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MERHABA 

 

 

 

 

 

Yaşar Turan GÜLÜMSER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

yasarturan.gulumser@tutuneksper.org.tr 

 

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz yaz sonrası bu sayı-
mızla tüm meslektaşlarımızın ve tütünden geçimini 
sağlayan herkese tekrar Merhaba diyebilmenin mut-
luluğu içerisinde sizleri selamlıyor, geçmiş Kurban 
Bayramınızı kutluyor, yeni yılda sağlık, coşku ve 
umut dolu günler diliyoruz. 

Ege Bölgesinde tespit gezilerine başlayan özel sek-
törün az miktarda da olsa alımlara başladığı ve bunu 
Ocak Ayı içerisinde sonlandıracağı tahmin edilmek-
tedir. Bunu sırasıyla Karadeniz, Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgeleri izleyecektir. Özellikle 2011 
yılı ürününde İzmir Menşeli tütün üretimi 32.250, 
Türkiye genelinde ise 45.400 ton ile en alt seviyede 
gerçekleşmiştir. Son 2-3 yıldaki üretim miktarının 
talepten düşük kalması ve siparişlerin artması sonu-
cu alıcılarca piyasadan tütün alabilmek amacıyla 
fiyatlar yükseltilip avans miktarı da arttırılmış so-
nucunda da tütün üretiminde artış gerçekleşmiştir.  
2013 yılı ürününde ülkemizin tamamında yaklaşık 
85.000 Üretici ile 110.000 ton sözleşme yapılmıştır. 
Yaklaşık 60.000 üretici ile 82.000 ton sözleşmenin 
büyük bir çoğunluğunun yapıldığı Ege Bölgesinde 
yetiştirilen İzmir menşeli tütünlerde bu yıl tütün 
rekoltesinin 67.000 ton olması beklenmektedir. 

Özel sektör yetkililerince sipariş toplamının 55.000 
tonun altında olacağının ifade edilmesi önümüzdeki 
yıllarda sıkıntıların yaşanacağının işaretidir. Kamu-
nun piyasadan çekilmesiyle ithalatçı ve sigara fir-
malarının orta ve uzun vadeli plan yapmamaları, sık 
sık karar değiştirmeleri belirsizliğin en büyük etke-
nidir. Bunun yanı sıra büyük alıcı firmaların başta 
Yunanistan olmak üzere İspanya, İtalya, Polonya, 
Almanya ve Lübnan’da yapmış olduğu anlaşmalar 
dikkat çekmekte olup özellikle oryantal tütün paza-
rında rakibimiz olan Yunanistan’da, Tarım Bakan-
lığı ile yapılan anlaşma ile rekolte fazlalığı duru-
munda fazla tütünlerin %50 sini alacağının taahhüt 
edilmesi ülkemizdeki sipariş azalmasına önemli 
ölçüde neden olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak 
derneğimizce Mart ayında bir basın bildirisi hazır-
lanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Emsal karar-
ların bir an önce ülkemizde de hayata geçirilmesi 
talep edilmiş yetkililer göreve davet edilmiştir. Ma-
alesef konunun dikkate alınmaması talebin rakip 
ülkelere kaymasına neden olmuştur. 

Bir önceki sayımızda vurgu yapıldığı üzere 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de 
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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 
verilmemesi bizleri son derece rahatsız etmişti. Ko-
nuyla ilgili olarak TAPDK nezdinde yapılan gö-
rüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle de huku-
ki süreç başlatılmıştır. İdare Mahkemesine açılan 
davamız şu anda Danıştay’da incelemektedir. 

Bilindiği üzere dernek faaliyetlerimiz on yılı aşkın 
süredir 1434 sokak No:9/10 Alsancak-İzmir adre-
sindeki derneğimize ait ofisten yürütülmektedir. 
Binamız satın alındığında, üyelerimizin büyük bir 
çoğunluğunun görev yaptığı İzmir Tekel Yaprak 
Tütün İşletme Müdürlüğü ve İzmir Tekel Sigara 
Fabrikasının yanında olması nedeniyle son derece 
kıymetliydi. Tekel Sigara Fabrikasının kapatılması, 
Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünün de yer değiş-
tirmesi sonrası dernek merkezimiz verimli kullanı-
lamamakta ve beklentileri karşılayamamaktadır. 
Derneğimizin 60. Genel Kurulunda alınan kararla, 
dernek binamızın satılarak meslektaşlarımızın bü-
yük bir bölümünün ikamet ettiği Karşıyaka, Bay-
raklı ve Bornova ilçeleri içerisinde yer alan hem 
lokal olarak kullanılabilecek hem de genel merkez 
olarak kullanılabilecek bir mülkün satın alınması 
konusunda yönetim kurulumuz yetkilendirilmişti. 
Yapılan araştırmalar sonucu belirli bir noktaya ge-
linmiş olup bu konuda ki çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Bunun yanı sıra dernek kütüphanesinde bulunan 
kitap, dergi, bülten gibi yayınların elektronik orta-
ma aktarılması çalışması devam etmektedir elektro-
nik ortama aktarılmasına karar verdiğimiz yayınla-
rın yaklaşık 1/3’lük kısmı sona ermiştir. Bu konuda 
çalışmamıza destek veren meslektaşlarımıza teşek-
kür ederiz. 

Daha önceki sayılarımızda bir çok kez dile getiril-
mesine rağmen üyelerimizin bir kısmının aidat 
ödenmesi hususunda gerekli titizliliği göstermemesi 
bizleri son derece zor durumda bırakmaktadır. 6 TL 
gibi cüzi miktarlı aylık aidatın ödenmesinden imtina 
etmek dernek bütçesini zorladığı gibi üyeler arasın-
da da eşitsizliğe neden olmaktadır. Özellikle çalışan 
meslektaşlarımızın, bültenimizin bu sayısının 40. 
sayfasında ve web sitemizde de (www.tutuneksper. 
org.tr )belirtilen hesap numaralarına otomatik tali-
mat vermeleri ni önemle rica ederiz. 

Merhaba dediğimiz bu sayımızda bir önceki paragraf-
ta konu edilen İdare Mahkemesi Başkanlığına açılan 
dava ile ilgili başvurumuzun yanı sıra, Haydar 
POLAT’ın kaleme aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile 
ilgili çalışmasını, Servet YAPRAK arkadaşımızın 
derlemesini yaptığı “Elbe Kıyısında Bir Parça Şark, 
Yenice Tütün ve Sigara Fabrikası Ya da Tütün Camii 
” isimli çalışmasını, her sayıda olduğu üzere önceki 
dönem Başkanlarımızdan Mustafa 
SEYDİOĞULLARI’nın hazırladığı “Tütünce” köşe-
sini, Fatih UZNAY arkadaşımızın  “ÖTV Artışlarının 
Tütün ve Tütün Mamullerinin Yasadışı Ticaretine 
Etkisine Dair Bir Değerlendirme” isimli makalesini, 
CBÜ - Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Öğretim Üye-
si Meltem SESLİ ile meslektaşımız Ümran 
USLU’nun birlikte hazırladıkları “Denizli Kale Bölge-
sinde Tütün Yetiştiriciliği ” adlı tezini,  İsmail 
YILMAZ arkadaşımızın “Türkiye’de Tütün Genetik 
Kaynağı” ile ilgili araştırma yazısını, TEYO Müdürü 
Sayın Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR hocamızın 
yazısını ve Denizli Özel PEV Okullarında satranç 
eğitimciliği ve antrenörlüğü yapan aynı zamanda 
Dünya Satranç Federasyonu’na kayıtlı kıdemli antre-
nör olan emekli meslektaşımız Turgay ATİLLA’nın 
hazırlamış olduğu Satranç Köşesinin ilk bölümünü 
büyük bir zevkle okuyacağınızı umuyoruz. 

Sağlıcakla Kalın.     

 

YENİ YILINIZI KUTLAR, SAĞLIK, 

MUTLULUK VE ESENLİKLER 

DİLERİZ. 
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 ÖTV ARTIŞLARININ TÜTÜN 
VE TÜTÜN MAMULLERİNİN 

YASADIŞI TİCARETİNE 
ETKİSİNE DAİR BİR 
DEĞERLENDİRME 

 

 
 

 
FATİH UZNAY 

Tütün Teknolojisi Mühendisi 
TAPDK-Uzman 

 
 

 

Tütün mamullerine uygulanan vergilerdeki yükselişe 
genel olarak dünyanın her ülkesinde tüketiciler tara-
fından çok hızlı bir şekilde cevap verildiği, özellikle 
düşük ve orta gelir grubundaki tüketiciler tarafından 
fiyatı daha ucuz olan markalara doğru bir geçiş yapıl-
dığı bilinmektedir. Öte yandan, vergi artışından dolayı 
fiyatların yükselmesinin tüketici sayısında ve tüketim 

miktarında bir azalmaya sebebiyet verdiği, ayrıca, 
tüketicilerin daha ucuz olan kaçak sigara ile sarmalık 
kıyılmış tütüne olan taleplerinde bir artışa yol açtığı 
da söylenebilir.  

Tütün mamullerinden alınan vergilerin, kamu bütçesi-
ne katkı yapan en önemli gelir kaynaklarından biri 
olduğu ifade edilebilir. Tablo 1’de, Türkiye’de tütün 
mamullerinden alınan ÖTV’nin, toplam ÖTV gelirle-
rinin içerisinde yaklaşık %25 lik bir yeri olduğu gö-
rülmektedir. Tütün mamullerinin, ÖTV alınan diğer 
tüm kalemler düşünüldüğünde tek başına böylesine 
yüksek bir orana sahip olmasının kamu maliyesine 
katkı açısından oldukça kayda değer olduğu düşünül-
mektedir.  

Vergi gelirlerini yükseltmenin yanı sıra, tütün mamul-
lerine uygulanan ÖTV’de yapılan artışların tütün ma-
mullerinin yasadışı ticaretini artırması gibi önemli bir 
sorunu da gündeme getirdiği düşünülmektedir. Türki-
ye’de kaçak sigara pazarının büyüklüğüne ilişkin ke-
sinleşmiş resmi  bir veri mevcut olmasa da, Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade-
le Daire Başkanlığının (KOM) yıllık faaliyet raporla-
rında yer alan verilerle beraber konuyla ilgili diğer 
devlet kurumları ve sektör uzmanlarının görüşleri, 
özellikle son yıllarda giderek büyüyen bir piyasaya 
işaret etmektedir.  

Tablo 2’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, ÖTV 
yasasının yürürlüğe girdiği 2002 yılında kaçak olarak 
yakalanan sigara paketi miktarı yaklaşık olarak iki 
milyon paket iken, %49,5 olan nisbi verginin 1 Ocak 
2003 ten itibaren %55,3’e yükseltilmesi ile 2003 yı-
lında %86’lık bir artış ile 3,6 milyon paketi bulduğu 
görülmektedir.  

 
Tablo 1. Türkiye’de Tütün Mamullerinden Alınan ÖTV’nin Genel Toplamdaki Yeri 

Tütün Mamullerinden Elde Edilen 
Yıllar Toplam ÖTV Gelirleri (TL) 

 ÖTV Gelirleri (TL) 
Toplam ÖTV Gelirleri İçindeki 

Oranı (%) 

2003 22.601.018.000,00 4.525.000.000,00 20,02 

2004 26.648.100.000,00 6.125.000.000,00 22,98 

2005 33.344.806.000,00 7.124.000.000,00 21,36 

2006 36.926.175.000,00 8.918.380.000,00 24,15 

2007 39.110.505.000,00 9.646.527.000,00 24,66 

2008 41.831.723.000,00 10.888.211.000,00 26,03 

2009 43.619.794.000,00 11.546.093.000,00 26,47 

2010 57.285.112.000,00 14.784.461.000,00 25,81 

2011 64.188.786.000,00     15.850.168.000,00 24,69 

Kaynak: TAPDK 
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Tablo 2. KOM Kaçak Sigara Yakalama Miktarları 

Yıl 
Yakalanan             

Paket Sayısı 
İndeks 

2002 1.960.808 100 
2003 3.640.545 186 
2004 4.315.774 220 
2005 4.842.604 247 
2006 7.212.872 368 
2007 11.854.292 605 
2008 10.669.357 544 
2009 10.149.605 518 
2010 43.545.267 2.221 
2011 69.730.125 3.556 

Kaynak: KOM Faaliyet Raporları (2002-2007-2011) 
 

2004 yılında ise ÖTV’nin %28’e çekilerek, sigara 
harmanlarında yer alan oryantal tip tütün miktarına 
göre vergilendirilmeye geçilmesi ile beraber, üretici 
firmaların kullandıkları oryantal miktarını arttırmaları 
sonucu uygulanan verginin düşük kalması ve dolayı-
sıyla perakende satış fiyatında önemli bir değişiklik 
olmaması nedeni ile, 2004 ve 2005 yıllarında küçük 
miktarda artış gösteren kaçak paket sayısının dört 
milyon adet civarında kaldığı görülmektedir. 

Ancak, 2005 yılında oryantal tütüne göre vergilendir-
me uygulamasından vazgeçilerek ÖTV’nin %58’e 
yükseltilmesi ile beraber yakalanan paket sayısının bir 
anda yedi milyon paketi aştığı, izleyen iki yılda da 
artışın devam ederek 10 milyon paket seviyesine otur-
duğu, dolayısıyla çok kısa zamanda  %100’ü geçen bir 
yükselişe sebebiyet verdiği görülmektedir. Euro-
monitor tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye’de 
2006 yılında kaçak sigara tüketim miktarının, yasal 
sigara pazarının %14.8 ine karşılık gelen 15.380 
milyon adet olduğu ve Türkiye’nin bu miktarla 
dünyada dokuzuncu sırada yer aldığı ifade edilmiştiri. 

Bununla beraber, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli ol-
mak üzere ÖTV’nin %63’e yükseltilmesinin ardından 
yakalanan kaçak sigara miktarının adeta patlama ya-
parak dört katlık bir artış ile 40 milyon paketi geçtiği, 
2011 yılında ise ÖTV’nin önce %69’a çekilip sonra 
ise %65’e düşürülmesi nedeni ile iyice hız kazanarak 
70 milyon paketi bulduğu görülmektedir. Bu bakım-
dan, KOM tarafından yıllara göre açıklanan kaçak 
sigara yakalama miktarlarındaki değişimlerle, 
ÖTV’de yapılan değişiklikler arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir.  

                                                       
i http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/ILL_overview_en.pdf 

Tablo 3. JGK Kaçak Tütün Mamulü Olay Sayısı (2007-2011) 

Yıl Olay Sayısı İndeks 

2007 1.587 100 

2008 2.589 163 

2009 2.367 149 

2010 7.829 493 

2011 6.630 418 

Kaynak:JGK 
 
Tablo 3 incelendiğinde, Jandarma Genel Komutanlığı 
tarafından 2007 ile 2011 yıllarında kaçak tütün mamu-
lü olay sayılarında KOM’un verilerinde rastlanıldığı 
şekilde anlamlı değişimler gözlenmektedir. 2007 – 
2009 yılları arasındaki üç yıllık dönemde KOM’un 
yakaladığı paket miktarlarına benzer bir stabillik söz 
konusu iken, 2010 yılından itibaren yine benzer şekil-
de yaklaşık dört katına çıkan bir vaka sayısı olduğu 
görülmektedir. Söz konusu dönemde yakalanan sigara 
paketi sayısının ise 103 milyon adet olduğu ifade 
edilmektedirii.   

ÖTV’nin tüketici aleyhine bir fiyat yükselmesi yarat-
ması durumunda yasadışı ticarete yön veren grupların 
da bu avantajı kullandıkları ve kaçakçılık piyasasının 
büyüdüğü, yakın zamanda Ekonomi Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamalarda da ortaya konmuştur.  

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, komşu ülke-
lerdeki sigara  fiyatlarının Türkiye'deki fiyatların çok 
altında kalmasının kaçak sigara piyasasının büyüme-
sinde önemli bir etken olduğu, buna göre; Türkiye'de 
sigara fiyatları ortalama 3 dolar iken Ermenistan’da 
0.86 dolar, Suriye ve Irak’ta 1 dolar, İran’da 1.2 dolar, 
Rusya’da 0.99 dolar, Gürcistan’da 1.02 dolar ve Uk-
rayna’da ise 1.03 dolar olmasından dolayı bu ülkeler-
den Türkiye’ye ciddi bir kaçak sigara akışı gerçekleş-
tiği ifade edilmiştiriii.Tablo 4’te, ÖTV uygulamaların-
daki değişimin ortalama paket fiyatlarına olan etkisi 
görülmekte olup, Bakanlık tarafından ifade edilen 
problemi tam olarak yansıttığı düşünülmektedir.Öte 
yandan, özellikle 2010 yılı sonrasındaki yakalanan 
kaçak sigara miktarında tarihsel olarak en yüksek 
rakamlara ulaşılmasına neden olan ÖTV artışının ar-
dından, Tablo 5’te de görüleceği üzere sigara üreticisi 
firmaların üretim ve iç satış rakamlarında meydana 
gelen mutlak azalmanın da, bahse konu kaçak artışını 
bütünleyen anlamlı bir gösterge olarak değerlendirile-
bileceği düşünülmektedir.   
                                                       
ii Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi Sertifikasyon Programı, 15-
18 Nisan 2012, Antalya, Jandarma Genel Komutanlığı Sunumu. 
iii Hürriyet Gazetesi, 12/10/2012. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/%C4%B1rak/
http://www.hurriyet.com.tr/index/iran/
http://www.hurriyet.com.tr/index/rusya/
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Tablo 4. Türkiye’de Yıllara Göre Ortalama Sigara Fiyatları* (2003 – 2012) 

Yıl İç Satış Miktarı 
İç Satış                  
Hasılatı 

Ortalama  
Paket Fiyatı 

İndeks 

  (Paket) (TL) (TL)  

2003 5.407.853.158 10.570.000.000,00 1,95 100 

2004 5.443.519.531 11.201.875.031,00 2,06 105 

2005 5.335.825.275 12.284.702.594,00 2,3 118 

2006 5.395.434.603 15.272.192.402,28 2,83 145 

2007 5.372.748.281 16.687.091.932,56 3,11 159 

2008 5.392.945.420 18.342.201.352,04 3,4 174 

2009 5.377.748.810 20.402.965.760,09 3,79 194 

2010 4.667.712.817 24.041.960.283,39 5,15 264 

2011 4.560.873.952 24.598.105.743,60 5,39 276 

2012 4.962.852.633 30.588.330.135,85 6,16 316 

Kaynak:TAPDK 

*YTL-TL uyarlaması yapılmıştır. 
 

Tablo 5. Türkiye Sigara Üretim ve Satış Miktarları (2008 - 2012) 

Yıl Üretim Değişim İç satış Değişim 
  (Milyar adet) (%) (Milyar adet) (%) 

2008 135 0 108 0 

2009 133 -1,5 107 -1 

2010 115 -13,5 93 -13,1 

2011 112 -2,6 91 -2,2 

2012 134 19,6 99 8,8 

Kaynak: TAPDK 

* İhracat dahil. 
 

Tablo 5’te, 2010 yılında gerek üretim, gerekse satış-
larda 2009 yılı ile kıyas edildiğinde  %13 civarlarında 
düşüşler meydana geldiği, 2011 yılında azalarak ta 
olsa düşmenin devam ettiği görülmektedir. Aynı dö-
nemde ortalama sigara fiyatlarının %36 arttığı, ayrıca, 
KOM tarafından yakalanan kaçak sigara paketi mikta-
rında ve Jandarma kuvvetleri tarafından müdahale 
edilen olay sayısında dörder katlık ani artışlar meyda-
na geldiği göz önüne alındığında, üretim ve iç satış-
lardaki söz konusu düşüşlerin tüketici tarafından ka-
çak mamulata yönelerek kompanse edildiğini söyle-
mek çok yanlış olmayacaktır.  

Bununla beraber, tütün kontrolü ile uğraşan sağlık 
çevreleri söz konusu azalmaların tüketimdeki düşüş-
ten kaynaklandığı iddiasındadır. Bilindiği üzere, Tü-
tün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin (TKÇS) 2005 
yılında yürürlüğe girmesi ile beraber son yıllarda hız 

kazanan tütün kontrolü uygulamaları da, yüksek oranlı 
vergilendirmenin salt gelir boyutundan öte, tütün ma-
mulü tüketimini önlemek adına önemli bir silah olarak 
kullanılabileceğini öngörmektedir. Nitekim, TKÇS 
hükümleri esas alınarak hazırlanmış olan Ulusal Tütün 
Kontrol Programı (UTKP), 07/10/2006 tarihli ve 
26312 sayılı Resmi Gazete’de 2006/29 sayılı Başba-
kanlık Genelgesi eki olarak yayımlanmıştır. 
UTKP’nin Eylem Planı (EP) ise 2008-2012 yılları 
arasını kapsamakta olup, 2013-107 yıllarını kapsayan 
yeni plan henüz yayımlanmaıştır. 

