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Baharın kendini olanca güzelliğiyle hissettirdiği bu 
günlerde, meslektaşlarımıza ve tütünden geçimini 
sağlayan herkese Merhaba diyebilmenin mutluluğu 
içerisinde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. 

Geçen sayımızda gündemi oluşturan temel konu, 
bilindiği üzere 1177 Sayılı Yasanın yerini alan 4733 
Sayılı Yasanın değişmesiyle tütün ve sigara sektö-
rünün yeniden şekillenmesiydi. Konuyla ilgili Hü-
kümetçe yapılan hazırlıklar tamamlanarak “Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı 
altındaki Hükümet Tasarısı, 19 Aralık 2012 tarihin-
de T.B.M.M. ye, ardından da 28 Aralık 2012 tari-
hinde Esas Komisyon olarak Tarım, Orman ve 
Köyişleri  Komisyonuna, Tali Komisyon olarak da 
Plan ve Bütçe, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler, 
Sanayi-Ticaret-Enerji-Tabii Kaynaklar-Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonlarına sevk edilmiştir. Dernek 
Yönetim Kurulunca bu süreç ve öncesinde Basın 
Bildirileri hazırlanıp görüş ve önerilerimiz kamuo-

yu ile paylaşılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda yer alan 
Başkan, Başkan Vekili, Sözcü Üye, Katip Üye ve 
Komisyon Üyesi Milletvekillerine dernek görüşle-
rimiz, öncelikli olarak yazıyla aktarılmış devamında 
ise T.B.M.M. ye farklı tarihlerde iki kez gidilerek 
komisyon üyesi milletvekilleri, şifahi olarak bilgi-
lendirilmiştir.  

Tasarı ile ilgili Tali Komisyonlar  herhangi bir gö-
rüş bildirmemiş olup tasarı,    16 Ocak 2013 tari-
hinde Tarım, Orman ve Köyişleri  Komisyonunda   
görüşülmüştür. 14 Ocak 2013 tarihinde Komisyon 
Başkanlığından alınan davet üzerine derneğimiz 
toplantıda hazır bulunmuştur.  Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER ile 
komisyon üyelerinin konuşmalarının ardından öğle-
den sonra Sivil Toplum Kuruluşlarına söz hakkı 
tanınmış olup Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumunun kapatılması sonrasında yeni yapılan-
manın Genel Müdürlük şeklinde olması, sektörün 
tüm bileşenleri ile birlikte derneğimiz tarafınca da 
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talep edilmesine rağmen bu görüş kabul görmemiş-
tir. Yapılan oylama sonucunda Komisyona sunulan 
yasa, teknik yazım hatalarının ve Hükümetten gelen 
öneriler ile düzeltilmesi dışında, Hükümet tarafın-
dan komisyona sunulduğu haliyle kabul edilmiştir. 
Daha sonra tasarı 31 Ocak 2013 tarihinde Milletve-
killerine dağıtılmış ve  Sıra Sayısı 408 ile Genel 
Kurul Gündeminde yer almıştır. Genel Kurul prog-
ramının yoğun olması nedeniyle Kanun Tasarısının 
yasallaşmasının ne zaman gerçekleşeceği öngörü-
lememektedir. 

Gündemimizde  yer alan diğer önemli bir konuda, 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri 
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi 
Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; 
Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Kurul Kararı” kapsamında oluşturulan 
Bilimsel Komisyonda mesleğimiz mensuplarına yer 
verilmemesidir. Konuyla ilgili olarak TAPDK Baş-
kanı Sayın Suat EVCİMEN ve tüm kurul üyeleri 
ziyaret edilerek duyduğumuz rahatsızlık ve çözü-
müne yönelik beklentilerimiz kendilerine sözlü 
olarak ardından da yazıyla aktarılmıştır. Konuyla 
ilgili sonuç alınamaması üzerine 19/04/2013 tari-
hinde bahse konu  kurul kararının ilgili maddesinin 
öncelikle yürütmenin durdurulmasına aynı madde-
nin hukuka aykırı bulunarak iptaline yönelik Anka-
ra İdare Mahkemesi Başkanlığına başvuruda bulu-
nularak derneğimizce hukuki süreç başlatılmıştır. 

Çoğumuzun yıllarca çalıştığı Tekel’de de (Gayri-
menkul A.Ş.) yolun sonu artık iyiden iyiye gözük-
meye başladı. Depolarda tütün kalmaması nedeniyle 
işlerinin konumu gereği kalan meslektaşlarımızın 
dışında ki diğer arkadaşlarımızda İFP olarak başka 
kurumlara atanmışlardır. Özellikle Gayrimenkul 
A.Ş. nin Ankara ‘ya taşınmasıyla bu sayının daha 
da artacağı aşikardır. Gayrimenkul A.Ş. den  ayrılan 
Meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar 
dileriz. 

Yetişmemizi ve mesleğe adım atmamızı sağlayan 
Tütün Eksperliği Yüksek Okulu ziyaret edilerek 
meslektaş adaylarımızla söyleşi ve toplantılara katı-
larak kendileriyle görüşülmüş, sorunları dinlenmiş 
ve çözümlerine yönelik fikir alış verişinde bulu-
nulmuştur. Edinilen izlenimlerde okulumuz eğiti-

minin, beklentileri karşılayamadığı ve son yıllarda 
tütün tarımında agronominin ön plana çıkmasıyla 
okulumuzun Akhisar’da kurulması düşünülen Ziraat 
ve Doğa Bilimleri Fakültesinde yada mevcut olan 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesi içerisinde 
Tütün Teknolojisi  Mühendisliği Bölümü olarak yer 
almasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu 
yapılanmanın okul mezunlarının, tütün ve sigara 
sektöründe daha kolay istihdam edilmesinin önünü 
açacağı düşünülmektedir. 

Yeni Yönetim Kurulu olarak sizlere 2. Kez Merha-
ba dediğimiz bu sayımızda kamuoyuyla paylaştığı-
mız bildiriler ile muhatap kuruluş ve kişilere yazdı-
ğımız yazıların yanı sıra Metek Meslek Analizleri 
Çalıştayı ile ilgili haberi, her sayıda olduğu üzere 
önceki dönem Başkanlarımızdan Mustafa 
SEYDİOĞULLARI’ nın  hazırladığı “Tütünce” ve 
“Tütünce” köşelerini, Fatih UZNAY arkadaşımızın  
“Tütün Kontrolü Çerçevesi Sözleşmesi Kapsamında 
Türkiye Tütün ve Tütün Mamulleri  Piyasasına Ya-
kın Gelecekte Etki etmesi Beklenen Gelişmeler” 
isimli makalesini,  CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serpil 
ÖDEN ile meslektaşımız Gözde TÜRKEL’in birlik-
te hazırladıkları “Tarım İlaçlarının (Pestisitlerin) 
İnsanlara Etkileri” ile yine CBÜ Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mel-
tem SESLİ ile okulumuz 4. Sınıf öğrencisi Pelin 
YÖNTEN’in  hazırladıkları “Tütün Tarımında Ta-
rımsal Mekanizasyon” isimli tezlerini, TAPDK 
Tütün Piyasası Daire Başkanı Hikmet SAPAN ve 
Uzmanı H.Vakıf MERCİMEK ile birlikte hazırladı-
ğımız “Hasankeyf Tütüncülüğü” ile ilgili araştırma 
yazısını  ve Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde görev yapan meslektaşımız Süley-
man SARICA’nın “Sanat Kalemizin Kuleleri Çö-
kerken” isimli büyük ozanımız Neşet ERTAŞ için 
kaleme aldığı yazıyı büyük bir zevkle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Bir sonraki sayıda tekrar görüşebilmek umuduyla, 
tüm beklentilerinizin gönlünüzce olması dileğiyle,  

Sağlıcaklakalın. 
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 TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE 
SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA 

TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN VE 
TÜTÜN MAMULLERİ 

PİYASALARINA YAKIN 
GELECEKTE ETKİ ETMESİ 
BEKLENEN GELİŞMELER 

 

 
 

FATİH UZNAY 
Tütün Teknolojisi Mühendisi 

TAPDK-Uzman 
 
 

Dünya  Sağlık  Örgütünün (WHO) 21 Mayıs 2003 tari-
hinde yapılan 56 ncı Dünya Sağlık Asamblesi Toplantı-
sı’nda tütün kullanımı ve tütün dumanına maruz kal-
manın yaygınlığını sürekli ve özlü bir şekilde azaltmak 
için Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) kabul 
edilmiştir. Sözleşme, taraf ülkelerin ulusal, bölgesel ve 
uluslararası düzeylerde uygulayacakları tütün kontrolü 
önlemleri çerçevesinde, mevcut ve gelecek nesilleri 
tütün tüketimi ve tütün dumanına maruz kalmanın yıkı-
cı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarından 
korumak amacıyla hazırlanmıştır. 

Dünyada 40. ülkenin onayını izleyen 90. gün olan 27 
Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren TKÇS; tütün 
mamullerinin vergilendirilmesi, ürünler ile ilgili pa-
ketleme standartlarının belirlenmesi, tütün tarımı, 
halkın tütün mamullerinin zararları konusunda bilgi-
lendirilmesi, küçüklerin tütün mamullerinden uzak 
tutulması, tütün mamullerinin bırakılması ile ilgili 
programlar düzenlenmesi ile tütün mamullerinin rek-
lam ve satışı gibi konularda geniş ve kapsamlı bir 
tütün mevzuatı yaratılmasına imkan sağlayacak bir 
program zeminini oluşturmuştur.  

28 Nisan 2004 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan 
“Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Söz-
leşmesi”,  TBMM’de 25 Kasım 2004 tarihinde  kabul 
edilerek (5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun) 30/11/2004 tarihli 
ve 25656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

TKÇS’nin 2005 yılında yürürlüğe girmesini müteakip, 
6-7 Şubat 2006 tarihlerinde Sözleşmenin Yürütme 
Organı olan Taraflar Konferansı toplanarak, Sözleş-
menin aşağıda yer alan maddelerinin uygulamaya 
yönelik rehber ilkelerini gerçekleştirmek için madde-
ler bazında çalışma grupları oluşturulmasına karar 
vermiş olup; bu gruplar şöyledir:  

5.3 Madde Çalışma Grubu: “Tütün Kontrolü Politika-
larının Tütün Endüstrisinin Çıkarlarından Korunması” 

6. Madde Çalışma Grubu: “Tütüne Talebin Azaltılma-
sı için Fiyat ve Vergi Önlemleri” 

8. Madde Çalışma Grubu: “Tütün Dumanından Ko-
runma” 

9. ve 10. Maddeler Çalışma Grubu : “Tütün Mamulle-
rinin İçerik ve Emisyon Ölçümleri ile İçerik Bilgileri-
nin Kamuoyuna Açıklanması ve Yetkili Otoritelere 
Bildirilmesi” 

11. Madde Çalışma Grubu: “Tütün Mamullerinin Eti-
ketlenmesi ve Paketlenmesi” 

12. Madde Çalışma Grubu: “Öğretim, İletişim, Eğitim 
ve Toplumsal Bilinç” 

13. Madde Çalışma Grubu: “Tütün Mamullerinin 
Reklamı, Promosyonu ve Sponsorluğu” 

15. Madde Hükümetlerarası Müzakere Organı: “Tütün 
Mamullerinin Yasa Dışı Ticareti” 

17.-18. Maddeler Çalışma Grubu: “Tütün Üretimine 
Ekonomik Açıdan Sürdürülebilir Alternatif Faaliyet-
ler” 

5.3, 8, 11, 12, 13 ve 15 inci maddeler çalışma grupla-
rının geliştirdiği rehberler kabul edilmiş olup; 6, 9-10 
ve 17-18 inci maddelerle ilgili çalışma grupları faali-
yetlerine devam etmektedirler.  Söz konusu maddelere 
dair çalışma gruplarının rehber ilkeleri geliştirmeleri-
nin ardından, dünya çapında tütün kullanımına dair 
uygulanacak tedbirlerle beraber; tütün kullanımının 
azalacağı, tütün mamullerinin içeriğinde radikal deği-
şiklikler olacağı ve tütün/tütün mamulleri ticaretinde 
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önemli yapısal değişiklikler meydana geleceği bek-
lenmektedir. 

Bu bakımdan, Türkiye tütün ve tütün mamulleri piya-
sası etki yapması beklenen ve çalışmaları henüz son 
aşamaya gelmemiş olan 9-10 ve 17-18 inci maddeler 
çalışma gruplarının kapsadıkları konular itibarı ile bu 
çalışmada değerlendirilmesinin uygun olacağı düşü-
nülmektedir.  

Türkiye, sigaraya uyguladığı %81,625 lik vergi oranı 
ile dünyada sigaraya yüksek vergi uygulayan sayılı 
ülkelerden biri haline gelmiş bulunduğundan, özellikle 
tütün mamulleri kaçakçılığının artması gibi vergideki 
yükselişin yol açtığı çeşitli gelişmelerin ayrı bir yazı 
da değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 
Bu bakımdan, 6 ıncı madde çalışma grubu bu çalışma 
kapsamına dahil edilmemiştir.  

TKÇS 9&10 uncu Maddeler Rehberi Kapsamında 
Beklenen Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

TKÇS 9 ve 10 uncu maddeler çalışma grubu, “Tütün 
Mamullerinin İçerikleri ile İlgili Düzenleme” ve “Tü-
tün Mamullerinin İçerik Maddelerinin Kamuoyuna ve 
Yetkili Otoritelere Açıklanması” adlı 9 ve 10 no’lu 
maddelere ilişkin rehber ilkeler geliştirmek için yetki-
lendirilmiştir. Faaliyetine 2006 yılında başlayan ve gü-
nümüze kadar yedi toplantı gerçekleştiren çalışma gru-
bunda 45 ülke yer almakta olup; Avrupa Birliği, Brezilya 
ve Kanada ile birlikte Türkiye’de “Key Facilitator” 
(Anahtar Kolaylaştırıcı) dört ülkeden biridir.   

Gerek dünya’da, gerekse Türkiye’de, Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesinin yaprak tütün üretimine ilişkin 
yaratabileceği en önemli negatif etkinin, 9. ve 10. 
Maddeler çalışma grubunun tütün mamullerinde kul-
lanılan girdiler/katkı maddeleri üzerine yaptığı çalış-
manın sonuçlanması ile beraber görüleceği düşünül-
mektedir. Söz konusu çalışma grubu, tütün mamulle-
rinde kullanılan katkı maddelerinin tütün mamulü 
tüketiminde üç önemli etki yarattığını ifade etmekte 
olup, bu etkiler; 

a) Çekicilik (Attractiveness) 

b) Bağımlılık (Addictiveness) 

c) Zehirlilik (Toxicity) 

olarak sıralanabilir.  

Söz konusu katkı maddeleri ile tütünün boğazda yarat-
tığı yakarlığın giderilerek içimin kolaylaştırıldığı, 

tatlandırıcılar ve farklı tasarımdaki kağıt ve filtre ile 
lezzetin ve ayrıca  çekiciliğin arttıldığı (vanilya, şeker, 
çikolata, renkli kağıt/filtre kullanımı vb.), yanı sıra, 
bazı kimyasallar ile daha fazla bağımlılık yaratıldığı 
ve tüm bu nedenlerden dolayı da mamulün toksik 
etkisinin yükseldiği ifade edilmektedir.   

9 ve 10 uncu maddeler çalışma grubu, Kasım 2010’da 
4. Taraflar Konferansına sunduğu rapor ile, ilk olarak 
tütün mamullerinin lezzetini/içimini/görünümünü, 
dolayısı ile çekiciliği arttıran; 

 Tatlandırıcıların (muz, karanfil, baharatlar, 
mentol, vanilya vb.)  

 Mamul kağıdı veya filtresinde kullanılan 
renklendirici maddelerin  

yasaklanmasını veya sınırlandırılmasını; 

 Sağlık açısından faydalı oluğu söylenerek 
mamule katılan maddeler (vitamin, amino 
asit, omega-3, yağ asitleri vb.) 

 Enerji verdiği iddia edilen kafein vb. benzeri 
maddelerin 

yasaklanmasını;  

tavsiye etmiş ve bu hususlar Taraflar Konferansınca 
kabul edilerek kısmi rehber olarak yayımlanmıştır 
(WHO, 2011).  

Bununla beraber, tütün mamulü harmanlarında kullanı-
lan katkı maddelerinden çekiciliği artırmadığı düşünü-
len “kullanımı elzem” maddelere ilişkin olarak ise, 
taraf ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarında yapacakları 
düzenlemeler ile izin verilebileceği tavsiye edilmiştir. 

Çalışma grubunun 12-17 Kasım 2012 tarihlerinde 
Kore’de 5. Taraflar Konferansında tartışmaya açılan 
raporonun ardından, rehbere iki yeni hususun daha 
eklenmesi kabul edilmiş olup, bunlar; tütün mamulle-
rinin bırakım miktarları ile içerik bilgisinin yetkili 
otoritelere bildirimi hususu ve tütün mamulünün yanı-
cılığının azaltılması hususudur. 

Bağımlılığı arttıran maddeler ve toksik etkisi bulunan 
maddeler ile ilgili çalışmaların ise önümüzdeki dönem 
de sürdürüleceği karara bağlanmış olup, benzer yasak-
lama/kısıtlamaların yeni çalışmalarla beraber önü-
müzdeki yıllarda artarak devam edeceği beklenmekte-
dir. Ancak grubun bütçesinin azaltılması nedeni ile, 
bundan böyle çalışma grubu üyelerinin tamamının 
katılımının olduğu yüz yüze toplantıların gerçekleşti-
rilemeyeceği açıklanmıştır.  
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Çalışma grubunun faaliyeti kapsamındaki tartışmalar 
özellikle son iki yıldır Türkiye’de de devam etmekte 
olup, esasen iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Bun-
lardan ilki, katkı maddelerinin yasaklanması ile bera-
ber; aroma, koku, tat vb. gibi her türlü temel içim 
özelliğini %100 doğal olarak kendinde barındıran 
oryantal tütünlerinden yapılma sigaraların dünya pa-
zarlarında tekrar yükselişe geçebileceği, dolayısı ile 
Türkiye’de tütün üretiminin de artabileceği yönünde-
dir. Ayrıca, %100 oryantal tütünden oluşan harmanla-
rın yanında, geçmiş yıllarda Virginia-Oryantal harman 
denemelerinin TEKEL sigara fabrikalarında yapıldığı 
ve olumlu sonuçlar alındığı konunun uzmanlarınca 
belirtilmekte olup, bu alternatifin de Türkiye tütün 
üretimine olumlu katkı yapabileceği ifade edilmekte-
dir.  

Bu konudaki diğer görüş ise, Amerikan Blend’in sona 
ermesi durumunda, bu harmanlarda belli ölçülerde 
mutlaka kullanılan Türk tipi oryantal tütün üretiminin 
tamamen dibe vuracağı yönündedir.  

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu yaptı-
ğı basın açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
sigara üretiminde girdi maddelerinin kullanımını en-
gelleme girişiminin kabul edilmesi durumunda Türk 
tütününün büyük darbe yiyeceğini, oryantal tip tütün 
üretiminin harmanlı sigaraların üretimini durdurma 
girişimi nedeniyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya 
olduğunu, yönergenin kabul edilmesinin sadece tütün 
ve tütün ürünleri çeşitlerinde ayrımcılığa yol açacağı-
nı, tütün ticaretinde engeller yaratacağını ve Türki-
ye’yi ekonomik zarara sokacak sonuçlar doğurabile-
ceğini ileri sürmüştür (ETİB, 2010). 

Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarının (COMESA) 
31 Ağustos 2010 tarihindeki 14. toplantısında, üye 19 
ülkenin DSÖ tarafından getirilmesi planlanan katkı 
maddeleri yasağının kendi üyelerinin de aralarında 
bulunduğu pek çok Afrika ülkesi için yıkıcı ekonomik 
sonuçlar doğuracağını ve Afrika’nın fakir ülkeleri için 
yüzbinlerce üreticisi ile tütün üretiminin kritik bir 
önem taşıdığını belirterek söz konusu yasaklamaların 
kendileri tarafından reddedileceği kararı alınmıştır 
(COMESA, 2010).  

Konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, 
soslarda olası bir yasaklama/kısıtlamanın öncelikle 
Burley tütün üretimine bir darbe indireceği, dolayısı 
ile Amerikan Blend harman tipininde bu durumdan 
olumsuz etkileneceği söylenebilir. Bu bakımdan akla 

ilk olarak, oryantal tip tütün üretiminin de bu durum-
dan olumsuz etkilenebileceği gelmektedir. Bununla 
beraber, sigara üreticilerinin üretime devam edeceği, 
satışlarını ve karlarını her daim arttırmak isteyecekleri 
göz önüne alındığında, soslarla ilgili yasakların oryan-
tal tip tütün üretimine olası etkilerinin de ancak sigara 
üreticilerinin “Burleysiz Harman” tercihlerini oryantal 
tütün lehine mi, yoksa Virginia tütünü lehine mi kul-
lanacakları noktasında düğümlenmektedir. Sigara 
üreticileri İngiliz tipi harmana yönelirlerse bu durum 
Virginia tütünün lehine, %100 katkısız Türk tipi har-
mana yönelirler ise bu durum Oryantal tütünün lehine 
değişebilir.  

Bunun yanında, her ne kadar bazı çok uluslu firmalar 
Virginia ve Oryantal tütünlerden oluşan harman de-
nemelerinde şu ana kadar istenilen seviyede başarı 
sağlayamadıklarını ifade etseler de, bunun zaman 
içerisinde geliştirilebileceği dikkate alındığında, bu 
durumun her iki tütün çeşiti için de olumlu bir tablo 
ortaya çıkarabileceği hususu bir başka ihtimal olarak 
ifade edilebilir.  

Bu bakımdan, sigara üreticilerinin satışlarını istikrarlı 
bir şekilde sürdürebilmeleri için ürün yelpazelerini 
çeşitlendirmek isteyecekleri, bu bakımdan yukarıda 
bahsedilen üç harman çeşidinin de üretim deseninde 
yer alabileceği, hatta 9. ve 10. Maddeler Çalışma 
Grubunun “Bağımlılığı Arttıran Maddeler ve Toksik 
Etkisi Bulunan Maddeler” ile ilgili çalışmasının önü-
müzdeki dönemlerde sonuçlanmasıyla beraber kısıtla-
nacak ve/veya yasaklanacak maddelere bağlı olarak 
farklı bir Amerikan Blend tipinin geliştirilmesinin de 
ihtimal dahilinde olduğu dikkate alındığında, oryantal 
tip tütün üretimin sona ermeyeceği, hatta artış göster-
mesi ihtimalinin bulunduğu söylenebilir.                  

Nitekim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tütün ve 
Tütün Mamulleri Sektör Konseyi üyesi Noyan Gürel, 
2013 yılı Şubat ayında yaptığı bir açıklamada; Dünya 
Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleş-
mesi gereği sigaradaki katkı maddesi kullanımına 
kısıtlama getirdiğini, Türk tütünlerinin katkı maddesi 
daha az kullanıldığında da sigara tadı verebilen bir 
ürün olduğunu, dolayısıyla bundan sonraki süreçte 
katkı maddesinin daha az olan sigaraların kullanılma-
sına yönelik bir eğilim olabileceğini, yani sigaraların 
daha da doğal hale geleceğini, bu açılardan bakıldı-
ğında bu tip sigaraların üretiminde Türk tütününün 
kullanılmasının muhtemel olacağını belirterek, katkı 
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maddelerine getirilecek bir kısıtlama ya da yasağın 
Türk tütüncülüğüne pozitif katkı yapabileceğini ifade 
etmiştir (TİM, 2013).  

Konu, son yıllarda tiketiciler tarafından talebin yük-
selmesine bağlı olarak kayıt dışı da olsa üretimi 14 
milyon kilograma kadar yükseldiği tahmin edilen ve 
tek başına içilebilir özellikleri ile Türkiye’ye özgü bir 
değer olan sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ticareti 
bakımından değerlendirildiğinde ise, söz konusu olası-
lıkların her birinden farklı düzeylerde etkilenmeler 
olabileceği düşünülmektedir. Öncelikle, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de en fazla konuşulan senaryo 
olan “katkı maddelerinin yasaklanması ile Burley tipi 
tütün üretiminin biteceği” ve bu durumun da “Türk 
tütünleri lehine bir gelişme olacağı” yönündeki yakla-
şım ele alındığında, sarmalık tütünlerin bu durumdan 
pozitif etkilenebileceğini söyleyebilmek münkün gö-
rünmektedir.  

Çalışmanın giriş kısmında  da yer verildiği üzere, 
tütün mamulü harmanlarında kullanılan katkı madde-
lerinin, ürünün toksik etkisini arttırarak insan sağlığı 
üzerinde daha fazla yıkıcı etki yarattığı ifade edilmek-
tedir. Bu bakımdan, şayet öngörüldüğü gibi Burley 
üretiminin sonlanması ile Amerikan Blend harmanlar 
sona ererse, içeriğine hiçbir kimyasal madde katkısı 
yapılmadan doğal olarak dengeli bir içim sunan sar-
malık tütünlerin; gerek yaprak kimyası itibarıyla niko-
tin-şeker-azot oranları bakımından tek başına içim 
niteliği taşımalarından dolayı, gerekse tütün kontrolü 
standardı açısından tüm dünyada bir ekol olabileceği 
düşünülmektedir.  

