaşımıza Yönetim Kurulu 
olarak geçmiş olsun der, acil 
şifalar dileriz. 
 
 

 

KUTLAMA 
 
 
Meslektaşımız Muzaffer 
AKGÜL'ün Muğla Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Müdürlüğünde 
görev yaparken, 2012/642 sa-
yılı Kararname ile Şırnak ili 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji il 
Müdürü olarak atanması nede-
niyle kendisini tebrik eder, yeni 
görevinde başarılar dileriz. 
 

Meslektaşımız Arif FİDAN'cının 
2012/556 sayılı kararname ile 
Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğüne atanması ne-
deniyle kendisini tebrik eder ve 
yeni görevinde başarılar dileriz. 
 
Meslektaşımız M. Ali AŞUK’un 
Balıkesir Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürlüğüne atanması 
nedeniyle kendisini tebrik eder 
ve yeni görevinde başarılar dile-
riz. 
 
Okulumuzun 15. Devre mezun-
larından meslektaşımız Abdul-
lah HASYILDIRIM Denizli Tica-
ret İl Müdürü olarak atanmış-
tır. Arkadaşımızı tebrik eder, 
yeni görevinde başarılar dileriz. 
 
 
 
 

 

 

 

 

8. Devre Meslektaşlarımızdan 
Yılmaz ATABAŞ'ın annesi Sayın 
Elmas Hanımefendi 08.06.2012 
tarihinde vefat etmiştir. Mer-
humeye Allah'tan rahmet, mes-
lektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 
 
İzmir Y.T İşletme Müdürlüğün-
de  görev yapan Meslektaşları-
mızdan Hüseyin ŞIRLAK'ın an-
nesi Sayın Sultan ŞIRLAK Ha-
nımefendi 26.06.2012 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye  Al-
lah'tan rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
Emekli Meslektaşlarımızdan 
A.Bülent ZORBA'nın annesi 
Sayın Halide Zorba Hanıme-
fendi 25.06.2012 tarihinde ve-
fat etmiştir. Merhumeye Allah'-

tan rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
TAPDK da görev yapan Mes-
lektaşlarımızdan Hakan 
BOZKURT'un babası Sayın 
İsmail BOZKURT Beyefendi 
21.06.2012 tarihinde vefat et-
miştir. Merhuma Allah'tan 
rahmet, meslektaşımıza ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
 
Gayrımenkul A.Ş Genel Müdür-
lüğü İstanbul kadrolu meslek-
taşımız Semih TARIM’ın teyzesi 
Sayın Nurten ÖZMEN Hanıme-
fendi  25.04.2012 tarihinde ve-
fat etmiştir. Merhumeye Allah'-
tan rahmet, meslektaşımıza ve  
yakınlarına  başsağlığı dileriz. 
 
Gayrımenkul A.Ş Genel Müdür-
lüğü İstanbul kadrolu meslek-

taşımız Hüseyin YİĞİT'in ka-
yınpederi Sayın Süleyman 
ÇAĞLAR Beyefendi 24.04.2012 
tarihinde vefat etmiştir. Mer-
huma Allah'tan rahmet, mes-
lektaşımıza ve  yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 
2. Devre Meslektaşlarımızdan 
Şükrü ERCİYES’in annesi Fev-
ziye ERCİYES Hanımefendi 
17.07.2012 tarihinde vefat et-
miştir. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, meslektaşımıza ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
 
11.Devre Meslektaşımız Musta-
fa Aksoy un annesi Hatice 
AKSOY Hanımefendi  
05/11/2012 günü vefat etmiş-
tir. Merhumeye Allah’tan rah-
met, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

BAŞSAĞLIĞI 
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POSTA KARTLARI HEYKEL SERGİSİ / ZEYNEP SUCU 
Meslektaşlarımızdan Atilla SUCU’nun 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 

mezun olan kızı Zeynep SUCU’nun “Posta Kartları Heykel Sergisi” adlı ilk kişisel sergisi 16 Mayıs 
2012 de İzmir Devlet Demiryolları Müzesinde sergilenmiştir. 

20 Haziran 2012 tarihinde de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Atık Metal Heykel” yarışmasında da “Şövalye” adlı eseri sergilenmeye değer ilk 26 eser 
arasına girmiştir. 

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ 

 
 

 

13. Devre (1953-1957) mezunlarından 21-08-1931 Isparta / Keçiborlu Doğum-
lu meslektaşımız Mustafa KALIPÇI  beyefendi 10/07/2012 tarihinde Aydın'da 
vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslek cami-
amıza başsağlığı dileriz. 

 

14. Devre (1954-1958) mezunlarından 01-04-1929 Samsun / Bafra Doğumlu 
meslektaşımız Tarık GÜDELCİ beyefendi 16/06/2012 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiamıza başsağlığı 
dileriz. 

 

19. Devre (1959-1963) mezunlarından 10-10-1939 Artvin Doğumlu meslekta-
şımız Yaşar GÜNEŞ beyefendi 11/07/2012 tarihinde Artvin’de vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiamıza başsağlığı 
dileriz. 

 

24. Devre (1964-1968) mezunlarından 17-04-1940 Kocaeli / Kandıra Doğum-
lu meslektaşımız Muhittin UÇAK beyefendi 25/05/2012 tarihinde vefat etmiş-
tir. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiamıza baş-
sağlığı dileriz. 

  

Emekliye Ayrılan Meslektaşımız 

 Bedri SAATÇIOĞLU (2.Devre / 1976 - 1979)  

 Durmuş NARİN (2.Devre)  

(7.Devre) 
Emekli olan Meslektaşımıza Türk

 Hasan KURT 
  Tütüncülüğüne ve Mesleğimize  Katkılarından Dolayı Te-

şekkür Eder, Bundan Sonraki Yaşamlarında Sağlık  ve Mutluluklar Dileriz. 
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