UTKP EP’nin A.3.3. Hedefler başlığı altında, Türki-
ye’de sigara üzerindeki vergi yükünü 2010 yılına ka-
dar %80’in üzerine çıkarmak (sigara fiyatlarının tüke-
timi caydırıcı biçimde artırılması) temel hedef olarak 
belirlenmiş, ayrıca A.3.4. Stratejiler başlığı altında, bu 
oranın, ÖTV’nin hem oransal hem de maktu olarak 
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artırılması ile gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Ni-
tekim, 2012 yılına gelindiğinde sigaralar üzerindeki 
toplam vergi yükü %81,625’e ulaşmıştır. Bu bakım-
dan, özellikle 2009 yılından itibaren tütün mamulleri-
ne uygulanan ÖTV’deki artışların salt kamu maliyesi-
ne gelir yaratma adına değil, aynı zamanda tütün kont-
rolü çalışmalarının önemli bir ayağını hayata geçir-
mek adına yapılmış olduğunun da altını çizmek gere-
kir. 

Şüphesiz, yükselen fiyatlardan ve tütün kontrolü kam-
panyalarından dolayı sigara tüketiminde bir azalma 
olabileceği kabul edilebilir bir durumdur. Türkiye’de 
2002 yılında yapılmış olan bir çalışmada 1960 - 2000 
yılları arasında sigara fiyatındaki %10’luk bir artışın 
tüketimde %2 oranında azalmaya yol açtığı bulunmuş-
turiv. Ancak, Tablo 5’te 2010 yılı satışları için gösteri-
len %13 lük azalmanın verili koşullar altında çok an-
lamlı olmadığı, kaçak ve sarmalık sigara piyasasının 
hızlı bir yükseliş gösterdiği bu süreçte, bir yıl içerisin-
de bu büyüklükte bir tüketime karşılık gelen bir tüke-
tici kitlesinin sigarayı bırakmış olabileceği şeklinde 
bir tespitin uygun bir yaklaşım olmayacağı düşünül-
mektedir. Benzer şekilde 2012 yılındaki iç satış mikta-
rının bir önceki yıla %8,8 oranında artmasını da yeni 
tüketicilerin ortaya çıkması şeklinde değil, kaçak siga-
ra ve sarmalık kıyılmış tütüne yönelmiş olan kitlenin, 
geçen süre içerisinde oluşan fiyat alışkanlığı ile özel-
likle düşük fiyat segmentindeki yasal ürünlere dönüşü 
şeklinde okumak gerektiği düşünülmektedir.  

Bu bakımdan, UTKP kapsamında yapılan ÖTV artış-
larının, Türkiye’de yaşayan insanların alım gücü dik-
kate alınmadan yapıldığından dolayı, tütün mamulleri 
kaçakçılığının yükselmesine sebebiyet verdiği söyle-
nebilir. Dolayısıyla, UTKP EP’nin A.3.2. Amaç mad-
desinde; “Tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü 
“yasa dışı ticareti özendirmeyecek oranda” artırarak 
tütün ürünlerinin fiyatının artırılması ve bu yolla tütün 
ürünlerine olan talebin azaltılmasıdır” şeklinde yer 
verilen amaca ulaşılamadığı, bilakis, azalan satışların  
kaçak sigara ile kompanse edildiği, hatta fiyatın ucuz-
lamasından dolayı erişim kolaylaştığı için tüketimin 
artmış dahi olabileceği iddia edilmektedir.  

Bu düşünceyi destekleyen diğer bir önemli gösterge-
nin, aynı dönemde kayıtdışı sarmalık kıyılmış tütün 
üretimi ve ticaretinde meydana gelen yüksek artış 
olduğu söylenebilir. Sigara fiyatlarının vergiler vasıta-
                                                       
iv Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı, s.17. 

sı ile yükselmesinden dolayı, tüketiciler özellikle son 
yıllarda kaçak sigaradan da daha uygun fiyata malolan 
sarmalık kıyılmış tütüne yönelmeye başlamışlardır. 
Uzun yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rinde geleneksel olarak üretilen ve tüketilen sarmalık 
kıyılmış tütünler, tüketici talebinin artmasına paralel 
olarak günümüzde Türkiye’nin tüm kentlerine ulaş-
mış, semt pazarlarından küçük dükkanlara, hatta in-
ternet üzerinden satışa varıncaya dek yaygın bir satış 
alanına kavuşmuş, kayıtdışı olarak giderek büyüyen 
bir sektöre dönüşmüştür. 

2000’li yılların başında Doğu ve Güney Doğu bölge-
lerinde söz konusu tütünlerin ticaretine konu olan 
miktarın 4-5 milyon kilogram seviyesinde olduğu, 
bölgede görev yapmış olan TEKEL personeli tarafın-
dan ifade edilmektedir. Diğer taraftan, Imperial 
Tobacco tarafından Gelirler İdaresine 27/01/2012 
tarihinde konuyla ilgili olarak yapılan bir sunumda, 
söz konusu bölgelerde 2005 - 2006 yıllarındaki 
üretimin beş milyon kilogram civarında olduğunun 
yapılan bir araştırmadan anlaşıldığı ifade edilmiştir.  

Sarmalık tütün üretimi, TEKEL’in tütün alımı yaptığı 
dönemlerde Türkiye’nin yüzlerce milyon kilogramı 
bulan toplam tütün üretimi içerisinde dikkat çekmeye-
cek bir düzeyde kalmıştır. Sektörde yer alan şirketler, 
konunun uzmanları, Adıyaman’da görev yapan firma 
temsilcileri, Ziraat Odaları ve Tarım Müdürlükleri 
yetkilileri ile yapılan görüşmelerde,  sarmalık kıyılmış 
tütün üretiminin günümüzde 13-14 milyon kilograma 
ulaştığının tahmin edildiği ifade edilmektedir. 

Piyasada yapılan araştırmalarda, alt ve orta segment 
sigara markalarının kaçak olarak satılan paket fiyatla-
rının 3-3,5 TL, üst segment sigara markalarının ise 
4,5-5 TL aralığında satılmakta olduğu görülmektedir. 
Öte yandan, kilogramı 20-100 TL’den satılan sarmalık 
tütünlerden 35 TL’den satılan bir tütün örnek alındı-
ğında, söz konusu tütünden elde edilen 1.000 adet 
sigaranın birim maliyeti 0,035 TL, paket maliyeti ise 
0,7 TL olmaktadır. Tütünü tüketmekte kullanılan ka-
çak makaronun paketi ise 7 TL olup, bir paketten 200 
adet çıkmaktadır. 20 adetinin fiyatı 0,7 TL olduğun-
dan bir paket sarmalık kıyılmış tütünün  toplamda 
maliyeti 1,4 TL olmaktadır.  

Dolayısı ile, günde 20 dal sigaradan bir paket tüketen 
bir tiryakinin aylık maliyeti yalnızca 42 TL olmakta-
dır. Yasal olarak satışa sunulan 5 TL’lik alt segment 
sigaraların aylık ortalama 150 TL’lik toplam maliyeti 
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ile kıyas edildiğinde, bir tüketicinin sarmalık kıyılmış 
tütünü tercih ettiğinde yasal sigaraya aylık ödeyeceği 
miktardan ciddi oranda tasarruf edebildiği anlaşılmak-
tadır. Bu bakımdan, özellikle gelir düzeyi düşük tüke-
ticilerin sarmalık kıyılmış tütüne yönelmesi ile bera-
ber, yükselen talebe karşılık arzın miktarında da deva-
sa bir artış meydana gelmiştir.  

Konunun ayırdedici özelliği, nasıl üretildiği ve içeri-
ğinde ne olduğu belli olmayan sarmalık kıyılmış tü-
tünlerin üretim ve ticaretinin neredeyse tamamen 
kayıtdışı olarak gerçekleşiyor olmasıdır. Dolayısıyla 
hem halk sağlığı açısından, hem de alınmayan vergi-
lerden dolayı kamu maliyesi açısından düşünüldüğün-
de; ortaya çok yönlü zararları olan, denetimsiz 
kayıtdışı bir piyasa çıkmaktadır. 

Buradan hareket edildiğinde, Tablo 6’dan da anlaşıla-
cağı gibi, sarmalık kıyılmış tütün mamulüne uygula-
nan vergi ile sigaralara uygulanan nispi ÖTV’nin aynı 
olduğu, maktudaki düşüklüğün ise dikkate değer bir 
fark yaratmadığı, bu bakımdan mamulün yasal üreti-
minin gerek üretici, gerekse de tüketiciler bakımından 
bir albeni yaratamadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
sarmalık kıyılmış tütün mamulü için uygulanan vergi 
oranının düşürülmesi gerektiği, böylelikle tüketicilerin 
yasal olarak satışa sunulan sarmalık kıyılmış tütün 

mamulüne yönelmeleri ile beraber hem sarmalık tü-
tündeki kayıtdışı ticaretin, hem de kaçak sigara tüke-
timinin azalabileceği düşünülmektedir.   

Sarmalık kıyılmış tütün tüketiminin artmasına paralel 
olarak gelişen bir diğer sorunlu alan ise, yükselen 
makaron ve yaprak sigara kağıdı kaçakçılığı olup, 
Kapıkule Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü tarafından 
yapılan bir açıklamada; 2010 yılında Kapıkule Güm-
rük Sahası'nda 23, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda 8, 
İpsala Gümrük Sahası'nda 3, Dereköy, Pazarkule Sınır 
Kapıları'nda birer olmak üzere 36 ayrı olayda 141 
milyon 625 bin 230 adet muhtelif sigara filtresi ve 
filtreli sigara kâğıdı ele geçirildiği, yakalanan filtreli 
sigara kâğıtları tütünle doldurulup, sigara halinde pi-
yasaya sunulmuş olsaydı devletin yasal vergi kaybının 
28 milyon 236 bin TL olacağı, özellikle 2010 yılının 
başından beri artış yaşandığını görülen filtreli sigara 
kâğıdının Müsteşarlıklarınca riskli eşyalar arasına 
alındığı ifade edilmek sureti ile makaron kaçakçılığın-
daki artışa ilişkin durumun ciddiyeti ortaya konmuş-
turv. 

 

 
                                                       
v Referans gazetesi, 27.07.2010 

 

 

Tablo 6. Türkiye’de Sigara ve Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulünde Vergi Oranları 

BKK Nispi ÖTV (%) Asgari Maktu ÖTV 

Tarih No Sigara 

Sarmalık 
Kıyılmış 
Tütün 

Mamulü 

Sigara 
Sarmalık Kıyıl-

mış Tütün       
Mamulü 

KDV   
(%) 

Sigarada 
Vergi Oranı 
(ÖTV+KDV) 

(%) 

25.07.2005 2005/09145 58 58 0,06 YTL/Adet 0,06 YTL/gr 18 73,25 

13.02.2007 2007/11674 58 58 0,07 YTL/Adet 0,06 YTL/gr 18 73,25 

31.10.2007 2007/12756 58 58 0,075 YTL/Adet 0,075 YTL/gr 18 73,25 

09.01.2008 2008/13061 58 58 0,0775 YTL/Adet 0,0775 YTL/gr 18 73,25 

30.06.2008 2008/13835 58 58 0,0775 YTL/Adet 0,02 YTL/gr 18 73,25 

12.06.2009 2009/15081 58 58 0,1025 TL/Adet 0,0264 TL/gr 18 73,25 

29.12.2009 2009/15725 63 63 0,1325 TL/Adet 0,0342 TL/gr 18 78,25 

25.02.2011 2011/01435 63 63 0,1325 TL/Adet 0,0342 TL/gr 18 78,25 

12.10.2011 2011/02304 69 69 0,1450 TL/Adet 0,0375 TL/gr 18 84,25 

21.10.2011 2011/02343 65 65 0,1450 TL/Adet 0,0375 TL/gr 18 80,25 

24.12.2012 2012/04116 65,25 65,25 0,1575 TL/Adet 0,0410 TL/gr 18 81,625 

Kaynak: TAPDK 
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Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2012 
yılında değişik kentlerde yakalanan kaçak makaron 
miktarları sorunun yaygınlığını ortaya koymakta olup, 
fikir vermesi açısından bazılarını sıralamak gerekti-
ğinde; Eskişehir: 8.510.000 adet, Afyon: 6.760.000 
adet, Kapıkule: 5.050.000 adet olduğu görülmekte 
olup, 2013 yılında da olay sayısının ve yakalanan 
miktarların artış gösterdiği basında çıkan haberlerden 
kolaylıkla anlaşılmaktadır.  

TAPDK tarafından çıkarılan “Sarmalık Kıyılmış Tü-
tün Mamulünün Üretilmesi, Ambalajlanması ve Piya-
saya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yö-
netmelik” hükümlerine göre, sarmalık kıyılmış tütün 
mamulünün yirmi gramdan az, bin gramdan fazla 
olmamak kaydıyla her bir gram tütün için en az bir 
adet, en fazla iki adet makaron veya yaprak sigara 
kağıdı ile birlikte aynı birim paketlerde piyasaya arz 
edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Bir kilogram tütünden (1.000 gram) 1.000 adet sigara 
üretilebildiği ve Yönetmeliğe göre birim sarmalık 
kıyılmış tütün mamulü paketinde 1 gramlık tütün için 
en az bir, en fazla iki adet yaprak sigara kağıdı veya 
makaron bulunması gerektiğinin hükme bağlanıldığı 
düşünüldüğünde, 1 milyon kilogramlık tütünün (1 
milyar gram) tüketimi için en az 1, en fazla 2 milyar 
adet yaprak sigara kağıdı veya makarona ihtiyaç oldu-
ğu görülmektedir. Piyasada kaçak olarak satılan 
makaron paketlerinin 200 adetlik olduğu ve 7 TL’den 
satıldığı göz önüne alındığında ise, 1 milyar gramlık 
sarmalık tütün tüketimi için:  

1.000.000.000 gram/200 adet makaron = 5.000.000 
paket makarona, 

Yönetmelik hükmüne göre ise en fazla 10 milyon 
paket makarona ihtiyaç olduğu ve bunun parasal kar-
şılığının ise 5.000.000.*7 TL = 35.000.000 TL, en 
fazla ise 70 milyon TL olduğu görülmektedir.  

Bununla beraber, bu yıl itibarı ile sarmalık tütün üre-
tim miktarının yaklaşık 14 milyon kilogram civarında 
olduğunun tahmin edildiği göz önüne alınarak, bu 
miktar üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise; ihti-
yaç duyulan yaprak sigara kağıdı veya makaron ade-
dinin en az 14 milyar, en fazla ise 28 milyar adet ola-
cağı, bu bakımdan kayıtdışı makaron/yaprak sigara 
kağıdı piyasasının büyüklüğünün de; 

14*35.000.000 = 490.000.000 TL  

olacağı, bu miktar Yönetmelik hükmüne göre iki ile 
çarpıldığında ise toplam büyüklüğün 980 milyon 
TL’ye ulaşabileceği görülmektedir. 

Yapılan değerlendirmede, her ne kadar Yönetmelik ile 
yasadışı sarmalık kıyılmış tütün ticareti yapanların 
işini kolaylaştırmamak adına makaron ve yaprak siga-
ra kağıdının perakende satışına ilişkin bir yasaklama 
getirilmiş olsa dahi, bu ürünlerin yasadışı piyasa bü-
yüklüğünün teorik olarak 1 milyar TL gibi çok büyük 
miktarlara yaklaştığı, pratikte getirilen yasaklamanın 
işlemediği, emniyet güçlerince yapılan tüm mücadele-
ye ve uygulanan cezalara rağmen yasadışı makaron 
satışının Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak devam 
ettiği görülmektedir.  

Özellikle 2009 yılından sonra yüksek boyutlara ulaşan 
tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile etkin bir mü-
cadele sağlanabilmesi için, kolluk kuvvetlerinin yanı 
sıra konuyla ilgisi bulunan tüm kurumların katılımı ile 
geniş kapsamlı bir strateji belirlenme ihtiyacı ortaya 
çıkmış, bunun sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığının 
yönetiminde mevzuat ve uygulama sorunları ile çö-
züm önerilerini de içeren ve 2011 – 2013 yıllarını 
kapsayan “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem Planı” 27/10/2011 tarihli ve 28097 
sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımla-
nan 2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlü-
ğe girmiştir.  

14 hedef ve 34 eylemden oluştuğu görülen Eylem 
planı incelendiğinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 
(GİB) sorumlu kuruluş olarak belirlendiği; Adalet 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Em-
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlı-
ğı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Maliye Bakanlığı 
(Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK, Gelir 
olitikaları Genel Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzen-
leme Kurumunun da, koordinasyon halinde çalışacak 
sorumlu kuruluşlar olarak yer aldığı görülmektedirvi.  

Eylem Planı’nın, bugüne kadar Türkiye’de tütün ma-
mulleri kaçakçılığına karşı hazırlanmış en kapsamlı 

                                                       
vi www.gib.gov.tr 
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proje olması açısından önemli olduğu düşünülmekte-
dir. Öncesinde daha ziyade kolluk güçlerinin operas-
yonları ve ilgili diğer kurumların inisiyatifleri ile par-
çalı olarak yürütülen mücadelenin, bundan böyle ilgili 
tüm kurumların birbirleri ile koordinasyon içinde ola-
cak olmasından dolayı meydana gelecek sistematik 
döngünün, süreç içerisinde geçmişe göre daha anlamlı 
sonuçlar doğurması beklenebilir.  

Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından da açıklandığı 
üzere, piyasada kaçak sigara miktarının artmasının en 
önemli nedeni, Türkiye’de yaklaşık 3 Dolar olan siga-
ra fiyatlarının, komşu ülkelerde ortalama 1 Dolar civa-
rında olmasıdır. Buna karşın, yüksek ÖTV oranlarının 
yeniden düzenlenmesine ilişkin herhangi bir madde-
nin Eylem Planında yer almadığı, daha ziyade kaçak-
çılığı engelleyici/önleyici, koordinasyonu arttırıcı 
maddelerin varolduğu görülmektedir. 

Türkiye yasal sigara pazarının yaklaşık %14’üne ula-
şan büyüklüğü ile sarmalık tütün üretimi ve satışında-
ki miktar artışının da en temel nedeni, hiç şüphesiz 
ÖTV artışları ile beraber yasal sigaraların fiyatlarının 
yükselmesinden dolayı, gelir düzeyi düşük tüketicile-
rin bu ürüne yönelmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
durum makaron ve yaprak sigara kağıdı kaçakçılığını 
da tarihte görülmemiş boyutlara çıkarmıştır. Bununla 
beraber, Eylem Planında yer alan bazı maddelerde, 
sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin ve üretiminin yasal 
zemine çekilmesi için tedbir ve teşvikleri içeren mev-
zuat ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği 
ifade edilmekte olup, bunların gerçekleşmesi halinde 
olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir.  

Ne var ki, sarmalık kıyılmış tütün mamulüne uygula-
nan ÖTV’nin, sigaralara uygulanan ÖTV’den daha 
düşük bir seviyeye çekilmemesi durumunda, yasal 
mamulat üretiminin bugün olduğu gibi yarın da piya-
saya hakim olacak seviyeye erişemeyeceği ve 
kayıtdışı üretim ve ticaretin tam olarak kontrol altına 
alınamayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

ağaç 

öyle kahretme bizi ağacım                                           

kolunu kanadını mı kırdık sanki 

toprakdan ayırdıysak sebebi malum 

insanların ahını alma ağacım 

 

bir ömürlük hakkını inkar etmiyoruz 

tahta beşiklerde açtık gözlerimizi 

yine bir tahta tabutta bitecek maceramız 

ama kızma benim canım ağacım 

 

gel bizim dünyamıza in 

nice işlere aklın ermeyecek 

gel öyle yüksekten bakma ağacım 

insanları güzel insanları gör 

 

iki elin iki alemde ağacım 

tohumların döl sancısıyla sarhoş 

ayakların zincirlidir bilirim 

eğil bak dünyamız ne hoş 

 

üzülme küsme bize ağacım 

kim büyüttü seni kim ağaç etti 

meyva erdin içi tohum tohum 

adına kim “özgürlük ağacı” dedi 

 

söyle ağacım söyle 

yalanımız var mı bunda 

biz yetiştirdik seni biz ağaç ettik 

kurulan bu can pazarında  

hakkını kanımızla ödedik 
 

KAVKILAR  

Adnan Raşit GÜNAY 

9. Devre Tütün Eksperi 
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Almanya özellikle 19'ncu yüzyılın sonundan itiba-
ren sürekli göç alan bir ülke olmuştu. Haziran 
1907'de yayınlanan istatistiklere göre Almanya'daki 
yabancı işçilerin sayısı 1 milyona yaklaşıyordu. 
Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Avrupa kökenli bu 
yabancı işçiler arasında Osmanlı vatandaşları da yer 
alıyordu.  