Bunun yanında, Türkiye’de üretilen ve şeker, sertlik, 
aroma ve koku gibi çeşitli içim karakteristiklerini 
doğal olarak yapısında bulunduran diğer oryantal tip 
tütünlerden yapılabilecek değişik harmanlarda da yer 
alabilecek olmalarından dolayı, sarmalık tütün üreti-
minin söz konusu gelişmeden bu boyutuyla da  olumlu 
etkilenebileceği söylenebilir. Diğer taraftan, içinde 
sarmalık tütün olmasa dahi farklı tip oryantal tip tü-
tünlerden yapılacak olan oryantal harmanlardan dolayı 
genel olarak Türkiye’de tütün üretiminin de bu geliş-
meden olumlu etkilenebileceği, bu görüşe savunan 
kesimlerce ifade edilmektedir.  

Konu, aynı görüşün diğer versiyonu olan ve Amerikan 
Blend tip harman sona ererse oryantal tütün üretimi-
nin de sona ereceğini savunan yaklaşım açısından 
değerlendirildiğinde ise, bu senaryonun gerçekleşmesi 

durumunda da sarmalık tütünlerin yine avantajlı bir 
durumda olabileceği düşünülmektedir. 

Amerikan Blend tip harmanlarda kullanılan oryantal 
tütünlerin en önemli özelliği, İzmir menşeinde olduğu 
gibi yüksek şeker oranı ve aromatik yapılarıyla bu 
harmanları ıslah edici bir rol oynamalarından kaynak-
lanmaktadır. Özellikle Burley tütünlerinin bazik yapı-
sından kaynaklanan kötü tat ve kokuyu baskılamak 
için tercih edilmektedirler. Dolayısıyla, bu senaryoyu 
savunan kesimler, bu durumdan en fazla etkilenecek 
olan oryantal tip tütünlerin Türkiye tütün üretiminin 
lokomotif unsuru olan İzmir menşei olacağını ifade 
etmektedirler. Böylesine bir gelişme durumunda genel 
olarak Türkiye’de yetişen oryantal tip tütünlerin nega-
tif olarak etkilenebileceği söylenebilse de, daha önce 
bahsedildiği üzere Türkiye’deki diğer tütünlerden 
farklı olarak tek başına içilebilir olma niteliklerinden 
dolayı sarmalık tütün üretiminin bu durumdan negatif 
etkilenmeyeceği, organik yapısından dolayı talep artı-
şının sözkonusu olabileceği ifade edilebilir.  

TKÇS 9 ve 10 uncu maddeler kapsamında yapılan 
çalışmalar kapsamında yaşanan tartışamaları farklı 
bakış açıları ile ortaya koyduktan sonra, tütün üreti-
mine ekonomik açıdan sürdürülebilir alternatif ürün 
ve ekonomik faaliyetler geliştirilmesi konusunda yü-
rüttüğü çalışmalar ile tüm dünyada büyük tartışmalara 
yol açan 17&18 inci maddeler çalışma grubunun faa-
liyetlerinin değerlendirilmesine geçmenin uygun ola-
cağı düşünülmektedir. 

TKÇS 17&18 inci Maddeler Rehberi Kapsamında 
Beklenen Gelişmelerin Değerlendirilmesi 

TKÇS 17 ve 18 inci maddeler çalışma grubu 28 ülke-
den oluşmakta olup; Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu Brezilya, Yunanistan, Hindistan, Meksika ile 
beraber beş ülke, çalışma grubunun anahtar kolaylaştı-
rıcı ülkeleridir.  

Söz konusu maddeler incelendiğinde; 17 inci madde-
nin tütün üretimine ekonomik açıdan sürdürülebilir 
alternatif faaliyetler geliştirilmesi, 18 inci maddenin 
ise çevrenin ve insan sağlığının tütün üretiminden 
kaynaklanan olumsuz etkilerden korunması amaçlarını 
taşıdığı görülmekte olup, bu maddeler Sözleşmeye; 
“Gelişmekte olan ve ekonomileri geçiş sürecinde olan 
ülkelerdeki tütün kontrol programlarının bir sonucu 
olarak geçimleri olumsuz etkilenen tütün yetiştiricile-
rine ve işçilerine teknik ve mali destek sağlanmasının 
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önemi kabul edilmeli ve ulusal olarak geliştirilen sür-
dürülebilir kalkınma stratejileri kapsamında ele alın-
malıdır”  şeklinde rehber ilkelerin tanımlandığı 4 üncü 
madde de yer alan gerekçeden dolayı eklendiği ifade 
edilmektedir.  

Çalışma grubu; tütün üretimine uygun alternatiflerin 
belirlenmesi, ülkeler tarafından bugüne kadar yapılan 
çalışmaların tespit edilmesi ve tütün endüstrisinin bu 
konudaki çalışmalara yapabileceği etkilerin değerlen-
dirilmesi hususlarında 2006 yılında birinci Taraflar 
Konferansınca yetkilendirilmiştir (WHO, 2006). Bu-
güne kadar beş toplantı gerçekleştirilmiş olmasına 
rağmen henüz rehbere son şekli verilmemiş ve Kasım 
2012’de ki Taraflar Konferansında çalışmasına devam 
etmesi kararı alınmıştır.  

Söz konusu grubun şu ana kadar yapmış olduğu çalış-
ma altı ana başlıkta 29 sayfadan oluşmakta olup,  tütün 
üretimine altenatif sürdürülebilir ekonomik faaliyetler 
geliştirilmesine yönelik çeşitli analiz ve çözümlere yer 
verilmektedir. Yer alan ana unsurlar olarak; konunun 
hükümetlerce kalkınma programlarına alınması, bölge 
bazında uygun seçeneklerin belirlenmesi, piyasa talebi 
olan seçeneklerin değerlendirilmesi, üreticilere gerekli 
eğitim programlarının düzenlenmesi, geçiş için gerekli 
olan teknik ve mali destek mekanizmalarının geliştiril-
mesi ile çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirlerin 
alınması olarak özetlenebilir.  

Ancak, çözüm önerisi olarak detaylandırılan söz konu-
su unsurların yanında, rehberde yer alan bazı hususlar 
özellikle son üç yıldır Türkiye’de ve dünyada yoğun 
eleştiriye maruz kalmıştır. Bunun nedeni olarak, rehbe-
rin “tütün kontrolü uygulamaları sonucunda üreticilerin 
ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenecek olma-
sı” şeklinde ifade edilen ilk çıkış amacından çok farklı 
bir noktaya gelmesi, adeta tüm dünyada tütün üretimi 
sonlandırılmasının önünü açan ve talep eden bir kimli-
ğe bürünmesi olduğu düşünülmektedir.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uluslararası 
Tütün Üreticileri Birliği tarafından İstanbul’da yapılan 
bir toplantıda konuya ilişkin görüşlerini açıklayan 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin 2023 
yılında  dünyada tarımsal büyüklük açısından ilk 5 
ülke içinde olmayı planladığını hatırlatan Büyükekşi, 
tütünün bu hedefteki en önemli tarımsal ürün olduğu-
nu, yapılan yeni düzenlemenin, tütün üretimine ayrı-
lan alanların zorla sınırlandırılmasını, tütün çiftçileri-
ne sağlanan finansal ve teknik desteklerin yasaklan-

masını ve ülkelerin üretimlerini eş zamanlı azaltmala-
rını öngördüğünü ifade eden Büyükekşi, 55 bin tütün 
çiftçisinin, aileleriyle birlikte 250 bin kişinin bu ya-
saklardan olumsuz etkileneceklerini belirtmiştir (TİM, 
2012). 

Aynı toplantıda söz alan Uluslararası Tütün Yetiştiri-
cileri Derneği Başkanı António Abrunhosa ise, tütün 
üretimi ve ekim alanlarının zorla azaltılması ve tütün 
çiftçisine sağlanan finansal, teknik vb. her türlü deste-
ğin kaldırılması gibi yasakçı hükümleri içeren taslağın 
milyonlarca insanın hayatıyla oynadığını, uluslararası 
temsilcilerin ve tütün tarımında herhangi bir uzmanlı-
ğı bulunmayan bürokratların masa başında tütün üre-
timine dair bu tür kararlar vermesini, ekonomi ile 
ilgili kararları Kültür Bakanı'nın almasına benzettiği-
ni, böyle giderse dünyadaki milyonlarca insan işinden 
ve ekmeğinden olacağını ifade etmiştir. 

15 üye ülkeden oluşan Güney Afrika Kalkınma Top-
luluğu (SADC) tarafından yapılan açıklamada da, 
SADC bölgesinde yaşayan 24 milyon insanın geçimi-
nin tütün üretimine bağlı olduğu belirtilerek, hazırla-
nan rehber ile çalışma grubunun kendilerine verilen 
görevin çok ötesine geçtiğini, tütün üretim alanlarının 
azaltılmasından üreticilere mali desteklerin kesilmesi-
ne kadar pek çok olumsuz öğeyi içerisinde barındırdı-
ğından bahisle söz konusu rehberin karşısında olduk-
larını dile getirmişlerdir  (SADC, 2012). 

Benzer tepki 36 milyon tütün üreticisini temsil eden 
Hindistan Tütün Kurulu tarafından da verilmiş olup, 
söz konusu rehber ile tütün üretiminin yasaklanması, 
tütün üretim alanlarının kısıtlanması, sözleşmeli üre-
timin sona erdirilmesi ve desteklerin kıstlanması gibi 
hükümler getirilmesi ile onbinlerce tütün üreticisi 
ailenin işlerinin ve hayatlarının tehdit edildiği ifade 
edilerek söz konusu rehberi reddettiklerini açıklamış-
lardır (ITB, 2012). 

Rehberin şu ana kadar hazırlanmış olan kısmında tep-
ki verilen maddeler incelendiğinde, üreticiler tarafın-
dan verilen tepkilerin haklı olduğu ve eleştirilerin 
özellikle madde 4.4 ve madde 6.3 üzerinde yoğunlaş-
tığı anlaşılmaktadır.  

Rehberin 17 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan son 
versiyonunda, “Tütün üretimini destekleyen ve teşvik 
eden politikaların sınırlandırılması” başlığını taşıyan 
Madde 4.4. ün içeriğine bakıldığında; üretimi teşvik 
edici, kaliteyi iyileştirici ve üreticilere karlı fiyatlar 
sağlayan politikaların sona erdirilmesi gerektiği, üreti-
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cilere teknolojik destek verilmemesi, üretim alanları-
nın sınırlandırılması ve tütün üretimi için kamu fi-
nansman politikaları ve diğer teşviklerin kaldırılması 
gerektiğinin açık olarak söz konusu madde de mevcut 
olduğu görülmektedir  (WHO, 2012a). 

Rehberin “Tütün üretiminin ve/veya desteklenmesinin 
azaltılması” başlığını taşıyan 6.3 no’lu maddesinde 
ise; Taraf ülkelerin tütün üretimine ve/veya destek-
lenmesine yatırım yapmayabileceği, tütün üretilen 
arazileri kademeli olarak sınırlandırabileceği, tütün 
üretimine verilen teşviklerin azaltılabileceği, destek-
leme kurumlarının etkisizleştirilebileceği, tütün üreti-
len araziler sınırlandırılabileceği ve tütün üretilen 
arazilerin sınırlandırılmasının tütün kontrolünün 
önemli bir unsuru olabileceğine dair hususlara yer 
verildiği görülmektedir.  

Öte yandan, gerek tütün üretim alanlarının azaltılması, 
gerekse tütün üretimi yapan üreticilere mali ve teknik 
desteklerin azaltılmasına kadar tütün üretimi ve üreti-
cisi aleyhindeki pek çok maddenin bir sonraki Taraf-
lar Konferansında onaylanarak rehberin yayımlanması 
durumunda bile, bunun uygulanmasının taraf ülkeler 
açısından bir “zorunluluk olmadığının”, rehberde yer 
alan hususların sadece “tavsiye” niteliğinde olduğu-
nun altı çizilmesi gerekmektedir.  

Ancak, tütün endüstrisi ve ortak çıkar çevreleri tara-
fından rehber ilkelerin uygulanmasının bir zorunluluk 
olarak lanse edilmesi suretiyle, tütün üreticilerinde ve 
üretici ülkelerde genel anlamda TKÇS aleyhine bir 
atmosfer yaratılmasına çalışıldığı düşünülmektedir.  
Nitekim, farklı bir çalışma için bulunduğumuz Çelik-
han ve Adıyaman’da yapılan alan çalışmasında dahi, 
pek çok üreticinin “tütün üretimi yasaklanacakmış 
doğru mu ?” şeklinde sorduğu sorunun, tütün endüstri 
tarafından bu temelde yapılan bir propaganda sonucu 
oluştuğu  düşünülmektedir. Türkiye’nin farklı tütün 
üretim merkezlerindeki üreticilerde de bu tarz bir al-
gının varolduğu, görevli olarak bulunduğumuz çeşitli 
mıntıkalarda yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir.  

Bununla beraber, rehber ilkelerin mevcut şekliyle 
yayımlanması durumunda hükümetlerin söz konusu 
ilkelere tamamen riayet edeceğini düşünmek pek rea-
list bir yaklaşım olarak değerlendirilemese de, önü-
müzdeki yıllarda politik seviyede karar alıcıların reh-
berde yer alan yönlendirmelerden etkilenerek tütün 
üretimi aleyhinde olmasa dahi en azından lehinde 
olabilecek bazı kararlar vermesinin zorlaşabileceği 
düşünülmektedir.  

Her ne kadar, Brezilya veya ABD gibi bazı büyük 
tütün üreticisi ülkeler hem tütün kontrolü uygulamala-
rını, hem de ülkeleri için önemli bir gelir kaynağı olan 
tütün üretimini bir arada götürebiliyor olsalar dahi, 
TKÇS ile tüm dünyada tütün üretimi ve sigara tüketi-
mine karşı daha önce hiç olmadığı kadar negatif bir 
algı oluşmaya başladığı, bu durumunda orta ve kısa 
vade de salt karar vericiler düzeyinde değil, toplumsal 
olarakta tütün üretimine karşı bir reaksiyon oluşması-
na sebebiyet verebileceği söylenebilir.  

Nitekim Avrupa Birliğinde  tütün üretimine karşı veri-
len desteklerin 2004 yılında yapılan Tütün Ortak Pi-
yasa Düzeni reformu ile beraber kaldırılmasına sebep 
olan gerekçelerden en önemlilerinden bir tanesinin de, 
bu nedene dayandığı söylenebilir. Yapılan bir araştır-
mada; tütünün her yıl 500.000 den fazla AB vatanda-
şının ve toplamda bir milyon Avrupalının ölmesine 
sebebiyet vermesi, AB’nin halk sağlığı ile ilgili amaç-
ları dikkate alındığında tütün desteklemelerine verilen 
para ile sigara karşıtı kampanyalara ve çalışmalara 
ayrılan para arasındaki büyük uçurumun önemli bir 
çelişki yaratması ve tütün üretiminin devam etmesi 
için yapılan destekleme harcamalarının yıllık bir mil-
yar Euro civarında olmasından dolayı Avrupa kamuo-
yunda tütün üretimine karşı büyük bir reaksiyon oldu-
ğu, bu gerçekliğinde tütün piyasasının reforma tabi 
tutulmasındaki en önemli gerekçelerden bir tanesi 
olduğu ifade edilmektedir (Joossens, L., 2003).  

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de son yıllarda 
tütün mamullerinin zararlarına dair farkındalık art-
makta olup, bu alanda çalışan en önemli kuruluşlardan 
biri olan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin (SSUK) 
2 Temmuz 2012’de düzenlenen 6. Kongresi sonuç 
bildirgesinde yer alan önerilerden bir tanesi, konumuz 
kapsamında özellikle dikkat çekicidir. 

Bildirgenin 8 no’lu son maddesinde; “Türkiye'nin 
2023 yılında tütün ürünlerinin yasal olarak satılmadığı 
bir ülke olabilmesi için gerekli yasal hazırlıkların baş-
latılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlara öne-
riler sunulmasına karar verilmiştir.” şeklinde, konu-
nun tütün üreticileri ve ülke ekonomisi için varolan 
boyutunu yok sayan bir öneri yer almakta olup, ilerle-
yen yıllarda Türkiye’de artarak gelişebilecek tütün 
üretimi karşıtı psikolojik atmosfer adına ideal bir ör-
nek olabileceği düşünülmektedir (SSUK,  2012 ). 

Söz konusu sekiz maddelik sonuç bildirgesinde, tütün 
mamulllerinin yasal satışının yasaklanması ile beraber 
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tütün ve tütün mamulü üretimi ve ticaretinden dolaylı 
ve dolaysız geçimini sağlayan yüzbinlerce insanın ne 
yapacağına dair hiçbir öneri ya da düşüncenin yer 
almadığı görülmektedir. Ayrıca, toplam ÖTV gelirle-
rinin %25 ini oluşturan vergi kayıplarının nasıl tazmin 
edileceğine ilişkin bir yaklaşımın da bulunmadığı, 
bununla beraber, tütün kontrolü tedbirlerinin arttırıl-
masına yönelik pek çok konuda çeşitli araştırma-
geliştirme projelerine ve bu projelerin desteklenmesi-
ne detaylı olarak yer verildiği, bunların dışında ise 
sadece genel kapsamda Ulusal Tütün Kontrol Progra-
mı hedeflerine ulaşılabilmesi için Tütün Kontrolü 
Koordinasyon Eşgüdüm Konseyi oluşturulmasının 
önerildiği görülmektedir.  

Şüphesiz, 17&18 inci maddeler rehberinin 29 sayfalık 
metninin tamamı incelendiğinde, rehberde tütüne alter-
natif ürün veya ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine 
ilişkin projeler geliştirilmesi ve  dikkat edilecek husus-
lara dair yer alan çeşitli önerilerin, Türkiye’de bu ko-
nuda yapılacak olan uygulamalara esin kaynağı olabile-
ceği söylenebilir. Kaldı ki, rehberde yapılan öneriler 
arasında Türkiye’den iletilen görüşlere de yer verildiği, 
TAPDK’da konuyla ilgili çalışma yapan yetkililer ile 
yapılan görüşmelerden öğrenilmiştir. 

Ancak, her ne kadar rehberde tütün üretimine alterna-
tif geçim kaynakları yaratılmasına ilişkin teknik/teorik 
bazı açımlamalar yapılmış olsa dahi, bu yaklaşımların 
tütün üretiminin tamamen bitirilmesi yönünde bir 
sonuç doğuracak şekilde taraf ülkelere angaje edildiği 
görülmektedir.  

Buna ilişkin rehberden verilen örneklerin yanında, 
takip eden örneğin verilmesinin de bu anlamda önemli 
olduğu düşünülmektedir: “Tütün üretilen arazilerin 
sınırlandırılması tütün kontrolünün önemli bir unsuru 
olabilir” ifadesi, rehberin bir önceki versiyonunda; 
“Tütün kontrolü tedbirleri, özellikle alternatif ürün 
çalışmaları, tütün üretiminin sınırlandırılmasında bir 
başarısızlık olması halinde çok ciddi bir şekilde aksa-
yacaktır” şeklinde, adeta tütün üretimini tüm olumsuz-
lukların kaynağı olarak gören bir yaklaşım halinde yer 
almış olup, yapılan itirazlar sonucu yumuşatıldığı 
görülmektedir (WHO, 2012b). 

Bu bakımdan, yayımlanacak olan rehberdeki bahse 
konu tavsiyelerin, Türkiye gibi tütün üretimine ve 
üreticisine kayda değer hiçbir desteğin bulunmadığı 
ülkelerde, üreticiler lehine gelecekte yapılabilecek 
bazı muhtemel düzenlemelerin önüne geçme ihtimali 

yaratabileceği düşünülmektedir. SSUK’un açıklamala-
rında da görüldüğü üzere, hali hazırda bu konuda tü-
tün kontrolü çevrelerinin üretici boyutunu yok sayan 
yaklaşımlarının giderek arttığı görülmekte olup, gele-
cekte de devam etmesi beklenmektedir.  
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YAPRAK TÜTÜN,  TÜTÜN 
MAMULLERİ VE ALKOL 

PİYASASI GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANLIĞINA 

BİR GENEL MÜDÜRLÜK 
TEŞKİLATI İLE 

BAĞLANMALIDIR 
 
 
22/10/2012 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Başbakan 
Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yapılan 
açıklama ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun (TAPDK) kapatılması gündeme gelmiştir.  
Basından alınan gayrı resmi bilgilere göre TAPDK’ 
nın görevlerinin üç ayrı Bakanlık arasında paylaştırı-
lacağı; tütün tarımı, tütün mamulleri,  alkol üretimi ve 
ticareti ile ilgili görev ve yetkilerin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı'na,  verginin yanı sıra bandrol 
gibi Kurumun gelir getirici işlerinin Maliye Bakanlı-
ğı'na, tütün ve alkol kontrolü ile ilgili görev ve yetki-
lerin ise Sağlık Bakanlığı'na devredileceği ifade edil-
mektedir. 

Ülkemizde Tütün ve Tütün Mamulleri sektörü toplu-
mun önemli bir kısmını üretici veya tüketici olarak 
ilgilendirdiği için geçmişten bu yana üretimi, alım ve 
satımı, özel kanunlarla düzenlenmiş ve uzmanlaşmış 
kurumlarca yönetilmiştir. 

Türkiye, dünyada Oriental Tütün olarak adlandırılan 
ve ülkemizde şark tipi tütün olarak bilinen, özellikle 
Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerimiz ile Hatay ilimizde yetiştirilen tütünler bakı-
mından dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçı ülke-
si konumundadır. Ülkemizde halen 70.000 üretici 

ailesi, tütün tarımı ile geçimini sağlamakta ve yılda 
ortalama 60 milyon kilogram tütün üretmektedir. Bu 
üretimin tamamı ülkemizdeki tesislerde işlenerek      
% 85’i ihraç edilmektedir. Tütün ihracatı kaynaklı 
gelirimiz yıl bazında ortalama 400 milyon Doları 
bulmaktadır. 

Türkiye yaprak tütün ve tütün mamulleri piyasasının 
ortalama büyüklüğü 19 milyar dolar civarındadır. 
Özellikle tütün mamulleri sektörünün yurt genelinde 
satışı ve tüketiminin gerçekleşmesi gerek piyasanın 
denetimi ve gözetimi gerekse sahte kaçak ürünlerin 
yurda girişi ve ticareti ile oluşan vergi kayıplarından 
dolayı Tütün Mamullerinin, satışının, tüketiminin, 
ihracatının ve ithalatının yerinden izlenmesi ve denet-
lenmesi gereklidir. 

Tütün ve Tütün Mamulleri sektöründe yürütülecek 
teknik iş ve işlemler için ülkemizde yasayla yetkilen-
dirilmiş meslek grubu Tütün Eksperi / Tütün Teknolo-
jisi Mühendisleridir. Tekel Genel Müdürlüğü bünye-
sinde çalışmakta iken Tekel Sigara Fabrikalarının 
özelleştirilmesi, yaprak tütün bölümlerinin de kapa-
tılması sonucu bu kurumda çalışan yaklaşık 400 Tütün 
Teknolojisi Mühendisi ağırlıkla yurt genelinde Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde görev-
lendirilmiştir.  

Tütün ve Alkol Piyasası düzenleme kurumunun kapa-
tılması ile kurumun görevlerinin önemli bir bölümü-
nün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devre-
dilmesi, bakanlığın teşkilat yapısının genişliği ve ihti-
yaç duyulacak Teknik Personelin halen bakanlık bün-
yesinde mevcudiyeti, sektörel işlemlerin yürütülme-
sinde önemli kolaylık sağlayacaktır. 

Tütün Eksperlerinin ve sektörümüzün hükümetimiz-
den beklentisi Yaprak Tütün, Tütün Mamulleri ve 
Alkol Piyasasının Bakanlık bünyesine ayrı bir Genel 
Müdürlük teşkilatı ile bağlanmasıdır.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

 
 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ YÖNETİM 
KURULU                                                      
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ANALİZLERİ ÇALIŞTAYI 

*Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 

21-25 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 
METEK Meslek Analizleri Çalıştayında Türkiye’de 
Teknik Eğitimde Standardizasyon çalışmalarında der-
neğimiz adına toplantıya dernek sekreterimiz Olgun 
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Yunanistan Tarım Bakanlığı ile uluslararası sigara 
üreticisi bir firma arasında imzalanan anlaşmaya göre, 
firma tarafından geçtiğimiz üç yıl Yunanistan’dan 
alınan tütünlerin yaklaşık %20 fazlasına karşılık gelen 
bir miktara, 2013-2015 yıllarını kapsayan üç yıllık 
dönem için satın alma garantisi sağlandığı hususu 
basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır. Bunun 
yanında, İtalya, İspanya ve Polonya’da üretilen tütün-
lerin alımını zorunlu kılacak benzeri anlaşmaların 
geçmişte yapılmış olduğu bilinmektedir. 

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz coğrafyada ki  
bir başka tütün üreticisi ülke olan Lübnan’da ise, tütün 
üretimi devlet destekli olarak sürdürülmekte ve sigara 
üreticisi firmalar sattıkları sigaralarda yer alan tütün 
miktarı kadar  tütünü, Lübnan’dan satın almaya zorun-
lu tutulmaktadır. 

Bilindiği üzere Türkiye, bölgesindeki en büyük yap-
rak tütün üreticisi olmasının yanısıra, sigara üreticileri 
için tüketim potansiyeli olarak Dünyanın en cazip 
pazarlarından birisi olmasına karşılık, bu gücünü kul-
lanamamaktadır. 