Almanya bu tarihten çok daha önce de Türk (ya da 
Osmanlı) işgücü görmüştü. Ancak onların durumu 
işçilikten çok, esaretle açıklanabilir. Savaşlarda, ör-
neğin Viyana kuşatmalarında esir düşen Osmanlı 
askerlerinin çeşitli alanlarda çalıştırıldıkları biliniyor. 
Münih'te nehir kenarındaki set inşaatı sırasında çok 
sayıda Osmanlı esirinin çalıştırılmış olması gibi... 

Geçen yüzyılın başındaki durum ise hem eskiler-
den, hem de şimdilerden çok farklı... Gelenler sevi-
len, sayılan “misafir”lerdi.. Başlarındaki fesleriyle 
Alman sokaklarını süsledikleri yazılıyordu gazete-
lerde. Türk işçilerin çalıştığı fabrikalara Osmanlı 
mimarisinden esinlenmiş biçimler verildiği oluyor-
du. 60 yıl sonra Türkiye'den Almanya'ya göçen 
yüzbinlerin öncülerinin büyük bölümü sigara fabri-
kalarında çalışıyordu. AEG ve Mercedes'in Berlin'-
deki ya da Stuttgart'taki fabrikalarında da Osmanlı 
vatandaşı “misafir işçi”ler vardı. Ama çoğunluğu 

sigara fabrikalarındaki işçiler oluşturuyordu. O dö-
nemdeki Alman sigara fabrikatörleri, hem ürünleri-
ne Osmanlı'yı, şarkı çağrıştıran marka isimleri veri-
yor (Yenidje, Salem Aleikum,Orient, Calife de 
Bagdad, Ottoman..), hem de bu ürünler için ham-
maddeyi ve bu hammaddeyi fabrikada işleyecek 
işçiyi Osmanlı'dan ithal ediyordu.  

 

Şekil 1. Alman Sigara fabrikasında çalışan Osmanlı işçileri. 
 

On dokuzuncu yüzyılda Balkanlar üzerinden de-
miryolunun tamamlanmasının ardından, Dresden 
Almanya'da tütün endüstrisinin ana merkezi oldu. 
Dresden eski Doğu Almanya sınırları içinde şu anki 
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Almanya’nın Saksonya eyaletinin merkezi duru-
munda bulunan, Elbe nehri kıyısına kurulmuş bir 
şehirdir. Şehir barındırmış olduğu sanat eserlerin-
den dolayı “Elbe’nin Floransa’sı” olarak anılmakta-
dır. Osmanlı İmparatorluğu'nda yetiştirilen tütün 
Dresden’de ki sigara fabrikalarına anılan demiryolu 
ile kolaylıkla ulaşabiliyordu. Elbe kenarına kurulan 
şehir ise iklim olarak tütünün işlenmesine müsaitti. 
1890'lardan İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar, 
Almanya'da tüketilen tüm tütün ürünlerinin yüzde 
altmışının Dresdende ki kırkbir fabrika tarafından 
üretilmekte olduğu kaydedilmektedir. 

Elbe Kıyısında Bir Parça Şark.. 

1886 yılında Almanya’nın eski sigara şirketlerinden 
birinin sahibi de Hugo Zietz dır. Hugo Zietz Os-
manlıdan satın aldığı tütünleri fabrikalarında işleyip 
sigara olarak satan bir tütün tüccarıdır. İşi büyüdük-
çe mevcut mekân yetmez olur ve sattığı şark ürünü-
ne uygun düşen bir üslûpta yeni bir fabrika binası 
yaptırmaya karar verir. Yaptıracağı yeni fabrikanın 
ismi de  Hugo Zietz tarafından 1886 yılında kurulan 
Orientalische Tabak-und Zigarettenfabrik  Yenidze, 
oldu, yani Yenice Oryantal Tütün ve Sigara Fabri-
kası. Aklımıza Çanakkale’nin Yenice ilçesi gelse 
de; Bahsedilen Yenice bugün Yunanistan sınırları 
içerisinde kalan Vardar nehri kıyısında kurulu Türk 
Tütünü ile ünlü Osmanlı kenti Yenice Karasu (Gü-
nümüzdeki adı Giannitsa veya Genisea) dur. 

 
Şekil 2. Yenidze Sigara Fabrikasının yapıldığı yıllara ait 

bir kartpostal. 

Hugo Zietz sahibi olduğu ‘’Salem Aleyküm’’ mar-
kalı sigaraların tütününü o zamanlar Osmanlı topra-
ğı olan Yenice/İskeçe bölgesinden almaktadır. Hu-

go Zietz Dresdenin Sakson krallarını temsil eden 
yapı tarzının dışında şarkı anımsatacak bir mimari 
proje hayal etmiştir. Zietz Dresden’de tren istasyo-
nuna yakın yerdeki arsasına “Salem Aleiküm” siga-
ralarını imal edecek ve aynı zamanda markanın 
reklamı da olacak bu fabrika binası hayalini Musevi 
mimar Prof. Dr. Martin Hamitzsch’e (1878-1945)  
emanet eder. Binanın yapımı 1907-1909 yılları ara-
sında gerçekleştirilir. 

 
Şekil 3. Yenidze Sigara fabrikasından günümüzden bir 

görünüm. 

Mimar Hammitzsch, binanın tasarımında Khair Bak 
yada Hayr Beg isimli bir Memluk Sultanının türbe-
sini model olarak alır. İçerden aydınlatılabilen cam-
dan 50 metre çapındaki kubbesi ve 63 metre uzun-
luğunda ki minare şeklinde fabrika bacası, kısacası 
cami şeklindeki bu fabrika binası Zietz’ın hoşuna 
gider. Işıklı kocaman harflerle binada “Salem 
Aleikum” yazmaktadır”.Barok yapı kültürünün 
yaygın olduğu Dresden’de, bu yapı tasarımı resmi 
kurumlar ve halk tarafından yadırgansa da, bütün 
engellemelere rağmen tamamlanır. Yenidze tütünle-
ri ve Salem Aleiküm sigaraları bina sayesinde şöh-
ret kazanır.  

Bu egzotik tasarımın kaynağında ise kubbe tasarı-
mının tütünün geldiği şarkın egzotik havasını yan-
sıtması dışında aynı dönemde şehirde görüntü kirli-
liği oluşmasını önlemek için fabrika bacalarının 
yasaklandığı ve Mimar Hammitzsch ‘in fabrikanın 
bacasını cami minaresi ile gizlediği kaydedilmekte-
dir. Bu kubbeli ve minareli yapı cami şeklindeki 
tasarımı ile halk arasında Tütün Camii (Tabak 
Moschee) olarak adlandırılmıştır.  
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Şekil 4. Yenidze sigara fabrikasının günümüzdeki görü-

nümü. 

11 Ocak 1909’da işletmeye açıldığından beri “Ye-
nice” gerek Dresden’liler ve gerekse diğer ziyaretçi-
ler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış. O dö-
nemi yaşayanların ifadesine göre, uzaktan parlayan 
kubbesi, şehrin endüstri göstergesi halini almış, bir 
bölüm insan da binanın ayrıntısına inen şiirsel tasvi-
rine kapılmıştır. 23 Şubat 1910 tarihli Sachsen Post 
gazetesinin bir yazarı şöyle bir başlık atmış: Elbe 
kıyısında bir parça şark. 

 

Şekil 5. Yenidze Sigara fabrikasının ürünlerinden Salem 
Aleikum & Gold sigarasının kutusu 

Zietz, kalitenin ve ince sarılmış sigaraların da öne-
minin yer aldığı, marka bilincinin karakterize ettiği 
bir çağın başında çok iyi bir iş gerçekleştirmiş olu-
yordu: Batı Avrupanın ortasında minarelerle süslü 
bir cami ile abidevi bir reklam aracı yaratmayı ba-
şarmıştı. Ancak Mimar Hamitzsch’e bu bina uğur 

getirmez. Gelenekçi ve çok tutucu olan devlet mi-
marlar odası, bu görkemli binadan etkilenmemiş ve 
hükmünü vermiştir: Bu adamın kendi aralarında yeri 
yoktur artık. Ve Prof. Hammitzsch’in oda kaydı sili-
nir. Hâlbuki bu mimar, 50 metrelik kubbesi ve 63 
metrelik (minare biçiminde) bacasıyla, inşaat tekniği 
alanında Almanya’da bu yükseklikte bir çelik iskelet 
kurup bir ilki gerçekleştirmiştir. Ancak Mimar 
Hammitzsch’in hikayesi bu eserden sonra daha ilginç 
bir hal alıyor. Adeta mesleğinden aforoz edilen mi-
mar ayrıldığı şehre 1920 yılında akademisyen olarak 
tekrar döner 1935 yılında ise Alman Nazi Partisine 
katılır. 1936 yılında ise Dresden’de Adolf Hitlerin 
üvey kız kardeşi Angela Hitler ile evlenir ve 1945 
yılında intihar ederek yaşamına son verir. 

  

Şekil 6. Yenidze Sigara fabrikasının ürünlerinden Salem 
Aleikum Gold sigarasının kutusu. 

Yenidze sigara fabrikası açılırken Osmanlı Devle-
tinden sigara uzmanları istenir. Osmanlı Hükümeti 
Tütün İdaresinden 7 uzmanını buraya gönderir. 
Aynı yıllarda bu fabrikada Filibe’den (şu anki Bul-
garistan) gelen 470 Türk eğitim alır. Böylece 
Yenidze Almanya’ya gelen ilk Türk işçilerinin ça-
lıştığı yer olarak kayıtlara geçer. Almanya’da bir 
zamanlar “Salem Aleiküm” markasının Türkler 
tarafından “Salem” olarak bilindiği ve tüketildiği 
de, Yenidze Tütün Camii’nden hafızalarda kalanlar. 
Fabrikada Türkiye’den getirtilen uzmanlar eşliğinde 
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“Salem Aleikum” “Salem Gold”,  “Salem Nr.6” ve 
“Muhammed” marka sigaralar imal edilir. Zeitz 
1920 yılında fabrikayı Reemtsma şirketine satar. 

İkinci Dünya savaşı sonlarında 1945’te tarihte ki en 
büyük yıkımlardan biri kabul edilen ve Dresden 
Bombardımanı olarak bilinen, İngiliz – Amerikan 
hava saldırısında kent yerle bir olurken fabrikanın 
kubbesi yıkılarak ağır hasar görmüştür. Savaş son-
rasında kentin Doğu Almanya ya ait olduğu dö-
nemde fabrika tütün idaresinin yönetim merkezi ve 
depo binası olarak kullanılmış, 1990 yılından sonra 
ise kapsamlı bir şekilde restore edilerek (38 milyon 
Euro harcanarak) yeniden, yönetim, restaurant ve 
büro merkezi olarak kullanıma açılmıştır. 

 

Şekil 7. Berlin’ de Enver Bey sigarasının reklam panosu-
nu taşıyan bir otobüs (1927) 

 

Enver bey Zigaretten.. 

1908 yılında ki İttihat ve Terakki Partisinin ve Jön 
Türk devriminin (II. Meşrutiyet) önderlerinden En-
ver Paşa (1881-1922) askeri ateşe olarak 1909- 
1912 yılları arasında Berlin’de bulunmuş yaşamı 
boyunca Alman yanlısı ve Alman hayranı, Alman-
lar için ise siyasi bir müttefik ve sevilen bir devlet 
adamı olmuştur. Almanya’da kartpostalları basıl-
mış, 6 Ekim 1915 te Berlin / Neubabalsberg de ya-
pılan görkemli köprüye “Enver Paşa” (Enver 
Pascha Brücke ) adı verilmiştir. Ve bir zamanlar 
Berlin’den İstanbul’a giden trenlerin üzerine Al-
manca “Enverland”  (Enver’in Ülkesi ) yazılmıştır. 
Enverland yazılı vagonlar Osmanlı toprağına yolcu 
taşırken Enver Bey sigarasının reklam tabelaları ile 

süslü otobüsler ise 1920 li yıllarda Berlin sokakla-
rında dolaşıyordu. 

 

Şekil 8. Enver Bey sigarasının kutusu 

Alman İmparatoru II. Wilhelm 1926 yılında Ber-
lin’de “Enver Bey Zigarettenfabrik” adıyla devlete 
ait büyük bir sigara fabrikası kurdurarak ürettiği 
Enver Bey marka sigarasının çok başarılı şekilde 
reklamını da yaptırarak en çok satan sigara konu-
muna yükseltmiştir. 20. Yüzyıl başlarında Alman-
ya’da 200 e yakın sigara fabrikası bulunmakta ve 
çoğunda şark tütünü kullanılmaktaydı. Sigaralara 
ise  egzotik şarkın havası “Elmas, Sultan, Sannusi, 
Ova, Minaret, Sefer Pascha” gibi isimlerle veril-
mekteydi.  

 
Şekil 9. Münih’te üretilmiş Enver Bey sigarasının kutusu 
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Oryantal tütünden yapılan Türk tipi sigaraların Av-
rupa ve Amerika’da hakimiyeti uzun yıllar sürmüş-
tür. 1890 – 1920 yılları arasında Amerika’da oryan-
tal tütünden yapılan Türk tipi sigaralar veya Türk 
tütünü- Virginia tütünü harmanlı sigaralar tütünün 
anavatanını adeta kasıp kavurmuştur. Amerikan  
sigara firmalarının artarda çıkardığı Türk tipi siga-
ralar (Murad, Fatima, Osman, Turkish Trophy..vb) 
türk tütününü aranır bir ürün haline getirmiştir. 
Ağırlıklı olarak 1920’li yıllardan başlayarak Ame-
rikan Blend sigaraların önce Amerika’da ve ikinci 
dünya savaşı ile birlikte Avrupa’da pazara hakim 
olmaya başlaması bir dönemin ve sigara piyasasının 
kökten değişmeye başladığı yıllar olmuştur. 

KAYNAKLAR 

*Kerstin Eckstein “Ein Stück Orient an der Elbe. Yenidze 
und die Geschichte der Zigarette” [Elbe Kıyısında 
Bir Parça Şark. Yenice ve Sigaranın Tarihi]. 
Konturen. Magazin für Sprache, Literatur und 
Landschaft. Heft: 3, 1993. Kültür ve Sanat Dergisi 
Sayı: 39 

** Gürsel Köksal,www.binfikir.be  

***Prof. Dr. Zeki Tez, Lezzetin Tarihi, Hayy Kitap, 2012 

http://on-sebs-steps.blogspot.com/2010/12/yenidze-
cigarette-factory-dresden.html 

http://www.barockstadt-dresden.de/ausflugsziele/yenidze 

https://www.courses.psu.edu/nuc_e/nuc_e405_g9c/dresden/
altstadt/tobakm.html 

İkinci dünya savaşına kadar şark tütünü ve sigarala-
rı Avrupa’da tartışmasız bir hakimiyet kurmuştur. 
Tütünün siyasetle ilişkisi de anlaşılan tarih boyunca 
hiç kopmamış.  

http://www.binfikir.be/news/127/ARTICLE/6372/2010-12-
31.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Yenidze  

www.delcampe.net -  
 www.ebay.de 

 www.engr.psu.edu 
 
 

http://www.wtbc.de/yenidze_en.htm  
 

2013 YILINDA ARAMIZA KATILAN MESLEKTAŞLARIMIZ 
 

ADI SOYADI MEZ. TAR. ADI SOYADI MEZ. TAR. 
ERKAN DAVULCU 26.02.2013 ELVEDA AYDOĞDU 01.07.2013 
RECEP GÜRAY 26.02.2013 TUĞBA YALÇIN 01.07.2013 
ÖZKAN ÖZDEMİR 26.02.2013 SİBEL ŞAHİNBAŞ 01.07.2013 
YASEMİN TURAN 01.07.2013 MEHMET HABİB 01.07.2013 
FATİH BEDİR 01.07.2013 MUHAMMED IŞIK 01.07.2013 
GÜLSER ÇÖL 01.07.2013 AHMET TAŞLICA 01.07.2013 
MUHARREM AKÇE 01.07.2013 HÜSEYİN NAİL KALELİOĞLU 01.07.2013 
PELİN YÖNTEN 01.07.2013 ADEM KULCU 01.07.2013 
FEVZİ YEŞİL 01.07.2013 ATAKAN KALKAN 01.07.2013 
NURGÜL ERTAN 01.07.2013 EMRE GÖVCE 01.07.2013 
HÜLYA KÜÇÜK 01.07.2013 İSMAİL ÖRÜN 01.07.2013 
BURÇİN AYTAÇ 01.07.2013 UMUT BOZTEPE 01.07.2013 
VEYSİ BİLGİ 01.07.2013 GÖKHAN CAN 10.09.2013 
ÜMRAN USLU 01.07.2013 FATİH ZEREY 10.09.2013 
SEMİHA BAŞYİĞİT 01.07.2013 CİHANGİR EREN 10.09.2013 
MUNİSE YEŞİLYURT 01.07.2013 MUHAMMET MUSTAFA YAŞAR 10.09.2013 
MUHAMMET FURKAN ÇELİKEL 01.07.2013 OSMAN ÇETİNKAYA 10.09.2013 
NAZİKE ACAR 01.07.2013 UĞUR SÖNMEZ 10.09.2013 
AHMET SİMİTÇİ 01.07.2013 UĞUR ÖRNEK 10.09.2013 
İLHAN ARIKAN 01.07.2013 MAHMUT ALP 10.09.2013 
HAMİDE ŞİMŞEK 01.07.2013 FETHİ YILMAZ 10.09.2013 
ERCAN SARİ 01.07.2013 GÖKHAN NACİ 18.09.2013 
AYLİN AYDOĞDU 01.07.2013    

 

 
 

https://www.courses.psu.edu/nuc_e/nuc_e405_g9c/dresden/altstadt/tobakm.html
https://www.courses.psu.edu/nuc_e/nuc_e405_g9c/dresden/altstadt/tobakm.html
http://www.binfikir.be/news/127/ARTICLE/6372/2010-12-31.html
http://www.binfikir.be/news/127/ARTICLE/6372/2010-12-31.html
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DDW1CYq_EA4ijM&tbnid=iWXwGrIYDiPERM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.delcampe.net%2Fpage%2Fitem%2Fid%2C213880906%2Cvar%2COriginal-Werbung-Inserat-Anzeige-SALEM-ALEIKUMSALEM-GOLD-ZIGARETTEN-1916--ca-170-x-125-mm%2Clanguage%2CE.html&ei=B0SPUu2APcjGswbSuoCoDg&bvm=bv.56988011,d.Yms&psig=AFQjCNHHKSSbEQkKfdaCSMcRiyI8OZVXyg&ust=1385207159482061
http://www.ebay.de/
http://www.engr.psu.edu/
http://www.wtbc.de/yenidze_en.htm
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TÜRKİYE’DE TÜTÜN   
GENETİK KAYNAĞI 

 

 
 

 
İSMAİL YILMAZ 

Tütün Teknolojisi Mühendisi 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

 
 

“Gıda, bir silah ve pazarlık sandıklarımızdaki          
en önemli araçtır.” 

    

    

Dünyada biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla bu-
günkü anlamda ilk tohum gen bankası 1921 yılında 
Sovyet bilim insanı Nikolai Vavilov tarafından St. 
Petersburg’da kurulmuştur. Yaklaşık 20 yıl içerisinde 
dünyanın farklı yerlerinden 200 bin civarında örnek 
toplayıp kataloglayan Vavilov, bitkilerin dünya üze-
rindeki gen kaynakları merkezlerini de tanımlamıştır. 

Earl Butz-ABD Tarım Bakanı, Dünya Gıda              
Konferansı, Roma, 1974 

“Açlık, bu dünyadaki zenginlik ve haksızlıkların 
adaletsiz dağılımının yavrusudur. 

Dünyada bu kadar çok kişinin ölmesine neden 
olan, kapitalizm ve yeni liberalizmdir.” 

Fidel Castro, Dünya Gıda Zirvesi, Roma, 1996 

Bitkisel biyoçeşitliliğe yönelik tehditler  

Doğadaki yaşam zenginliğinin, evrimin kesintisizliği-
nin ve özel olarak insan populasyonlarının sürekliliği-
nin kökeni, doğadaki biyolojik çeşitliliktir. Biyolojik 
çeşitlilik dünya ölçeğinde yoğun biçimde tehdit altın-
dadır. Biyoçeşitlikte,  evrim sürecinin kırılmasına yol 
açan önemli etken, bu sistemin parçası olan insan 
uygarlığının doğanın aleyhine olarak genişleyen ör-
gütlenme düzenidir. Sadece son yüzyılda, küresel 
düzeyde fauna ve florada bir çok tür yok olmuş yada 
yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. 

İnsanlığın doğayı egemenliğine alma süreci, avcılık-
toplayıcılık olarak adlandırılan taş devri ekonomisin-
den gelişmiş, önce tarım ve yerleşik hayat, daha sonra 
sanayi-kent ekonomisi düzenine ulaşmış, bu düzene 
göre biçimlenen siyasal-ekonomik yapı, insanı, için-
den doğduğu ve parçası olduğu doğaya yabancılaştır-

mış ve yıkıcı kılmıştır.  Çok Uluslu Şirketler biçimin-
de örgütlenmiş küresel sömürü düzeni ve  uygarlık 
düzeyinin doğayı yok etmek üzerine temellenmesiyle 
bitki genetik kaynaklarının varlığı ve sürekliliği tehdit 
altına girmiştir. 

Bitkisel biyoçeşitliliğin korunması 

Bitkisel genetik çeşitlilik, kapitalist pazar ekonomisi-
nin henüz ulaşamadığı bölgelerdeki halklar tarafından, 
üretim sürecinde yeniden kullanılıp paylaşılarak do-
ğal, ancak sınırlı olanaklarla sonraki kuşaklara akta-
rılmaktadır. Koruma ve tarımsal araştırmalarda kulla-
nımı amacıyla, bitkisel genetik zenginliğin gelecek 
kuşaklara aktarılması sürecinin doğru yönetimi, bilim-
sel standartlarda çalışan tohum gen bankaları aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir.  

Biyolojik çeşitliliği korumak için yapay koruma ve 
doğal yaşam alanında yani yerinde koruma yaklaşım-
ları izlenmektedir. Her iki yaklaşım da kendine özgü 
uygulamaları olan, kabul edilmiş programlardır.  Ya-
pay koruma, tohum gen bankaları, arazi gen bankaları, 
botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri, vb. kuruluşlarla 
gerçekleştirilmektedir. Ancak ‘ex situ’ koruma olarak 
adlandırılan yapay korumada, türler ile çevre arasın-
daki etkileşim devam etmediğinden, evrimleşme süre-
ci kesintiye uğramaktadır. Diğer yandan, ‘in situ’ 
olarak tanımlanan doğal yaşam alanında korumada 
ise, önlenmesi olanaklı olmayan doğal süreçler sonu-
cu, risk taşımaktadır. Bu nedenle yapay koruma ve 
doğal yaşam alanında koruma çalışmaları birbirini 
destekler niteliktedir. 

Türkiye’de yapay koruma çalışmalarına, 1964 yılında,  
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşuyla 
birlikte başlanmış, 1972 yılından itibaren  Ulusal To-
hum Gen  Bankasında,   Türkiye bitki genetik kaynak-
larına ait tohum örnekleri ülkesel düzeyde düzenlenen 
sürvey ve toplama çalışmalarıyla derlenerek uzun ve 
kısa-orta süreli muhafazaya alınmıştır. Bitki türüne 
bağlı olarak bir tohumun canlılığını muhafaza süresi, 
10-50 yıl, az sayıda bazı türler için daha uzun süreli 
olarak gerçekleşmektedir. 
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Tütün çeşitliliğin korunması 

Ülkemiz tütün genetik kaynakları bakımından büyük 
bir çeşitliliğe sahiptir. Islah çalışmaları ve diğer araş-
tırmalar için, bu materyalin günümüzde ve gelecekte 
yararlanılmak üzere kaybının önlenmesi ve korunması 
gerekmektedir.  Ulusal tütün genetik kaynaklarımızın 
korunması zorunluluğu,  halkın gelecekteki üretim ve 
tüketim tercihlerine göre hazır tutulması açısından da 
önem arz etmektedir. 

Çevresel ve endüstriyel baskılar, üretim politikalarına 
ve toplumsal ekonomiye ait değişkenlikler ve iklimsel 
baskılarla genetik erozyona uğrayan tütün genetik 
kaynaklarımızın, içerdikleri çeşitliliğin saptanması ve 
korunması, tütün çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği 
açısından da önemlidir. 

Bu gün için yetiştirdikleri bölgelerin adlarıyla (Ege, 
Marmara, Karadeniz, Güney, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu tütünleri) anılan, 25 farklı oryantal (sun-
cured) tütün (Nicotiana tabacum) menşeyi bulunmak-
tadır. Bunun yanı sıra N. tabacum grubuna ait  ‘flue-
cured’ ile N. rustica grubuna ait Hasankeyf menşeyi 
yetiştirilmektedir. 

Devletin ekici tütün piyasasından çekilmiş olması ve 
özel sektörün, sözleşmeli üretim sistemi dahilinde 
sınırlı sayıda tütün menşeyinin ticaretini gerçekleştir-
mesi nedeniyle çok sayıda menşey ve köy 
populasyonu üretimden kalkmış, yok olma tehlikesiy-
le karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde, Artvin, Edirne,  
Şebinkarahisar, Bursa, Taşova, Düzce, Geyve, Hen-
dek-İzmit, Bucak, Mardin, Şemdinli, Solhan, Pertek, 
Misis-Bahçe, İskenderun ve Pazar Puroluk menşeyleri 
ile Hadim-tömbeki  gibi tipler, yetiştiriciliği yapılma-
dığı için yok olma tehdidi altındadır. 

Ulusal Tohum Bankasındaki tütün tohum örnekleri -
18/-20 ˚C’de uzun süreli temel koleksiyon, 0˚C’de 
orta süreli aktif koleksiyon olmak üzere iki set halinde 
saklanmakta, örneklerin çimlenme yetenekleri düzenli 
olarak kontrol edilmekte ve üretim ve yenileme çalış-
malarına tabi tutulmaktadır. Üretim yenileme ve 
karakterizasyon (tanımlama) çalışmaları, uluslarası 
tanımlama listelerine göre yürütülmekte, herbaryum 
ve Türkiye tütün genetik kaynakları veri tabanı oluştu-
rulmaktadır.  

Ulusal Tohum Gen Bankası’nda yürütülen toplama 
programlarıyla, Türkiye’nin tütün üretilen tüm yörele-
rinden toplanmış populasyonlara ve bu materyal kul-

lanılarak geliştirilen çeşitlere ait olmak üzere 700’den 
fazla tohum örneği saklanmaktadır. 

Daha önceden Ulusal Tohum Gen Bankası kayıtlarına 
girmemiş olan Rize ili Pazar ilçesine ait Pazar Puro-
luk, Gaziantep yöresine ait Hasankeyf,  Maraş-Hatay 
yöresine özgü ‘Maraş Otu’, Konya ili Hadim ilçesine 
ait Hadim Tömbeki tütün tohum örnekleri de son yıl-
larda yapılan sürvey ve toplama çalışmalarıyla envan-
tere alınarak Türkiye’nin bütün yörelerine ait tütün 
tohumlarının toplanması tamamlanmıştır. 

Bu tütünler üzerinde yürütülen ıslah çalışmalarıyla 
yüksek verimli, bazıları mildiyö ve kuraklığa dayanık-
lı olan çok sayıda tütün çeşidi geliştirilmiş, özellikle 
Ege Bölgesi için geliştirilen çeşitler çiftçilerden büyük 
kabul görerek üretimde yaygınlaşmıştır.  

Sonsöz 

İnsanlığın bugün ulaştığı siyasal, ekonomik ve top-
lumsal düzen,  canlı ve cansız varlıklardan oluşan, 
insanın hem öznesi hem de nesnesi olduğu ekosistemi 
tahrip etmekte, dinamiklerini değiştirmekte, bozmakta 
ve parçalamaktadır. 

Emperyal biçimde örgütlenmiş uygarlık düzeni, in-
sanı özneline ve içinde yaşadığı doğaya yabancılaş-
tırmaktadır. Bu biçimiyle örgütlenmiş yapı, ürettiği 
savaşlar, küresel kirlilik ve nükleer stoklar sonucu, 
doğa ve biyoçeşitlilik için en önemli tehdit unsuru 
haline gelmiştir.  

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda, halkların,  doğa-
nın milyonlarca yıllık evrim süreci sonucunda biçim-
lendirdiği ve kendisine emanet ettiği bitki gen varlığı-
na yaklaşımı, yurtsever ve paylaşımcıdır, bu durum 
geleceğe olan umutları artırmaktadır. 

Binlerce yıl önce, kendisine Kızılderili insanın imge-
sinde  ‘Ulu Manitu’ya ulaşmanın yolu olarak mistik 
güçler yüklenmiş, çağımızda ise bilimin verileriyle 
insanlığın düşmanı ilan edilen tütün, yaşanılan para-
digma değişikliğine karşın varlığını sürdürmeye ça-
lışmakta. Küresel düzeydeki saldırılara karşın, Anado-
lu halkının çileli var oluşu gibi, en kuytu, yoksul ve 
bakir yamaçlarda yaşama direnmekte.  

Tütün genetik varlığı dünyadan, bir biyoçeşitlilik ola-
rak bir gün şu ya da bu nedenle yok olacak kuşkusuz.  
Lakin  onun genetik kodları, kendisiyle birlikte insan-
lığın önyargılarını, iki yüzlülüğünü ve doğmalarını da 
yok etmeye programlı. 
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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR 
 

ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 
Sunulmak Üzere 

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 
                                                    İZMİR 
 
DAVACI : Tütün Eksperleri Derneği 
  1434 Sok. No:9/10 Alsancak Konak/İZMİR 
   

VEKİLİ : Av. Nedim ÖZKAN   
  288/6 Sokak No:6 Yücel Yılmaz Ap. A Blok K.8 D.29 Bayraklı/İZMİR 
   

DAVALI : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Söğütözü cad. no:31 
  Söğütözü/ANKARA 
 

 

DAVA KONUSU: Tütün ve Alkol Piyasası Düzen-
leme Kurumu (TAPDK) tarafından hazırlanıp, 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 26.12.2012 tarihli 7146 
Karar nolu, "Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan 
Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirile-
cek Bilimsel Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" nın, 

"Komisyonun teşkili, yetkilendirilmesi ve üyelerinin 
nitelikleri başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasının (4/1 mad-
desi'nin)", hukuka aykırı bulunarak;  

Öncelikle yürütmesinin durdurularak, İPTALİNE 
karar verilmesi talebinden ibarettir. 

R.G. İLAN TARİHİ: 29.12.2012 

DAVALI İDAREYE 

BAŞVURU TARİHİ: 14.01.2013 

BAŞVURUNUN RED 

EDİLMİŞ SAYILDIĞI  

TARİH: 14.03.2013 

DAVA TARİHİ: 18.04.2013       

AÇIKLAMALAR:  

1. Davalı idare (TAPDK) tarafından “Tütün Mamulle-
ri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendiril-

mesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komis-
yonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Kurul Kararı" alınmış ve bu karar 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (EK-1) 

2. Kararın Komisyonun teşkili, yetkilendirilmesi ve 
üyelerin nitelikleri başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrası; 

"MADDE 4 – (1) Komisyon üyelerinin, Kimya, Gıda, 
Ziraat, Tıp ve Eczacılık alanlarında lisans eğitimini 
tamamlamış olmaları gerekmektedir." şeklindedir.  

Bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla, 
başvuruda bulunacak mesleklerin içine lisans eğitimi-
ni almış  Tütün Teknolojisi Mühendisliği alanın da  
dahil edilmesi talepli 14.01.2013 tarihli başvurumuza 
(EK-2) davalı idarece cevap verilmemesi üzerine 
başvuru 14.03.2013 tarihinde reddedilmiş sayılmıştır. 

Bu nedenle dava konusu edilen Karar'ın 4/1 maddesi-
nin iptali için iş bu davayı açmak zorunluluğu doğ-
muştur. 

3. Dava konusu Kurul Kararının 4/1 maddesi hu-
kuka, yasaya ve Anayasaya aykırı olup iptali gere-
kir.  Şöyle ki; 

Komisyonun görevi, görev süresi, komisyon üyeliği-
nin sona ermesi başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrası: 
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"MADDE 5 – (1) Komisyon Kurumca iletilen icmal 
girdi tablolarını, toksikoloji bilgilerini ve gerektiğinde 
mamulat çeşidi bazındaki diğer bilgi ve belgeleri; 
bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundurarak değer-
lendirir. Yaptığı değerlendirme sonucu hazırladığı 
raporu toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içeri-
sinde Kuruma iletir." 

Şeklindedir.  

Maddedeki, "... mamulat çeşidi bazındaki diğer bilgi 
ve belgeleri bilimsel gelişmeleri göz önünde bulundu-
rarak değerlendirir..."  ibaresi dikkatle incelendiğinde 
burada belirtilen mamulatın ne olduğu önem kazan-
maktadır. Buradaki mamulat/lar, davalı idare 
TAPDK'ın iştigal konusu olan tütün ve alkol mamul-
leridir.  

Ülkemizde gerek tütün mamulleri, gerekse tütün ma-
mulatını oluşturan hammadde girdisi olan tütün konu-
sunda; yeterli formasyonu sahip ve konunun uzmanı 
olan tek bir meslek grubu vardır: " Tütün Teknolojisi 
Mühendisleri" 

Bilinmelidir ki;  

Sigaraların (Tütün Mamulatı) harman reçetelerinin 
ana unsuru tütün olup, özellikle Amerikan blend siga-
ralarda, çeşitli katkı maddeleri belirlenen oranlarda 
harmana dahil edilmektedir. Harmanın ana unsuru 
olan tütün ile katkı maddelerinin, sigaranın içim nite-
liklerini doğrudan belirleyen faktörler olduğu bilinen 
bir gerçektir. 

Bu nedenle tütün ürünlerinin içim nitelikleri üzerine 
yapılan çalışmalarda, harmanı oluşturan ana hammad-
denin (tütün) yapısı ve özelliklerine ilişkin bilgi ve 
deneyim büyük önem arz etmektedir. Bu bilgi ve de-
neyimde, sadece ve sadece "Tütün Teknolojisi Mü-
hendisleri"nde bulunmaktadır. 

Oysa, Kurul Kararında bu husus göz ardı edilerek " 
Tütün Teknolojisi Mühendisleri" mağdur edilmiş-
lerdir. 

Dava konusu ettiğimiz "Kurul Kararı" ve bu kararla 
birlikte yapılan çağrı (EK-3) ile yasa ve yönetmelikle-
rin Tütün Teknolojisi Mühendisleri meslek grubuna 
verdiği yetki ve haklar da göz ardı edilmiştir. Şöyle ki;   

 4733 sayılı yasa ile kurulan ve yetkilendirilmiş 
bulunan TAPDK’nın kuruluş kanununun 6. Mad-
desi; “Türkiye’de tütün eksperliği yapmak için, 

tütün eksperliği yüksek okullarından veya muadili 
yerli ve yabancı okullardan lisans düzeyinde yük-
sek öğrenim diploması alarak mezun olmak şart-
tır. Tütün eksperi unvanına sahip olmayanlar, tü-
tün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf, de-
ğer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün işleme, 
bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün 
işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar” hükmü yer 
almaktadır. 

 Aynı şekilde TAPDK tarafından yayımlanmış 
bulunan Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve 
Mesleki Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin; 3. Bölümünde yer alan 
(d) ve (e) maddeleri; 

d) Maddesi “Tütün mamullerinin fizikî muayenesi ile 
içim nitelikleri ve standartlarına uygunluğunun belir-
lenmesi 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 olup, Yönetmelikte bu işlemlerin kimler tara-
fından (Tütün Eksperlerinin ) yapılacağını açıkça ta-
nımlanmıştır.  

Yukarıda belirttiğimiz yasa ve yönetmelikler, Kurul 
Kararı’nın 5. Madde, 1. Fıkrasında yer alan “... mamu-
lat çeşidi bazındaki diğer bilgi ve belgeleri bilimsel 
gelişmeleri göz önünde bulundurarak değerlendirir ...”  
ifadesi ile birlikte değerlendirildiğinde; 

oluşturulacak komisyonda Tütün Eksperi/Tütün 
Teknolojisi Mühendisinin mevcudiyetini zorunlu 
hale getirmektedir. Kamu yararı da bunu gerek-
tirmektedir. 

Yapılan düzenlemeyle, konu ile ilgisi olmayan bazı 
meslek gruplarının komisyon üyesi olmalarının önü 
açılırken; 

Bu konunun tek uzmanı olan " Tütün Teknolojisi 
Mühendisleri"nin, açıkça mesleki hak ve yetkileri ile 
ilgili yasal düzenlemelerin de göz önünde tutulmaması 
önemli bir hata olduğu gibi açıkça, hukuka ve kamu 
yararı ilkesine de aykırıdır.  

Bu nedenle, Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan 
Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendiri-
lecek Bilimsel Komisyonun Teşkili ile Çalışma Şekli-
ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının 
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Komisyonun teşkili, yetkilendirilmesi ve üyelerin 
nitelikleri başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasında sayılan 
meslek gruplarının içine ve komisyon üyeliği için 
başvuruda bulunacak mesleklerin içerisine lisans eği-
timini almış Tütün Teknolojisi Mühendisleri'nin dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde teşkil edilecek komisyon Doktorsuz 
Hastane, Öğretmensiz Okul konumunda olacaktır.  

Tüm bu açıklamalar ışığında, dava konusu TAPDK 
Kararının 4/1 maddesinin iptali gerekmektedir. 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDENLERİ 

Davalı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurum 
tarafından 22.01.2013 tarihin de,  oluşturulacak bilim-

sel komisyona başvuru da bulunulmasına ilişkin duyu-
ru (EK-3)  yayınlanmıştır. Duyuruda, başvuruda bu-
lunacakların lisans eğitimini Kimya, Gıda, Ziraat, Tıp 
ve Eczacılık alanlarında tamamlamış olmaları; konu 
ile ilgili olmak üzere bugüne kadar yaptıkları çalışma-
ları da ekleyecekleri özgeçmişlerini başvuruları ekin-
de Kuruma iletmeleri gerektiği kamuoyu ile paylaşıl-
mıştır. Yani bilimsel komisyonun oluşturma süreci 
başlamıştır. Komisyon hukuka aykırı olan  bu düzen-
lemeye dayanılarak oluşturulduğu takdirde  Tütün 
Teknolojisi Mühendisleri açısından ileride telafisi güç 
ve imkansız zararlar doğabileceğinden, öncelikle 
2577sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci 
maddesi uyarınca teminatsız olarak YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASINA karar verilmesini talep ederiz. 

 

 

ELİLLER: Dava konusu 26.12.2012 tarihli 7146 Karar nolu, Kurul Kararı, komisyona başvuru da 
bulunulmasına ilişkin duyuru, 14.01.2013 tarihli İdari Başvurumuz, 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile; 

1. Dava konusu Kurul Kararının ilgili maddesinin (4/1 md.) öncelikle YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA,  

2. Aynı maddenin hukuka aykırı bulunarak İPTALİNE,  

3. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz 
ve talep ederim.  19.04.2013 

 

                                                                                                                                               Davacı Vekili 

Av. Nedim ÖZKAN 

 

EKLER: 

1-  Kurul Kararı 

2- İdari başvuru dilekçesi 

3- Duyuru 

4- Onanmış Vekaletname 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

 
 
 

 
OLGUN HAYDAR POLAT 

Tütün Teknolojisi Mühendisi 
Tütün Eksperleri Derneği Genel Sekreteri 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
 

 

4046 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE KURUM 
DEĞİŞTİREN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİ YENİ 
BİR KARİYER KAPISI AÇILDI 

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile AB uyum süreci için-
de Türkiye’ de de artık iş sağlığı ve güvenliği konuları 
önemsenmeye başlanmıştır. 6331 Sayılı Kanunun ve 
bu kanuna bağlı yönetmeliklerin içeriklerine meslek-
taşlarımız yabancı değildi. Yıllardır çalıştığımız Tekel 
Genel Müdürlüğü birimlerinde bir çoğumuz yönetim 
kademelerinde asaleten ya da vekaleten görev aldık. 
Bu süreçte İş sağlığı ve güvenliği kurulları kurduk ve 
bu kurulların en etkin üyelerinden olduk. Sorumluluk-
larımız içerisinde iş yerinde oluşabilecek iş kazaları 
ve meslek hastalıklarına karşı önlem almak vardı. Bir 
çoğumuz iş kazalarına tanık olduk bazılarımız iş kaza-
ları nedeniyle hukuki sıkıntılar yaşadı. Binlerce işçi ve 
memurun çalıştığı bir kurumda bu doğal olarak yaşa-
dığımız bir süreçti. 

Şimdi özelleştirme uygulamaları nedeniyle meslektaş-
larımızın tamamı yıllardır çalıştığı, en önemlisi kendi 
evi, kendi işi gibi sahiplendiği kurumlarını iş yerlerini 
terk etmek zorunda kaldılar. Fakat sürekli geçmişte 
yaşamak mümkün değil. Meslektaşlarımız gittikleri 
yeni kurumlarda da aldıkları eğitimin ve memuriyet 
tecrübesinin farkını göstermişlerdir. Hiçbir yerde silik 
ve sıradan bir memur olmadılar. İşlerini örnek olacak 
şekilde yaptılar ve yapmaktadırlar. 