Türkiye’de tütün üretiminin yıllardır giderek azaldığı 
ve yüzbinlerce üreticinin tütün üretiminden uzaklaş-
mak zorunda kaldığı dikkate alındığında, söz konusu 
ülkelerdeki uygulamaların yurdumuzda hayata geçi-
rilmesinin ülkemiz tütüncülüğüne dikkate değer bir 
katkı sağlayacağı açıktır. 

Benzer uygulama ve anlaşmalar sayesinde üretimin 
artmasıyla beraber, gerek ihracat miktarında oluşabi-
lecek bir artışın, gerekse ithalat miktarında meydana 
gelebilecek bir azalmanın ülkemizin ödemeler denge-
sine pozitif bir katkı yaratacağı, diğer taraftan üretici 
sayısı ve bağlı işkollarında oluşacak istihdam artışıyla 
beraber makro ekonomik açıdan da önemli faydalar 
sağlayacağı öngörülmektedir. 

Bu bakımdan, Türkiye’nin dünyanın önde gelen or-
yantal tütün üreticisi konumunu devam ettirebilmesi 
adına, özellikle Lübnan’da uygulanan bu uygulamanın 
yada bu alandaki en önemli rakibimiz olan Yunanis-
tan’ın gerçekleştirdiği anlaşma ve politikaların ülke-
mizde de hayata geçirilmesine dair çalışmaların acilen 
başlatılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz. 

Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyor, emsal ka-
rarların bir an önce ülkemizde de hayata geçirilmesini  
bekliyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ                        

YÖNETİM KURULU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DUYURU 

 
Değerli Meslektaşımız; 

Mensubu bulunduğumuz derneğimizde hali ha-
zırda üye sayısı 888 olup özellikle son yıllarda 
meslektaşlarımızdan yeterli oranda aidat alına-
mamaktadır. Gerek kamuda gerekse özel sektörde 
çalışan üyelerimizin hak ve menfaatlerinin ko-
runmasında derneğimiz eskisinden daha fazla 
oranda önemli sorumluluklar yüklenmektedir. 
Bununla birlikte üyelerimizin önemli bir kısmın-
dan aylık 6 TL olan üyelik aidatını maalesef ala-
mamaktayız. Kuşkusuz 64 yıllık mazisi bulunan 
derneğimizin yürüteceği faaliyetlerin ve devamlılı-
ğının sürdürülebilmesi, sizlerden alacağımız aidat-
larla mümkün olacaktır.  

Bizleri her platformda yarım asrı geçen bir süredir 
temsil eden derneğimize sahip çıkmak, her şeyden 
önce mesleki mensubiyetimizin bir gereğidir. Bu 
nedenle sizlerden öncelikli olarak  2012 yılına ait 
72 TL olan aidat borcunuzu derneğimizin hesabı-
na yatırmanızı ya da elden teslimini bekliyoruz. 

Saygılarımızla. 

(Ziraat Bankası Alsancak Şubesi                               

TR 6000 0100 0712 0696 9117 5001) 

 
 
 
 
 
 (Vakıfbank Bornova Şubesi                                       

TR 2000 0150 0158 0072 9971 5958) 
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HASANKEYF                     
TÜTÜNCÜLÜĞÜ 

 

Mahalli dilde şetil adı verilen fidelikte yetiştirilip tar-
laya şaşırtıldığı gibi tohumlarının direkt tarlaya (ebeç) 

atılması suretiyle de yetiştirilmesi yapılmaktadır. Geç-
tiğimiz yıllarda, verim ve kalite yönünden tohumların 
tarlaya atılması tercih edilmekteyken son yıllarda 
üretim tekniği daha kolay olduğu için fide yetiştirme 
yöntemi ile üretimi daha çok tercih edilmektedir.  

 
 

HİKMET SAPAN (TAPDK Daire Başkanı) 

YAŞAR TURAN GÜLÜMSER (TAPDK Uzman) 

VAKIF MERCİMEK (TAPDK Uzman) 
 
 
1.  GENEL ÖZELLİKLERİ 

Hasankeyf tütünü, ülkemizde yetişen diğer tütün çeşit-
lerine (Nicotiana Tabacum) nazaran farklı fiziksel ve 
kimyasal özelliklere sahip olup killi, taban arazide 
yetiştirilen bir sulu tarım ürünüdür. Nicotiana Rustica 
familyasındandır. Yurdumuzda Gaziantep bölgesinde 
yerleşik kooperatif ve özel şirketler vasıtasıyla söz-
leşmeli olarak ürettirilmektedir. “Karadeli” ve “Deli 
tütün” olarak da adlandırılmaktadır. Tohumunun İran 
İsfahan’dan geldiği rivayet edilmektedir. 

Nikotin değeri diğer tütün tiplerine nazaran çok yük-
sek olup yaklaşık %5 civarındadır. İçim niteliği sert, 
hafif acı ve kokulu karakterindedir.  

Bitkinin boyu yaklaşık 60-100 cm dir. Bir bitkiden 8-
12 yaprak elde edilmekte olup dönümdeki yaprak ve-
rimi 200 kg civarındadır. Fiziksel yapıları incelendiğin-
de tepe kırma işleminden sonra yaprağın uzunluğu 
yaklaşık üst ellerde 25-30 cm, alt ellerde 12-15 cm, eni 
ise üst ellerde 15-20 cm, alt ellerde ise 7-10 cm civa-
rında olduğundan büyük boyutlu olarak değerlendiril-
mektedir. Yaprak ayasını bitkinin gövdesine birleştiren 
kısım petiol tipdedir (Saplı). Fermantasyonu tamam-
landığında renkleri açık kahverengi ile maun arasında 
olup ideal rengi açık kahverengi ve onun kırmızımsı 
nüanslarıdır. Yaprak dokusu kalın, sağlamlık derecesi 
kuvvetlice, esneklik derecesi ise az esnektir.  

Hasankeyf tütünleri iç piyasada tüketilmeyip tamamı 
Mısır’a ihraç edilmektedir. Mısır’da genel olarak şe-
ker kamışı melasıyla soslandırılmakta ve İtalya’nın Po 
Ovasında üretilen tütünler ile Malavi menşeli Dark 
Air-Cured tütünlerin paçal yapılması sonucu nargile 
olarak tüketilmektedir. Az bir oranda çiğneme tütünü 
ve enfiye olarak da tüketilmektedir. 

2. ÜRETİM AŞAMASI 

2.1. Fidelik, Tarla Dönemi 

Bir dönüm araziye ortalama 600 gr ile 750 gr arasında 
tohum ekimi yapılır. Tütün tohumları çok küçük oldu-
ğundan nemi giderilmiş kuru toprağa karıştırılarak 
ekilmektedir. Fidelik evresi Mart ayında başlamakta 
olup Nisan ayı sonlarına kadar devam etmektedir ve 
fideler genellikle Mayıs ortalarından Haziran sonları-
na kadar olan sürede tarlaya şaşırtılmaktadır. Vejetas-
yon döneminde 28-38 ºC sıcaklıktan ve geceleri serin 
olan yayla havalarından hoşlanır. Fidelik kullanmayan 
üreticiler ise tarlaya tohum atma işlemini Mart ve 
Nisan aylarında gerçekleştirmektedir.   

Fide dikimleri Mayıs ayının 20’sinden sonra başlaya-
rak Haziran ayının sonlarına kadar devam eder. Fide-
ler dikildikten sonra yaklaşık bir hafta veya on gün 
içinde bir “can suyu” verilir. Can suyu verdikten sonra 
toprağın şekline göre üç veya dört gün içinde fideleri 
yerinden oynatmayacak şekilde “birinci çapa” yapılır. 
Eğer çapa iyi yapılamamışsa bir hafta sonra tekrar 
çapalanır. Birinci can suyundan ortalama 18 veya 21 
gün sonra tekrar sulaması yapılır ve arkasından tekrar 
çapalanır.  

 

Bu müddet zarfında yapraklar gelişir ve boyları 15-20 
cm olur. Aradan 15 gün geçince tekrar sulama ve güb-
relemesi yapılır, sonrasında da fideler biraz daha bü-
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yüyerek gelişmeye başlar. Bu arada gelişme nedeniyle 
yaprakların arasından mahalli tabirle “fıdık” denilen 
sürgünler çıkar. Bu sürgünler, elle, yaprak aralarına 
girilerek bir bir temizlenir, buna “fıdık kırma” denilir. 
Eğer bu fıdıklar temizlenmezse tütünün gelişimi yavaş 
olur, temizleme sonrasında bitki topraktan aldığı gücü 
yapraklarına verir. Fıdık kırmanın yapıldığı gün veya 
48 saat içerisinde sulama yapılması gereklidir. Bu 
işlemler yapıldıkça tütünler biraz daha büyüyecek ve 
bu arada sarı sarı çiçekler açacaktır. Bu çiçek başı 
oluştuğunda, sakla (bedenle) yaprak arasında tekrar 
oluşan sürgünler (fıdıklar), sak üzerinde 8-12 yaprak 
bırakılarak  “tepe kırma” ameliyesi ile birlikte temiz-
lenir. Tepe kırımından hemen sonra tekrar sulama 
yapılmalıdır. Tepe kırıldıktan yaklaşık 7-10 gün sonra 
dip kısmından tekrar çıkacak sürgünler (filizler), fıdık 
kırmada olduğu gibi gövdedeki yaprakları zedeleme-
den temizlenir ve tekrar sulama yapılır. Sulamaya tepe 
kırımından sonrada devam edilmekte olup kırıma 
kadar yaklaşık 8-10 kez sulama yapılmaktadır. 

Tepe kırma, sak (beden) üzerinde bırakılan yaprakla-
rın daha güçlü olmasını ve kalınlaşarak ağır gelmesini, 
aynı zamanda da olgunlaşmasını sağlayacaktır. Tepesi 
kırılmayan tütünler “tohumluk” olarak bırakılır. Sarı 
baş gösteren tohum kozalarının kahverengi renk, ko-
zalarının içindeki tohumların ise kara renk almasıyla 
olgunlaştığı anlaşılır. Tohumlar bıçakla kesilip güneşli 
havada temiz bir yerde kurutulduktan sonra, bir kısa 
kürek sapı veya bir balta sapı büyüklüğünde ağaç 
parçası ile dövülür. İçindeki kuru yaprak ve koza par-
çaları elekten geçirilerek ayrılır ve hafif rüzgarda sav-
rularak tohumluk elde edilir. 

Tütün yapraklarının olgunlaşması, tepe kırıldıktan 
yaklaşık bir ay kadar sonra uç yapraklardan ortadaki 
yaprakların kalınlaşıp aşağıya doğru ters dönüp sark-
ması ve halka şeklindeki sarı rengin ortaya çıkmasıyla 
anlaşılır. Hasankeyf tütününde dip sıyırma yapılmaz, 
yaprak aralarındaki fıdıklar kırılır. Bir veya iki adet 
olan dip yapraklar bitki üzerinde sararır, kurur ve 
kendiliğinden dökülür. 

2.2 Kırım, Kurutma Dönemi 

Hasankeyf tütünlerinin oriental tütün tiplerinde ki gibi 
el el kırım yapılmamaktadır. Fidelikte yetiştirilerek 
tarlaya şaşırtılan tütünlerin kırımları 90-100 günlük 
vejetasyon döneminin ardından Ağustos ayı sonu ile 

Eylül ayı sonu arasında yapılmaktadır. Direkt tarlada 
yetiştirilen tütünlerin hasadı genellikle Ağustos ayı 
başında başlamaktadır. 

a. Kırım, gövdesi (sak) ile yapılmakta ve tütün sakla-
rı, olgunlaşma devresi tamamlandığında, bıçkılı 
budama bıçakları ile tepesinden hafif yana yatırıla-
rak toprağın 1 cm üzerinden kesilir ve olduğu yere 
bırakılır. Yarım saat sonra dip kısmında kurumuş 
gereksiz dip yaprak ve önceden kalmış fıdıklar var-
sa temizlenir.  

b. Tütünler boylarına göre iki yada üçe bölünerek 
olduğu yerde küme küme yapılır ve böylelikle de-
met yapmaya hazır hale getirilmiş olur. Bir demet 
4-5 yapraktan oluşmaktadır. Demet yapmak için 
boyları yaklaşık 220 cm ile 240 cm arasında deği-
şen ipler kesilerek hazırlanır. Demetlerde kullanı-
lan ipler kesildikten sonra her iki ucuna tütün diz-
me, yani “tütün saplama kıyıkları” geçirilir.  

c. Tütünler teker teker baş tarafından 4 cm aşağıdan 
ipliklere dizilir. İplik dolduğunda kıyık çıkarılarak 
son tütün bedenine bir düğüm yapılır ve “demet 
yapma” işi son bulmuş olur, 

d. Kırımın ardından doğrudan kurutulmaya geçilme-
yip tütünler, yaklaşık 2,5-3 saat arası soldurma iş-
lemine tabi tutulmaktadır, 

e. Kurutma iplere dizilen tütünlerin toprağa serilmesi 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hava sıcaklığına 
bağlı olarak üç-beş gün bir tarafı, üç-beş gün diğer 
tarafı kurumaya bırakılmakta bilahare yaprağı aşa-
ğıya beden kısmı yukarıya gelecek şekilde 
“dikecik”, “devecik” tabir edilen vaziyette tutula-
rak gövdesinin kurutulması da sağlanmaktadır.  

f. Kurutmanın ardından tütünler, sergi yerinde 
dikecik halinde iken akşamdan demetlerin üzerine 
bol miktarda su serpilerek iyice tavlanır ve güneş 
doğmadan önce fermantasyon yapılacak depolara 
götürülür.  

2.3 Hasankeyf Tütününün Fermantasyon Dönemi 

Tütünlerin fermantasyon geçireceği yerlerin iyi seçil-
mesi önem taşımaktadır. Bu yerlerin mümkünse yer 
seviyesinin altında, rutubetli ve havasız olması,  böyle 
yerler bulunamıyorsa depolardaki bütün pencere ve 
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kapıların tamamen kapatılması fermantasyonun ideal 
sonuçlanması için önemlidir. 

Depolara getirilen tütünlerin azlığına veya çokluğuna 
göre küçük ve büyük “kürsü”ler yapılır. Kürsülerde, 
sakların (gövde) ince ve kalın olmasına göre demet 
sayısı 250 veya 500 arasında değişebilir. Kürsülerin 
demet sayısı az olursa tütünlerin ısınması ve “pişme-
si” (fermantasyon), esas rengini ve tavını alması ve 
sonuçta arzu edilen randımanı vermesi zorlaşabilir. 

Fermantasyon için kürsü yapılan demetler, 7-10 gün 
bekletildikten sonra kürsü yerinden sökülür. Yerin 
şekline göre demetler ayrı ayrı ya da üçer beşer sayıda 
üst üste konularak en az 2 saat arayla havalandırılır. 
Havalandırmada sıcaklığın kaybolduğu anlaşılınca 
tekrar kürsü yapımına başlanır.  

 

Kürsü yapımında demetler yaprak kısmı içe, beden 
kısmı dışa gelecek şekilde konur. Tütünler gelişi güzel 
basılırsa kürsü olmaz ve dolayısıyla fermantasyon 
işlemi geçekleşmez. Tekrar kürsü yapımında bir ön-
ceki havalandırmada kürsünün dış kısmından çıkan 
demetler içe, iç kısmından çıkan demetler ise dış kıs-
ma ve getirilir. Böylece 15-18 gün sonra tekrar aynı 
şekilde havalandırma ve soğutma işlemi yapılır ve 
yukarıda tarif edildiği şekilde tekrar kürsü oluşturulur. 
Depo şekil ve şartlarına göre 19-20 gün sonra kürsü 
tekrar sökülerek havalandırma işlemine başlanır ve 
aynı şekilde pişmemiş ve ham kalanlar varsa iç kısma 
getirilerek yeniden kürsü yapılır. 

Fermantasyon işlemi kürsünün üç defa havalandırıl-
ması ile tamamlanmış olur. Fermantasyon dönemi 
yaklaşık 50-60 gün sürer ve bu dönemde tütünün baş-

langıçta rengi yeşil ve bunun sarımsı tonlarındayken 
kahverengi yani kestane rengine dönüşür. Burada en 
çok dikkat edilen husus tütün renginin siyaha dönüş-
memesidir. Aynı zamanda fermantasyon dönemi so-
nunda yapraklar büzüşerek boyutu küçülür. 

3. ALIMI   

Alım işlemleri şu an itibarıyla Tütün Ticaret Yetki 
Belgesi’ne sahip “Kepkep Akaryakıt Zirai Ürünler 
Nakliyat Tütün Sanayi Ticaret Limited Şirketi”, “S.S. 
Bayramlı Tütün Tarım Satış Kooperatifi” ve “EKO 
Tütün ve Tütün Mamulleri İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi” isimli üç alıcı tarafından ger-
çekleştirilmektedir.  

Kurutma işleminin ardından Hasankeyf tütünlerinin 
alımı bu firmalarca Kasım ayının sonlarında başlayıp 
Aralık ayı içerisinde tamamlanmaktadır. Alım sakla 
yapılmakta olup saka da ücret ödenmektedir. 

Tütün demetleri öncelikli olarak yığınlar haline getiri-
lip tartılır ve kilosu karşılığı teslim alınır. Ekiciye 
teslim ettiğine dair makbuzunu verilir, tütünler firma 
zimmetine alınmış olur böylelikle de alım işleri so-
nuçlandırılmış olur. 

Yaprak bütünlüğü (tam veya yırtıklı), yaprak dokusu 
(kalınlık veya incelik, sağlamlık veya zayıflık) ve 
özellikle demet içerisindeki yaprak sayısı değerlen-
dirmede öne çıkan kriterlerdir.  

4. İŞLENMESİ 

Hasankeyf tütünlerinin işlenmesi genellikle Aralık - 
Ocak aylarında yapılmaktadır. Hasankeyf tütün üreti-
ciliği küçük çaplı, kendine has özellikleri olan ve ma-
hallî bir yerde üretimi devam eden bir tarımsal faali-
yettir. Bu nedenle birçok özelliği gibi Hasankeyf tü-
tünlerinin işlenmesi de oriental tütünlere benzeme-
mektedir. Üretildiği günden itibaren bu tütünlerin 
işlenmesi, işleme tesislerinde yapılmamaktadır. İşle-
menin yapılış şekli ve özellikleri dikkate alındığında 
da bir işleme tesisine gerek olmadığı görülmektedir. 
İşlemenin sadece presten ibaret olması sebebiyle de 
ambarlarda aşağıda bahsedilen şekilde yapılmaya 
devam etmektedir. 

Sakıyla birlikte işlemeye alınan tütünler oldukça ağır 
bir tava maruz bırakılmakta ve fermantasyon sonrası 
sarı ile açık sarı renkte olan tütünler, kestane kahve-
rengisine dönüşmektedir. Tarladan sakla hasat edile-
rek firma veya kooperatiflere teslim edilen Bu tütünle-
rin işlenmesinde, bir tasnife tabi tutulmayan yaprakla-
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rın sadece tütün sakından ayrılması işlemi yapılmak-
tadır. Senenin özelliğine göre değişmekle beraber 
saktan (çöpten) ayırma sonrası yaklaşık %50-60 ora-
nında yaprak, %40-50 oranında sak elde edilmektedir. 
Saklar bilahare değerlendirilmeyip imha edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanaviçelerle ambalajlanıp prese edilen tongalar bazı 
alıcıların talebine göre 40 yada 50 kg olarak basılmak-
ta olup denk ölçüleri 30*45*70 cm ebatındadır. Pres-
leme sonrası denklerin bakımları, üçerli kılıcına alına-
rak alaboraları yapılmaktadır. Tütünlerin tavı istenen 
seviyeye geldikten sonra denkler beşerli plakaya alınır 
ve ihraç olancaya kadar depoda muhafaza edilir. 

Yaprak dokusunun kalın olması nedeniyle Hasankeyf 
tütünlerinin diğer tütün tiplerine nazaran higrosko-
pisite kabiliyetleri yüksektir ve bu tütünler kısa za-
manda yüksek oranda tav alabilmekte ve bu tavı kısa 
zamanda kolayca kaybetmektedirler. Bu tütünlerin, 
diğer bir özelliği de işleme tavının çok yüksek olma-
sıdır. 
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22/10/2012 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Başbakan 
Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yapılan 
açıklama ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumu’nun (TAPDK) kapatılması gündeme gelmiştir.  
Basından alınan gayrı resmi bilgilere göre TAPDK’ 
nın görevlerinin üç ayrı Bakanlık arasında paylaştırı-
lacağı ve Tütün tarımı, tütün ve alkol üretimi ve tica-
reti ile ilgili görev ve yetkilerin Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı'na,  bandrol ve vergi gibi Kurumun 
gelir getirici işlerinin Maliye Bakanlığı'na, tütün ve 
alkol kontrolü ile ilgili görev ve yetkilerin ise Sağlık 
Bakanlığı'na devredileceği ifade edilmektedir.  

Bilindiği üzere TAPDK, 09/01/2002 tarih ve 24635 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
4733 sayılı yasayla kurulmuş ve 10 daire başkanlığın-
dan oluşmaktadır. Tütün Piyasasında; tütün üretimi, 
alım ve satımı, üretici-alıcı anlaşmazlıklarının çözü-
mü, tütün dış ticareti, tütün üreticilerinin örgütlenme-
si, sahte ve kaçak tütün mamulleri ekspertizi konula-
rında faaliyette bulunulmaktadır. Tütün Mamulleri 
Piyasasında ise fabrika kurma İzinleri, proje değişikli-
ği izinleri,  üretim izni ve üretim izni güncellemeleri,  
ürün satış izin belgeleri, bandrol, dış ticaret ve ürün 
standartları konularında çalışmalarda bulunulmakta-
dır. Alkol ve Alkollü İçkiler Piyasasında da  alkollü 
içki üretimi,  fiyatlandırması,  piyasaya sunumu, band-
rol uygulaması, dağıtımı, dış ticareti, alkol ve alkollü 
içkiler piyasasının denetimi gerçekleştirilmektedir. 
Bunların yanı sıra sektörel anlamda  tütün mamulü ve 
alkollü içeceklerin satışına yönelik belge verilmesi, 
tüketicilerin korunması maksadıyla rekabet hukukuna 
yönelik çalışmalarda bulunulması ve bahse konu piya-
salarda faaliyet gösteren firmalara ilişkin inceleme ve 

denetimlerinin yapılması  ile tütün, tütün mamulleri ve 
alkollü içkiler piyasalarına ilişkin Avrupa Birliği dü-
zenlemelerinin ulusal düzenlemelere aktarılması ve 
uygulanmasına yönelik konularında faaliyetlerde bu-
lunulmaktadır. 

Tütün ve alkol sektöründeki faaliyetler konusunda 
yeniden yapılanmanın söz konusu olduğu bu dönemde 
yukarıda tanımlanan faaliyetleri gerçekleştiren 
TAPDK’nın kapatılması durumunda tütünün gıda 
maddesi olmamasına karşın üretimi ve tüketimi büyük 
kitleleri ilgilendiren, ekonomik niteliği fazla olan bir 
sanayi bitkisi olması ve özellikle alkollü içkilerin in-
san sağlığı ile doğrudan ilişkisi büyük önem taşımak-
tadır. Bunun yanı sıra geniş üretici kitlelerince yur-
dumuzun birçok bölgesinde tütün üretiminin yapılıyor 
olması ve bu üretimin %85’inin yurt içinde bulunan 
fabrikalarda işlenerek yaprak tütün olarak  ihraç edil-
mesi, tütün mamulleri sektörümüzün ise vergi gelirle-
rimiz ve ihracatımız bakımından  ekonomimiz içeri-
sinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ayrıca ekono-
mik getirisi ve yüksek vergileri nedeniyle farklı piyasa 
riskleri içeren bir ürün olarak değerlendirilmesi, üre-
timinin ve ticaretinin pek çok ülkede ayrı bir kamu 
otoritesi eliyle ve özel yasalarla düzenlenmesi ve pi-
yasaya kaçak, sahte ve kayıt dışı ürün sunulma olası-
lığının yüksek olmasından dolayı bu yapının Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde ayrı 
bir genel müdürlük düzeyinde yapılandırılması ülke 
ekonomisi ve sektör  açısından işleyişin kolaylaşma-
sında daha doğru olacaktır. 

Bu durumda geçiş dönemi sorunsuz atlatılacak ve 
piyasa  başıboş kalmayacak ve halk sağlığı politika ve 
uygulamaları olumsuz etkilenmeyecektir.  

Sahte/kaçak ürün satışının artmasının önüne geçilmesi 
suretiyle kamu sağlığına ve tüketicinin piyasadan 
güvenli ürün sağlayabilmesinde daha etkin olunacak-
tır. 

Bu konuda özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu çalış-
malarında gereken desteği göstereceğinize inanıyor, 
saygılar sunuyoruz. 

 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ                        
YÖNETİM KURULU 
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19/12/2012 tarihinde hükümet tasarısı olarak 
TBMM’ne sevk edilen ve 28/12/2012 tarihinde ko-
misyonunuza havale edilen “Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı “ nda, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) kapatılması ve 
görev ile yetkilerinin Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na 
devri hedeflenmektedir.  

Bilindiği üzere TAPDK, 09/01/2002 tarih ve 24635 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
4733 sayılı yasayla kurulmuş ve 10 daire başkanlığın-
dan oluşmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığının 2013 Yılı Bütçe Sunuşunda da ifade edildiği 
gibi, “Devlet ve toplum açısından taşıdıkları önem 
dolayısıyla, Kurumun düzenleme alanındaki tütün ve 
alkol piyasaları, ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek 
çok ülkesinde de bir kamu otoritesi tarafından özel 
olarak izlenmekte ve denetlenmektedir.” Sektörün 
büyüklüğünü ifade edersek; 

 Tütün; 6 farklı bölgede, 26 ilde, 117 ilçede ve 
2.301 köy ve mahallede ortalama 70.000 üretici ile 
üretimi yapılan, sektörde yaklaşık 7.000 çalışanı 
olan ve üretiminin %85 i 46 ülkeye yaklaşık 400 
milyon ABD Doları ihracata konu olan bir endüst-
riyel tarım ürünüdür. 