Mevlana “Yeniliğe Doğru “ adlı güzel şiirini sanki 
bizim için yazmış; 

 

Her gün bir yerden göçmek  
Ne iyi  
 
Her gün bir yere  
Konmak ne güzel  
Bulanmadan, donmadan  
Akmak ne hoş  
 
Dünle beraber  
Gitti cancağızım  
 
Ne kadar söz varsa  
Düne ait  
Şimdi yeni şeyler  
Söylemek lazım  

 

Evet artık yeni bir şeyler yapmak lazım. İş güvenliği 
uzmanlığı bizin yeni bir şeyler söyleyebileceğimiz bir 
alan. Ben yaşlısı genci bütün meslektaşlarımızı bu 
konu ile ilgilenmeye çağırıyorum. Özellikle emekliliği 
düşünen arkadaşların, 30/6/2012 tarih ve 28339 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 
20/6/2012 tarih 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, 
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği ince-
lemelerinde yarar görüyorum. Bu uygulama aynı za-
manda kurumlarda da görev alacak arkadaşlarımıza ek 
gelir getirecek bir iştir. 
 
Saygılarımla. 
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Mustafa SEYDİOĞULLARI 

Tütün Eksperi 
msseydi@hotmail.com 

Twitter: msseydi 
 

 
 

Kitabın	Önsöz’ünden…	
Samsun’un sosyo-ekonomik gelişiminde 
hayati bir önem taşıyan tütün tarımının, 
tütün üreticisinin TEKEL Sigara Fabrika-
sı’nın tarihi süreç içinde geçirdiği evreleri, 
tütün işçisi ve sendikal hareketleri bilmek, 
öğrenmek, hatırlamak, hatırlatmak ve en 
önemlisi korumaya alınmış tarihi bir mekân 
konumundaki eski fabrika binasının geçmi-
şini gündeme taşımak, katılımcı demokrasi 
anlayışı içinde kent kültürünü geleceğe 
aktarmak… 
 

Hemşehri bilinci ile doğup büyüdüğümüz, 
ekmeğini yiyip, suyunu içtiğimiz, havasını 
soluduğumuz şehrimize bir nebze borcu-
muzu ödemek gerekli diye düşündüm. 
 

Yanı başımızdaki tarihe sahip çıkmak, tarihi 
eserleri ve mekanları korumaya yönelik 
toplumsal duyarlılığı artırmak gereklidir 
düşüncesi ile şehrin bir dönem yaşayan biçi-
mini oluşturan, kültürel ve ekonomik sirkü-
lasyon sağlayan REJİ ile ilgili araştırmalarımı 
okuyucularımla paylaşmak istedim. 
 

Emin KIRBIYIK 
Samsun, 5 Mart 2013 
 

 
 
Sunuş yazısından… 

Türkiye’de Tütün: Reji’den Tekel’e; Te-
kel’den Bugüne… Nuray Ertürk Keskin ve 
Melda Yaman’ı, bu çok önemli yapıtları 
nedeniyle kutlamak istiyorum. 

Bir kere kitap, salt konusu nedeniyle önem-
lidir. Türkiye ekonomisinin geçmişinin, 
bugününün kavranmasında kritik bir yeri 
olan; dünya ekonomisiyle, emperyalizmle 
ilişkilerinin belirlendiği; birikim rejiminde, 
dolayısıyla halk sınıflarının kaderlerinde 
gerçekleşen değişimleri adeta temsil eden 
tek bir alan, sektör, tema seçilecekse, en 
uygunlarından biri, herhalde tütün olmalıdır. 

Bir kere, Türkiye toplumunun kapitalist 
dünya sistemiyle eklemlenmesinde, bağlantı-
larında gerçekleşen ana aşamalar, Keskin ve 
Yaman tarafından “tütün”den bağımsız ola-
rak, kısaca da olsa, betimleniyor. “Tütün” 
öyküsünün anlatılacağı kritik dönüm noktala-
rı, böylece belirlenmiş oluyor: Osmanlı top-
lumunun emperyalizme bağımlı bir gelişme 
sürecine savrulması, Cumhuriyet’in Osmanlı 
mirasını aşma, tasfiye çabaları ve altmış yıl 
sonunda Türkiye’nin dünya kapitalizmi ile 
yeni bağımlılık ilişkileri oluşturarak (ve neo-
liberal çerçevede) bütünleşmesi… 

Keskin ve Yaman bu aşamaları zengin 
ayrıntılarla anlatıyorlar; eleştiriyorlar; çö-
zümlüyorlar. Yazarlar, anlamlı bir adım 
daha atıyorlar: Öyküyü yerele, alana, kısaca-
sı Samsun’a taşıyorlar. Yerli, yabancı arşiv-
leri, sözlü tarih yöntemlerini kullanarak 
Samsun’un iktisat tarihine önce genel düz-
lemde; sonra da tütün bağlamında ışık tutu-
yorlar. 

Türkiye’de ve Samsun özelinde üç yüzyıla 
dağılmış olan tütün öyküsünü, aktörleriyle 
birlikte bize aktaran, eleştirerek çözümleyen 
ve halkımızın toplumsal belleğinin canlan-
masına böylece katkı yapan Keskin ve 
Öztürk’e, bu önemli, özgün ve çok değerli 
çalışma için teşekkürler… 

Korkut BORATAV 

 
Halit DERİNGÖR 

9. Devre (1949-1953), Tütün Eksperi 
 

Arka kapak yazısı… 
Tevellüt 1922, çıkar 2013’ten 91 kalır... Ya 
Fener aşkının kalbe düştüğü tarih?.. Onun da 
üzerinden 76 yıl geçmiş. Hitler’in takımı 
Admira’ya attığı kafa golünü o unutmuyor, 
Galatasaray ağlarını delen füzesini de cümle 
âlem... 11 yıl Fener’in sol yumruğuydu; 330 
kez sarı - lacivertli, 5 kez ay – yıldızlı for-
mayı giydi, 130 gol attı... 1952’de top peşin-
de koşmayı kesti aniden; tütüne eksper oldu 
bu kez. Bursa Acaridman’ı şampiyon yaptık-
tan sonra ilk aşkına sahip çıktı. Fenerbahçe 
1963 - 64 sezonunda şampiyon olurken, 
takımın solunda değil, başındaydı... 

TEKEL fabrikalarının sigara içmeyen ilk 
müdürüydü ve sendikal mücadelede işçinin 
yanında yer alan... Yarım asır Cumhuri-
yet’e yazdı, şimdi “ ikinci Cumhuriyet’im” 
dediği Aydınlık’tan ışık tutuyor futbolu-
muza...  Efsaneydin, efsane kaldın... Min-
nettarız Halit DERİNGÖR... 

Gazeteci-yazar Hasan PULUR’un “Fe-
nerbahçe” başlıklı köşe yazısından… 
Milliyet, 21.07.2013 

Halit Deringör’ün bir kitabı çıktı. Biz 
ortaokuldayken “Halit abi” Fenerbahçe’de 
oynuyordu, düşünün şu anda takımdan 
kalan belki de son oyuncu. Hata yapmaya-
lım da, o takımı bir daha hatırlatalım. 
“Cihat-Murat-Ahmet-Selahattin-Samim-K. 
Halil-Fikret-Erol-Suphi-Halit.” 

*** 
Halit Deringör, futbolu bıraktıktan sonra, 
spor yazarlığına, yorumculuğa başladı, 
yıllarca Cumhuriyet’te yazdı. Gerçekten 
onu sevenler çekine çekine fısıldarlardı: 
“Huysuzdur, geçimsizdir!” O da bunu 
reddetmez. Futbolculuğunda da, devlet 
memurluğunda da “Halit abi” hep aynı 
“Halit abi”dir, sapına kadar dürüst... 

Kendisinin eski yazılarından, onun için 
yazılanlardan derlenmiş kitabın kapağında 
bazı Fenerbahçelilerin unuttukları slogan 
var: “Mazinde bir tarih yatar!” 

Hiç unutulur mu? 
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TÜTÜNCE / kitaplar 
 

 
 

Arka kapak yazısından… 
Uzaydan gelecekler, üstlerine, iki ayağı 
üzerinde duran zeki varlıkların pek çoğu-
nun ağzında dumanlı bir çubukla görüldü-
ğünü rapor edeceklerdir. Kristof 
Kolombdan beri, tütün, yalnızca onu ilk 
defa gören yabancılara tuhaf gözükür. 
Yaşam için hiç gerekli olmayan, bu ilk 
bakışta lüzumsuz gözüken "ek," doğanın 
ruhu en kırılgan varlığı olan insanın ileri 
güvenlik ve anlam gereksinmelerini sömü-
rerek, kısa sürede bize bizden bile yakın 
görünmeyi başarır. 8 bin yıl öncesinin 
paganist Kızılderilileriyle, günümüzün 
hedonist toplumlarında aynı oranda rağbet 
gören, idamla bile önüne set çekilememiş 
bu küresel tsunamiye yol açan depremin 
merkez üssü çok derinlerde gözüküyor.  

TÜTÜNCE / sözler TÜTÜNCE / portre 
  

 
 Cemal IŞIN 

Savaş AY  (Tütün Eksperi, 1914-2000) 
 

 1954 doğumlu Savaş AY, 09/11/2013 
tarihinde İstanbul’da vefat etti. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün fotoğ-

raflarını çeken son gazeteci unvanına sahip 
Cemal IŞIN, TEKEL Enstitüleri 4. Devre  
(1941-1945) mezunu tütün eksperi ağabey-
lerimizden. TEKEL’de 14 yıl süre ile ça-
lışmış, çalıştığı süre zarfında gazetecilikten 
ve fotoğrafçılıktan hiç kopmamış. 

 

Saygı ve rahmetle andığım usta gazeteci, 
tam bir sene önce TV 8’de Seda SAYAN’ın 
sunduğu programda kanserle mücadelesi ve 
sigara tiryakiliği konusunda şunları söyle-
mişti: 
  

http://www.gazeteciler.com/tv-haber/savas-ay-
kansere-ragmen-sigaraya-veda-etmedi-
59008h.html 

 Atatürk’ü sol eli şakağında çalışma masa-
sında otururken gösteren fotoğrafı çeken 
Cemal IŞIN’ın o güne ait hatırası şöyle: 
“…Bir gün beni Çankaya Köşkü’ne çağırdı-
lar. Atatürk poz vererek bana ‘Çek bakalım 
Cemal’ dedi. Masanın altında köpeği uyu-
yordu. ‘Onu da çekeyim mi?’ diye sordum. 
‘Evet’  deyince deklanşöre bastım. Fotoğrafı 
çok beğendi…” Cemal IŞIN, Atatürk’ü 
manevi kızı Ülkü ile de fotoğraflamış 

 

“…Benim kanserim başında yakalandı. 35 
seans radyoterapi gördüm. Bir dönem iyiy-
dim on sene aradan sonra yeniden ortaya 
çıktı. En sonunda sesimi kaybettim fısılda-
yan bir adam haline geldim… Sigarayı 
azalttım ama hala içiyorum. ‘İyi gazeteci 
sigara içer’ diye bir kural vardı eskiden. 
Biraz yanlış bir kuralmış. Eskiden sabah 
9'dan 2'ye kadar iki paket içerdim... Şimdi 
bir paket civarında içiyorum... İşin psikolo-
jik boyutu var stres boyutu var…”  

 

Cemal IŞIN’ın bir özelliği de İstanbul fo-
toğrafçısı olması.”Foto Cemal” olarak 
İstanbul’un unutulmaz fotoğraflarını çek-
miş. Mesela, dünyanın ilk iki araba vapu-
rundan biri olan “Sahilbent”i Üsküdar 
İskelesi’nde gösteren fotoğraf O’na ait. 
Demokrat Parti Dönemi’nde İstanbul’da 
başlatılan imar seferberliği sırasında kentin 
havadan ve karadan çekilen fotoğrafları da 
O’na ait. 

 

Derinliklerden uzaklaşma yanlışına düşen 
çağımız tıbbı ise azmettiricileri atlayıp 
nikotin denen tetikçiyi tutukluyor. Oysa 
tütün, ruhumuzun balta girmemiş orman-
larında, kırmızı başlıklı kız masalındaki 
dualite kurdu kadar nazikçe, sfenks aslan-
ları gibi "iki"li kıskaçlarla, "çatal dilli" 
yılan gibi uyuşturarak, en sofistike yön-
temlerle avlanıyor. (…) 

*** 
“…Sigara yasağı THY’de uygulanmaya 
başladı. Turgut Bey’i ziyarete gitmiştim, 
Semra Hanım beni görünce, ‘Sen sigarayı 
nasıl yasaklarsın’ dedi. Ben de ‘Sağlığa 
zararlıdır, insanımızı düşünüyoruz’ dedim. 
Semra Hanım, ‘Ben yarın uçağa binece-
ğim, en önde oturarak puromu yakacağım, 
kim gelip durduracak beni bakalım’ dedi. 
Ben de, ‘Efendim eğer puro içecekseniz 
kokpite gidin için’ dedim. ‘Hayır uçağın 
içinde içeceğim’ deyince, ‘Gönderirim 
hostesi o puroyu senin elinden alırlar’ 
dedim. Turgut Bey güldü, ‘Vallahi hanım 
bu Ekrem yapar dediğini’ dedi. Yavaş 
yavaş yasağa Semra Hanım da alıştı…”  

 

*** Cemal IŞIN Ağabeyimizi saygı ve rahmetle 
anıyorum. 

Daha fazla bilgi için: 
“Çek bakalım Cemal”, Popüler Tarih, 
Haziran 2000, İskender ÖZSOY 
Tarihten Bir Yaprak “Cemal IŞIN”, Foto 
Muhabiri Dergisi Haziran 2012, Uğur 
KAVAS 
 Hürriyet 13.04.2013 

TÜTÜNCE / belgesel  Ekrem PAKDEMİRLİ, Eski Bakan 

 Not: Ekrem PAKDEMİRLİ’nin “Özal’ın 
Mirası” isimli kitabından… 

 
Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası  

"Kitaplar, gerçekten de okuyucuların 
yakınmalarına neden olacak kadar pahalı 
mıdır?"  Sıkça sorulan bu sorunun ceva-
bını bu kez George ORWELL arıyor. İşe 
elindeki kitapların envanterini çıkararak 
başlıyor ve sigaraya harcanan parayla 
kitaba harcanan para arasında bir kıyas 
yapıyor.  

 *** 
İstanbul-Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası-
nın Kadir HAS Üniversitesine dönüşümünü 
anlatan “Endüstri Arkeolojisi” isimli belge-
sel, 30/10/2013 tarihinde TRT Belgesel TV’de 
yayınlandı.  İzlemenizi tavsiye ederim. 

“…Sigaranın ne kadar illet bir şey olduğunu 
biliyordum. Bırakması da aslında çok kolay. 
Beyin istedikten sonra, sigarayı kafanda 
bitirdikten sonra bir daha içmezsin…”  
Milliyet, 27.04.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=QoudfmhwW
40&feature=youtube_gdata 

Ferdi TAYFUR 
Cevap sizce ne? Sanatçı
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TEYO Müdürü Prof. Dr. Ramazan Gökbunar  
Tütün Eksperleri Derneği'nin her zaman 
TEYO'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek 
Yüksekokulda yaşanan son gelişmeler konusunda 
şu bilgileri verdi: "Ülkemizde 1928'den beri tütün 

eksperliği  mesleği eğitim-öğretimi  sürekli bir 
gelişim içindedir. Türkiye'de çeşitli evrelerden 
geçen ve 1992 yılından itibaren Celal Bayar Üni-
versitesi bünyesinde eğitim veren  TEYO dünya-
da lisans düzeyinde eğitim veren tek okul özelliği 
taşıyor. Her yıl ortalama 35 öğrenci almaktayız 
ve  yine ortalama 35 öğrenci mezun etmekteyiz.  
Şu an itibariyle 16'sı kız olmak üzere toplam 123  
öğrencimiz var. Son yıllarda yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerimizin % 45-50'si 2 yıllık tarımla ilgili 
bir  ön lisans programını bitirmiş, kamuda tekni-
ker olarak çalışmaktadır. Bir tür lisans tamamla-
maya gelen öğrenci talebimiz var. Bu gelişmenin 
olumsuz yönünün çok da önemli olmasa da öğ-
rencilerimizin ortalama yaşlarının artması, olumlu 
yönü ise tarım teknikeri öğrencilerimizin dene-
yimlerinden diğer öğrencilerimizin yararlanması 
ve en önemlisi liseden yeni gelen öğrencilerimi-
zin mezun olduklarında istihdamlarının kolayla-
şabileceğini öngörüyoruz. 

 

 

TEYO'NUN 2013 MEZUNİYET 
TÖRENİ COŞKUSU 

 
 
 

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR 

CBÜ-Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürü 

 

Tütün Eksperleri Derneği  Başkanı Yaşar Turan 
Gülümser, Yönetim Kurulu  Üyelerimiz  Ömer 
Ceyhun Uyanık ve Servet Yaprak  Celal Bayar 
Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu'ndan 
(TEYO)  mezun  Tütün Teknoloji Mühendisleri-
nin Mezuniyet törenine katıldılar. 

 

 

Mezuniyet coşkusu 

Tütün alanında eğitim yapan ilk ve öncü Okulu-
muzdan  mezunlarımızın tütün teknolojisi mü-
hendisi kariyerlerinin yanı sıra genel olarak iş-
letmeci misyonuyla da  hayata atılmaları ve deği-

şik  iş kollarında da çalışabilecek durumda  bilgi 
ve becerilerle donatılmalar için çok kapsamlı bir 
eğitim veriyoruz.  Başta tarım olmak üzere birçok 
alanda yaşanan küresel gelişmeler karşısında Tü-
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tün Teknolojisi Mühendislerine gerçekten  gerek-
sinim olduğunu düşünüyoruz.  Bu  çerçevede  
öğrencilerimize;   temel  bilimlerde güçlü, tütün 
tarımı alanında, tütün sektörünün yönetilmesinde 
etkin ve tütün teknolojisi  meslek  bilgisinde 
Bologna Süreci ile uyumlulaştırılmış  kapsamlı 
ders  öğretim planımızla yaklaştık. 2011 yılından 
itibaren isteğe bağlı ingilizce sınıfı açtık, 4 teknik 
ingilizce dersi, 4 tütünle ilgili ders (Tobacco 
Valuation and Expertise, Tobacco Manipulation, 
Quality Control of Tobacco Products, Tobacco 
Policy) ingilizce verilmektedir. Bu derslerin nite-
likli verilmesi için kadromuza ziraat alanında 
Almanya'da doktorasını almış Yrd. Doç. Dr. Bar-
bara  Rana Doris  Okuyucu'yu dahil ettik.  Ders 
programı sürekli güncelliyoruz. 2014 yılından 
itibaren  Girişimcilk, Teknoloji ve Yenilik 
(İnovasyon) Yönetimi Dersleri  alarak  öğrencile-
rimiz KOSGEB  Girişim Sertifikası alarak mezun 
olacaklar.  Öğrencilerimize gereksinimleri olan 
anahtar verilmiştir. Bu anahtarı  ilerde tütün sek-
töründe kullanmak artık öğrencilerimizin elinde. 
YÖK Mevlana Programı kapsamında Çin ve 
ABD ile değişim programları  için çalışıyoruz. 

 

Ayrıca, TEYO'yu tütün üretimi ve sektöründeki 
her türlü bilimsel araştırmaların  merkezi haline 
getirme amacındayız. 2013 yılında TAPDK,  Tü-
tün Mamülleri Kalite Kontrol  Laboratuvarımıza 
önemli katkıda bulundu. Burada büyük emekleri 
geçen mezunlarımızdan hem de Yüksekokulu-
muzda öğretim görevliliği yapmış olan Vakıf 
Mercimek ayrıca teşekkür ederiz. Mezunlarla 
iletişimi daha kurumsal düzeyde artıracağız bu 
amaçla mezunlar komisyonu kurduk, önümüzdeki  
günlerde mezunlar günü etkinliklerimiz olacak, 
sosyal paylaşım sitelerinde TEYO web sayfaları 
açma hazırlıklarımız bitmek üzere. Sektör-TEYO 
İşbirliği konusunda da  bir komisyon kurduk, 
önümüzdeki günlerde periyodik toplantılar yapa-
cağız. Üniversitemiz Akhisar Yerleşkesiyle ilgili 
önemli bir gelişme de  Üniversitemiz  Senatosu'-
nu daha önceki yıllarda YÖK'e  sunduğu Doğa ve 
Ziraat Fakültesi kurulması önerisi yeniden değer-
lendirildi. Senatomuz tarafından  14 kasım 2013  
tarihinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakül-
tesi adıyla fakülte kurulması için  tekrar YÖK'e  
teklif sunuldu. Yeni gelişmeler çerçevesinde 
TEYO'nun yeniden yapılandırılması önümüzdeki 
yıllarda güncelliğini sürdürecektir." 