 Tütün mamulleri sektörü; 7 sigara, 6 nargilelik 
tütün mamulü, 2 pipoluk tütün mamulü, 1 puro ve 
sigarillo, 6 sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretici-
si firma faaliyetinin olduğu, yaklaşık 112,1 milyar 
adet sigara üretimi,  25 milyar TL perakende satış 
hasılatı, 300 milyon ABD Doları sigara ihracatı-
nın gerçekleştiği bir sektördür. 

 Alkollü içki sektörü; ortalama 150 yerli üretici ve 
130 ithalatçı firma olmak üzere toplam 280 firma-
dan oluşan, ithalat ve üretimden 1.1 milyar litre 
piyasaya arzı olan, 100 milyon litre ihracatı olan 
bir sektördür.  

 Etil alkol ve metanol sektöründe, 9 üretici ve 75 
ithalatçı firma Kuruma kayıtlı olarak faaliyet gös-
termekte olup, etil alkolde 130 milyon litre, 
metanolde ise 650 milyon litre iç piyasaya arz ve 
ihracat hacmi bulunmaktadır.  

  Sektörde perakende ve toptan lisanslı satıcı sayısı 
200.000 adet olup tütün mamulleri ve alkollü içki-
lerin tüketiciye arz zincirinden hazineye aktarılan 
gelir2012 yılı itibarıyla yaklaşık 40 milyon TL’dir 

Tütün ve alkol piyasası; yarattığı yüksek katma değer 
dolayısıyla tarımdan enerjiye kadar uzanan geniş bir 
yelpazede toplumun birçok kesimini doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilemekle birlikte, tabi oldukları yük-
sek oranlı vergi getirisi nedeniyle de bütçe gelirlerinde 
önemli bir yer tutmaktadır. 2011 yılı rakamları dikka-
te alındığında, Özel Tüketim Vergisi içinde payı pet-
rol ve doğalgaz ürünlerinden (%52,30) sonra 15,9 
Milyar TL ile ikinci sırada (%30,70) yer almaktadır.  
Bu durum sektörde yer alan ürünlerin üretimden piya-
saya arzına kadar öncelikle yasadışı ticaret açısından 
dikkatle takip edilmesi gerekliliğini ön plana çıkar-
maktadır. 

Tütün ve alkollü içki sektörünün büyüklüğü, üretilen 
mamullerin vergisel boyutu, yasadışı ticaret boyutu, 
güvenli ürünlerin piyasada bulunması ve kamu yararı 
açısından hassasiyeti göz önüne alındığında, Kurumun 
kapatılarak görevlerinin büyük çoğunluğunun Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bünyesinde yer 
alan Daire Başkanlığı düzeyinde bir hizmet birimince 
yürütülmesi idari ve teknik anlamda zorluklar çıkara-
caktır. Öngörülen yapılanma tütün ve alkol piyasası-
nın herhangi bir gıda veya içecekten farklı olmadığı 
mantığı üzerine inşa edilmeye çalışılmaktadır. Söz 
konusu sektörün mali ve sosyal açıdan özel bir alan 
olduğu için özel düzenleme gerektirmektedir. Bu bağ-
lamda, sektörde yürütülen iş ve işlemlerin bahse konu 
Bakanlık çatısı altında ayrı bir yapıda titizlikle yürü-
tülmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu durumda geçiş 
dönemi sorunsuz atlatılacak ve piyasa  başıboş kalma-
yacak ve halk sağlığı politika ve uygulamaları olum-
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suz etkilenmeyecektir. Ayrıca sahte/kaçak ürün satışı-
nın artmasının önüne geçilmesi suretiyle kamu sağlı-
ğına ve tüketicinin piyasadan güvenli ürün sağlaya-
bilmesinde daha etkin olunacaktır. 

Et ve Balık Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisinin 
piyasaları düzenleyecek bir kuruma dönüştürülmesi-
nin planlandığı bir süreçte TAPDK’nın tamamen ka-
patılarak ayrı bir genel müdürlük yapısı dahi düşü-
nülmeden görevlerinin büyük çoğunluğunun daire 
başkanlığı düzeyinde yürütülecek olması öngörüleme-
yecek bir takım sorunları beraberinde getireceği kaçı-
nılmaz olacaktır.  

Bununla birlikte; Başbakan Yardımcısı Sayın, Ali 
BABACAN’ın 22/10/2012 tarihli TAPDK’nın kapatı-
lacağını açıkladığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonra-
sındaki konuşmasında, personelin mağdur edilmeye-
ceği yönündeki ifadelerinden hareketle, Kurumun 
İzmir İrtibat Bürosunda uzman kadrosunda çalışan 
personelin İzmir’de göreve devam etmelerinin sağla-
nabilmesine yönelik Merkez Teşkilatı olarak ihdas 
edilen Tarım, Tütün ve Alkol Uzmanı 1.Derece 10 
kadronun Taşra Teşkilatına aktarılması ile bahse konu 
kurum çalışanlarının mağduriyetinin önlenmesinin 
yanısıra sektörel işleyişin önünü kapatmayacaktır. 

İlgili konularda gereken desteği göstereceğinize ina-
nıyor, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu çalış-
malarınızda başarılar diliyor ve saygılar sunuyoruz. 

                    
 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ                        
YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

YENİDEN 

bir sabah yeniden uyanmışım 
gökyüzü mavi mi mavi  
kalbim ilk çarpıntısında 
dünyayı yeniden kucaklamışım 
 

yeniden başlamış tohumda ağrı 
toprak cömert mi cömert 
tekmil bedenimde 
yeniden yaşamanın heyecanı 
 

gün doğmuş yeniden ışık içinde 
bulutlar dolu mu dolu 
su yürümüş dallara çiçeklere 
canlılar yeniden arzulu 
 

yeniden keşfedilmiş beş kıt’a 
yeniden barışmış insanlar 
aşkımız şarkımız yeniden 
yeniden günlük güneşlik dünya  

  

                                                        Adnan Raşit Günay 
9. Devre Tütün Eksperi 
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1. GİRİŞ 

Bitkiler, böcekler, bakteriler, mantarlar ve diğer orga-
nizmalar çevrenin doğal bir parçasıdır. Bazıları birçok 
yolla insanlara fayda sağlamakta bazıları ise zararlı 
olabilmektedir. Bu durumda zararlıyı kontrol altında 
tutmak gerekir. Bu zararlıları kontrol etmek için kul-
lanılan en yaygın metotlardan biri pestisit kullanımı-
dır. 

Pestisit, EPA (Environmental Protection Agency) 
tarafından herhangi bir zararlıyı uzaklaştırmak, azalt-
mak, baskılamak ya da bozmak için kullanılan bir 
madde ya da madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. 
Pestisit, kimyasal bir madde ya da virüs ve bakteri 
gibi biyolojik ajan olabilmektedir (EPA, 2006) (10). 
Pestisitler, sentetik olarak üretildiği gibi doğal kay-
naklardan da elde edilebilir. Günümüzde tarımsal 
arazilerden yüksek verim elde edebilmek için kimya-
sal savaş yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Ülke-
mizde 2002 yılı itibariyle kullanılan pestisit miktarı 
12.198.917 kg’dır (Delen ve ark., 2005) (16). Başta 
böcekler olmak üzere, hastalık etmenleri ve yabancı 
otlar ile mücadelede kimyasal bileşiklerden faydala-
nılmaktadır. Pestisitler, amacına uygun olarak dikkatli 
ve uygun dozlarda kullanıldıklarında oldukça yararlı-
dırlar. Fakat yanlış ve aşırı dozlarda kullanımı hem 
insan sağlığına zarar verebilir, hem de çevre kirliliğini 
arttırarak diğer canlıları olumsuz yönde etkileyebilir. 
Pestisitler genellikle tarımda yüksek miktarlarda ve 
yaygın olarak kullanılmakta ve genellikle çok zehirli 

olmaktadırlar. Bundan dolayı gerek üretim aşamasın-
da gerekse kullanımları sırasında pestisitler sağlık için 
son derece tehlikeli maddelerdir. Gelişmekte olan 
ülkelerde, pestisit zehirlenmesinden kaynaklanan 
ölümler enfeksiyon hastalıkları sebebiyle meydana 
gelen ölümlerden daha fazladır. Ayrıca, bu ülkelerde 
pestisitlerin kolaylıkla temin edilmesi, pestisid içerek 
intihar girişimini en popüler kendine zarar verme (in-
tihar) yöntemi haline getirmiştir (Eddleston ve ark., 
2002) (17). Ayrıca pestisidlerin lösemi (Brown ve 
ark., 1990; Blair ve Zahm, 1995) (22), mesane kanseri 
(Viel ve Chalier, 1995) (25), non-hodgkin’s lenfoma 
(Waddel ve ark., 2001; Chiu ve ark., 2004) (34), pank-
reas kanseri (Ji ve ark., 2001) (35) ve genetik hastalık-
lara yol açtığı rapor edilmiştir. Ayrıca Garcia ve ark. 
(1998) (4) tarafından, pestisidlere maruz kalan ana-
babaların çocuklarında doğuştan gelen bozukluk 
(teratojenik etki) riskinin arttığı bildirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, pestisitlerin insan sağlığına olan 
etkilerinin neler olduğunu, bu etkinin nasıl oluştuğu-
nu, bazı pestisitlerin zararlı etkilerini, sonuçlarını ve 
ne gibi önlemler alınacağını araştırmaktır. 

2. PESTİSİTLERİN İNSAN VÜCUDUNA                  
GİRİŞ YOLLARI  

İnsanlar, pestisit kullanılan ürünleri tükettikleri için, 
bu ilaçların zararlı etkilerine maruz kalmaktadır. Bit-
kisel üretim sırasında da bilerek veya bilmeyerek ilaç-
lar ile temas olmaktadır. Pestisitler insan vücuduna üç 
yoldan girer: 

• Ağız yolu ile 

• Deri yolu ile 

• Solunum yolu ile. 

İlacın ağız yoluyla alınması çoğunlukla kaza ile veya 
küçük çocukların erişebileceği yerlerde saklanması 
nedeniyle bunların başka madde sanılarak içilmeleri 
şeklinde olur. İlaçlar genellikle deri yoluyla veya ila-
cın buharının ya da ince zerrelerinin solunması şek-
linde vücuda girmektedirler. En tehlikeli devre, ilacın 
uygulama zamanıdır. Toz ilaçların solunum yoluyla 
alınma tehlikesi, sıvı ilaçlara göre daha fazladır. Buna 
karşılık sıvı ilaçların deri yoluyla zehirleme tehlikesi 
toz ilaçlara göre daha fazladır. 

Ayrıca pestisitler uygulandıklarında doğrudan veya 
dolaylı olarak bitkiye, toprağa ulaşmakta ve oradan 
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yağmur suları ile yıkanarak yeraltı sularına, akarsula-
ra, göl ve deniz sularına taşınmakta, buralardan da 
besin zinciri yoluyla insana ulaşmaktadır. Ekosistem-
de ürün kaybına neden olan zararlı, hastalık ve yaban-
cı otlara karşı yapılan ilaçlamalarda atılan ilacın     
% 0.015 - % 6,0’ı hedef alınan canlı üzerine ulaşmak-
ta ve yeterli etki alınmakta, geri kalan kısmı ise hedef 
olmayan organizmalara ve toprağa ya da doğal ekosis-
teme sürüklenmektedir. Bir kısmı da uygulama sonra-
sında buharlaşarak doğrudan atmosfere karışmakta ve 
tekrar yağmur suları ile toprağa düşmektedir. 
Pestisitler bu dolaşım sırasında bu yaşam alanlarında 
yaşayan canlılar üzerinde ve tabi insanlar üzerinde 
olumsuz etki göstermektedir (8).  

       

İşveren sigorta ücretlerinin artmasını istememekte, 
özellikle bozulabilir meyvelerde sigortasız işçi çalış-
tırma eğilimi yüksek olmakta, işçiler ise mevsimde 
maksimal gelir sağlamak istediklerinden zaman yitir-
mekten kaçınmaktadır. İşçiler eğer hekime gitmek 
isterler veya yakınmalarını dile getirirlerse işlerini 
yitirmekten çekinmektedirler. Acil servis ve hastaneye 
yatan vakalarla ilgili olarak ABD’de yapılan bir de-
ğerlendirmede 1984 yılında pestisit etkilenimi nede-
niyle hastaneye başvuranların insidansı yüz binde 1,35 
olarak hesaplanmıştır. Organofosfatlar ve karbamatlar 
tek başına veya kombine olarak vakaların % 33’ünü, 
rodentisitler % 19’unu, herbisitler % 8’ini, klorlu hid-
rokarbonlar ise % 7’sini oluşturmuştur. Aynı yıl içeri-
sindeki zehirlenme nedenli 545 ölüm bildiriminin 
20’si (% 3,7) pestisit kaynaklıdır; 15’i intihar, 3’ü 
kaza ve 2’si bilinmeyen olarak belirlenmiştir. Ölümle-
rin dokuzu tek başına veya bir arada olmak üzere 
organofosfatlara bağlıdır ve beş ölüm ise diquat ve 
paraquat herbisit nedenlidir. Mesleki nedenli ölümle-
rin büyük çoğunluğu ise toksisitesi çok yüksek olan 
paration ve methamidofosa bağlıdır. Pakistan’da 1975 
yılında sıtma nedenli malation uygulaması sırasında 
2000 pestisit zehirlenmesi bildirilmiş ve bunlardan 
beşi ölümle sonuçlanmıştır. Malation, izomalation 
izomerleri ile kontamine olmadığı sürece en güvenilir 
pestisistlerden birisidir ve saf olarak kullanılan du-
rumlarda herhangi bir ölüm bildirimi olmamıştır. DSÖ 
bu nedenle malathionun içerisindeki toksik 
kontaminantların belirli bir seviyenin altında bulun-
masını zorunlu kılmaktadır. İntihar nedenli pestisit 
ölümlerinin sayısı da giderek artmaktadır. Özellikle 
yoksul/gelişmekte olan ülkelerde bu oran çok fazladır. 
Filipinler’de pestisit ölümlerinde intihar oranı %60, 
Sri Lanka’da %73, Trinidad Tobago’da ise %90 ola-
rak bulunmuştur. Sri Lanka’da ölümlerin çoğunluğu 
paraquat insektisitine bağlıdır. Paraquat Japonya’da 
yıllık 1300 civarında ölümden sorumludur. Paraquat 
nedenli ölümlerin önüne geçebilmek için yutmayı 
oldukça güçleştiren jelatin biçim verilmiş, kusturucu 
özellik ve kötü koku eklenmiştir (29). 

3. PESTİSİTLERİN GENEL SAĞLIK             
ÜZERİNE ETKİLERİ 

3.1. Pestisitlerin Akut Etkileri 

3.1.1. Zehirlenme ve Ölüm 

Pestisitlerin akut etkileri irritasyondan dermatite ve 
sistemik emilimin gerçekleştiği durumlarda ölüme 
kadar değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) hesaplarına göre istenilmeden meydana gelen 
akut zehirlenmeler her yıl dünyada 3,5 – 5 milyon 
olguya neden olmakta ve bunlardan üç milyonu ileri 
derecede şiddetli olmakta, yirmi bini de ölümle sonuç-
lanmaktadır. Bilinçli olarak meydana gelen zehirlen-
meler ise iki milyon civarındadır ve bunun iki yüz 
bininin ölümle sonuçlandığı tahmin edilmektedir. 
Bunların yanı sıra milyonlarca kronik etki söz konu-
sudur (29). Pestisit nedenli hastalıkların yetersiz bildi-
rimi veya bildirilmemesinin nedenleri şöyle sıralana-
bilmektedir: 

1. Belirtiler nonspesifiktir; gastroenterit, soğuk al-
gınlığı, nezle vb. hastalıklarla karıştırılabilmekte-
dir. 

2. İşçiler söz konusu semptomların pestisit etkileni-
mine bağlı olarak meydana gelebileceğini bilme-
mektedir. 

3. Hekimler pestisit zehirlenmesinin erken belirtile-
rini bilmemektedir ve hemen hemen hiç mesleki 
öykü almamaktadır. 

4. Gerek işveren ve gerekse işçilerde söz konusu 
durumları bildirmeme eğilimi bulunmaktadır. 

3.1.2. Derideki Akut Etkileri 

Tarımsal kesimde çalışmakta olan işçiler diğer endüst-
riyel sektörlerde çalışanlara göre dört kez daha fazla 
risk altındadırlar. Pestisit nedenli etkilenim sonuçları-
nın çoğu irritsayon ve temas dermatitidir. Propargite, 
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kükürt, glyphosate, captan, methyl bromür, kreozot, 
triadimefon, cryolite etkilenimleri ABD’de tarım işçi-
lerinde kontakt dermatite neden olan başlıca etkenler-
dir. Özellikle organik solventler ve petrol distilasyon 
ürünleri başta olmak üzere inert bileşenler de dermatit 
meydana gelmesini kolaylaştıran maddeler olabilir. 
Pestisitler duyarlılığı arttırarak alerjik temas dermatiti 
meydana getiren etkenler olabilir. Bazı işçiler çok az 
miktardaki pestisiti bile tolere edememeleri nedeniyle 
bütünüyle çalışamaz hale gelebilmektedir. Güneş ışığı 
pestisitlerle meydana gelen dermatiti şiddetlendirmek-
te ve meydana gelen durumunun devam etmesine yol 
açmaktadır. Alerjik temas dermatitine neden olduğu 
bilinen pestisitler; alaklor,benomil botran, captan, 
captafol, folpet, dazomet, anilazine, maneb, mancozeb, 
zineb, thiram, naled, pentaklornitrobenzen (PNCB), 
propaklor, piretrum, pirethroiddir. Alerjik dermatitin 
pestisitten mi yoksa farklı bir üründen mi olduğunun 
belirlenebilmesi çok güçtür. Tanının doğrulanabilmesi 
için alerjik yama testi gerekmektedir (29). 

 

Resim 1. Pestisitlerin Alerjik Etkisi 

3.1.3. Diğer Akut Etkileri 

Solunum ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar 
pestisit etkilenimine daha duyarlıdırlar. Astımı veya 
şiddetli alerjisi olanlar da daha yüksek tepki düzeyine 
sahiptir. 

3.2. Pestisitlerin Kronik Etkileri 

Pestisit etkileniminde kişilerde görülen kronik etkile-
nim sonuçları: 

1. Kanser 

2. Doğum defektleri 

3. Nörotoksisite, nörodavranışsal bozukluklar ve 
nörofiizyolojik değişiklikler 

4. Üreme ve fertilite üzerindeki istenilmeyen etkiler 
olarak sıralanabilir. 

Kronik etkiler daha önceden meydana gelen herhangi 
bir sağlık etkisi söz konusu olmaksızın meydana gele-
bilir. Bir çok pestisit işçisi inert bileşenler de dahil 
olmak üzere hayat boyu sürekli düşük doz pestisit 
etkilenimi altında olabilir. 

3.2.1. Kanser 

Sanayideki gelişmelere uygun şekilde çevremizde 
bilinen kanserojenlere her gün bir yenisi daha ekleni-
yor ve sayıları giderek artıyor. Konuyla ilgili çalışma-
lar mesleki ve çevresel olarak pestisit etkileniminde 
kalan kişilerde kanser riskinde artış olduğunu göster-
mektedir. Non Hodgkin lenfoma, lösemi, multiple 
myeloma, karaciğer kanseri, testis kanseri, beyin kan-
seri, akciğer kanseri riskinde istatistiksel olarak önem-
li risk artımının söz konusu olduğu belirlenmiştir. Bu 
risk artışı ABD’de çalışan tarım işçileri, böcek kontrol 
operatörleri, pestisit imalat işçileri arasındadır. Yeni 
Zelanda’da ve İsveç’te Non Hodgkin lenfoma, Avust-
ralya, Finlandiya ve Yeni Zelanda’da multiple 
myeloma, İngiltere, Galler ve İsveç’te testis kanseri, 
İsveç’te karaciğer kanseri, İtalya’da beyin kanseri, 
Batı Almanya’da ise akciğer kanseri artımıyla ilgili 
değerler bulunmaktadır (29, 15). Bazı organoklorlu 
pestisitler östrojen agonisti veya antagonisti özellikle-
re sahip olduklarından bu pestisitlerin kadınlarda me-
me kanseri gelişimi ile olan ilişkisi üzerinde yoğun 
olarak çalışılmış ancak bu tür bir ilişkiyi ortaya koya-
cak kesin sonuçlara ulaşılamamıştır (7, 33, 14). Nor-
veç’te gerçekleştirilen bir vaka kontrol çalışmasında 
25.431 kadına ait serum örneğinde organoklorlu 
pestisitler analiz edilerek serum düzeyi ile meme kan-
seri arasındaki ilişki araştırılmış ancak istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (18). 
Organofosfatlı pestisitlerin asetilkolinesterazı inhibe 
ederek meme dokusunun terminal uçlarında 
proliferasyon artışına neden olduğu ve uzun dönemde 
kanser geliştiği ileri sürülmektedir (26). 

3.2.2. Pestisit Nedenli Gecikmiş Nöropati 

Bazı organofosfatlı pestisitler uzun ve geniş çaplı 
lifleri tutan gecikmiş nöropatiye neden olabilmektedir. 
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Demiyelinizasyona bağlı kas zayıflığı gelişebilir. Alt 
ekstremitler üst ekstremitelere göre daha şiddetli ola-
rak etkilenmekte ve alt ekstremite felci şeklinde bir 
tablo gelişebilmektedir. Başlangıç genellikle akut 
etkilenimden 2-4 hafta sonra olmaktadır (29). İhracat 
amacıyla leptofos üretimi yapılan bir pestisit fabrika-
sında çalışan işçide pestisit nedenli gecikmiş nöropati 
saptanmıştır. İki işçiye multiple skleroz, ikisine psiki-
yatrik bozukluk ve üçüne ensefalit tanısı konulmuştur. 
NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health) nöropatinin işle ilişkili olduğu kanısına 
varmıştır. 

3.2.3. Doğum Defektleri 

ABD de doğum infant mortalite ve morbidite nedenle-
ri arasındaki doğum defektleri %3-7 dir. Tarım işçile-
rinin çocuklarında ekstremite eksikliği defektlerinin 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Daha ileri çalışmalar 
tarımsal kırsal kesim bölgelerinde yaşamanın 
ekstremite defektlerinin görülmesini arttırdığı sonucu-
na varılmıştır. Özellikle pestisitlerle birinci trimestrde 
mesleki olarak karşılaşma durumunun sorununun bü-
yümesine neden olduğu belirtilmektedir. Metasytox 
ile sulanan bir sebze bahçesinde çalışan bir kadında 
kromozomal olarak normal ancak multiple şiddetli 
defektleri olan bir çocuk doğdu ve iki hafta yaşadığı 
bildirilmiştir. Bunun nedeni pestisitin embriyotoks-
isitesi veya fetotoksisitesi nedeniyle olabilir. Bağda 
çalışanlarda yapılan bir Hindistan çalışmasında 
spontan düşük, düşük ve sterilite oranında yükselme 
bulunmuştur (28). 

3.3. Pestisitlerin Endokrin Sistem Üzerine Etkileri 

Endokrin etki çok çeşitli olabilmekle birlikte daha çok 
östrojenik etkili pestisitler üzerinde durulmakta ve 
östrojenik etkiye sahip pestisitlere östrojen olmadığı 
halde östrojeni taklit eden (yalancı östrojen) anlamın-
da ksenoöstrojenler adı verilmektedir (36). Pestisitle 
ilgili işlerde çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda 
tiroit stimüle eden hormon, testosteron ve prolaktin 
düzeylerinde değişiklikler meydana geldiği gösteril-
miştir (27). Kadınlarda gerçekleştirilen araştırmalar 
endokrin etkiye sahip pestisitlerin hormon düzeyleri-
ne, menstrual siklusa, üreme yeteneğine etki ettiğini 
ve spontan abortus ve endometriozis gelişimine neden 
olabildiğini göstermiştir (12). DDT ve alaklor gibi 
bazı pestisitlerin östrojen reseptörü pozitif olan kanser 

hücrelerinde apoptozisi baskıladığı ve bu şekilde kan-
ser gelişimini hızlandırdığı ortaya konmuştur (11). 

 

Resim 2. Endometrium Kanseri 

3.4. Çeşitli Organ ve Dokularda Birikme 

İlaçla üzün süre temas eden kullanıcıların dokularında 
sentetik özellik taşıyan ilaçlar birikmekte ve belli bir 
doza ulaştığında kronik etki ortaya çıkmaktadır. 
Organoklorlu pestisitlerin (OCs) tarımda yaygın kul-
lanımı çevrede ciddi boyutlarda kirlenmelere neden 
olmaktadır. OCs’ ler metabolizmaya karşı dirençli 
olmaları ve lipofilik özelliklerinden dolayı geniş bir 
çevreye yayılırlar ve farklı miktarlarda yağ içeren 
biyolojik örneklerde (serum, cilt altı yağ dokusu, anne 
sütü gibi) birikirler. Biyolojik örneklerin analizi bize 
çevresel dağılımı ve maruz kalım oranını verir. İnsan-
ların lipofilik organoklorlu pestisitlere maruz kalması 
farklı yollardan olmaktadır. Bunlardan birisi, 
kontamine olmuş yiyecekler, özellikle yüksek yağ 
içeren (balık, et, tavuk gibi) yiyeceklerin tüketilmesi 
(bu kimyasallar yaşın ilerlemesi ile vücutta birikmek-
tedir); diğeri ise lokal kullanım ve çevresel 
kontaminasyondur. Dünyada yiyeceklerde ve insan-
lardaki pestisit kalıntıları ile ilgili birçok çalışma ya-
pılmıştır. Organoklorlu pestisitlerin insan doku ve 
sıvılarında dağılımı ile ilgili birçok çalışma bulunmak-
tadır. Cilt altı yağ dokusundaki yağ miktarı % 80, 
serumda % 1 ve sütte ise % 2–4 arasındadır. Lipofilik 
kontaminasyon seviyesi cilt altı yağ dokusunda sütten 
5 kat, kandan ise  

100–350 kat fazladır. OCs‘nin kalıntıları için serum 
kullanılabilir fakat cilt altı yağ dokusu uzun süreli 
maruz kalım için iyi bir belirleyicidir. Serum daha çok 
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akut zehirlenmeler için uygun olmaktadır. Pestisitler 
ve metabolitlerinin genel populasyonda ve mesleksel 
maruz kalımda biyolojik izlenmesi ile ilgili birçok 
çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar, bu pestisitlerin 
endokrin bozucu ve non-Hodgkin’s lenfoma, lösemi, 
beyin kanseri, uterus kanseri, yumuşak-doku sarkoma, 
Hodgkin’s hastalığı ve düşük sperm konsantrasyonu 
gibi birçok hastalık için potansiyel risk faktörü oldu-
ğunu göstermiştir. 

HCB (Hekzaklorobenzen) klorlu hidrokarbon yapısın-
daki pestisitlerden olup, kolaylıkla çevreye yayılarak 
hava, su, bitki, toprak, suda yaşayan canlılarda, me-
melilerde ve sonuçta besin zincirlerinde birikerek 
insanda kalıntı olarak birikmektedir. HCB doğada 
doğal olarak bulunan bir madde değildir. Çeşitli en-
düstriyel ve tarımsal aktiviteler sonucu meydana gel-
mektedir. HCB ile zehirlenmelerde kronik toksisite 
daha fazla önem taşır. Metabolizmayı yavaşlatır, 
lipidde çözünür olması nedeni ile yağ oranı yüksek 
dokularda (adipoz doku) biyoakümülasyona uğrar.  
Tekrarlanmış dozlarla maruz kalımda nörolojik etki-
lerle fötal alopesi (saç dökülmesi), deride kaşınma ve 
soyulma görülür (7). 

 

Resim 3. Non-Hodgkin’s lenfoma hastalığı 

 

4. BİLİNÇLİ BİR TARIMSAL SAVAŞIM VE 
PESTİSİTLERİN YAN ETKİLERİNDEN 
KORUNMAK İÇİN YAPILMASI 
GEREKENLER  

 Üreticiler eğitilmeli (uygun zamanda ve uygun 
dozda pestisit kullanımının sağlanması). 

 Tüketiciler eğitilmeli (ürünlerin kalitesi yanında 
içerdikleri toksik kalıntıların önemi hakkında bilgi-
lendirilmeleri).  

 Teknik elemanlar, ilaç kullanıcıları ve ilaç bayileri 
eğitilmeli.  

 İlaç bayiliği ruhsatı sadece bitki koruma bölümü 
mezunlarına verilmeli, bu konuda yeterli eğitimi 
olmayan kişilerin ilaç satması engellenmeli.  

 İlaç üreten firmaların geniş spektrumlu olmayan, 
spesifik, bitkisel kökenli ilaç üretimine yönlendi-
rilmeli.  

 İlaçlar sadece ve sadece ruhsatlı olduğu ürünlerde 
kullanılmalı.  

 İlaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye 
kesinlikle uyulmalı.  

 Kimyasal mücadele yerine diğer mücadele yöntem-
leri tercih edilmeli.  

 Ekonomik önemi olan tüm ürünlerde entegre savaş 
araştırmalarına devam edilmeli. 

 Pestisit kalıntı analizlerine önem verilmeli, kalıntı 
analizi yapabilecek laboratuarlar artırılmalı.  

 Ülkemizde ruhsatlı tüm pestisitler için ülkemiz 
insanının beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak 
tarım ürünlerindeki ve gıdalardaki pestisit tolerans 
seviyeleri belirlenmelidir (6). 

 

5. SONUÇ 

Pestisitler tarımsal savaşta ürünün kalite ve verimini 
artırmak, ürünün depolanması sırasında ürünü ve çe-
şitli zararlılara karşı insanları korumak için kullanıl-
maktadır. Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanı-
mı sonucu çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri 
göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde antibiyotikler gibi 
pestisitler de gelişigüzel ve bilinçsizce kullanılmakta-
dır. Tarımla uğraşmayan, kentte yaşayan insanlar da 
sebze ve meyvelerle, su ve solunum yoluyla bu zehirli 
maddelerden almaktadır. Özellikle yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında toplumda görülen kanserlerin hızla 
artması dikkatleri beslenme ve kimyasal kirleticiler 
gibi çevresel etkenlere yöneltmiş ve yapılan araştırma-
lar insanlar tarafından üretilen veya doğada oluşumu-
na zemin hazırlanan çok sayıda kimyasalın hayvanlar-
da ve insanlarda kanser oluşumuna neden olabileceği-
ni göstermiştir. Pestisitler vücutta lenfatik ve 
hematopoetik etkilenimlere neden olurlar. Çok az 
miktarda bile adipoz dokuda birikmek suretiyle kara-
ciğer, böbrek fonksiyonlarını bozucu ve kanser yapıcı 
etkiler gösterirler. Pestisitlere bağlı çocuklarda lösemi, 
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beyin tümörleri, Non Hodgkin lenfoma ve yumuşak 
doku kanserleri bildirilmektedir (29). Pestisitlerin ana 
rahmindeki canlılara teratojen oldukları tespit edilmiş-
tir (23). Tarım ve çiftçilikte kullanılan pestisitlerin 
erkek ve kadın üreme sisteminde infertiliteye, erkek-
lerde sperm sayısında azalma, kadında gebelik 
toksemisi ve adet düzensizliğine, üreme sağlığı üze-
rindeki etkilerinin de anne sütünden bebeğe geçiş, 
bebekte anomali, abortus, düşük doğum ağırlıklı be-
bek, postpartum kanama ve ölü doğumlara neden ol-
duğu belirtilmiştir (13). Pestisitlerin kontakt dermatite 
sebep olduğu ve son yıllarda, tedbir alınmadan, koru-
yucu elbise ve eldiven giymeden, sık sık pestisitleri 
kullanan ziraat işçilerinin ellerinde, kollarında ve yüz-
lerinde lezyonların meydana geldiği tespit edilmiştir 
(30). Pestisit uygulayıcılarıyla ilgili olarak yapılan 
çalışmalarda ağır psikolojik bozuklukların görüldüğü 
saptanmıştır (21). Pestisitlerin birçok zararlı etkilerine 
karşı pestisitler hakkında halka eğitimler verilmeli ve 
pestisit kullanımının acilen çok sıkı denetlenmesi de 
gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin ışığı altında 
pestisitlerin insan sağlığına etkileri araştırılmıştır. 
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ 

İZMİR 
 

 

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI 
DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

 

29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri Üre-
timinde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Gö-
revi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; Teşkili 
ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Kurul Kararı” kapsamında, tütün mamulleri üretimin-
de kullanılan girdilerin değerlendirilmesi görevi ile 
yetkilendirilecek bilimsel komisyonda görev almak 
isteyenlerin en geç 21/01/2013 tarihi mesai bitimine 
kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
şahsen veya posta yoluyla başvurmaları istenerek;  

Başvuruda bulunacakların lisans eğitimini Kimya, 
Gıda, Ziraat, Tıp ve Eczacılık alanlarında tamamlamış 
olmaları; başta konu ile ilgili olmak üzere bugüne 
kadar yaptıkları çalışmaları da ekleyecekleri özgeç-
mişlerini başvuruları ekinde Kuruma iletmeleri gerek-
tiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan bu çağrı ile 
yasa ve yönetmeliklerin meslek grubumuza verdiği 
yetki ve haklar dikkate alınmamıştır.  

4733 sayılı yasa ile kurulan ve yetkilendirilmiş bulu-
nan TAPDK’nın kuruluş kanununun 6. Maddesi ; 
“Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, tütün eks-
perliği yüksek okullarından veya muadili yerli ve ya-
bancı 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” hükmü yer almaktadır. 

Aynı şekilde TAPDK tarafından yayımlanmış bulunan 
Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorum-

lulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin; 3. Bölümünde yer alan d ve e maddeleri; 

d) Maddesi “Tütün mamullerinin fizikî muayenesi ile 
içim nitelikleri ve standartlarına uygun-
luğunun belirlenmesi ve bunlara ilişkin 
raporların düzenlenmesi,” 

 

e) Maddesi “Araştırma kuruluşlarınca yapılan tütünle 
ilgili deneme sonuçlarının uygulamaya 
konulması için muayene, ekspertiz ve 
degüstasyonların yapılması ve bunlara 
ait raporların düzenlenmesi”  

 
şeklinde düzenlenerek bu işlemlerin kimler tarafından 
yapılacağını açıkça tanımlanmıştır.  

Bahse konu yasa ve yönetmeliklerde öngörüldüğü 
üzere Kurul Kararı’nın 5. Madde, 1. Fıkrasında yer 
alan “……… mamulat çeşidi bazındaki diğer bilgi ve 
belgeleri bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundura-
rak değerlendirir ……..”  ifadesi de oluşturulacak 
komisyonda Tütün Eksperi/Tütün Teknolojisi Mühen-
disinin mevcudiyetini zorunlu hale getirmektedir. 

Açıkça mesleki hak ve yetkilerimiz ile ilgili yasal 
düzenlemelerin göz önünde tutulmamasının önemli 
bir hata olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle Tütün Ma-
mulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendi-
rilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komis-
yonun Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Kurul Kararının yeniden değerlen-
dirilerek başvuruda bulunacak mesleklerin içerisine 
lisans eğitimini almış Tütün Teknolojisi Mühendisliği 
alanının da dahil edilmesi hususunda gerekli düzen-
lemenin yapılması hususunu arz ve talep ederiz. 

 

Saygılarımızla. 

 
 

i 

Yaşar Turan GÜLÜMSER 
Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Adına 

Başkan 
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SÖYLEŞİLER 
 

 
Meslektaşlarımız arasında birlikteliğin daha da güç-
lendirilmesini sağlayabilmek amacıyla meslektaşları-
mıza açık Dernek Merkezimizde (1424 Sokak No: 
9/10 Alsancak-İZMİR) iki kez söyleşi düzenlenmiştir. 
7 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen ilk söyleşimizde 
Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi konusu ele alın-
mıştır. Meslektaşımız Fatih UZNAY, Dünya Sağlık 
Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hakkında 
genel bilgi vererek Kılavuz İlkelere, TKÇS’nin Türki-
ye Uygulamasına ve Ulusal Tütün Kontrol Programı-
na değinmiş, 17. “Tütün üretimine ekonomik açıdan 
sürdürülebilir alternatifler geliştirilmesi” ve 18. 
“Çevrenin ve insan sağlığının korunması” Maddeler 
Kılavuzlarının değerlendirmesini yapmış ve Türkiye 
açısından durum tespitinde bulunmuştur.  

Başta sunum yaparak bilgilenmemizi sağlayan mes-
lektaşımız  Fatih UZNAY’a ve söyleşilere katılarak 
katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ede-
riz. 

 

 

 

 

 

 

İkinci toplantımızda ise Özel Sektörde çalışan meslek-
taşlarımızın sorunlarıyla ilgili toplantı gerçekleştiril-
miştir. 15 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen soh-
bet toplantısına çeşitli firmalarda çalışan arkadaşları-
mız, çalışma hayatlarında ki sorunlarını dile getirmiş-
lerdir. Sorunların çözümüne yönelik neler yapılabile-
ceği ve bu konudaki öneriler tartışılmıştır. Özellikle 
arkadaşlarımızca, bu ve buna benzer toplantı ve soh-
betlerin sıklıkla yenilenmesi istenmiştir. 
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TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK 
OKULU ZİYARETLERİ 

 
 
19 Aralık 2012 tarihinde Dernek Başkanımız Yaşar 
Turan GÜLÜMSER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Ömer Ceyhun UYANIK ve Kubilay KOÇ, Manisa-
Akhisar’da bulunan CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulu’na ziyarette bulunarak 4.Sınıf öğrencilerinden 
Adem Kulcu, Ahmet Taşlıca, Hamide Şimşek, Sibel 
Şahinbaş ve Muhammet Mustafa Yaşar’ın sunumları-
nı izlenmiştir. Sunumlarda özel ve kamu sektörlerin-
deki istihdam olanaklarına, halen okumakta olan öğ-
rencilerin okuldan okul mezunlarının da yaptıkları 
işlerden memnuniyetleri, tütün ve sigara kaçakçılığı 
konularına değinilmiştir.               
 

 
 

Sunumların ardından okul amfisinde öğrencilerle söy-
leşide bulunulmuştur. Söyleşide okuldaki etkinlikler, 
Akhisar yerleşkesinin fiziki durumu ve uygulama 
olanakları, okulun geleceği ile öğrencilerin sorunları 
ve istihdam olanaklarıyla ilgili konulara değinilmiştir. 
Daha sonra TEYO Okul Temsilcileri 28 Aralık 2012 
tarihinde derneğimize ziyarette bulunmuşlardır. 
 

 

 
 

 
 

 
6 Mart 2013 tarihinde CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulu’nda düzenlenen söyleşiye Derneğimizi temsi-
len Dernek Başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Turan YALÇIN ve Ömer 
Ceyhun UYANIK katılmışlardır. TEYO Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Aysun 
TOKMAKOĞLU ’nun yönettiği “Üniversite Sanayi 
İşbirliği Çerçevesinde Sektördeki Gelişmelerin Tartı-
şılması, Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerinin Arttırıla-
rak Sektörde İstihdam Olanaklarının Yaratılması” 
konulu toplantıya Dernek Yöneticilerinin yanı sıra 
Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Mahmut 
ÖZGENER, JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. den Üre-
tim Hizmetleri, Dış Ticaret Operasyon Kontrol Müdü-
rü Sayın Gürkan ÖZTÜRK ve Malzeme Planlama 
Uzmanı meslektaşımız Sayın Taylan 
MÜHÜRDAROĞLU katılmışlardır.Özellikle okulu-
muz akademisyenleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıda okulumuzun ve mesleğimizin 
sorunları görüşülmüş, çözümleri konusunda düşünce-
ler dile getirilmiştir.  
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TÜTÜNSÜZCE/söz, şiir, anı, kitap 
 
 
Her kim ki şürbeyler dühan 
Alur  Cehennem’den nişan 
Tazir  ile olur mühan 
Öz canına eyler ziyan 

Emrile men oldu dühan 
Lazımdır emre imtisal 
Tab’an kerihtir bigüman 
Terk et odur akle ikal 

 

Şeyhülislam Esat Efendi, 1570-1625 
 
“…Öte yandan hemen belirtmemiz gereken bir gerçek, savaşı başla-
tan Maarif Vekilimizin de (Hasan Ali YÜCEL) sıkı bir sigara tiryakisi 
oluşudur. Oğlu Can YÜCEL, bir yazısında onun sigarayı nasıl bıra-
kamadığını şöyle anlatır. ‘Babam bir ara cigara bırakmaya kalktıydı. 
Ama mastorluktan öfkesi burnunda, ortalığı kasıp kavuruyor, tersleyip 
duruyor ev halkını. Derken babaanneme asıldı, ‘Anne, sen de bırak 
şu cigarayı!’ diye. Babaannem dinledi, durdu, durdu, ‘Evladım’ dedi 
‘Bir ev iki cigara bırakmışı kaldırmaz.’...”  

Star Gazete, 31.01.2013, Gökhan AKÇURA 
Not: Yazarın “Sigaranın Altın Yılları” başlıklı yazısından…  

 
“…Şu anda burada sigara içen insanlar var. Sigara içmek yasak! Siz 
beni önemsemiyorsanız, ben de sizi önemsemem. Beni seviyorsanız, 
sigara içmeyin. Yoksa konseri iptal ederim…”   

Habertürk, 22.12.2012, MADONNA, Şarkıcı 
Not: Sanatçının 20.12.2012 tarihinde Şili Santiago                       

konserinde sigara içen seyircilere seslenişi... 
 
“…Yaklaşık 25 yıl ortalama günde bir adet sigara içtim… Bazen iki üç 
ay hiç içmedim ama benim sigara içmem de şu koşullar olacak. 
Karnım tok, keyfim yerinde muhabbet olacak. Bir de yanında kahve 
olacak. Günde ortalama biri hiç geçmedi. Zaman zaman 'otlakçılık' 
yapıyordum. 'Paketçiliğim' hiç olmadı. 7 yıl önce kızlarım yurt dışında 
eğitim görüyordu. Bir bayramda onları ziyarete gittim. İlk torunum 
olmuştu. Çocuklar orada, yemek yedik, ilk defa buluşmuşuz, mutlu 
olduğum bir an kahve de geldi. Kızıma 'Bana bir sigara bulur musun?' 
dedim ama ‘Baba burada içilmiyor' dedi. Öyle bir sert tavırdı ki 
'tamam' dedim. O gün bugündür içmiyorum. Torunum vesile oldu. 
Ama asıl kızımın o tavrı vesile oldu…”  

Haber7, 26.03.2013, Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Sağlık Bakanı 
 
“...O küçük odalarda en az on kişi sigara içiyordu, ben içmiyordum, 
ben on kişinin sigarasını içtiğini düşündüm kanser olunca, o yüzden 
de soğudum, dublajdan uzak kaldım. Bir süre varyasyonları yapama-
sam da zaman içinde sesim açıldı ve tiyatroda sesimi tam anlamıyla 
kullanabilir hale geldi…” 

Haber 7, 24.01.2013, Erhan YAZICIOĞLU, Sanatçı 
 
“…Tütün Endüstrinin gücü ile ilgili algılamalarım, bana, sigara soru-
nunun çözümü için bu endüstrinin sigara satışlarından para kazan-
masına izin verilmemesi gerektiğini gösterdi… Amacımız insan eliyle 
yaratılmış sigara salgınını önlemekse böyle bir endüstri varlığını 
sürdürmemelidir… Meclis, bu endüstri yerine, kar amacı gütmeyen ve 
sigara imalat ve satışını çok sıkı düzenlemeler altında yapacak bir 
kamu kuruluşu oluşturmalıdır…”  

A question of intent, D. Aaron KESSLER,  FDA Bşk. (1990-1997) 
 
“…Sigara içeni engelliyorum. Birine dedim ki; Sen hiç benim kadar 
sigarayı güzel tutan, içerken güzel resim veren birini gördün mü?’ 
Yaptım da ne oldu? Sen yapma…” 

Sabah, 17.12.2012,  Kadir İNANIR, Sanatçı 

 

 
 
Önce, T.C. Maarif Vekilliğinin 1942 yılında 600 adet bastırdığı “Tütün 
ve Zararları” isimli kitabın tarafıma intikalinin öyküsünü kısaca 
anlatayım.  

İnternette bir alışveriş sitesinde “tütün” kelimesi üzerinden tarama 
yaparken tesadüf ettiğim kitap, 15. Dönem (1973-1977) CHP Bolu 
Milletvekili Abdi ÖZKÖK’ün 2007 yılında vefatından sonra oğluna, 
oğlundan eski kitap satıcısına  ve tarafıma ulaştı. 

Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL, 16 Şubat 1942 tarihine denk gelen 
Pazartesi akşamı Ankara Radyosu’ndan “Tütün Hakkında” 
başlığıyla bir konuşma yapar. 

Konuşmanın başlarında (orijinal haliyle), “…Size bu akşam tütün 
meselesinden bahsedeceğim. Buna şundan dolayı mecbur oldum: Gez-
diğim yerlerde, okullar içinde ve sokakta, çocuklarımızın ve gençleri-
mizin çok cıgara içtiklerini gördüm. Hatta Ankara’ya gelen izcilerimizde 
bile –az da olsa- bu kötü alışkanlığa rasladım. Bizim, bugün Türkiyedeki 
bütün okullarda okumakta olan talebelerimiz, bir buçuk milyona 
yaklaşıyor. Bu koskoca ordunun -üzüm üzüme baka baka kararır derler-  
biribirinden örnek alarak körpe ciğerlerini kurumlu bacalar haline 
getirmesine ve damla damla zehirlenmesine gönlümüz razı olmadı. Ne 
yapalım ki, bu fena alışkanlıktan, alışmış çocuklarımızı kurtaralım, 
alışmıyanları da bu beladan uzak tutalım…”  sözleriyle seslenir. 

Sonra, tütünün tarihçesinden ve yasaklarından; 1942 yılı itibarıyla 
Amerika’nın 56 yıl, İngiltere’nin 45 yıl, Japonya’nın  40 yıl önce  tütün 
kontrolü kapsamında aldığı  tedbirlerden bahseder.  

“…Birden içilen 25-30 cıgarada büyük bir adamı öldürmeye yetecek 
kadar zehirli madde vardır” diyerek, tütünün zararları hakkında 
yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından örnekler verir. Dönemin  ilim 
insanları Akil Muhtar ÖZDEN, Mazhar Osman UZMAN, Fahrettin 
Kerim GÖKAY ve  Julius HIRSCH’den bu kapsamda etüt ve raporlar 
aldıklarını ifade eder. 

“…Vakit kaybetmeden tedbir almak karariyle şimdi söyliyeceğim 
hususları Vekilliğimiz teşkilatına bağlı bütün öğrenim kurumlarına 
tamim ettim.”  der ve alınan  kararları anlatır…  
Kitapta, söz konusu Maarif Vekilliğine ait  tamim; dönemin üniversite 
hocalarının hazırladığı etütler,  raporlar ve radyo  konuşma  metinleri; 
İngiltere Kralı Birinci James’in tütün aleyhinde yazısı; “Tütüne Karşı 
Savaş ve Matbuatımız” başlığı altında ise makale, oyun, karikatür vb. 
alıntılar yer almaktadır.  
 
Not: Hasan Ali YÜCEL’in sigara tiryakiliğini anlatan anısını yan 

sütunda okuyabilirsiniz. MS 
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Mustafa SEYDİOĞULLARI 
Tütün Eksperi 

msseydi@hotmail.com 
 

31 MAYIS  
DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ), 1987 
yılında Mayıs ayının 31 inci gününü özel-
likle tütün ürünlerinin neden olduğu ölüm-
lere dikkat çekebilmek için etkinlik günü 
olarak ilan etmiştir.  
  

1987 yılından bu yana üye devletlerde “31 
Mayıs Dünya Sigarasız Günü” o yıl için 
belirlenen tema kapsamında yıl boyunca 
çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.   
   

   
 

Son beş yılda, 31 Mayıs Dünya Sigarasız 
Günü dolayısıyla belirlenen temalar;  2009 
yılında “Sigara paketlerindeki resimli mesaj-
lar”, 2010 yılında “Kadın ve sigara”, 2011 
yılında  “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşme-
si”, 2012 yılında “Tütün endüstrisinin müda-
halesini durdur!”, 2013 yılında ise “Reklam, 
promosyon ve sponsorluk yasakları”  dır.  
 

   
   
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 
(TKÇS) 13 üncü maddesi ile bu madde 
kapsamında kabul edilen Kılavuz İlkeler 
tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve 
sponsorluğuyla ilgilidir.         

 
 

ELEKTRONİK TÜTÜN ÜRÜNLERİ 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

Yaygın olarak “elektronik sigara”, kısaca “e-
sigara” olarak isimlendirilen elektronik tütün 
ürünlerinin sigara dışında puro ve pipo formu da 
bulunmaktadır. 

 
 
 
 

E-sigara, çubuk şeklinde, yaklaşık 12 cm uzun-
luğunda ve içinde sıvı halde nikotin kartuşu 
bulunan pille çalışan bir düzenektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-sigara,  bağımlılar tarafından sanki bir bırak-
ma yöntemi gibi algılanmakta, hiç kullanmayan-
ları ve bırakanları zararsız imajıyla özendirmek-
tedir. Kullanım maliyeti yüksek olup davranışsal 
içim alışkanlıklarının ortadan kaldırmamaktadır. 
Bıraktırma ve tedavi etme oranının diğer bilim-
sel yöntemlere göre çok daha düşük olduğu 
bilinmektedir. 

Cumhuriyet Dinozor, 12.02.1998 
 

YABANCI KONTROL ORANI 

Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet 
gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı 
olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafın-
dan kontrol edilen girişim olarak tanımlan-
maktadır. 

 
 
 
 

DSÖ, e-sigaraların güvenilir ya da sigara alış-
kanlığını bırakmaya yardımcı olduğuna dair 
kanıt bulunmadığını açıklamıştır.   