    

 
 

TEYO Müdürü Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR ve Yönetim Kurulumuz  
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GİRİŞ 

Tütün, yaprağı için yetiştirilen fakir toprakların en 
önemli değeridir. Yetişme şartları açısından toprak 
yönünden fazla isteği yoktur. Denizli de yetiştirilen 
tütünler azotça fakir, potasyum ve diğer maddelerce 
yeterli olan, orta ağırlıkta, killi, kumlu, kireçli toprak-
larda yetişebilir. Denizli’nin Kale Bölgesi kır, kır ta-
ban arazileri ile kaliteli Ege tütünü yetiştirmek için 
idealdir. 

Tütün Kale Bölgesi çiftçileri için önemli geçim kay-
nağıdır. Tütün üreticisi, aile fertleri ile birlikte çalış-
maktadır. Emek yoğun olarak üretim yapılır bu durum 
istihdam sağlayarak işsizliğe de çözüm olmaktadır. Bu 
yörede tarım arazilerinin büyük bir kısmı kıraç ve 
meyilli olduğundan verim az olup, tarımsal mekani-
zasyon oranı düşüktür. Bu nedenle tarım arazilerinin 
sadece %45’i tütün yetiştirilen alandır. Gerek iklim 
şartları, gerekse toprak yapısı kaliteli Ege tütünü yetiş-
tirmek için uygundur. Ayrıca sulama yetersizliği de 
üreticileri tütün yetiştirmeye mecbur bırakmaktadır.  

Kale Bölgesinin en önemli ekiliş sahasına (65.000 
dekar) sahip ürün tütündür. 2012 yılı üretim sezonun-
da üretim sahası %38 artış göstermiştir. Kalede kalite-
li şark tütünü yetişmektedir. Üretilen tütünler sözleş-
me yapılan özel tütün firmaları tarafından alınmakta-
dır. Üreticilerin büyük oranı geçimini tütün yetiştire-
rek sağlamaktadır. Arazi yapısının kıraç oluşu, sulama 
imkânlarının kısıtlı olması, iklim koşulları ve tütünün 
geleneksel alışılmış bir ürün olması geçim kaynağının 
büyük bölümünün tütünden karşılanmasına neden 

olmaktadır. Yaklaşık olarak tütün üretiminden yılda 
65.000-78.000 TL arası gelir elde edilmektedir (Şınık, 
2013). 

TARİHSEL SÜREÇ 

Denizli XIX. Yüzyılın sonlarında merkezi İzmir olan 
Aydın Vilayetinin beş sancağından biridir. 1884’de 
yapılan yeni bir düzenleme ile Denizli kaza olmaktan 
çıkıp, sancak durumuna geçmiştir. Salnameler Os-
manlı’nın geç döneminde yazılmış olmalarına rağmen, 
Denizli’nin tarihi ve adı konusunda Osmanlı döne-
minden daha çok, eski çağdaki durumu hakkında bil-
giler vermiştir. Ancak, bu bilgiler bile sistematik ol-
maktan çok önemli olayların kronolojisi olarak veril-
miştir. Salnamelere göre Denizli sancağının altı kaza, 
altı nahiye ve dört yüze yakın köyü vardır. Denizli’nin 
1895’te beş olan nahiye sayısı, ilk kez 1896’da Kale 
(Kale-i Tavas)’ın köy olmaktan çıkıp, Tavas Kaza-
sı’na bağlı nahiye haline gelmesi ile altıya çıkmıştır. 
Toplam 7816 km2 yüzölçümü olan sancakta, yaklaşık 
250 bin kişi yaşamaktadır. Denizli’de kazalar içinde 
en fazla nüfusa 50 bin’i geçen nüfusuyla Tavas, kaza 
merkezleri içinde en fazla nüfusa ise 16 bin’i geçen 
nüfusuyla Denizli Kasabası sahiptir. Rum, Ermeni ve 
Museviler ’in oluşturduğu gayrimüslim nüfusun çoğu 
Denizli merkez kazasında toplanmıştır. Geriye kalanı 
ise sadece Rumlar olmak üzere Denizli’nin diğer ka-
zalarına dağılmıştır. Kilometrekareye ise ortalama 23–
30 kişi düşmektedir. Denizli’de zirai üretiminin, ken-
dine yeterli ve hatta dış piyasaya yönelik olduğu gö-
rülmektedir. İhtiyaç fazlası ürünler çoğunlukla İzmir’e 
ve bazen de Bursa’ya sevk edilerek ihraç edilmiştir. 
İhraç maddelerinin çoğu ziraat ürünleridir. Ziraat 
ürünleri içinde en fazla hububat (buğday, arpa, mısır, 
burçak) ihraç edilmiştir. İhraç edilen maddelerin geri-
ye kalanını kuru ve yaş yemişler, sanayi bitkileri (af-
yon, pamuk, susam), halı ile yünlü, ipek ve iplik ma-
mulleri (çuval, seccade, kilim, çul, heybe) oluşturmuş-
tur. Buna karşılık, Denizli’ye diğer Anadolu şehirle-
rinde olduğu gibi kahve ve şeker ithal edilmiştir. De-
nizli’nin hiçbir yerinde herkese açık ve alış-verişe 
mahsus panayırlar kurulmamıştır. Ancak, haftanın 
belirli günlerinde Denizli’nin bütün kazalarında ve 
bazı mevkilerde pazarlar kurulmuştur. Nefs’i Denizli 
ile Yarangüme Kasabası’nda haftada iki kez; diğer 
yerlerde ise bir kez pazar kurulmuştur. Agop 
Zakaryan’ın Hicri 1313 (1897)’de çıkmış Tömbeki 
Ziraatı Tarifnamesi adlı risalesinde “tömbekinin Ay-
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dın, Muğla ve Denizli illeri dahilinde ve İzmir’in Kar-
şıyaka, Bornova, Işıklar, Mersinli, Hacılar, Pınarbaşı, 
Narlıdere, Nif, Buca, Seydiköy, Cumaova, Develiköy, 
Kayaş, Kasaba, Bergama, Bayındır, Tire, Ödemiş İlçe,  
Bucak ve Köylerinde, Manisa’nın Soma ve Akhisar 
Kazaları’nda ve Konya’nın Gölhisar Nahiyesi ve 
Karkalı Köyünde ekilmekte olduğu ve 300–400 de-
kardan 15–20 bin okka mahsul alındığı” yazılmakta-
dır. Denizli’de az miktarda görülen tütün ekiminin 
XIX. yüzyıl ikinci yarısında artış gösterip, dağ köyle-
rine kadar yayılarak, tarımsal üretimde ilk sıraları 
almaya başladığı görülmektedir. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivleri, Maliye Nezareti Temettüat Defterlerinde 
“Hicri 1260 (1844) temettüat sayımında Tavas 
Uzunpınar (Pınarlar) Köyünde 18 dönümlük bir duhan 
(tütün) tarlası” tespit edilmektedir. Belgelerde Denizli 
Sancağı’ndaki üretim alanları ve yetiştirilen tütünler 
Aydın-Denizli Grubu olarak beraber zikredilmektedir. 
Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye tütüncülüğü 
yeni bir yapılanmaya giderek tütüncülüğün gelişmesi 
ve tütüncülerin kalkınması için yetiştirilen tütün çeşit-
lerinin bilimsel esaslara dayanarak incelenmesi, var-
yete özelliklerinin tespiti ve tasnife tabi tutulması, 
yerli çeşitlerin seçilmesi çalışmalarına önem verilmiş-
tir. Bu kapsamda çalışmalar yapmak üzere 1936 yılın-
da Tekel bünyesi içinde Tütün Enstitüsü kurularak 
bilimsel çalışmalara başlanılmıştır. Tohum standardi-
zasyonu programı hazırlanarak 1936 yılından itibaren 
tütün üretim bölgelerine göre asil tohum tiplerinin 
dağıtımı yapılmış olup, Aydın-Denizli Grubunda 1941 
yılında Tütün Enstitüsünün 64 numaralı saf soy tütün 
tohumu verilmiştir. Tütün üretim işine çok ciddi ola-
rak yaklaşan Tütün Enstitüsü tohum dağıtmanın ya-
nında, sağlıklı fide yetiştirme tekniklerini ve uygula-
malarını öğretmek için müşterek fidelikler kurmuştur. 
Bu uygulamalara okul öğrencileri de katılmıştır. Tekel 
Enstitü’sünün 1947 yılında yayınlanan raporunda söz 
konusu faaliyetler “bu müşterek fideliklerin tesisinde 
önemle nazara aldığımız diğer bir cihet de bu tatbikatı 
bütün memlekete yaymak için Muallim Mektebi, Köy 
Enstitüleri, lise ve ortaokul bulunan yerlerde bu öğ-
rencileri her iş bölümünde fidelik yerine davet etmek, 
bunlara fide yetiştirme usullerinden başka yurdumu-
zun en mühim kazanç kaynağını teşkil eden tütüncü-
lük hakkında yeter derecede izahat vermek ve memle-
ketin dört köşe ve bucağına dağıtılacak olan bu ele-
manları her bakımdan iyice tenvir etmektir.” ifadeleri 
ile anlatılmaktadır. 1944 yılında Aydın-Denizli Gru-

buna bağlı olarak Atabey, Aydın, Buldan, Çal, Çine, 
Denizli, Söke ve Tavas’tan tütün ekim bölgeleri ola-
rak bahsedilmektedir. 1941–1946 yılları arasında ülke 
tütün üretiminin yaklaşık %1’i Denizli’de üretilmek 
 

tedir. 1945 yılından sonra köy nüfusunun hızla artma-
sı, toprak yapısının uygunluğu ile gerçek Ege iklim 
kuşağında yer alması tütüncülüğün yayılma hızını 
artırmıştır. 1944’de sadece dört merkezde yapılan 
üretim, 1970’li yıllara gelindiğinde on merkeze çık-
mıştır. Denizli’de tütün üretimi 1940’lı yıllarda yay-
gın olarak başlamıştır. 1990’lı yıllara kadar tütünde 
çalışmak üzere Manisa’ya, Akhisar’a, İzmir’e giden 
Tavaslı, Kaleli, Buldanlı, Güney’li insanımız o yöre-
lerde öğrendiği bilgi ve becerilerini kendi toprakların-
da göstermeye başlamışlardır. Tütüne göç hareketi 
90’lı yıllardan sonra azalmaya başladığından Akhi-
sar’da, İzmir’de, Bayındır’da, Gavurköy’de tütün 
üretimleri de azalmış, hatta tamamen sona ermiştir. 
Denizli’ de alıcılar tarafından aranan ve talep edilen, 
ihraç kabiliyeti yüksek İzmir menşeili kaliteli tütünler 
üretilmektedir. Özellikle Bekilli, Kale, Tavas, Güney, 
Alaattin, Sofular, Ebecik tütünleri bölgede alıcılar 
arasında nam yapmıştır. Türkiye’de Ege Bölgesi tütün 
üretim alanı, miktarı ve ihracattaki payı ile ilk sırayı 
almaktadır. Bu bölgede üretilen tütünler uluslararası 
piyasada İzmir tütünleri olarak tanınmaktadır 
(Güleşci, Özkan 2008). 

TESCİLLİ TÜTÜN TOHUM ÇEŞİTLERİ 

Ege Bölgesinde, tütün üretimine başlanıldığından bu 
yana, tütün üreticileri asil iki tohum çeşidini tespit 
etmiş durumdadırlar. İzmir Selçuk kökenli olan 
Sarıkokulu-Ayasuluğ (Sarıbağlar ), Manisa Akhisar 
kökenli olan Karakokulu ( Karabağlar ) çeşitleridir. 
İzmir Menşeili tütünler, Ege Bölgesindeki İzmir, Ba-
lıkesir, Aydın, Muğla, Uşak, Manisa ve Denizli İlle-
ri’nin tütün yetiştiren ilçe ve köylerinde üretilmekte-
dir. Tütün değişik iklim durumlarına uyum sağlaya-
rak, o bölgelere has tipler meydana getirir.. Tütün 
bitkisi iklim ve ortam koşullarına göre morfolojik ve 
anatomik değişmeler gösterir. Ege Bölgesi tütüncülü-
ğünde üreticilerimiz, pişkin, sıkı dokulu, esnek, canlı 
parlak renkli, yağlı (zifirli, katranlı, sakızlı, tetreli… ), 
virüslere, böceklere ve hastalıklara mukavim ürün 
veren tohum tiplerini tercih etmektedirler. Tarımsal 
üretimde, toprak, iklim ve tohum tipleri arasında den-
ge-ahenk sağlanamadığı zaman, verimli-kaliteli ürün 
elde edilemez (Güleşci, Özkan 2008). 
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AKHİSAR 97 

Genel Görünüm: Bitki şekli birleşik-konik, uzun boy-
lu, sık yapraklı (30-52 yaprak), toplu, açık pembe renk 
çiçekli. 

Yaprak Özellikleri: Küçük kıtalı, yaşmaklı, karınlı-
yukarı karınlı, açık yeşil renkli, yaprak yüzeyi hafif 
kabarcıklı, yaprak çapı 2.00 cm. 

Agronomik Özellikleri: Orta geççi, verimi çok iyi (85-
150 kg/da), kuraklığa dayanıklılığı iyi, tarlada olgun-
laşan yapraklar uzun süre yanmadan dayanmaktadır, 
kırımı kolaydır. 

Teknolojik ve kalite özellikleri: Kuru yapraklar kalın-
ca ve sık dokulu, açık yeşilimsi-sarı, sarı renkli, yan-
ması yavaş, elastikiyet ve randımanı iyi, harmanlara 
tatlılık ve yavaşlık verir, ıslah eder, sos emiciliği iyi-
dir, blend sigara harmanlarında yararlıdır. Toplam 
alkoloit % 0,6, indirgen şeker %16-24. 

Ekolojik Alanı: Yarı nemli sahil ikliminde, kırtaban-
kır arazide iyi yetişir. (İzmir, Balıkesir, Aydın, Muğla, 
Denizli ve ilçelerinde) 

İZMİR ÖZBAŞ 

Genel Görünüm: Bitki şekli birleşik-konik-eliptik, 
orta-uzun boylu, sık yapraklı (26-48 yaprak), küresel, 
açık pembe renk çiçekli. 

Yaprak Özellikleri: Küçük kıtalı, yaşmaklı, karınlı, 
kütçe uçlu, yeşil renkli, yaprak yüzeyi hafif kabarcıklı, 
yaprak çapı 1,95 cm. 

Agronomik Özellikleri: Orta erkenci, verimi çok iyi 
(80-150 kg/da), kuraklığa dayanıklılığı iyi, mavi küf 
hastalığına dayanıklı, tarlada olgunlaşan yapraklar uzun 
süre yanmadan dayanmaktadır, dizilişi kırımı kolaydır. 

Teknolojik ve kalite özellikleri: Kuru yapraklar kalın-
ca ve sık dokulu, açık yeşilimsi, sarı renkli, yanması 
orta, elastikiyet ve randımanı iyi, harmanlara tatlılık 
ve yavaşlık verir, ıslah eder, sos emiciliği iyidir, blend 
sigara harmanlarında yararlıdır. Toplam alkoloit % 
0,5, indirgen şeker %15-22,5. 

Ekolojik Alanı: Yarı nemli sahil ikliminde, kırtaban, 
tınlı-kumlu tip arazide çok iyi yetişir. (İzmir, Balıke-
sir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli ve ilçelerinde) 

İZMİR (KARABAĞLAR) 6265   

Genel Görünüm: Bitki şekli birleşik-konik, orta boylu, 
sık yapraklı (30-48 yaprak), toplu, açık pembe renk 
çiçekli. 

Yaprak Özellikleri: Küçük kıtalı, yaşmaklı, yukarı 
karınlı, yeşil renkli, yaprak yüzeyi hafif kabarcıklı, 
yaprak çapı 1.95-20. 

Agronomik Özellikleri: Orta erkenci, verimi orta (85-
140 kg/da), kuraklığa dayanıklılığı orta, mavi küf 
hastalığına hassas. 

Teknolojik ve kalite özellikleri: Kuru yapraklar daha 
ince dokulu, yeşilimsi sarı, sarı renkli, yanması orta, 
elastikiyet ve randımanı iyi, harmanlara tatlılık ve 
yavaşlık verir, ıslah eder, sos emiciliği iyidir, blend 
sigara harmanlarında yararlıdır. Toplam alkoloit                 
% 0,7-1,1 indirgen şeker %15-21. 

Ekolojik Alanı: Yarı nemli sahil ikliminde, kır ve kır 
taban arazide iyi yetişir. (İzmir, Balıkesir, Aydın, 
Muğla, Denizli ve ilçelerinde) 

SARIBAĞLAR 407 

Genel Görünüm: Bitki şekli birleşik-konik, orta boylu, 
orta sık yapraklı (30-45 yaprak), toplu, pembe renk 
çiçekli. 

Yaprak Özellikleri: Küçük kıtalı, yaşmaklı, karınlı, 
açık yeşil renkli, yaprak yüzeyi hafif kabarcıklı, yap-
rak çapı 1,9-2.00 cm. 

Agronomik Özellikleri: Orta erkenci, verimi iyi (80-
120 kg/da), kuraklığa dayanıklılığı iyi, mavi küf has-
talığına hassas, yaprak dizilişi nedeniyle kırım kolay-
lığı vardır. 

Teknolojik ve kalite özellikleri: Kuru yapraklar kalın-
ca ve sık dokulu, sarı renkli, yanması yavaş, elastiki-
yet ve randımanı iyi, harmanlara tatlılık ve yavaşlık 
verir, ıslah eder, sos emiciliği iyidir, blend sigara 
harmanlarında yararlıdır. Toplam alkoloit % 0,5-1, 
indirgen şeker %15-25. 

Ekolojik Alanı: Yarı nemli sahil ikliminde, kır arazide 
iyi yetişir, adaptasyon gücü yüksektir, (İzmir, Balıke-
sir, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli ve ilçelerinde) (İnce, 
2011) 

FİDELİK DÖNEMİ 

Kaliteli ve verimli bir üretimin ilk aşaması iyi bir fide-
lik dönemidir. Fidelik döneminde sağlıklı, yeknesak, 
kök ve gövde gelişimi güçlü fideler elde etmek için iyi 
bir fidelik yönetimi gerekir. Kök gelişimi sürecinde 
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ihtiyaç duyulan enerjinin, fazlasıyla karşılanabilmesi 
için olabildiğince kalın gövdeye, tarlaya dikime hazır 
olan fidelerin ise fazla sayıda saçak köke sahip olması 
gerekir, çünkü fideler tarlaya dikildiğinde kökleriyle 
toprağa tutunur ve besini kökleri aracılığıyla alır. Fi-
delik yeri olarak sulama imkânı bulunan, kuzey rüz-
gârlarına kapalı, havalandırma özelliği iyi, süzek yapı-
lı topraklar, gölge yapan ağaçlardan uzak bol güneş 
alan güney yamaçlar, su tutma kabiliyeti düşük alanla-
rın seçilmesi gereklidir (2.Eksper Eğitimi, 2010) 
(Öden, 2010). 

Basit fidelik yapılması durumunda; fideliğin eni 100-
120 cm, boyu 10-12 m. olmalı ve mutlaka yerden 15-
20 cm. yükseltilmelidir. Yerden yüksek hazırlanma-
yan tohum yastıkları mantari hastalıklara daha yatkın 
olmaktadır. Naylon örtülü tünel için, kargı yada demir 
çubuklar bükülerek, yastıkların üzerinden 50 cm yük-
seklikte olacak şekilde, aralıklarla fideliğin her iki 
tarafından toprağa batırılır. Kargılar üzerine naylon 
gerilir. Naylonun kuzeye bakan tarafı toprak ile kapa-
tılır, diğer tarafın kapatılmasında açıp kapamak ama-
cıyla büyük taşlar kullanılır. Fideliğin süzek olması 
için tabana çakıl veya çalı-çırpı gibi malzemeler döşe-
nir, üzerine sırasıyla toprak ve hazırlanan harç yayılıp, 
su birikintisi olmayacak şekilde düzlenir (Öden, 
2010).  

Tohum Ekimi 

Fideliklere tohumun düzgün atılması çok önemlidir.     
1 m

          

Dikim günü fidelerin köklerinin bozulmadan söküle-
bilmesi için yastıklar bolca sulanır. Sadece uygun 
büyüklükteki fideler çekilir, geri bırakılan fidelerin 
üzerine kum serpip sulanır ve bir sonraki dikimde 
kullanmak üzere bakımı yapılır (Otan, Apti,1989). 2 ye 1,5-2 gr. tohum yeterlidir. (1,5-2 dikiş yüzüğü) 

Ekilecek tohum 30-40 misli kadar ince dere kumu veya 
odun külü ile karıştırarak muntazam olarak saçılır. 

► Tohum ekimi rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. 

► Sık ekim yapılmamalıdır. Çünkü sık tohum atılan 
yastıklarda fideler ince uzun ve cılız olur. Havalar 
kapalı giderse hastalık ve zararlılar artar. 

► Fidelikte kullanılacak su temiz olmalıdır.  

► Tohum yastıklara harç toprağı tam tavında iken 
atılmalıdır. Fazla rutubetli veya fazla kuru toprak-
lar sakıncalıdır. 