TÜİK’in 22/04/2013 tarihli ve 15849 sayılı 
haber bülteninde yayımlanan “Yabancı 
Kontrollü Girişim İstatistikleri-2010” verileri-
ne göre; üretim değeri itibarıyla Türkiye’de 
Yabancı Kontrol Oranı (YKO) %14,7 dir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sağlık Bakanlığının bilimsel kurullarınca da 
sağlık riskleri açıklanan, 2008 yılında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından reklamı durdurulan, 
reklam yasağına aykırılığı görülerek Reklam 
Kurulu tarafından defalarca yaptırım uygulanan 
e-sigara, yurda kaçak olarak sokulmakta, işpor-
ta ve internet dâhil birçok yerde alenen satışı 
yapılabilmektedir. 

 
2010 yılı verileri ile Türkiye’de tütün ürünleri 
imalat sektörünün %88,1’i birinci sırada 
yabancı kontrolündedir. Tütün ürünleri imalat 
sektöründe YKO; 2006 yılında  %61,4, 2007 
yılında %69,0, 2008 yılında %83,2 ve 2009 
yılında  %90,4 olarak gerçekleşmiştir. İkinci 
sırada ise %50,3 ile “Temel eczacılık ürünle-
rinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 
imalatı” sektörü yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 

Önemli bir halk sağlığı meselesi haline gelen 
elektronik tütün ürünleri konusunda gerekli 
düzenlemelerin yapılması, kaçakçılığının ön-
lenmesi, bu ürünlere ve kullanımına yönelik 
tedbirlerin alınarak denetimlerin yaygın ve etkin 
hale getirilmesi aciliyet arz etmektedir.  

Daha fazla bilgi için:  
 
 
 
 

1-“Dikkat: Elektronik Sigara Bilimsel Olarak 
Kanıtlanmış Bir Sigara Bırakma Yöntemi Değil-
dir!”,  HASUDER, 15.02.2013 

 
Aslında, YKO rakamları, TEKEL özelleştir-
mesinin sonuçlarını ülke ekonomisi ve tütün 
piyasaları açısından net olarak ifade etmek-
tedir.  

 
 
 

http://hasuder.org.tr/anasayfa/jupgrade/index.php
/gruplar/tutun/617-elektronk-sgara-blmsel-olarak-
kanitlanmi-br-sgara-birakma-yoentem-deldr 

 
 
 

2- “Elektronik Sigara Hakkında Bilgi Notu”, TTD, 
Erişim: 30.04.2013 Ürettiğinden fazla tütünü ithal eden, 

TEKEL’in sigara birimi özelleştirildikten sonra 
yerli tütün kullanım oranı yarı yarıya azalan, 
tütün ürünlerinden elde ettiği ÖTV gelirinden 
fazlasını tüketimden kaynaklanan hastalıkla-
rın tedavisi amacıyla çokuluslu ilaç şirketleri-
ne kaptıran Türkiye’nin bazı hesapları yeni-
den yapması gerektiğini düşünüyorum. 

 
 

http://www.toraks.org.tr/News.aspx?detail=1477 

 
 

3-“Elektronik Sigara: Tütün Kontrolünde Yeri 
Var mı?”, Prof. Dr. Nazmi BİLİR, 2008 

 http://www.tapdk.gov.tr/tutunsaglikbelgeler.asp 
 
 
 

4-“FDA and Public Health Experts Warn About 
Electronic Cigarettes” FDA, July, 22, 2009 

 
 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/Pre
ssAnnouncements/ucm173222.htm 

 
Bu hesapları 88 yıl önce yaparak dönemin 
çokuluslu şirketi Reji’yi ilga edip millileştiren 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşla-
rını saygı ve rahmetle anıyorum.  

 
 

5-“Sigara Simülatörü”, Tanzer GEZER, Vatan, 
22.12.2010 

 
 

http://haber.gazetevatan.com/sigara-
simulatoru/348203/4/yazarlar  
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Yüksekokulu Öğretim Üyesi Akhisar-Manisa,                  
E-mail: meltem.sesli@bayar.edu.tr 

 
              

              

Tarımsal mekanizasyonun ilk uygulaması, birim za-
manda daha fazla alanı ekebilme için toprağı çizerek 
açan basit aletlerin kullanımı ile ‘toprak işleme’’ ala-
nında görülmüştür. Daha sonra güçlü iş hayvanları ile 
toprak işleme amacıyla basit aletler kullanılmış-
tır.1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların ilk dönem-

lerinde, buhar gücüyle çalışan traktör üretilmiştir. 
1920 ile 1950 arasında artan mekanizasyon uygulama-
ları ile belirgin bir üretim artışı sağlanmıştır. 1970’li 
yıllardan günümüze kadar geçen süreçte azaltılmış 
toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım teknikleri 
uygulamaya başlanmıştır. 1990’lı yılların başında 
bilgisayar ve kontrol sistemleri ile elektronik teknikle-
ri pratiğe aktarılmış olup, bu teknolojiler üzerinde 
yoğun bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Cumhu-
riyet öncesi yıllarda ilkel metotlarda yapılan tarımsal 
üretimde genellikle, insan ve hayvan gücünden yarar-
lanılmıştır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
19. Yüzyılın sonlarında meydana gelen enerji devri-
minin, Türkiye tarımı üzerinde önemli bir etkisi gö-
rülmemiştir. Yüzyılın ikinci yarısında makineleşme 
için sınırlı çabalar gösterilmiş ve bu amaçla ilk önlem 
olarak bir kısım makinelerin dışarıdan sağlanması 
öngörülmüştür. Balkan Savaşı ve onu izleyen yıllarda 
üretimde azalan insan gücünü tamamlamak amacı ile 
Tarım Bakanlığınca Almanya’dan bazı enerji ve iş 
makineleri ithal edilmiştir. 1927 yılında ise yine Ta-
rım Bakanlığı tarafında 221 adet traktör ithal edilerek 
üreticileri dağıtılmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlik-
te tarımın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar içinde, 
tarımsal mekanizasyona da önem verilmiş, dış ülke-
lerden birçok araç ve gereç ithal edilmiş ve tarımda 
kullanılan akaryakıta bazı muafiyetler tanınmıştır. 
Ancak makinelerin çiftçiye tanıtılması ve kullanımla-
rının özendirilmesi amacıyla yapılan en büyük giri-
şim, 1937 yılında Zirai Kombinalar İdaresi’nin ku-
rulmasıyla yapılmıştır. Daha sonra Marshall planıyla 
yurdumuza pek çok tarım alet ve makinelerinin gir-
mesi önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir. 
Ancak bu dönemde çiftçimizin eğitimsizliği, ithal 
edilen makinelerin yedek parçalarının bulunamaması, 
söz konusu makinelerin kısa sürede hizmet dışı kal-
masına neden olmuştur. Türkiye’de tarım makineleri 
ile ilgili ilk resmi istatistikler 1936 yılında yapılmıştır. 
Bu sayımda saptanan ilk traktör sayısı 1.308’dir. Daha 
sonraki yıllarda dünya ekonomisinde meydana gelen 
ekonomik kriz ve 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı sonuç-
lar, Türkiye’de mekanizasyon çabalarını yavaşlatmış-
tır. 1930’lu yıllarda hayvan pulluğu imalatı ile ufak 
çapta tarım aletlerinin imalatına başlamıştır. 1944 
yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu (TZDK), Türk çiftçisini me-
kanizasyon yönünden donatmak, makine sağlamak ve 
bakım işleri gibi konularda hizmet veren önemli kuru-
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GİRİŞ 

Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir, bazı 
ülkelerde mekanizasyon farklı düzeylerde gelişme ve 
uygulama göstermektedir. Bu farklılık özellikle tarım-
sal işletmelerde, işletmenin teknik ve ekonomik yapı-
sına bağlıdır. Mekanizasyon tarım alanlarını iyileştir-
mek, her türlü tarımsal üretimi arttırmak ve tarımsal 
değerlendirme işlemlerini yerine getirmek amacı ile 
kullanılan kaynak, mekanik araç ve gerecin tasarımı, 
yapımı, geliştirilmesi, dağıtımı, pazarlaması, yayımı, 
eğitimi, işletilmesi ve kullanılması ile ilgili konuları 
kapsamı içine alır. Mekanizasyon, insan iş gücünün 
prodüktivitesini arttırır, bu durum doğrudan doğruya 
işi hızlandırarak birim iş için sarf edilen zamanı kısal-
tır, buna bağlı olarak insan iş kuvvetine düşen tarım 
alanı büyüklüğü en aza inerken, birim alandan daha 
fazla verim alınır ve çiftçinin gelir kapasitesi  artar, 
tarımın geleneksel ve çok emek isteyen karakterini  
değiştirdiği için de, zor olan işlerin daha az yorucu ve 
kolay hale gelmesini sağlar. 

DÜNYADA VE TÜRKİYE ’DE TARIMSAL 
MEKANİZASYONUN TARİHİ VE GELİŞİMİ 
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luşlardan birisiydi. Ülkemizin mekanizasyon düzeyi-
nin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Özelleş-
tirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsa-
mına alınan TZDK, özelleştirilmeden önce birçok il 
ve büyük ilçede şubeler açmış, çiftçilere yönelik çeşit-
li çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalar kapsamın-
da ‘’Başak‘’ adlı yerli traktör üretiminin yanı sıra, çok 
çeşitli tarım makineleri imalatı yapmış olan TZKD, 
2003 yılında özelleştirilmiştir. 1949 yılında Marshall 
yardım programı ile birlikte tarım makineleri varlığın-
da bir artış sağlanmıştır. Örneğin 1949 yılında 11.729 
olan traktör sayısı 1952 yılında 31,143 ‘e yükselmiş-
tir. Ancak mekanizasyonun belirli bir program için 
düzenlenmemiş olması, marka ve model çokluğu gibi 
sakıncalar yaratmıştır. Özellikle 1960’lı yıllara kadar 
tarım makinelerine olan talep ithalatla karşılanmıştır. 
Mevcut teknolojik şartların gelişmemiş olması yan 
sanayinin yetersizliği çiftçi alım gücünün genelde 
düşük olması, sermaye eksikliği, talebe bağlı üretim 
gibi birçok nedenden ötürü ileri teknoloji gerektirme-
yen, ağır insan işgücünün yerini alabilecek, münferit 
operasyonları yapabilecek basit ve ucuz tarım makine-
leri imalatı 70’li yıllarda söz konusu olmuştur. Hatta 
bu dönem içinde, 50’li, 60’lı yılların teknolojik geliş-
melerini içeren tarım makinelerinin kullanımı oldukça 
yaygındır. Bu yüzden kombine, karmaşık ve ileri tek-
nolojili tarım makineleri üretimi hatta ithalatı genelde 
söz konusu değildir. Bu dönemlerde kopya üretim, en 
geçerli ve kolay teknoloji transferi olmuştur. Ancak 
kopya üretim bile ileri teknolojiyi kapsamayan, daha 
basit makinelerden öteye geçememiştir. 70’li yılların 
sonuna doğru devletin ucuz zirai kredi desteği ile çift-
çiye tarım makinesi satmak isteyen imalatçılar ve 
ithalatçılar için deney raporu zorunluluğu getirilmiştir. 
Söz konusu tarım makinesinin, tarım tekniğine ve 
mevcut standartlarına uygunluğunun belirlenmesi 
amacıyla yapılan bu test, belli bir disiplini ve asgari 
standardı da beraberinde sağlamıştır. Bu testler saye-
sinde hem üniversite-sanayi işbirliği adına çeşitli 
adımlar atılmış, hem de makinenin test aşamasında 
daha da geliştirilmesi adına çalışmalar yürütülmüştür. 
90’lı yılların başından itibaren yurt dışı fuarlarda ziya-
retçi olarak katılmak yaygınlaşmıştır. Dünyada tarım-
sal mekanizasyonda gelinen teknoloji seviyesinin 
gözlenmesi adına yapılan bu ziyaretlerde görsel tekno-
loji transferi de söz konusu olmuştur. 1990-1995 yılla-
rı arasında sektörün temsilcisi olan Türk Alet ve Ma-
kineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) imkânı 

da doğmuştur. Bu işbirliği kapsamında Almanya’daki 
bazı tarım makineleri fabrikalarına teknik geziler, 
toplu fuar gezileri, çeşitli eğitim ve fikir üretme top-
lantıları yapılmıştır. Hatta bu işbirliği neticesinde bazı 
Türk-Alman firmaları arası üretim işbirliği de gerçek-
leşmiştir. 90’lı yılların sonuna doğru iç pazarda yaşa-
nılan dalgalanmalar nedeniyle sektördeki bazı firmalar 
yavaş yavaş ihracata yönelmeye başlamışlardır. Bu 
yönelme neticesinde, 2000 yılında bugüne ihracat 10 
katı artmıştır. İhracat, belli bir kaliteyi ve teknolojiyi 
zorunlu kıldığı için sektörde hissedilir bir mühendislik 
gelişmesi de gözlenmiştir. (www.turktarim.com.tr/ 
kurumsal/ tarim-makinalari) 

TÜTÜN TARIMINDA TARLA DÖNEMİNDEKİ 
TARIMSAL MEKANİZASYON 

Tütün yetiştirilecek tarla; taban suyu seviyesi düşük, 
yüzey profili, orta ağırlıkta, killi-kumlu, tınlı bünyede 
organik madde ve azot içeriği düşük fakat diğer ele-
mentler ve özellikle potasyum bakımından zengin 
olan toprak karakterinde yetiştirilmelidir. En iyi tütün-
ler kır, kır taban ve yaka arazilerde yetişir. 

Tütün tarımı yapılan araziler meyil durumuna göre 

- % 0–2 derece meyilli arazilere taban 

- % 2 dereceden yukarısı ile % 12 derece arası meyil-
li arazilere kır taban, 

- % 12 dereceden yukarısı ile % 20 derece arası me-
yilli arazilere kır, 

- % 20 dereceden yukarısı ile % 30 derece arası me-
yilli arazilere çok dik, 

- % 30 derece meyilden yukarısı araziler sarp arazi 
olarak sayılmaktadır. 

Tütün tarlası için 

- Kır ve kır taban vasfındaki araziler seçilmeli, 

- Bakı (yön) ve rakım (yükseklik) olarak, kuzey bakı-
lı ve kuzey yerler ile rakımı fazla olan araziler yeri-
ne, güney bakılı ve düşük rakımlı tarlalar seçilmeli, 

- Taban suyu yakın veya yüzeysel olan tarlalar, so-
ğuk topraklar ile drenajı bozuk topraklar seçilme-
meli (tarla seçiminde bakı ve taban suyu koşulları 
dikkate alınmadan yapılan üretimlerde yaprak do-
kusu pişkin olmayacağı için fazla miktarda su içe-
receğinden mantari hastalıklara yatkın olacaktır) 
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- Dinlenmiş ve fazla suni gübre kullanılan tahıl tarla-
ları kır, kır taban özelliğinde olsa bile, ilk senele-
rinde tütün tarlası olarak seçmemeye dikkat etmek 
gerekmektedir. 

Türk Tütüncülüğü dünya üzerindeki şöhretini, kır ve 
kır taban arazilerde üretilen tütünlerle sağlamıştır. 
Türk tipi tütün yetiştirmek için, güney ve güney-
batıya hafif meyilli sırt, bayır ve yamaçlar, küçük dağ 
etekleri ve alçak tepelerde yer alan, orman açması 
olmayan, havalanabilen, yüzlek profilli, verimi orta 
veya zayıf tarlalar uygun tarlalardır. Ege Bölgesinde 
tütün yetiştirilen tarlalara sonbaharda orta derinlikte 
(15–20 cm) bir sürüm yapılır. Bu sürüm yağmur sula-
rının toprakta depo edilmesi, ağır toprakların kar ve 
donların etkisi altında fiziksel özelliklerinin düzelmesi 
ve yabancı otların yok edilmesi bakımından faydalı-
dır. İlkbahar sürümleri tarlasına ve otlanma durumuna 
göre en az iki defa yapılmalıdır. Son sürümde özellik-
le toprağın alt – üst edilmemesine ve yüzeysel olması-
na  (12 – 15 cm) dikkat edilmelidir. Daha sonra tır-
mık, kültivatör gibi aletler yardımıyla toprağın iyice 
parçalanması ve tarlanın düzlenmesi sağlanmalıdır. 
Toprak normal tavında işlenmeli, asla ağır tavlı işlen-
memelidir. Toprak, çok küçük tanecikler ve parçacık-
lar halinde işlendiği zaman, su tutma kapasitesi art-
maktadır. Küçük veya büyük tezekli olarak işlenen 
toprakların su tutma kapasiteleri ise azalmaktadır. İyi 
işlenen bir toprakta, tütün fide köklerinin yüzeyi top-
rakla daha fazla temas ettiğinden tutma oranı da yük-
sek olacaktır. İşlenmiş ve işlenmemiş toprak tabakala-
rı arasında taban tutturulmamalıdır. İşlenmiş ve iş-
lenmemiş toprak tabakaları, iki ayrı testere dişlileri 
gibi birbirine geçmelidir. Bu şekil ve usulde işlenmiş- 
sürülmüş topraklarda, her zaman dikim-ekim tavı 
bulmak mümkündür. (GÜLEŞCİ M, ÖZKAN İ, 2009) 

KULAKLI PULLUKLAR 

Bitkisel toprak tabakasının kabartılarak kısmen yada 
tamamen devrilmesi halinde pullukla yapılan işlemeye 
çift sürme denir. Herhangi bir pulluğun toprakta yap-
ması gereken işi tam olarak tanımlamak mümkün 
olmamakla genel olarak pulluktan beklenen özellikler 
şunlardır; 

1. Devirme işi tüm gövdelerde aynı etki ve kalitede 
olmalıdır. 

2. Çizide tutunması ve stabilitesi düzgün ve iyi olma-
lıdır. 

3. Derinlik ve genişlik mümkün olduğunca koruna-
bilmelidir. 

4. Tarla başı ve sonunda dönme ve yeni bir çiziye 
girme mesafesi kısa olmalıdır. 

5. Toprağı parçalayarak fiziksel yapısını kültür bitki-
lerinin yaşamaları için elverişli bir duruma getir-
mektir. 

Toprak agro-teknik isteklerine göre çeşitli pulluklarla 
dört şekilde sürülebilir: 

1. Tam devirme; toprağın geniş şeritler halinde 180 
dereceye yakın bir dereceye kadar devrilerek alt 
üst edilmesidir. 

2. Kısmi devirme; toprak şeritlerinin yalnız 135 dere-
ce ile devrilmesi ve birbirine yaslanarak yan yana 
dizilmesidir. Bu türlü sürme genellikle normal kül-
tür topraklarında uygulanır. 

3. Sathi sürme (anız bozma); toprağın dar şeritler 
halinde ancak 6-10 cm derinlikte sürülmesidir. Bu 
taktirde kesilen şeritler ancak 90 derece devrilerek 
yan yüzeyleri üzerinde yan yana dizilirler. 

4. İki katlı sürme; toprak dip kazan aleti bulunan 
kulaklı pullukla sürülerek bitkisel toprak tabakası 
altüst edilirken bunun altındaki tabakanın da ye-
rinde kabartılmasıdır. 

Belirli bir toprağın iyi bir şekilde sürülmesi, kullanılan 
pulluğun özelliklerine bağlı bulunmaktadır. Çeşitli 
pullukların toprakta yaptıkları iş aynı değildir. Topra-
ğı çok parçaladığı halde kesilen toprak şeridini hemen 
hiç devirmeyen pulluklar olduğu gibi, toprağı parça-
lamadan sadece 180 derece veya buna yakın bir dere-
ce ile deviren pulluklarda vardır. Seçilecek pulluğun 
toprağın doğal özelliklerine ve sürme anındaki duru-
muna göre tayin edilmesi gereken sürme şekillerinden 
birine uygun olmalıdır (KEÇECİOĞLU G, 
GÜLSOYLU E, 2002). 

KULAKLI PULLUKLARIN SÜRÜM 
ŞEKİLLERİ VE SÜRÜM TEKNİĞİ 

Kulaklı pulluklarla yapılan sürümlere tahtavari sürüm 
denir. Tahtavari sürme yapan pulluklar ucuz, basit ve 
hafif olmaları nedeniyle bugün dünyada kullanılan en 
çok pulluk tipidir. Bu sürüm şeklindeki iki değişik 
yöntem uygulanır. 
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1. Balıksırtı sürüm; ilk çizgi tarlanın ortasından açılır 
ve parsel başlarında hep sağa dönülerek sürüme 
devam edilir. Sürüm bitişinde parselin ortasındaki 
ilk iki toprak şeridinin üst üste binmesinden dolayı 
balıksırtı biçiminde boydan boya bir tümsek mey-
dana gelir. 

2. Açık çizi sürüm; ilk çizi parselin kenarından açıla-
rak parsel başlarında daima sola dönülürse sonun-
da parselin ortasında kanal biçiminde açık bir çizi 
kalır. 

Kulaklı pulluklarda sürüm yapıldığında balıksırtı yön-
teminde tarlanın ortasında bir tümsek, açık çizi yön-
teminde ise tarlanın ortasında bir kanal meydana gel-
mektedir. Bu iki yöntemin sakıncalı yönlerini birleş-
tirmek suretiyle şu şekilde bir sürüm şekli uygulanabi-
lir. Bu tekniğe göre orta boy tarlalar için en uygun 
parsel genişliği 60-70 adım (40 metre), büyük tarlalar 
için 110-120 adım (80 metre) kadar alınmalıdır. Sü-
rüme başlamadan önce tarlada traktörün döneceği 
kadar yastık başı bırakılmalıdır. Başlangıç çizgisinin 
açılması: traktör gergi zincirleri gergin olarak parsele 
girilir. Birinci gidişte pulluk yaklaşık beş parmak de-
rinlikte sürüm yapabilecek şekilde üst bağlantı kolu 
uzatılır ve pulluk sola yatırılır. (arka gövde ile sürüm 
yapılır.) Birinci gidişten sonra sola dönülerek traktö-
rün sol arka tekeri daha önce açılan çizide olmak üze-
re aynı ayarla geri dönülür. Meydana gelen kanal her 
yerde eşit derinlikte ve yaklaşık bir adım genişlikte 
olacaktır. Daha sonra bu başlangıç çizisi ikinci turda 
kapatılacaktır. Derinlik aynıdır. Bundan sonra isteni-
len derinliğe göre bu ayarla üçüncü kez gidilip dönü-
lebilir. İstediğiniz toprak işleme derinliği elde edildi-
ğinde pulluğun tüm ayarları yapılmalıdır. Son çizinin 
bitirilmesi, tarlanın yada parselin bitimine iki veya üç 
tur kaldığı zaman, sürüm derinliği bitişe doğru giderek 
azaltılır. Bu sırada başlangıç çizisinin açılmasının tersi 
olarak pulluk sağa yatırılarak sürüme devam edilir. 
Bitişten önceki gidişte derinlik sürüm derinliğinin 
yarısına kadar azaltılmalıdır. (KEÇECİOĞLU G, 
GÜLSOYLU E, 2002) 

KÜLTİVATÖRLER 

Pulluğun aksine kültivatör toprağı yırtarak işleyen, 
yani toprağı devirmeyen etki tarzına sahip bir toprak 
işleme aletidir. Önemli gelişmeler ve değişiklikler 
sayesinde kültivatör bugün en yaygın ve en çok kulla-
nılan bir toprak işleme aleti olmuştur. Kültivatörün üç 
önemli kullanım alanı vardır: 

1. Derin Toprak İşleme: Pulluk sürme derinliğinde 
olmak üzere toprak kabartılır ve parçalanır. Ayrıca 
işlenen tabakanın havalandırılması ve karıştırıl-
ması sağlanmış olur. 

2. Anız İşleme: Toprak orta bir derinlikte (15 cm’ye 
kadar) kabartılmakta ve parçalanmaktadır. 

3. Tohum Yastığı Hazırlama: Tohum yatağı hazırla-
nırken toprak gevşetilir, sıkıştırılır ve kırıntılı bir 
bünye haline getirilir. Yaylı kültivatör ve döner 
tırmık kombinasyonu ile tohumun çimlenmesi için 
uygun bir strüktür sağlanmış olur. 
(KEÇECİOĞLU G, GÜLSOYLU E, 2002) 

DİPKAZAN (SUBSOİLER)  

Bazı toprak ve iklim şartlarında her yıl aynı derinlikte 
işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8-10 cm 
ye varan su geçirmez bir tabaka oluşur. Taban taşı 
denen denilen bu tabakanın oluşmasıyla toprakta su-
yun, alt katmanlarına sızması zorlaşır ve bitkinin kök 
gelişimini engeller. Dolayısıyla toprağa düşen yağmur 
ve kar sularının toprağın alt katlarında süzülmesini 
zorlaştırarak suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine 
ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban taşının be-
lirli aralıklarla kırılması gerekir. Bu iş dipkazan deni-
len özel gövdeli pulluklarla yapılır (KEÇECİOĞLU 
G,  GÜLSOYLU E, 2002). 

ÇİZEL 

Son yıllarda Türkiye de çok kullanılmaya başlanmış-
tır. Toprağı devirmeden işler, toprağı derin olarak 
çizdiği için aynı zamanda dipkazanın görevini de 
yapmış olur. Çiftçilerimiz tarafından üç bacak, yedi 
bacak gibi sayıları ile adlandırılır. Bir çatı üzerine 
monte edilmiş çizici ayaklardan ibarettir. Değişik 
ayak sayısına sahip olanları da vardır. İş verimliliği 
pulluğa nazaran çok yüksektir. Bu bakımdan toprak 
işlemede maliyeti düşürür ve zamandan tasarruf sağ-
lar. Çizel kullanılmaya başlandıktan sonra pulluk kul-
lanımı iyice azaltmıştır (KEÇECİOĞLU G, 
GÜLSOYLU E, 2002). 

TIRMIKLAR 

Tırmıklar ekimden önce tohum yatağının hazırlanma-
sında ve çeşitli bitkilerin vejetasyon periyotları içinde 
toprağın sathi olarak işlenmesinde kullanılan toprak 
işleme aletleridir. Tırmıklar pullukla işlenmiş toprak 
katının yeniden kabartılmasında, tarla yüzeyinin dü-
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zeltilmesinde, yabani ot köklerinin yüze çıkarılıp top-
lanmasında, kaymak kırmada ve gübrelerin kapatılma-
sında kullanılır. Bu işleri yaparken aşağıda belirtilen 
agroteknik isteklere de cevap vermelidir: 

- Toprağın belirli ve üniform bir derinlikte kabartıl-
malı, 

- Toprağı yeteri kadar ve üniform bir şekilde parça-
lamalı, 

- Bitkilere zarar vermemeli, 

- Yabancı otları yok edebilmeli, 

- Sürülmüş tarlaya atılan mineral gübreleri tamamen 
toprağa karıştırılmalıdır. 

Tırmıkla işlenmiş ve fazlaca parçalanmış olan üst 
toprak tabakası çabuk kurur, fakat alttaki tabakadan 
suyun buharlaşmasını önler, zira tırmık toprağı parça-
layarak kılcal borucukları kırar ve bir örtü tabakası 
meydana getirir. Ancak, daha önceki işlemelerde yapı-
lan hataların düzeltilmesi, tezeklerin kırılması gibi 
amaçlarla bir tarlanın entansif bir şekilde sık sık tır-
mıklanması faydadan çok zarar getirir, zira fazla par-
çalanan toprak toz haline gelerek strüktürünü kaybe-
der ve bunun bir sonucu olarak rüzgâr ve suyun etkile-
rine karşı direncini kaybedeceği gibi verimliliği de 
azalır (KEÇECİOĞLU G, GÜLSOYLU E, 2002). 

 

TÜTÜN DİKİM MAKİNESİ 

 

Resim 1. Tütün Dikim Makinesi (TTL TÜTÜN) 

Tütünün normal bir gelişme gösterebilmesi ve yaz 
kurusu kaliteli ürün elde edilebilmesi için, mümkün 
olduğu kadar dikimin erken yapılması gerekmektedir. 
Bu nedenle en makbul olan uç, uç altı elleri tütünleri-
nin güzlemeye kalmadan kırım ve kurutma işlerinin 

yapılmasıdır. Fideler, olgunlaşıp iklim ve toprak ko-
şulları uygun hale gelince dikime başlanır. Makine ile 
dikim daha çok düz arazilerde yapılmaktadır. Makine-
li dikimde başarı çok iyi toprak işlemesine bağlıdır. 
Sıhhatli, sağlam, pişkin ve standart fideler ile dikim 
yapılmalıdır. İlk çıkan ve iri fidelerle asla dikim ya-
pılmamalıdır. Tarlalarımızın toprağı dikim esnasında 
asla ağır tavlı olmamalıdır. Dikim ağır tavlı olarak 
gerçekleşirse toprak sıkışacağından, toprağın su kay-
betmesi kolaylaşacak, fidelerin su ve besin maddeleri-
nin alması zorlaşacaktır. Karıklar, sıralar ve çizgiler 
35-45 cm aralıklarla çekilmelidir. Zorunlu bir durum 
olmadıkça karıklar kuzey-güney doğrultusunda açıl-
malıdır. Karıklar kır taban tarlalar, tarla yüzey seviye-
sinden 3-4 cm, kır tarlalarda ise mümkün olan derin-
likte açılmalıdır. Taban suyu yüksek olan ve kır taban 
tarlalarda karık derinlikleri fazla olursa, büyük boyut-
lu, kaba dokulu ve kalın damarlı tütünler elde edilir.( 
GÜLEŞCİ M, ÖZKAN İ, 2009) 

Dikim makinesinde sıra arası istenilen şekilde ayarla-
nabilir. Sıra üzeri sıklığı ise makine üzerindeki dikici-
lerin disklere fide verme hızına bağlı olarak değiş-
mektedir. Bu hız istenilen mesafeye göre ayarlanır. 

Dikim yönünü saptarken; 

1. Güneşlenmeden en çok yararlanacak şekilde sırala-
rın doğu-batı istikametinde olmasına, 

2. Erozyona mani olmak için meyilli yerlerde sırala-
rın meyil istikametine dik olmasına, 

3. Bitkiler arasında hava cereyanını sağlama için 
rüzgârlara paralel olmasına dikkat etmek gerekir. 

Tütün dikiminin mekanizasyonu çeşitli tütün dikim 
makineleri ile yapılmaktadır. Ülkemizde fidelerin 
dikim mekanizmasına elle verilme ve dikimin diskle 
yapılması şeklinde gerçekleştirilen tütün dikme maki-
neleri üretilmektedir. 

Tütün dikme makinelerinin ana mekanizmaları; 

1. Omuz 

2. Dikim karıklarını açan iki küçük pulluk demiri 

3. Fide köklerinin kenarlarına toprak getiren ve bastı-
ran metal diskler 

4. Fide dikimlerini yapan plastik diskler 

5. Dişli mekanizma 

6. Pulluk demirlerinin tutturulduğu mekanizma 
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7. Seksiyonunun taşıyıcı ramaya bağlandığı kısım 

8. Ramaya tutturma vidası 

9. Dikicinin oturma yeri 

Fidelerin dikim diskleri arasına elle verdiği tütün di-
kim makinesi dört seksiyonudur. Bu seksiyonları 180 
cm uzunluğunda dört köşe bir ramaya tutturulmuştur. 
Seksiyonlar dişli veya basamaklı tutturulmadıkları 
için 35-55 cm arasındaki her mesafe kolayca ayarla-
nabilmektedir. Bu mesafeler aynı zamanda makineli 
tütün dikiminde sıra aralıkları demektir. Seksiyonlar-
dan bir tanesi sökülerek daha geniş sıra aralıkları için 
ayarlanabilmektedir. Sıra üzeri aralıkları ise dikicile-
rin maharetlerine ve işin organizasyonuna bağlıdır. 
Ancak usta dikiciler dilediğimiz sıra üzeri sıklığında 
yapabilmektedirler. Bu amaçla dikici, dikici sandalye-
sine oturan ve sağ tarafından ve ön tarafında bulunan 
kutuda kökleri dışarı doğru dizilmiş fidelerden bir 
demet alır, yine kökler dışarı, sak ve yapraklar dışa 
gelmek üzere dikici iki plastik disk arasına tutturulur. 
Söz konusu iki diskin yarı açık kısmına yaklaşık 30 
derece meyille kökler 3-4 cm dışarı sarkmak suretiyle 
tutturulurlar. Diskler arasındaki fide dişlerinin dönme-
siyle ön kısma iki küçük pulluk demiri tarafından 
açılan karık üzerine oturtulmaktadır. Birbirlerine dar 
açıyla ön tarafta birleşen iki pulluk demiri arasına 
dikim makinesi deposundan naylon hortumla su gel-
mektedir. Plastik vanalarla ayarlanabilen su miktarı 
tüketimi bitki başına 150-200 cc’dir.   

Özet olarak karıklar açılır açılmaz hemen 10-15 cm 
arka kısmına depodan hortumla su verilmektedir ve 
fide köklerinin etrafında rutubetli ortam oluşmaktadır. 
Oturtulan fideler 3-4 cm mesafede 20-25 derece me-
yilli toprağa köklerinin kenarına biriktiren ve bastıran 
iki disk mevcuttur. Böylelikle dikim tamamlanmış 
olur. Makinenin arkasından bir işçinin plantuvarla 
dikilmemiş veya 45 dereceden daha meyilli tutturul-
muş fidelerin yerine aşılama yapması gerekir (DEMİR 
F, 1996). 

TÜTÜN ÇAPALAMA MAKİNESİ 

Dikimden sonra tütün tarlası iki veya üç kez çapalanır. 
Çapalama ile yabancı otlar tarladan uzaklaştırılır. 
Toprak kabartılıp havalandırılarak gelişme hızlandırı-
lır ve dolayısıyla verim artırılmış olur. Birinci çapa 
dikimden yaklaşık 15-20 gün sonra yapılır. 1. Çapa-
lama işlemi tütün bitkisi yeni çıkmasından dolayı ze-

delenme ihtimali göz önünde bulundurularak 2-3 cm 
olarak yüzeyden çapalanmalıdır. Tütünde 
1.çapalamadaki amaç; 

- Tütünün kök boğazı doldurulduğundan, yan kökler 
oluşur ve daha iyi besin almasını sağlamak, 

- Toprağı havalandırmak, 

- Tütünlerin kazık köklerini güçlendirmek, 

- Kuraklığa dayanıklılığı artırmak, 

- Yabancı otları temizlemektir. 

 

 

Resim 2. Tütün Çapalama Makinesi (TTL TÜTÜN) 

Çapalama işlemi yağmur dikkate alınarak yağıştan 
sonraki günlerde yapılır. İkinci çapa ile birlikte ticari 
değeri olmayan ve gelişimi olumsuz yönde etkileyen 
dip yapraklar mutlaka sıyrılmalıdır. Bu yaprakların 
sıyrılması ile üst eller kuvvetli ve sağlıklı gelişir. 
Üçüncü çapalama işlemi dip temizliği yapıldıktan 
sonra boğaz doldurmak amacı ile yapılır. Boğaz dol-
durma bitkinin büyümesi ve rüzgârdan olumsuz etki-
lenmemesi için yapılır. Ancak bazı yıllarda iklim şart-
larının uygun olması ve tarla toprağının durumuna 
bağlı olarak tek çapalama dahi yeterli olabilmektedir 
(ÇAMAŞ N, AYAN K, 2007) 

TÜTÜN TARIMINDA HASAT DÖNEMİNDEKİ 
TARIMSAL MEKANİZASYON 

TÜTÜN HASATI 

Tütünler tarlada büyüme, azami gelişmeye kavuşma, 
gerileme ve bitkinin ölmesi gibi değişik dönemler 
geçirmektedir. Tütünün en uygun hasat zamanı, tütü-
nün çeşidine ve kullanım şekline göre değişmekle 
birlikte gerilemesinin son dönemi ile ölümün başlan-
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gıç dönemidir. Tütün yaprağının ileride kazanacağı 
ticari değeri büyük ölçüde olgunluğunun iyi tespitine 
ve kırımının zamanında yapılmasına bağlıdır. Bu ba-
kımdan olgunluk ve kırım zamanının tespit edilmesi 
çok önemlidir. 

 

Resim 3. Tütün Hasat Makinesi 

Tütün hasadı birçok bitki çeşidine göre daha zor ve 
zahmetli bir iştir. Bu hasat türü birçok menşeine göre 
farklılık gösterebilir, kullanılan makine teçhizatlarına 
değişeceği gibi bu sistem makinelerinde çalışma başa-
rı oranları düzeyini etkileyebilir. Makineli tarım gü-
nümüzde kaçınılmaz hale gelmiş bulunduğundan ya-
pılacak olan bu tür çalışmalarda zaman ve maliyetler 
açısından kaliteli kolay ve olumlu yönde olmalıdır. 
Yalnız,  tütün tarımında ülkemiz adına bu söylemlerin 
şu an için pekte geçerli olmadığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. İşçilik maliyetleri oldukça yüksek, ta-
rım istenilen kadar hızlı değil ve üreticiyi makineli 
tarıma geçiş için ikna etmekte bir hayli zordur. 
Oriental tütün tarımının devamlılığı için makineli 
tarımın standardizasyona bağlı, sürekli halde ve kali-
teli bir şekilde olması sağlanmalıdır. Tütün hasadı, 
menşei ve karakteristik özellikler bakımından farklı-
lıklar gösterebilir. Buna bağlı olarak Virginia Burley 
ve Oriental tütünlerin hasadında makine ve ekipman-
lar farklılıklar gösterir. Burley tütünleri saplarıyla 
hasat edilirken Virginia ve Oriental tütünlerde yaprak 
hasadı söz konusudur (www.worldtobacco.net). 

BURLEY TÜTÜNÜ HASAT MAKİNALARI 

Burley tipi tütünlerde hasat makineleri genellikle sap 
kesici bıçaklar veya buna benzer mekanizasyonlar 
taşımaktadır. Kesilen saplar bir düzenek tarafından 
ters çevrilerek sıraya konulur. Taşıyıcı bantlar saye-
sinde kafeslere taşınır. 

 

Resim 4. Hasadı Edilmiş Burley Tütünleri 

VİRGİNİA TÜTÜNÜ HASAT MAKİNELERİ 

Virginia tütünleri iri kıtalı yapraklara sahip olup hasa-
dı genellikle yaprakların toplanması şeklindedir. Fide-
ler sabitlendikten sonra millere bağlı döner merdane-
ler üzerinde farklı maddelerden yapılan bıçaklar tara-
fından kesilen yapraklar bantlarla toplama kafeslerine 
taşınır. Bu kafese taşınan yapraklar burada toplanarak 
başka bir depoya aktarılır. Virginia hasat makineleri 
genellikle aynı çalışma mekanizmalarına sahiptirler 
(www.worldtobacco.net). 

ORİENTAL TÜTÜN HASAT MAKİNELERİ 

 

Resim 5. Oriental Tütün Hasat Makinesi 

Oriental tütünlerde yapraklar Virginia tipi tütünlere 
göre daha küçük olduklarından bu tütünlerde makineli 
hasat henüz hayata geçirilememiş denemeleri yapılan 
bir proje aşamasından ibarettir. Şu an maliyeti çok 
yüksek ve başarı oranı oldukça düşük olarak görünen 
Oriental tip tütün kırım makinesinin Virginia tipi kı-
rım makinesine benzediğini söylemek mümkündür. 
Çalışma prensipleri aynıdır. Benzer döner miller üze-
rinden farklı tip ve yapıdaki bıçaklar sayesinde itme 
yardımıyla kırılan yapraklar dizaynı farklı olan topla-
ma kafesine aktarılırlar.( www.worldtobacco.net) 
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HATALAR VE BAŞARILI OLMA ORANLARI 

Daha sağlıklı üretim ve ekonomik açıdan olumlu neti-
celer almak için makineli tarım gereklidir. Ama tüm 
gereklilikleri ile çalışmayan görevini tam üstleneme-
yen makineler yalnız deneme aşamalarında kalırlar. 
Oriental tip tütün kırım makineleri de halen deneme 
aşamasında geliştirilmeyi beklemektedir. 

Karşılaşılan hatalar ve makine çalışma oranları şu 
şekildedir: 

1. Yanlış yaprak kırımı 

2. Kırımı yapılan fidenin ve yaprağın zarar görmesi 

3. Tütün fidelerinin makine tarafından ezilmesi 

4. Sümbülenin ve sonra kullanılacak tohumların zarar 
görmesi 

Burley tipi hasat makinelerinde çalışma oranları % 98 
– 99,  Virginia tipi hasatta % 95-96 başarı oranı elde 
edilmekteyken Oriental tip kırım makinelerinde yap-
rak boyutunun küçük olması nedeniyle bu oranlar % 
65 -70 gibi düşük seviyede kalabilmektedir. Patenti ilk 
olarak 1968 yılında alınmış olan harvestere yani kırım 
makinesinin aradan geçen 40 yıla aşkın süre zarfında 
yaprak boyutuna bakılmaksızın kullanımında ve geli-
şiminde makineleşmeye geçilememesi ülke menfaatle-
rimiz adına oldukça endişe vericidir 
(www.worldtobacco.net). 

DİZİM MAKİNESİ 

 

Resim 6. Dizim Makinesi (TTL TÜTÜN) 

Tütün yaprakları toplandıktan sonra ipe dizilmekte ve 
sonrasında kuruması için bırakılmaktadır. Tütün yap-

raklarının toplanmasının yanında ipe dizilmesi de 
zahmetli bir durumdur. Dizim Makinesi, tütün ve ben-
zer her türlü bitki yaprağının zahmetsiz ve hızlı bir 
şekilde ipe dizilmesine yardımcı olmaktadır 
(www.dizimmakine.com). 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Tüm bu bilgilerin ışığında tütün tarımında kullanılan 
makineler dikkate alındığında tarımsal mekanizasyo-
nun tütün tarımı yapan bütün ülkelerde çok büyük bir 
öneme sahip olduğu açıktır. Özellikle ülkemiz gibi 
önemli bir tütün yetiştiricisinin, dünya piyasalarında 
rekabet edebilmesi için geleneksel tarımdan teknik 
tarıma bir an önce geçmesi şarttır, aksi takdirde diğer 
ülkelerle ürünün maliyeti bakımından rekabet etme 
şansı çok zor olacaktır. Günümüzde yabancı markalı 
tarım makinelerin sürekli olarak gelişim gösterdiği, 
sistemlerini devamlı olarak yenileyip düzenlendikleri 
de göz önüne alınırsa, Türk patentli tarım makineleri-
nin de son teknolojilerin gerisinde kalmadan yenilen-
meleri gerekliliği kaçınılmazdır. 

Teşekkür: Türkiye Tütünleri Ltd. Şti’ ne (TTL) katkı-
larından dolayı teşekkür ederiz. 
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SANAT KALEMİZİN KULELERİ 
ÇÖKERKEN 

 

Süleyman SARICA 
Tütün Teknolojisi Müh. 

Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
 

 
Neşet Ertaş'ta gitti... Sanat kalemizin en güçlü burçla-
rından biri daha çöktü ne yazık ki... 

Tatlı dillim güler yüzlüm neredesin sen, gönül dağı, 
yağmur boran olunca, akar can özümden sel, gizli gizli 
zahidem  ve gönül pınarından damlattığı nice türküleri 
hangi dillerden çıkıp yankılanacak. O'nun yokluğunda 
... Aynı tadı alabilecekmiyiz... O'nu gelecek kuşakla-
rımıza aktarabilecekmiyiz... 

Bu sorulara kolayca "evet" diyebilmemiz çok zor bi-
zim için. Çünkü millet olarak yapamadık bu güne 
kadar. Bundan sonra da yapabilmemiz mümkün değil 
bence. Bizim kadar kültürünü taşımakta, diri tutmakta 
zorlanan bir millet pek yok dünyada malesef. 

Aslında biz bir milleti “gerçek bir millet” yapan en 
önemli unsurlardan olan kültür unsuruna fazlasıyla 
sahibiz. Bu kültürün oluşmasında büyük bir coğrafya-
ya yayılmış olmamız, bu coğrafya içinde devamlı yer 
değiştirerek yaşamamız çok etkendir mutlaka. Bugün 
bile bütün teknolojik imkanlardan yararlanmamıza 
rağmen yer değiştirmek, taşınmak ne kadar zor gelir 
bilirsiniz. Eski zamanlarda her yıl iki kere yapılan 
göçler ne zorluklarla yapılırdı kimbilir. Bu acılar, gü-
zellikler çok büyük oranda sözlü kültüre yansımış, 
yazılı kültüre ise çok azı katılabilmiştir. Bu da bizim 
bilincimizdeki kültürel bilgilerin, toplamın ne kadar 
azı olduğu anlamına gelmektedir. Bu yüzden düşün-
meye, araştırmaya, bilincimizi deşmeye çok ihtiyacı-
mız var aslında. 

Eski Türk Kültürüyle bağlantılı olan bizler belkide son 
şanslı kuşağız. Son büyük ozanları, sanatçıları, sanat-
karları bizler görmüş olacağız. Bu günden geriye doğ-
ru şöyle baktığımızda sanat kalemizden yıkılan kulele-
rini hatırlamak ve yadetmek istersek, son yolcumuz 

yukarıda andığım Kırşehir’den Neşet Babamız bizlere, 
yine yukarıda bir kaçını andığımız bu eserlerini bırak-
tı. Elbistan’dan Mahsuni Babamız daha düne kadar : 

Dumanlı dumanlı  oy bizim eller, 

İşte gidiyorum çeşmi siyahım, 

Kirvem bu yıl bu dağlarda sensiz yazın tadımı olur, 

Dom Dom Kurşunu, 

Niye doğdun Mamudo kurban…   diye sesleniyordu. 
Yine daha düne kadar, Barış Manço: 

Gülpembe, kara haber tez duyulur...  Ali Ekber Çiçek: 

On dört bin yıl gezdim divanelikte… Elazığ’dan En-
ver Demirbağ hoyrat, uzun hava, mayalar…  Çocuk-
luk günlerimizden  Aşık Veysel : 

Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarim 
kara topraktır… 

Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın…  Aşık 
Murat Çobanoğlu: 

Bir hışımla geldi geçti, Kiziroğlu Mustafa bey… Ker-
küklü Abdurrahman Kızılay:   

Altın hızma mülayim, Aynaya baktım, saç beyaz ol-
muş… Denizlili Özay Gönlüm, nineden mektuplar… 
diye sesleniyordu. Nice memleket türkülerimizi derle-
yen ve söyleyen değerlerimizin sesleri bizzat kulakla-
rımızda çınlıyordu. 

Daha geriye doğru, Sümmani Baba, Sıtkı Baba, 
Karacoğlan, Ercişli ve Erzurumlu Emrahlar, Aşık Ke-
rem, Köroğlu’nun Türküleri… 

Yunus’un ve halk edebiyatımızı oluşturan kültürümü-
ze can katmış ozanlarımızın  dizeleri, 

Korkut Dede, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacıvat, Ka-
ragöz gibi değerlerimizin gerçekle tevatürün harman-
landığı hayat hikayeleri…          

Şehirleşmenin bize verdiği değişim herhalde başka 
milletlerden daha fazladır diye düşünüyorum. Sanki 
hem ruhsal hem bedensel olarak kabuk değiştirir gibi 
değişebiliyoruz. Halbuki değişme değil, gelişme olma-
sı, eski kültürümüzün de aktarılması  gerekmektedir. 
İnşallah bunu başarmak bundan sonra mümkün olur… 

Ölümüyle yüreğimi sızlatan ve bana daima andığım, 
haddim kadar yaşatmaya çalıştığım eski kültür temel-
lerimizi hatırlatan Nesat babamız ve bizi biz yapan 
rahmetli kültür temellerimizin ruhları şadolsun….      
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TÜTÜN EKSPERLERİ VAKFI GENEL KURULU 
 

Tütün Eksperleri Vakfı Genel Kurulu;  16/03/2013 tarihinde saat 11.00’de  1434 Sokak No:9 /10 
Alsancak / İzmir adresindeki Tütün Eksperleri Derneği Binasında gerçekleştirilmiştir. 

Gündem gereği Vakıf Başkanı Ömer Ceyhun UYANIK tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra  
saygı duruşu yapılarak Divan heyeti seçimi gerçekleştirilmiş ve Divan heyeti teşekkülünden sonra faaliyet rapo-
ru,denetim raporu ve gelir-gider cetveli(Bilanço) okunmuş sonrasında da raporların ibrası oybirliği ile gerçek-
leştirilmiştir. 

Görüş,öneri ve dilekler kısmında üyelerin karşılıklı görüşleri dinlenmiş ve yeni yönetim-denetim kurulla-
rının oluşturulabilmesi için seçim maddesine geçilmiştir. 

Oy tasnif heyeti olarak O.Haydar POLAT,Hasan KARTAL,Kubilay KOÇ  oybirliği ile seçilmiş-
tir.Yapılan gizli oy açık tasnif şeklindeki oylama sonucunda en yüksek oyları alarak Yönetim ve Denetim Ku-
rullarına seçilen isimler şu şekilde oluşmuştur. 

     Yönetim Kurulu:                                           Denetim Kurulu: 

Ömer Ceyhun UYANIK   Hasan KARTAL 

Abuzer GÜNGÖR    Ali GEYİK  

Haydar TUNCAY    Ahmet Turan SARIKAYA   

Engin BOZTEMİR 

Onur Uğur GÜREN  

Hüseyin SİVRİKAYA 

İsmail TEKET 

 

Ömer  Ceyhun UYANIK tarafından yapılan kapanış konuşmasında Genel Kurula katılan üyelere teşekkür 
edilmiş ve Vakfın bundan sonraki dönemde de en iyi şekilde faaliyetlerine devam edeceği ifade edilerek Genel 
Kurul sonlandırılmıştır. 

Genel Kurul sonrasında ilk yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımı aşağıdaki şekilde 
oluşmuştur.Ayrıca üyelere kullandırılan kredi miktarı 4000 .- TL sına çıkartılmış ve Hizmet payı kesintileri de  
% 10 dan % 8 e indirilmiştir. 

 

Ömer Ceyhun UYANIK  Başkan 

Hüseyin SİVRİKAYA Başkan Yardımcısı 

Haydar TUNCAY  Muhasip 

İsmail TEKET  Üye 

Abuzer GÜNGÖR  Üye 

Onur Uğur GÜREN  Üye 

Engin BOZTEMİR  Üye 
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ETKİNLİKLERİMİZ 
 

  
 1 Kasım 2012 tarihinde Yönetim Kurulumuzca 

Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Mahmut 
ÖZGENER’e nezaket ziyaretinde bulunularak 
Türk Tütüncülüğünde yaşanan sorunlar ve Özel 
Sektörde çalışan meslektaşlarımızın konumu ve 
geleceğiyle ilgili görüşmede bulunulmuştur. 