► Ekimden sonra tohumun üzerine kapak gübresi 
(yanmış, elenmiş koyun gübresi) yaklaşık 1 cm. 
kalınlığında serpilir ve üzeri bastırılır. Su birikin-
tisi olmayacak şekilde süzgeçli kova veya ucuna 
süzgeç takılmış hortumla düzgün bir şekilde su-
lama yapılır. 

Fideliklerde Bakım 

Tohumlar çimlenmeden önce ve fideler küçükken, sık 
sık ve azar azar; fideler büyüdükçe seyrek, fakat bol 
ve  (genellikle 2 günde bir) temiz su verilmelidir. Su-
lamalar akşamları yapılmamalıdır. 

Sık tohum atılan yastıklarda fideler ince-uzun ve cılız 
olur, böyle durumlarda seyreltme yapmak gerekir. 
Bazı fideler diğerlerine nazaran hızlı gelişir, bunlar 
elle çekip alınmalıdır.  

Çıkan otlar elle temizlenip açığa çıkan kökleri kapat-
mak için üzerine kapak atılarak sulama yapılır. 

Hastalık oluşmaması açısından fideliğin havalandırıl-
ması çok önemlidir. Havalar ısındıkça naylon örtü 
gündüzleri açılır geceleri kapanır. Dikime 15 gün kala 
geceleri de açık bırakılır, sulama azaltılarak kesilir. 

Fidelik sulamada göz önünde tutulacak en önemli 
noktalardan biri de kullanılacak süzgeçli kovaların 
ince delikli olması ve kalın damla halinde süzgeçten 
su damlamamasıdır. 

Fidenin pişkinliğini kontrol etmek için; 10-15 cm 
boyda çekilen bir fide işaret parmağına dolanır, kırıl-
maz ise dikime hazır pişkinlikte demektir. 

DİKİM 

Kaliteli tütün üretimi için; derinliği fazla olmayan, 
drenajı iyi, havalanan, taban suyu seviyesi düşük, orta 
verimli, kır ve kır taban toprak karakterinde araziler 
uygundur. Dikim zamanı hava durumuna, toprak 
tavına, fidelerin gelişmesine göre belirlenir. Erken 
dikim; don ve bazı hastalıklar açısından, geç dikim ise 
son ellerin kırımın sonbahara kalması ve ilkbahar 
yağışlarından yararlanamama bakımından doğru 
değildir. Dikim elle veya dikim makinesi ile yapılabi-
lir. Elle dikim açılan karıklara plantuvar (baskı) 
aletiyle fidelerin dikilip, köklerinin sıkıştırılması 
şeklindedir. Fide çekildiğinde ele gelmemeli ve 
dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. Makine 
ile dikim zamandan ve masraftan tasarruf sağlar. Sıra-
ya yeterli sayıda fide düşmesi için dikicilerin dönen 
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disklere hızlı bir şekilde fide verebilmesi gerekir. Ma-
kinenin önünde bulunan sabit bir su deposundan hor-
tumlarla disklerin arasına açılan karıklardan can suyu 
akıtılır. Disklere verilen fideler sulanmış olan bu ka-
rıklara bırakılır. Makineli dikimde başarı için tarlanın 
çok iyi hazırlanması (tezeksiz ve taşsız) ve fidelerin 
elle dikime göre biraz daha boylu (en az 15 cm.) ve 
pişkin olması gerekir. Sıra arası mesafeler, bakım ve 

kırım döneminde çalışacak işçilerin bitkilere zarar 
vermeden serbestçe hareket edebilmelerini sağlayacak 
kadar bırakılır. Sıra üzeri mesafeler ise bitkinin tam 
gelişmesi ve toprağın verimliği göz önüne alınarak 
hesaplanır. Ege’de sıra arası 38-45 cm, sıra üzeri ise 
8-10 cm dir. (TTL, 2007)  (2.Eksper Eğitimi, 2010). 

 

 

 

Resim 1. Kale’de Kırım ve Dizim (TTL TÜTÜN) 

 

BAKIM VE SULAMA GÜBRELEME 

İzmir tütünleri gerekmedikçe gübrelenmez. Çünkü 
birçok bitkide olumlu etkisi olan gübreleme tütünde 
de verimi arttırmakta fakat fazla veya zamansız gübre-
leme kaliteyi düşürmektedir. Arpa, buğday gibi ürün-
lerin yetiştirildiği toprağa bir yıl önce gübre uygulandı 
ise bu tarlaya gübre uygulanmamalıdır. Tütün diğer 
birçok bitki gibi önemli miktarda besin elementine 
ihtiyaç duymaktadır. Tütünün ihtiyaç duyduğu besin 
elementleri toprak analizleri sonucuna göre tavsiye 
edilen gübrelerle karşılanmaktadır. Azot, Fosfor ve 
Potasyum tütün için önemli temel besin elementleri 
olup, eksiklikleri kaliteyi doğrudan etkilemektedir. 
Bunların yanında Magnezyum, Kükürt, Kalsiyum, 
Bor, Demir, Mangan ve Bakır gibi mikro elementlere 
de ihtiyaç duyulmaktadır (İzmir Tütün Yetiştirme 
Tekniği). 

Dikimden 10-15 gün sonra hafif bir çapa yapılır. Bun-
dan 10-15 gün sonra daha derince ikinci çapa yapılır 
ve boğaz doldurulur. 

Çapa ile hem yabancı otlar yok edilir. 

Yağış veya sulama sonrası yapılarak toprağın hava-
lanması sağlanır. Böylece bitkilerin gelişimi hızlanır. 

Genel olarak, şark tipi tütünlerde sulama yapılmaz. 
Ancak yılın çok kurak geçmesi durumunda sulanabi-
lir. Yapılan çalışmalar tütünün çiçeklenmeye yakın 
tomurcuklanma döneminde, suya daha duyarlı oldu-
ğunu gösterdiğinden, bu dönemde tarlanın tavının 
koruması çok önemlidir. Yılın aşırı kurak geçmesi 
nedeniyle sulama yapıldıysa mutlaka çapa yapılarak 
kaymak tabakası kırılmalıdır (Otan, Apti 1989) . 
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KIRIM VE DİZİM 

Tütün bitkisi üzerindeki olgunlaşan yaprakların aşağı-
dan yukarıya doğru el hasadına kırım denir. Tütünler 
toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak dikimden 40-50 
gün sonra kırım olgunluğuna ulaşır. Kırım için en 
uygun zaman sabahın erken saatleridir. Üzerine çiğ 
düşen ve yağış alan tütünlerde çiğ ve ıslaklık geçince-
ye kadar kırım yapılmamalıdır. Her kırımda sadece 
olgunlaşan 3-4 yaprağı kırıp, ham yapraklar alınma-
malıdır. Kırım olgunluğunun belirtileri ise; yaprak 
renginin daha açık yeşile dönmesi, yaprak uçlarından 
başlayarak kenarlara doğru sararma, yaprak uçlarının 
aşağıya doğru sarkması, yaprak damar renginin yeşil-
den beyaz-krem renge dönüşmesi, yaprak yüzeyinde 
kurbağalaşma denilen sarı kabarcıkların oluşması ve 
yaprak yüzeyinde ki salgı tüycüklerinin dökülmesidir. 
Kırılan tütün yaprakları damarları birbiri üzerine gele-
cek şekilde üst üste istiflenmiş olarak, 30-40 cm uzun-
luktaki tütün iğneleri ile yaprak önyüzünün orta dama-
rından, yaprak temelinin 1-2 cm aşağısından dizilerek 
iplere geçirilir. Tütünler dizilirken aynı boyutlardaki 
yaprakların bir araya gelmesine dikkat edilmelidir. 
Aksi halde küçük yapraklar büyükler tarafından sarı-
lacağından iyi kurumazlar ve kaliteleri düşük olur. 
Hastalıklı, ham ve ezik yapraklar dizilmeden atılmalı-
dır. Dizilen tütünler 1,5-2 metrelik kargılara bağlanır 
(Otan, Apti 1989).  
 
KURUTMA 

Kale Bölgesinde ızgara (kırmandal) ve tünel (sera) 
usulü kurutma yapılır.  

Izgara (kırmandal) usulü kurutma; yerden 60-80 cm 
yükseklikte karşılıklı çakılmış kazıklara tel geçirilerek 

tütün dizilerinin bağlı bulunduğu kargılar bu tellere 
sıralanır. Kargılar birbirleriyle temas etmemesi ve 
hava alması için kargılar arasında yeterince boşluk 
bırakılmalıdır. Hava sıcaklığına ve el durumuna bağlı 
olarak tütünler ızgarada 4-8 gün bırakılırlar. Izgaradan 
alınan kargılar kum veya çakıl serili yere yatırılarak 
orta damarın tam kuruması için 2-3 gün bir yüzleri, 2-
3 gün diğer yüzleri güneşe çevrilir. Izgaranın kurula-
cağı yerlerde şu özellikler aranmalıdır; oturulan yere 
yakın olmalıdır, toprak yabancı otlardan temizlenmiş 
olmalıdır, rüzgarlara açık durumda olmamalıdır, bol 
güneş almalıdır ve tozlu yollara, harman yerlere yakın 
olmamalıdır. Tünel (sera) usulü kurutma; ızgara ve 
sergi yerinin üzerinin demir çubuklar yardımıyla plas-
tik naylon örtü ile kaplanmasıdır. Seranın uzunluğu 
20-25 m, yüksekliği 2 m, genişliği 4-6 m olmalı ve 
seranın içine yapılacak ızgaranın yerden yüksekliği 
60-65 cm olmalıdır. Normal koşullarda tünel içi sıcak-
lık 50-55 0C yi geçmemeli ve nispi nem en fazla %70 
civarında olacak şekilde havalandırmaya dikkate 
edilmelidir. Kurutmanın ilk 1-2 günü çok önemli ol-
duğundan tünel içi sıcaklık ve nem durumu dikkatle 
takip edilmelidir. Tünelde kurutulacak tütünlerin er-
ken kırılmayıp, kesinlikle kırım olgunluğuna gelmiş 
olmalıdır. Tütünlerin kuruduğu, ana damarın tamamen 
kuruyarak kahverengi bir renk almasından ve yaprak-
ların sarı renk almasından anlaşılmaktadır (İzmir Tü-
tün Yetiştirme Tekniği) (Otan, Apti 1989).  

İSTİFLEME 

Kuruyan tütünler kargılarla beraber depoya getirilerek 
100-200 kargı üst üste konulur. Bu safha ‘kısmi istif’ 
safhasıdır ve 10-15 gün sürer. Daha sonra kargılardan 
çıkarılan diziler üst üste konularak 1 metre 
yüksekliğinde ‘esas istif’ yapılır. İstif yapılan yerlerin 
üstü ve yanları kapalı, nispeten karanlık, rutubetsiz ve 
tütünün aromatik kokusunu etkilememesi için kötü 
kokular bulunmayacak şekilde temiz olmalıdır (2. 
Eksper Eğitimi, 2010). 

TAVLAMA 

Tütünün bünyesinde bulunan suya tav denir. Tav 
tütünlere yumuşaklık, esneklik ve dayanıklılık vererek 
işleme sırasında kolaylık sağlar. Tavlama için zemini 
temiz, rutubetsiz ve rüzgar almayan bir yer seçilir, 
yerden 15 cm. yüksekte ahşap zemin üzerine yırtıksız 
ve temiz naylon, onun üzerinede kuru bir çul serilir. 
Tütünler el el tavlanıp kutulanmalıdır. Kuru tütünleri 
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istiften almadan önce dizi üzerindeki sakal ipleri 
temizlenir. Tavlama için çift memeli tulumba 
kullanılarak sisleme şeklinde tavlama yapılır. Alt ellere 
az, üst ellere daha fazla tav verilir. Tav miktarı tütünün 
durumuna ve çevresel koşullara göre değişebilir. 
Fazlalık suyu emmesi için kenarlara kuru çul 
yerleştirilir. Hava rutubetli ise tavlamadan 1 saat sonra, 
hava kuru ise hemen istifin bütün yüzü kuru çulla 
kapatılır. Kuru çulun üzeri temiz ve sağlam bir naylon 

ile örtülür, üç gün sonra tav durumu elle kontrol edilir. 
Aşırı tav, tütünün küflenmesine yol açar. Bu nedenle 
kutulama sırasında tütünler % 13-15 nem içermelidir. 
Tav kontrolü sonucunda: Eğer tütün hemen eski haline 
dönüyorsa tav uygundur, kutulamaya geçilebilir. 
Yapışık kalıyorsa tav fazladır ve istif başka bir yere 
aktarılarak havalandırılmalıdır. Çıtırdama ve kırılganlık 
durumunda ise tav yetersizdir, istif tekrar kapatılır veya 
ihtiyaca göre tekrar tavlanır (2.Eksper Eğitimi,2010). 

 

 

Resim 2. Kaleli Üreticiler (TTL TÜTÜN) 

 

KUTULAMA 1. Yetiştirme sürecinin işgücü yönünden zahmetli 
olması. Üretimin makineli tarıma uygun olmaması 
(sadece dikimde makine kullanılmakta) 

Tavlanan diziler kutu ölçülerinde kesilir. Dizilerden 
yabancı maddeler temizlendikten sonra ipsiz olarak el 
gruplarına göre kutulanır. Kutuların ağırlıkları 
ortalama 20-25 kg arasında olmalıdır ve kutulama 
işlemi bittikten sonra kutular en fazla 4’erli konularak 
teslim edilene kadar muhafaza edilir (2.Eksper Eğiti-
mi,2010). 

2. İşgücü masrafının fazla olması 

3. Piyasada tatmin edici bir fiyat verilmemesi ve üre-
tim masraflarının fazla olması çiftçilerimizin yeter-
li gelir elde edememesine neden olmaktadır. 

4. Yıllarca arka arkaya aynı tarlalarda üretim yapıl-
ması nedeniyle verim ve kalitenin düşmesi. 

DENİZLİ KALE ÜRETİCİLERİNİN 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 5. Üreticilerimizin bilgi yetersizliği nedeniyle yaptık-

ları hatalardan kaynaklanan verim ve kalite düşük-
lükleri. Her üründe üreticilerin sorun yaşadığı gibi Kaleli tü-

tün üreticilerimizin de çeşitli sorunları vardır. Bunlar 
yetiştirme ve pazarlama aşamasında karşılaşılan so-
runlardır. Bunları sıralamak gerekirse: 

6. Sözleşme yapılan özel şirketlerin istediği fiyatı 
uygulayabilmesi, ürünün gerçek değerinin altında 
satılması çiftçimizi mağdur etmektedir. 
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KALELİ ÜRETİCİLERİN YAPTIKLARI 
HATALAR 

1. Tohumluklarını kendi tarlalarından temin etmeleri 
nedeniyle tütünde yozlaşmanın artması ve bunun 
sonucunda verim ve kalitenin düşmesi. 

2. Fide yetiştirmede fazla tohumluk kullanılması 
neticesinde sık fide yetişmesi ve fidelerin zayıf 
olması 

3. İlaçlamaların zamanında yapılmaması ve ilaç doz-
larına dikkat edilmemesi 

4. Tarlaya şaşırtma yapılırken sık dikim yapılması. 

5. Kırım (hasat) zamanlarına dikkat edilmemesi 

6. Yaprakların olgunlaşmadan veya geç toplanması 

7. Kurutmada soldurma yapılmadan direkt güneşe 
çıkartılan tütünlerin iyi kurumaması 

8. Tütünlerin sık dizilmesi nedeniyle kurumada arıza-
ların olması 

SORUNLAR İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

1. Öncelikle üretilen tütünlerin kalite ve verim artışı 
sağlanmalıdır. Bunun için üreticilerimizin sertifi-
kalı, bölgeye uyum sağlayabilen tohumluk kul-
lanmaları sağlanmalıdır. Sertifikalı tohumlar temin 
edilip deneme üretimleri gerçekleştirildikten sonra 
(proje uygulaması) bölgeye uygun çeşitler belir-
lenmeli. Sertifikalı tohumluk kullanımı yaygınlaş-
tırılmalı. 

2. Yetiştiricilik konusunda çiftçi eğitimleri yapılmalı. 

3. Ürünlerin değerinde satışı için çiftçi örgütlenmesi 
sağlanmalı. 

4. Aşırı gübre uygulamalarının önüne geçilmeli. 

5. Üreticiler ilaç kullanımında bilinçlendirilmeli, 
alıcı şirketlerin tavsiye ettiği ilaçların kullanım 
zamanlarına ve dozlarına dikkat edilmeli 

6. Hastalık ve zararlılar kaliteyi düşürmektedir. Has-
talık ve zararlı mücadelesi konusunda çiftiler bi-
linçlendirilmeli. 

7. Kurutma hatalarının önüne geçilmeli. 

8. Dip yaprakların sıyrılmasına gereken önem veril-
meli. Kırımlardan yaklaşık bir hafta önce bitkinin 
toprağa yakın 4 yaprağı koparılıp atılarak dip sı-
yırma yapılmalıdır. Bu işlem, üst yapraklarda ve-

rim ve kalitenin iyileşmesini sağlamaktadır (Şınık, 
2013). 

SONUÇ 

Ege Bölgesinin önemli tütün yetiştirilen yörelerinden 
biri olan Denizli Kale bölge tütüncülüğü açısından 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle çiftçilerinin 
önemli bir bölümünün ailecek geçim kaynaklarının 
başında gelen tütün, 1940’tan günümüze kadar bu 
değerini yitirmemiştir. Fakat herkesinde bildiği gibi  
tütüncülük emek yoğun çalışılan zor 8-9 ay süren 
zahmetli bir süreçtir. Üretiminin her aşamasında insan 
elinin deymeyen yeri yoktur. Kırım yapılan yaz ayla-
rında hayat tarlada geçmektedir. Kimileri geçim derdi 
için kimileri ise severek tütün yetiştirmektedir. Tütün 
üretimi yıldan yıla değişimler göstermektedir. Bu 
durumun nedeni, fiyatlarda yaşanılan düşüşlerin eko-
nomik anlamda tütün üreticilerini sıkıntıya sokması, 
devlet desteğinin olmaması, sigara ve diğer tütün  
mamulleri ile ilgili yasaklar, tütün üretim maliyetleri-
nin yüksek olması ve sözleşmeli üretime geçilmesidir. 
Emeğinin karşılığını alamaz duruma gelen üreticilerin 
geçim derdine düşerek kırsal kesimden kentlere göç 
etmesi veya tütün yetiştirmekten vazgeçmesi de pek 
çok sıkıntıyı beraberinde getirmektedir. 

 Bu durum Denizli Kale yöresi ve tüm tütün yetiştiri-
ciliği yapılan bölgelerimizde gözlenmektedir. Bölge 
tütüncülüğünü canlandırmak, kalkındırmak için tütün 
üreticilerinin sorunları tek tek dinlenerek çözümler 
getirilmeli ve tütün yetiştirmek yerine alternatif ürün-
lere yönelen veya kırsal kesimden kente göç etme 
niyetinde olan tütün üreticileri geri kazanılmaya çalı-
şılmalıdır. 

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

Kaynaklar 

1. GÜLEŞCİ Metin, ÖZKAN İsmail, Ege Bölgesi ve Denizli 
İlinde Tütüncülük, (2008). 

2. İNCE Bülent, Araştırma Raporu, (2011). 

3. 2.Eksper Eğitimi, ‘Oryantal Tütün Agronomi Programı’ 
Türkiye, 2012. 

4. ÖDEN, Serpil, Tütün Tarımı Ders Notları, 2010.  

5. Otan, H., Apti R., “Tütün”, Ege Tarımsal Araştırma Enstitü-
sü, İzmir, 1989. 

6. T.T.L Tütün-Türkiye Tütünleri / Eğitim Broşürleri, 2007. 

7. ‘Kale İlçesi Tütün Raporu’ Hazırlayan: Mustafa Şınık, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

SATRANÇ KÖŞESİ 
 

 
 
 

Turgay ATİLLA 

 
 

Tütün Teknolojisi Mühendisi  
Satranç Kıdemli Antrenörü  

 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

 

35 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

 

36 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

37 
 

 

 
  Devamı 87. sayıda 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

 

 

ETKİNLİKLERİMİZ 
 

  
 
 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 
TAPDK’ na  yaptığımız başvurudan sonuç alına-
maması üzerine 19/04/2013 tarihinde bahse konu 
kurul kararının ilgili maddesinin öncelikle yürüt-
menin durdurulmasına, aynı maddenin hukuka ay-
kırı bulunarak iptaline yönelik Ankara İdare Mah-
kemesi Başkanlığına başvuruda bulunularak der-
neğimizce hukuki süreç başlatılmıştır. 

 19/04/2013 tarihinde İzmir yerel ve ulusal basın 
temsilcileriyle yemek yenilerek Türk Tütüncülü-
ğünün ve Tütün Eksperliği mesleğinin durumu ve 
geleceğiyle bilgilendirme yapılmış, fikir alış veri-
şinde bulunulmuştur. 