 

 TAPDK’nın kapatılma süreci içerisinde olması 
nedeniyle TBMM’de, TAPDK Bütçesinin görü-
şülmesi öncesi, 2 Kasım 2012 tarihinde yeniden 
yapılanma hazırlıklarıyla ilgili derneğimizce ha-
zırlanan yazı  TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı, Başkan Vekili, Sözcü Üye, Katip Üye ve 
Komisyon Üyesi Milletvekillerine iletilmiştir.  
Devamında Dernek Sekreterimiz Olgun Haydar 
POLAT, 6 Kasım 2012 tarihinde TBMM Millet-
vekilleri Sayın Ahmet AYDIN, Sayın İzzet 
ÇETİN, Sayın Erkan AKÇAY, Sayın Mehmet 
YÜKSEL ve Sayın Sümer ORAL ile temasa geçe-
rek derneğimiz görüşlerini kendilerine doğrudan 
iletmişlerdir. 

 

 TAPDK’nın kapatılmasının gündemde yoğun bir 
şekilde yer alması  nedeniyle derneğimizce 8 Ka-
sım 2012 tarihinde Basın açıklaması yapılarak, 
TAPDK’nın kapatılması durumunda Yaprak Tü-
tün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası’ Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bir Genel Mü-
dürlük Teşkilatı ile Bağlanmalıdır içeriğini taşıyan 
görüşümüz Kamuoyu ile paylaşılmıştır.   

 

 Kamuoyunda bir hayli ilgi ve yer bulan görüşü-
müz kimi basın organlarınca farklı yorumlanması 
üzerine ilgili muhataplara haberin düzeltilmesi 
amacıyla derneğimizce 15 Kasım 2012 tarihinde 
açıklama gönderilmiştir. 

 

 7 Kasım 2012 Çarşamba günü 1434 Sokak 
No:9/10 Alsancak - İzmir adresinde bulunan Der-
nek Merkezimizde Tütün Kontrol Çerçeve Söz-
leşmesi konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir. Mes-
lektaşlarımıza açık gerçekleştirilen söyleşiye su-
num yaparak bilgilenmemize katkıda bulunan 
meslektaşımız Sayın Fatih UZNAY arkadaşımıza 
teşekkür ederiz. 

 15-17 Kasım 2012 tarihinde Türk Toraks Derne-
ği’nce düzenlenen Tütün Kontrolü Seminerine 
Derneğimiz adına, Dernek Başkanımız Yaşar Tu-
ran GÜLÜMSER katılmıştır. İzmir-Çeşme 
Radisson Blu Oteli Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen Bilimsel Programda;  Antropolojik ve 
Evrimsel Açıdan “İnsan ve Tütün”adlı Konferans, 
Tütün Endüstrisini Tanıyalım Paneli, Tütün  
Kontrol Çerçeve Sözleşmesi 5.3. Tütünde Fiyat ve 
Vergilendirme Politikası, Tıp Eğitiminde Tütün 
Kontrolü Eğitimi, Tütün Kontrolünde Bir “Üst 
Kurul” olarak TAPDK’ nın yeri, Tütün ve Tütün 
Üretiminde Yasadışı Ticaret, Ulusal Tütün Kont-
rolü Mücadelesinde Kısa Filmler  ve Gelecek, Tü-
tün Piyasası  ve Talep Politikaları, Tütün Kontro-
lünde Arz Politikaları sunumları izlenmiştir. 

 

 17 Kasım 2012 tarihinde Dernek Başkanımız 
Yaşar Turan GÜLÜMSER ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Turan YALÇIN, Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Üyesi  AKP İzmir Millet-
vekili Sayın Ali AŞLIK’ı  İzmir’de ziyaret ederek 
yeni yapılanma ile ilgili derneğimiz düşünceleri  
iletilmiş, görüş alış verişinde bulunmuştur. 

 

 6 Aralık 2012 tarihinde Dernek Başkanımız Yaşar 
Turan GÜLÜMSER ve Dernek Sekreterimiz Olgun 
Haydar POLAT, 7 Kasım 2012 tarihinde ataması 
gerçekleşen TAPDK Kurul Başkanı Sayın Suat 
EVCİMEN’i Ankara’da Makamında ziyaret ederek 
kendilerini kutlamış ve başarı dileklerini iletmişler-
dir. Yapılan ziyarette 2012 yılında TAPDK tarafın-
dan düzenlenen “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eği-
timi” seminerinin yenilenmesi ve TAPDK’nın de-
vamı durumunda Uzman Yardımcısı pozisyonunda 
Tütün Teknolojisi Mühendisi alımının gerçekleşti-
rilmesi taleplerimiz iletilmiştir. 

 

 Yönetim Kurulumuzca 7 Aralık 2012 tarihinde 
Sunel Ticaret Türk A.Ş.  firması ziyaret edilerek 
firma sahipleri ve yetkilileri ile görüşülmüştür. 
Yapılan görüşmede Türk Tütüncülüğünün  mev-
cut durumu ve geleceğine ilişkin görüş alış veri-
şinde bulunulmuş, Tütün Teknolojisi Mühendisi 
meslektaşlarımızın istihdamına  ilişkin düşüncele-
rimiz kendileriyle paylaşılmıştır.   

 

 Özel Sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunla-
rıyla ilgili 15 Aralık 2012 Cumartesi günü, Der-
nek Merkezimizde (1434 Sokak No:9/10 
Alsancak-İZMİR) toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Çeşitli firmalarda çalışan arkadaşlarımız,  toplan-
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tıda çalışma hayatlarında ki sorunlarını dile getir-
miş ve bununla ilgili neler yapılabileceği ve çö-
züm önerileri tartışılmıştır. Bu ve buna benzer 
toplantı ve sohbetlerin sıklıkla gerçekleştirilmesi 
istenmiştir. 

 

 19 Aralık 2012 tarihinde Dernek Başkanımız Ya-
şar Turan GÜLÜMSER, Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz Ömer Ceyhun UYANIK ve Kubilay KOÇ,  
Manisa-Akhisar’da bulunan CBÜ Tütün Eksperli-
ği Yüksek Okulu’na ziyarette bulunarak  4.Sınıf 
öğrencilerinin sunumlarını izlemiş, ardından okul 
anfisinde  öğrencilerle söyleşiye katılmışlardır. 
Söyleşide okulun durumu, öğrencilerin sorunları 
ve istihdam olanaklarıyla ilgili konulara değinil-
miştir. Daha sonra TEYO Okul Temsilcileri 28 
Aralık 2012 tarihinde derneğimize ziyarette bu-
lunmuşlardır. 

 

 Okula gerçekleştirilen gezinin ardından Akhisar 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne zi-
yarette bulunulmuş ilçe müdürü Sayın Mehmet 
Akif ŞENYÜREK ve ilçe müdürlüğünde görevli 
meslektaşlarımız ziyaret edilmiştir. Ardından Ma-
nisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl  Müdürlüğüne 
gidilerek İl Müdürlüğünde görevli meslektaşları-
mıza da nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Her 
iki ziyaret de meslektaşlarımız arasında memnu-
niyetle karşılanmıştır. 

 

 “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı’nın” 19 Aralık 2012 tarihinde TBMM’ne 
sevk edilmesini takiben 28 Aralık 2012 tarihinde 
Esas Komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri  
Komisyonuna sevk edilmesi üzerine yeniden yapı-
lanma ile ilgili derneğimiz görüşlerini  içeren yazı  
7 Ocak 2013 tarihinde Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı, Başkan Vekili, Sözcü Üye, 
Katip Üye ve Komisyon Üyesi Milletvekillerine 
iletilmiştir.  

 

 Ardından Derneğimiz Başkanı Yaşar Turan 
GÜLÜMSER ve Derneğimiz Sekreteri Olgun 
Haydar POLAT, 9 Ocak 2013 tarihinde, 
TBMM’de Komisyon Başkanı AKP İstanbul Mil-
letvekili İbrahim YİĞİT ve AKP, CHP ile 
MHP’ne mensup Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Üyesi 12 Milletvekili ve danışmanlarıyla 
görüşmelerde bulunup kendilerini şifahi olarak 
bilgilendirmişlerdir. Özellikle Komisyon Başkanı 
Sayın YİĞİT ile görüşmemize katkıda bulunan 

eski Dernek Başkanımız ve Onur Kurulu Üyele-
rimizden Sayın Hüseyin KOÇ’ a teşekkür ederiz. 

 

 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Ma-
mulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değer-
lendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel 
Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsa-
mında oluşturulan Bilimsel Komisyonda mesle-
ğimiz mensuplarına yer verilmemesi nedeniyle 
Dernek Başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER ve 
Dernek Sekreterimiz Olgun Haydar POLAT,  10-
11 Aralık 2013 tarihlerinde TAPDK Kurul Baş-
kanı Sayın Suat EVCİMEN ve Kurul Üyelerinin 
tamamını ziyaret ederek alınan karardan duyulan 
rahatsızlığımız ifade edilmiştir. Yapılan görüşme-
lerde Tütün Eksperleri Derneği’nin  yapacağı baş-
vuruyla konunun tekrar incelenebileceği tarafımı-
za iletilmiştir. 

 

 14 Ocak 2013 tarihinde bu konuyla ilgili olarak 
TAPDK Başkanlığına yazı yazılarak, 4733 Sayılı 
“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve “Tütün 
Eksperlerinin Görev Yetki ve Mesleki sorumluluk-
ları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönet-
melik” dayanak gösterilerek Tütün Mamulleri 
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendiril-
mesi  Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Ko-
misyon da Tütün Eksperi/Tütün Teknolojisi Mü-
hendisinin mevcudiyetinin zorunluluğu dile geti-
rilmiştir. TAPDK Kurulunca verilen kararın lehi-
mize düzeltilmemesi üzerine derneğimizce, yü-
rütmenin durdurulması ve iptaline yönelik Ankara 
İdare Mahkemesi Başkanlığında dava açılmıştır. 

 

 16 Ocak 2013 tarihinde TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri  Komisyonunun da ele alınan “Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın” 
görüşülmesine Komisyon Başkanlığınca davet 
edilen derneğimiz adına komisyon toplantısına 
Dernek Sekreterimiz Olgun Haydar POLAT ile 
Yönetim Kurulu Üyemiz Turan YALÇIN katıl-
mışlardır. Derneğimizin bu konudaki görüşleri di-
ğer Sivil Toplum Kuruluşlarınca da desteklenmiş 
fakat Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, ufak 
değişikliklerle olduğu gibi kabul edilmiştir. 

 

 21-25 Ocak 2013 ve 11-15 Şubat 2013 tarihlerin-
de gerçekleştirilen METEK Meslek Analizleri 
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Çalıştaylarında Türkiye’de Teknik Eğitimde 
Standardizasyon çalışmalarında derneğimiz adına 
toplantıya dernek sekreterimiz Olgun Haydar 
POLAT katılmıştır. Çalıştaylar sonrası Tütün 
Teknolojisi Mühendislerinin yapacakları işlerle 
teknikerlerin yapacakları işlerin ayrılması 5. Sevi-
ye meslek içerisinde yer alan Tütün Eksperi 
ünvanı,  6. Seviye mesleklerine dahil edilerek di-
ğer mühendisliklerle aynı seviyede yer alması 
sağlanmıştır.  

 

 6 Mart 2013 tarihinde CBÜ Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulu’nda düzenlenen söyleşiye Derne-
ğimizi temsilen Dernek Başkanımız Yaşar Turan 
GÜLÜMSER ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tu-
ran YALÇIN ve Ömer Ceyhun UYANIK katıl-
mışlardır. TEYO Konferans Salonunda gerçekleş-
tirilen ve Yrd. Doç. Dr. Aysun 
TOKMAKOĞLU’nun yönettiği “Üniversite Sa-
nayi İşbirliği Çerçevesinde Sektördeki Gelişmele-
rin Tartışılması, Öğrencilerin Bilgi ve Birikimle-
rinin Arttırılarak Sektörde İstihdam Olanaklarının 
Yaratılması” konulu toplantıya Dernek Yönetici-
lerinin yanı sıra Tütün İhracatçıları Birliği Başka-
nı Sayın Mahmut ÖZGENER, JTI Tütün Ürünleri 
Sanayi A.Ş. den Üretim Hizmetleri, Dış Ticaret 
Operasyon Kontrol Müdürü Sayın Gürkan 
ÖZTÜRK ve Malzeme Planlama Uzmanı meslek-
taşımız Sayın Taylan MÜHÜRDAROĞLU katıl-
mışlardır. Özellikle okulumuz akademisyenleri ve 

öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 
okulumuzun ve mesleğimizin sorunları görüşül-
müş, çözümleri konusunda düşünceler dile geti-
rilmiştir.  

 

 Türkiye’nin, dünyanın önde gelen oryantal tütün 
üreticisi konumunu devam ettirebilmesi adına 
özellikle Lübnan’da uygulanan uygulamanın ya-
da bu alandaki en önemli rakibimiz olan Yuna-
nistan, İtalya, İspanya ve Polonya’nın gerçekleş-
tirdiği anlaşma ve politikaların ülkemizde de ha-
yata geçirilmesine yönelik 12 Mart 2013 tarihin-
de Basın bildirisi hazırlanarak Kamuoyu ile pay-
laşılmıştır. 

 

 26 Mart 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
SSUK Genel Kurulunda Derneğimizi danışman 
üye olarak Dernek Sekreterimiz Olgun Haydar 
POLAT temsil etmiştir. Genel Kurulda gündem-
deki konuların görüşülmesinin ardından üyelerin 
dilek ve önerileri alınmıştır. Dünya Sağlık Örgü-
tünün tütün ve tütün mamullerinin üretiminin 
azaltılması yönündeki görüşlere genelde katılmak-
la birlikte Türkiye’de tütün üretiminin kısıtlanma-
sına yönelik çalışmalara karşın ithalatta kısıtlama-
ya gidilmediği, komşu ülkelerin kendi üreticilerini 
korumalarına yönelik girişimlerde bulunurken ül-
kemizde  tütün çiftçisinin yalnız bırakıldığı ve ül-
kemiz insanının parası ile yabancı ülke çiftçileri-
nin desteklendiği  ifade edilmiştir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Emekliye Ayrılan Meslektaşlarımız 

 Kemal SAVAŞ (1. Devre / 1975-1978) 
Tekel Genel Müdürlüğü nün ardından çalıştığı Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Mü-
dürlüğünden Emekli Olmuştur 
 

 Aydın Selçuk KARAGÖZLER (2. Devre / 1976-1979) 
Tekel Genel Müdürlüğü, Austro Türk Tütün AŞ, Dimon Türk tütün AŞ ve Socotab Yaprak 
Tütün Sanayi ve Ticareti AŞ de çalıştıktan sonra Emekli Olmuştur 
 

 Mehmet Haldun SAĞIN (5. Devre / 1979-1983) 
Tekel Genel Müdürlüğü nün ardından çalıştığı İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdür-
lüğünden  Emekli Olmuştur  
 

 Adnan TARAN (8. Devre / 1982-1986) 
Gayrimenkul A.Ş. den Emekli Olmuştur  
 

Emekli olan Meslektaşlarımıza Türk  Tütüncülüğüne ve Mesleğimize  Katkılarından     
Dolayı Teşekkür Eder, Bundan Sonraki Yaşamlarında Sağlık  ve Mutluluklar Dileriz. 
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         EVLİLİK 
 
Alliance One Tütün A.Ş firmasında 
çalışan 20. Devre mezunlarından 
Meslektaşımız Hakan DEMİRTAŞ 
ile Müge Hanımefendi 11 Nisan 
2013 tarihinde evlenmişlerdir. 
DEMİRTAŞ çiftini kutlar, yaşamları 
boyunca mutluluklar dileriz. 

Sunel Ticaret Türk A.Ş firmasında 
çalışan 31. Devre mezunlarından 
Kaan IŞIKTAŞ ile Gizem BİCİL 
Hanımefendi 27 Nisan 2013 tari-
hinde evlenmişlerdir. IŞIKTAŞ çif-
tini kutlar, yaşamları boyunca 
mutluluklar dileriz. 

Sunel Ticaret Türk A.Ş firmasında 
çalışan 31. Devre mezunlarından 
Mustafa ALTUN ile Özlem 
BAŞOĞUL-BAKIM Hanımefendi 31 
Mayıs 2013 tarihinde evlenmişler-
dir. ALTUN çiftini kutlar, yaşamları 
boyunca mutluluklar dileriz. 
 

   DOĞUM 
 
Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüğünde Mühendis 
olarak çalışan 18. Devre meslekta-
şımız  İrfan GÖKTAŞ ve eşi  Sakine 
hanımın 12/12/2012 tarihinde 
Bejla Lara adını verdikleri kızları 
Dünyaya gelmiştir. GÖKTAŞ Ailesi-
ni tebrik eder, minik Bejla Lara’ya 
sağlıklı uzun yaşamlar dileriz. 
 

T.A.P.D.K.’da Uzman olarak çalışan 
12. Devre meslektaşımız Taner Mu-
rat YAYIMLI ve eşi Ayşenur hanımın 
21/05/2012 tarihinde Defne adını 
verdikleri kızları Dünyaya gelmiştir. 
YAYIMLI Ailesini tebrik eder, minik 
Ceren’e sağlıklı uzun yaşamlar dile-
riz. 

13. Devre Meslektaşlarımızdan İzmir 
Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev yapan 
meslektaşımız Hasan Ali ŞENGÜL ve 
eşi Gonca hanımın 26/02/2013 
tarihinde Hikmet adını verdikleri 
oğulları dünyaya gelmiştir. ŞENGÜL 
Ailesini tebrik eder, minik Hikmet’e 
sağlık dolu uzun yaşamlar dileriz 
 

Philip Morris International Firmasın-
da çalışan 24. Devre Mezunu Meslek-
taşımız Murat ŞALVARLI ve eşi Ya-
semin hanımın 18/04/2013 tarihin-
de Cavit Taylan adını verdikleri oğul-
ları Dünyaya gelmiştir. ŞALVARLI 
Ailesini tebrik eder, minik Cavit Tay-
lan’a sağlıklı uzun yaşamlar dileriz. 
 

13. Devre Meslektaşlarımızdan 
Samsun Gıda ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak 
görev yapan meslektaşımız  Hüse-
yin GÜRBÜZ  ve eşi Şenay hanımın 
25/04/2013 tarihinde Alp adını 
verdikleri oğulları dünyaya gelmiş-
tir. GÜRBÜZ Ailesini tebrik eder, 
minik Alp ’e sağlık dolu uzun ya-
şamlar dileriz 
 

16. Devre Meslektaşlarımızdan 
Tokat-Erbaa Gıda ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis ola-
rak görev yapan meslektaşımız 
Hayrettin TURAN ve eşi Hümeyra 
hanımın 03/05/2013 tarihinde 
Hale İclal adını verdikleri kızları 
dünyaya gelmiştir. TURAN Ailesini 
tebrik eder, minik Alp’e sağlık dolu 
uzun yaşamlar dileriz 
 
 

    KUTLAMA 

 
 
Okulumuzun 21. Devre mezunla-
rından Meslektaşımız Tolga 
ZORBA, 16 Kasım 2012 tarihinde 

CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulunda Öğretim Görevlisi iken 
Müdür Yardımcılığı görevine 
atanmıştır. Değerli Meslektaşımızı 
tebrik eder, yeni görevinde başarı-
lar dileriz. 
 
Okulumuzun 5. Devre mezunların-
dan Meslektaşımız Ergül YAZICI, 
Philip Morris International‘dan 
ayrıldıktan sonra 1 Mart 2013 tari-
hinde Öz-Ege Tütün Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. de Genel Müdür olarak 
göreve başlamıştır. Kıymetli Meslek-
taşımızı tebrik eder, yeni görevinde 
başarılarının devamını dileriz. 
 

 
 

 
 
 
JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. de 
çalışan Meslektaşımız Taylan 
MÜHÜRDAROĞLU 23/04/2013 
tarihinde İzmir-Urla’da bisiklet ka-
zası geçirmiş olup boyun ve kabur-
galarından ciddi hasar görmüş olup 
evinde tedavisine devam edilmekte-
dir. Arkadaşımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletir, eski sağlğına bir 
an önce kavuşmasını dilriz. 
 
Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı 
tedavisi gören ve karaciğer nakli 
için sıra bekleyen meslektaşımız 
Ahmet KILAVUZ 06/05/2013 tari-
hinde İzmir Kent Hastanesinde 
karaciğer nakli olmuştur Son dere-
ce başarılı operasyon geçiren de-
ğerli meslektaşımızın en kısa süre-
de sağlıklı günlere kavuşmasını 
diliyoruz 
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6. Devre Meslektaşımız Nezihi 
ALTINÇİÇEK’in annesi Hüsniye 
ALTINÇİÇEK Hanımefendi, 
17/12/2012 tarihinde İzmir’de 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah-
tan Rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

9. Devre Meslektaşlarımız Zekeri-
ya AYBET’in ablası Raziye TEKE 
Hanımefendi, 18/12/2012 tari-
hinde Manisa’da vefat etmiştir. 
Merhumeye Allahtan Rahmet 
meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 

13. Devre Meslektaşlarımız Mu-
rat ALTINOVA’nın kayınbabası 
Salim SARGIN Beyefendi, 
25/02/2013 tarihinde İzmir’de 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 
 

1. Devre Meslektaşlarımızdan 
Hikmet SAPAN’ın babası Yusuf 
SAPAN Beyefendi 18/ 03/2013 
tarihinde İstanbul’da vefat etmiş-

tir. Merhuma Allahtan Rahmet 
meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 

12. Devre Meslektaşımız Abuzer 
GÜNGÖR’ün kayınbabası Veli 
ÖZTÜRK Beyefendi, 02/ 
04/2013 tarihinde Kahraman-
maraş-Elbistan’da vefat etmiştir. 
Merhuma Allahtan Rahmet başta 
meslektaşımız olmak üzere tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

3. Devre Meslektaşlarımızdan 
Cavit UÇAR’ın kayınbabası Fah-
rettin Hayri KÖSEGİL Beyefendi 
08/ 04/2013 tarihinde vefat et-
miştir. Merhuma Allahtan Rah-
met meslektaşımıza ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 
 

2. Devre Meslektaşımız Selçuk 
KARAGÖZLER’in annesi Saime 
KARAGÖZLER Hanımefendi, 
13/04/2013 tarihinde İzmir’de 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah-
tan Rahmet başta meslektaşımız 

olmak üzere tüm yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

10. Devre Meslektaşımız Ayhan 
COŞKUNSU’nun babası Şükrü 
COŞKUNSU Beyefendi,  
24/04/2013 tarihinde Sam-
sun’da vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet başta meslekta-
şımız olmak üzere tüm yakınları-
na başsağlığı dileriz. 
 

17. Devre meslektaşımız Hayati 
ASLAN’ın babası Sabahattin 
ASLAN Beyefendi, 11/05/2013 
tarihinde  vefat etmiştir. Merhu-
ma Allahtan Rahmet meslekta-
şımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 

3. Devre meslektaşımız Mustafa 
KUCUR’un annesi Fadime 
KUCUR Hanımefendi, 
20/05/2013 tarihinde  vefat et-
miştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz.  

 

BAŞSAĞLIĞI 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Antalya’da düzenlemiş olduğu                                                 
İç Kontrol Sistemi eğitimine katılan meslektaşlarımız 

Soldan Sağa: Hüseyin İYİSARAÇ, Hasan KESGİN, Cihan İZMİRLİ, Tanju YARAL, Eray ÇAKIN,                                            
Ö. Ceyhun UYANIK, Uğur ÇETİNÇAY, Mehmet AK 

Oturanlar: Nazım İsmet ÖZÜKARA, Cengiz ŞAHİN, Servet YAPRAK 
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞIMIZ 
 

 

Enstitü Dönemi 14. Devre (1954-1958) mezunlarından 12/05/1932 
Adapazarı doğumlu Cihat ESER ağabeyimiz, 10/12/2012 tarihinde 
İzmir'de vefat etmiş olup 11/12/2012 tarihinde Karşıyaka-Soğuk-
kuyu Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası 
Doğançay Mezarlığında defnedilmiştir. 

Cihat ağabeyimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere 
dostlarına, sevenlerine ve camiamız mensuplarına başsağlığı dileriz. 

CİHAT ESER’İN ARDINDAN 

Cihat abi ile ilk tanışmamız 1962 yılında Hendek’te oldu. Daha sonra ben  Trabzon Mer-
kez Müdürlüğünde, Cihat abi Trabzon-Akçaabat İşletme Müdürlüğünde çalışırken dost-
luğumuz, arkadaşlığımız daha da pekişti. Yıllar sonra her ikimizde İzmir’de Müdür Yar-
dımcısı olarak görev yaptık. Kendisi daha sonra Aydın’a Müdür Yardımcısı olarak atandı 
ve Aydın Tekel Y.T. İşletme Müdür Yardımcısı olarak emekli oldu. 

Cihat abi işinde olduğu gibi sivil yaşamında da çok titiz bir insandı. Yemesine içmesine 
çok dikkat eden ve bulmaca merakı had safhadaydı. Onun bilinmeyen bir özelliği de spo-
ra olan yatkınlığıdır. Kendisi çok iyi bir kaleci ve voleybolcuydu. 

Değerli meslektaşımın en önemli özelliği ise kimseyi incitmek istemeyen kendi halinde 
olmasıdır. Ailesine çok düşkün iyi bir baba ve iyi bir eşti. Bu vesileyle kendisini bir kez 
daha Rahmetle anıyor, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. 
 

Şevket PAKEL
18. Devre (1958-1962)

  

1976 Alsancak- İzmir  
Soldan Sağa Ahmet Tütüncü, Metin Gürbüz, Nuri Aykaç, Mehmet Çizmeli, Metin Kaçamer, 

Cihat Eser, Galip Altın, Lütfü Deliorman, Necdet Artun, Kemal Balaban 
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