 03/05/2013 tarihinde Yönetim Kurulu olarak, 
CBÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet 
PAKDEMİRLİ ziyaret edilmiştir. Tütün Eksperli-
ği Yüksek Okulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Rama-
zan GÖKBUNAR’ında hazır bulunduğu görüşme-
de okulumuzun mevcut durumu ve geleceğiyle il-
gili kaygı ve düşüncelerimiz kendilerine aktarıl-
mış, okulumuzun Ziraat Fakültesine bağlanması 
hususunda kendisinin katkı ve destekleri istenmiş-
tir. 

 06/06/2013 tarihinde Yönetim Kurulu olarak De-
nizli’ye gidilerek meslektaşlarımız ziyaret edil-
miştir. Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğüne ve PEV’e (Pamukkale Eğitim Vakfı) 
gerçekleştirilen ziyaretlerde meslektaşlarımızla 
sohbet edilmiş, sıkıntıları dinlenmiş ve karşılıklı 
görüş alış verişinde bulunulmuştur. Denizli Ta-
rımda ayrıca İl Müdür Yardımcısı Sayın Ergün 
ÇOLAKOĞLU’ nada nezaket ziyaretinde bulu-
nulmuş kendileriyle meslektaşlarımızın yaşadığı 

sorunlar paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen bu ziyaret 
meslektaşlarımız arasında memnuniyetle karşı-
lanmış olup ziyaretlerin sıklaştırılması istenmiştir. 

 07/06/2013 tarihinde CBÜ Tütün Eksperliği Yük-
sek Okulu’ndan alınan davet üzerine Yönetim Ku-
rulu olarak 2012-2013 öğretim yılında mezun olan 
35. Dönem öğrencilerinin mezuniyet törenine 
katılınmıştır. Coşku ve heyecanın yüksek olduğu 
törende genç ve yeni meslektaşlarımızın bu mutlu 
günlerinde yanında olunarak sevinç ve kıvançları 
paylaşılmıştır. 

 05/07/2013 tarihinde yönetim kurulunca Öz-Ege 
Tütün Ticaret ve A.Ş. gidilerek firmanın Genel 
Müdürü olarak atanan meslektaşımız Ergül 
YAZICI ile Başeksperlik görevine getirilen Ömer 
Faruk ÜNAL’a ziyaret  te bulunulmuştur. 

 05/10/2013 tarihinde İzmir, Buca –Kaynaklar 
Havuzbaşı  Restaurant’ ta derneğimiz tarafından 
dostluk ve dayanışma yemeği düzenlenmiştir. 
Meslektaşlarımız arasında ki kaynaşmayı pekiş-
tirmek ve derneğimize gelir sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen geceye meslektaşlarımız ve ailele-
rince ilgiyle karşılanmış ve bu tip etkinliklerin de-
vamı talep edilmiştir. 

 Yönetim Kurulumuzca 04/11/2013 tarihinde İz-
mir-Menemen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Celal Sayılır ve Meslektaşlarımız ziyaret 
edilmiştir. Meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntı 
ve talepleri İlçe Müdürüne aktarılmıştır. 

 Yönetim Kurulumuzca 07/11/2013 tarihinde TTL 
Tütün Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. firması ziyaret 
edilerek firma yetkilileri ile görüşülmüştür. Yapı-
lan görüşmede Türk Tütüncülüğünün şu anki du-
rumu ve geleceğiyle ilgili görüşmede bulunulmuş, 
C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksek Okulunun duru-
mu ve Tütün Teknolojisi Mühendisi meslektaşla-
rımızın istihdamına ilişkin düşüncelerimiz kendi-
lerine aktarılmıştır. 
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ZİYARETLERİMİZ 
 
 

Derneğimiz başkanı Yaşar Turan GÜLÜMSER ve Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Ceyhun UYANIK  
06/06/2013 tarihinde Denizli’de çalışan meslektaşlarımıza nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret meslek-
taşlarımız arasında memnuniyetle karşılanmıştır. 
 

  
 

 
 

05/07/2013 tarihinde yönetim kurulu üyeleri olarak Öz-Ege Tütün Ticaret ve A.Ş. de Genel Müdür olarak ata-
nan meslektaşımız Ergül YAZICI ve Başeksperlik görevine getirilen Ömer Faruk ÜNAL ziyaret edilmiştir. 
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05/10/2013 TARİHİNDE KAYNAKLAR HAVUZ BAŞI 
RESTORANTDA DÜZENLENEN YEMEK 

ETKİNLİĞİMİZDEN KARELER 
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Emekliye Ayrılan Meslektaşlarımız 
 

 Şevket TEZEL  (8. Devre  / 1982-1986) 
Gayrimenkul A.Ş. den Emekli olan Kıymetli Meslektaşımıza Türk Tütüncü-
lüğüne ve Mesleğimize Katkılarından Dolayı Teşekkür Eder, Bundan sonra-
ki Yaşamlarında Başarı, Sağlık ve Mutluluklar Dileriz. Eksperlik ve yöneti-
cilik görevlerinin ardından emekli olan arkadaşımız Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay Cad. Denizli Apt. No:21 K:1 Hasanpaşa-Kadıköy /İstanbul Adresinde 
Bulunan Kendine Ait İş Yerinde Danışmanlık hizmeti vermektedir. Kendisi-
ni Tekrar Tebrik Eder Yeni Yaşamında Başarılarının Devamını Dileriz. 

 

Ali Fikret TONGAL (3. Devre / 1977-1980) 
Tekel Genel Müdürlüğü, tta A.Ş. ve Gayrimenkul A.Ş. deki Eksperlik ve 
Yöneticilik Hizmetlerinin ardından İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde araştırmacı görevinde bulunduktan sonra emekli olan  Kıy-
metli Meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve Mesleğimize Katkılarından 
Dolayı Teşekkür Eder, Bundan Sonraki Yaşamlarında Başarı, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz 

 
Kasım DEMİREL  (1. Devre  / 1975-1978) 
Tekel Genel Müdürlüğündeki Eksperlik ve Yöneticilik Hizmetlerinin ardın-
dan Tekel A.Ş., tta A.Ş. ve Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde 
bulunduktan sonra emekli olan  Kıymetli Meslektaşımız Kasım Ağabey’imize 
Türk Tütüncülüğüne ve Mesleğimize Katkılarından Dolayı Teşekkür Eder, 
Bundan Sonraki Yaşamlarında Başarı, Sağlık ve Mutluluklar Dileriz. 
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LYS ve SBS Sonuçlarına göre üniversite ile Anadolu Liselerine girmeye hak                                 
kazanan meslektaşlarımızın çocuklarını ve ailelerini tebrik eder,                                         

başarılarının devamını dileriz. 
 

LYS 2013 
 

Adile-Atilla SUCU Elifsu Ekonomi Ünv. Uluslararası Ticaret ve Finans 

Aygün- Necati AKÇINAR Doğa Yıldız Teknik Ünv. Elektronik Haberleşme 

Aysel-Aziz KAYA Mehmet Burak Celal Bayar Ünv. Makine Mühendisliği 

Aysel-Aziz KAYA Merve Pamukkale Ünv. Psikoloji, Rehberlik, Danışmanlık 

Ayşegül-Kadir EKEN Barış Ankara Ünv. Tıp 

Ayşen-Murat ASLANAPA Ece İzmir Ünv. İngilizce Öğretmenliği 

Ayşen-Selçuk ORAL Nihan Yeditepe Ünv. İngilizce Peyzaj Mimarlığı 

Belkıs-Cesur BAŞPINAR Pınar ODTÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Canan-Haluk ALPMEN Ozan 9 Eylül Ünv. Hukuk 

Fatoş-Kadir ÇAKIR Uğur Canik Başarı Ünv.  İnşaat Mühendisliği 

Gülay-Yener ÜNAL Bengü Mevlana Ünv. Beslenme Diyetisyenliği 

Hayriye-K.Şükrü BAŞARANER Selim Çağan 9 Eylül Ünv.  Endüstri Mühendisliği 

  Almanya Aachen  Ünv.    Endüstri Mühendisliği devam edecek 

Hicran-Recep COŞKUN Alper Batuhan Yaşar Ünv. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Hülya-Onur ÖZKURT Tuğrul Kocatepe Ünv. Makine Mühendisliği 

Medine-Refik YEL Ahmet Kaan Ufuk Ünv. Tıp 

Necla-İbrahim ELMAS Mutlu İTÜ Makine Mühendisliği 

Nesrin-Fikret UYSAL Buse Ege Ünv. İşletme 

Nurcan-Zekeriyya AYBET Büşra İstanbul Ünv. Hukuk 

Nursen-Hüseyin ERTEM Polen 9 Eylül Ünv. Tıp 

Selma-Mehmet Emin ASLAN Aygen Muğla Ünv. İnşaat Mühendisliği 

Semiha-Selami TANRIÖVER Murat İTÜ İngilizce İşletme Mühendisliği 

Serap-Ertan ÇELİK Can Egehan Yaşar Ünv. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Serpil-Mustafa SEYDİOĞULLARI Nesli Umay Gazi Ünv. Hukuk 

Seval-Adnan BAŞPINAR Ulaş İstanbul Ünv. Veterinerlik 

Sevinç-Şaban GÜRCAN Begüm Katip Çelebi Ünv. Diş Hekimliği (İng.) 

Sevnur-Turgut GİRGİN Selin Süleyman Demirel Ünv. Enerji Sistemleri Müh. 

Şadiye-Hüseyin KOÇ Aysel 9 Eylül Ünv. İngilizce Öğretmenliği 

Zeynep-Vakıf MERCİMEK Gülefşan Ekonomi Ünv. Hukuk 

 
SBS 2013 

 

Füsun – İbrahim ERTEN Sena Gül İzmir-Süleyman Demirel Anadolu Lisesi  

Güler – Fuat BIYIKLIOĞLU Çağdaş İzmir-Tuğba Özbek Anadolu Lisesi 

Meltem - Yavuz Kemal UÇAN Efe İzmir-Yunus Emre Anadolu Lisesi 

Okşan - Muzaffer YILMAZ Kemal Ege İzmir-Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Meslek Lisesi Mekatronik  

Zeynep - Haşim KARTAL Eren Malatya Beydağı Anadolu Lisesi 

  
DERNEĞİMİZE AİT HESAP NUMARALARI 

1) T.C. ZİRAAT BANKASI İZMİR-ALSANCAK ŞB. IBAN NO TR 6000 0100 0712 0696 9117 5001 

2) VAKIFLAR BANKASI İZMİR-BORNOVA ŞB. IBAN NO TR 2000 0150 0158 0072 9971 5958 

3) GARANTİ BANKASI İZMİR-BORNOVA ŞB. IBAN NO TR 5500 0620 0003 1000 0629 5458 

4) AKBANK İZMİR -BORNOVA ŞB. IBAN NO TR 1900 0460 0164 8880 0020 0536 
 

42 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

43 
 

İSMİM ANNEM  -  BABAM    DOĞUM TARİHİM 

Defne Ayşegül - Taner Murat YAYIMLI            21/05/2012 
Ataberk Bengü-İbrahim ÇAKIR           22/03/2013 
Umut Aydan Aktan – Ertan İNCE           24/05/2013 
Mehmet Kağan Pelin-Oğuzhan YANAR           14/06/2013 
Cemre Eylem - Turabi TURAN            21/08/2013 
Atlas Müge - Devrim ORALKAN           15/10/2013 
Emir Deniz     Pınar - Süleyman GÜL                                     15/11/2013 
Eymen Efe     İlkay – Ömer BİLGEN                                      11/12/2013 
 

Çocuklarımıza sağlık ve başarı dolu uzun yıllar dilerken, anne ve babalarını tebrik ederiz. 
 
 

 
 
Tamila - Özgür ERGÜN 07/04/2013 
Özlem - Ahmet POLAT 29/06/2013 
Gülcan - Barış BÖLÜKBAŞI 21/08/2013 
Mehtap - Hüseyin Rufai BABA 23/08/2013 
Manolya - Bircan TEKİN 31/08/2013 
Nuray - Murat ÇİLİNGİR 06/10/2013 
Ceyda - Reyhan ÇINAR 30/11/2013 
 

Düğün ve nikah törenleriyle evliliğe merhaba diyen meslektaşlarımızı ve eşlerini tebrik eder, sağlık ve 
mutluluklar dileriz. 

 
 

Okulumuzun 2. Devre mezunlarından Meslektaşımız Ömer Faruk ÜNAL, emekliliğinin 
ardından Öz Ege Tütün Sanayi ve Ticareti A.Ş. firmasında Başeksperlik göreviyle iş haya-
tına tekrar atılmıştır. Değerli Meslektaşımızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 

Okulumuzun 18. Devre mezunlarından Meslektaşımız Sedat ADIGÜZEL, Alliance One 
Tütün Sanayi ve Ticareti A.Ş. firmasında Agronomi ve Tütün Müdürü olarak göreve baş-
lamıştır. Değerli Meslektaşımızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 

Okulumuzun 20. Devre mezunlarından Meslektaşımız Hakan DEMİRTAŞ, Oryantal Tü-
tün Paketleme Sanayi ve Ticareti A.Ş. firmasında müdür olarak göreve başlamıştır. De-
ğerli Meslektaşımızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 

 

 

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan 
16. Devre meslektaşlarımızdan Mazhar ÖZCAN geçirmiş olduğu beyin kanaması 
sonucu 11.06.2013 tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ba-
şarılı bir operasyon geçirmiştir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 

Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan 12. Devre mes-
lektaşlarımızdan Kenan DEDE,  09/07/2013 tarihinde Denizli’de başarılı bir böbrek ameliyatı ge-
çirmiştir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Uzman olarak görev yapan 11.Devre Meslektaşları-
mızdan Memet KARAYAZICI, geçirmiş olduğu mide kanamasının ardından 15/09/2013 tarihinde 
Ankara’da mide ameliyatı geçirmiştir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 
Balıkesir-Bigadiç Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan 3. 
Devre meslektaşlarımızdan Levent OGAN 18/11/2013 tarihinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı 
Balıkesir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen anjiyo sonrası bir damarına stent takılmıştır. Meslek-
taşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. 

Evlilik 

Kutlama 
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7. Devre mezunlarından İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev ya-
pan meslektaşımız Tayfun AKGÜN’ 
ün babası Temel AKGÜN Beyefen-
di, 16/06/2013 tarihinde Zongul-
dak ’ta vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

12. Devre mezunlarından Gayrı-
menkul A.Ş’de Mühendis olarak 
görev yapan meslektaşımız  Abdul-
lah İNCE’nin annesi Ayşe İNCE  
Hanımefendi, 08/07/2013 tarihin-
de İstanbul ’da vefat etmiştir. Mer-
humeye Allahtan Rahmet, meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz 

4. Devre Meslektaşlarımızdan 
Eyüp GÜNDOĞDU’nun babası 
Mahmut GÜNDOĞDU Beyefendi,  
17/07/2013 tarihinde İstanbul ’da 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

12. Devre mezunlarından İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak gö-
rev yapan meslektaşımız Ufuk 
AKSOY’un babası İzzet AKSOY 
Beyefendi,  22/08/2013 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

7. Devre Meslektaşlarımızdan Ad-
nan BAŞPINAR’ın kayınvalidesi  
Hanife İŞLER Hanımefendi,  
03/09/2013 tarihinde İzmir’de 
vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan 

Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

14. Devre Meslektaşlarımızdan 
Dursun SARUHAN’ın ağabeyi Os-
man SARUHAN Beyefendi,  
09/09/2013 tarihinde Konya’da 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

19. Devre mezunlarından Socotab 
Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Eksper olarak görev yapan 
meslektaşımız Erdinç AKTAŞ’ın 
babası Aşur AKTAŞ Beyefendi,  
15/09/2013 tarihinde Samsun’da 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

7.Devre mezunlarından Denizli 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak gö-
rev yapan meslektaşımız  Süley-
man SARICA’nın annesi Fatma 
SARICA Hanımefendi, 02/10/ 
2013 tarihinde Denizli’de vefat 
etmiştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

18. Devre mezunlarından Öz-Ege 
Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. fir-
masında eksper olarak görev ya-
pan meslektaşımız İbrahim SALI’ 
nın annesi Zehra SALI Hanıme-
fendi,  24/10/2013 tarihinde Ak-
hisar’da vefat etmiştir. Merhumeye 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz 

Enstitü Dönemi 10. Devre mezun-
larından olup Tütün Eksperleri 
Yüksek Okulu’nda hocalığımızı 
yapan ağabeyimiz Nejat 
OĞUZTAŞ’ın hayat arkadaşı Tür-
kan OĞUZTAŞ Hanımefendi,  
25/10/2013 tarihinde İstanbul’da 
vefat etmiştir.  Merhumeye Allah-
tan Rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz 

10. Devre mezunlarından Manisa-
Salihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız  
Halil ÖZ’ün kayınbabası, Manisa 
Milletvekili Sayın Sakine ÖZ’ ün 
babası İbrahim YAVAŞ beyefendi,  
08/11/2013 tarihinde vefat etmiş-
tir. Merhuma Allahtan Rahmet, 
meslektaşımıza, eşine ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 

22. Devre mezunlarından Socotab 
Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
firmasında eksper olarak görev ya-
pan meslektaşımız Emrah 
OCAKTÜRK’ün babası Muzaffer 
OCAKTÜRK beyefendi, 09/11/ 2013 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

15. Devre mezunlarından Sinop-
Gerze Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız 
Hasan MUTLU’nun hayat arkadaşı 
Seval MUTLU Hanımefendi,  
09/11/2013 tarihinde Samsun ’da 
vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

 

BAŞSAĞLIĞI 

 
 
 
 

Tütün Eksperlerinin Onursal Ağabeyi, "Çiftçi Dostu" Gazeteci Yazar Sadullah USUMİ          
Beyefendi’yi aramızdan ayrılışının 11. yıldönümünde (01/10/2002) saygı ve rahmetle         
anıyoruz. 

 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

 

YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞIMIZ 
 

 

26. Devre Mezunlarından Manisa- Sarıgöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğünde çalışan Meslektaşımız Hakan BEYCAN, oğlu Hasan Alp 
BEYCAN, 22/06/2013 Cumartesi sabahı Kütahya-Çavdarhisar'da  geçirmiş 
oldukları trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdir. Aynı tarihte oğlu ile 
birlikte Sarıgöl’de toprağa verilen Meslektaşımıza ve oğluna Allah’tan Rah-
met, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 26. Devre (1966-1970) mezunlarından İsmet BEYAZIT, 
tedavi görmekte olduğu Bandırma Devlet Hastanesinde 27/07/2013 tari-
hinde vefat etmiş olup 28/07/2013 tarihinde memleketi Balıkesir-
Ilıcak/Gönen'de defnedilmiştir. Mütevazi kişiliğiyle tanınan değerli abimize 
Allah'tan Rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, dostlarına ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

13.Dönem mezunlarından İzmir-Urla Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür-
lüğünde görevli meslektaşımız Murat ALTINOVA tedavi görmekte olduğu 
İzmir-9 Eylül Hastanesinde 28/07/2013 tarihinde vefat etmiştir. Aynı gün 
İzmir-Balçova Uğur Camiinde İkindi Namazı sonrası defnedilen meslektaşı-
mız cana yakın, alçakgönüllü, karıncayı dahi incitmekten kaçınan değerli 
arkadaşımıza Allah’tan Rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, seven-
lerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 16. Devre (1956-1960) mezunlarından Tütün Eksperleri 
Yüksek Okulu müdürlerinden, meslektaşımız, hocamız Rauf ERFA, 
15/10/2013 tarihinde geçirmiş olduğu talihsiz bir kaza sonucu Bursa’da 
vefat etmiştir. TEYO nun İstanbul’da eğitim verirken yolu kesişen meslek-
taşlarımız üzerinde emeği olan, bir çok tatlı anısı bulunan mesleğini çok 
seven, katkısını esirgemeyen ve iyi bir yönetici olan 17/10/2013 tarihinde 
Bursa’da defnedilen Rauf hocamıza Allah’tan Rahmet, başta ailesi olmak 
üzere yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 29. Devre (1969-1973) mezunlarından Tekel’den emekli 
meslektaşımız Veli ŞİŞİK, 13/11/2013 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. 
01/06/1649 Samsun-Bafra doğumlu olup 14/11/2013 tarihinde İzmir-
Karşıyaka’da defnedilen Veli ağabeyimize Allah’tan Rahmet, başta ailesi ol-
mak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 29. Devre (1969-1973) mezunlarından Tekel’den emekli 
meslektaşımız Abdullah TAŞKAYA, 14/11/2013 tarihinde Samsun’da vefat 
etmiştir. 23/04/1945 Samsun-Bafra doğumlu olup 15/11/2013 tarihinde 
Samsun-Bafra’da toprağa verilen Abdullah ağabeyimize Allah’tan Rahmet, 
başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Camiamıza başsağlığı 
dileriz. 
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