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MERHABA

Yaşar Turan GÜLÜMSER
Yönetim Kurulu Başkanı
yasarturan.gulumser@tutuneksper.org.tr

24 Eylül 2014 tarihinde İzmir Kültürpark Gençlik
Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen 61. Genel Kurulumuzda seçilen yeni yönetim kurulu olarak, 88.
Sayısı aracılığıyla meslektaşlarımıza tekrar Merhaba diyebilmenin mutluluğu içerisinde sizleri selamlıyor, 2015 yılının sizlere sağlık ve mutluluk, ülkemize de huzur dolu günler getirmesini diliyoruz.

Daha önceki yönetim kurullarının da üzerinde hassasiyetle durduğu, Türk Tütüncülüğü ve Tütün Eksperliği mesleğine azami katkı sağlayacak politikalar
oluşturmaya, işsiz meslektaşlarımızın istihdamına
yönelik özel ve kamu sektörünü de kapsayacak şekilde bilhassa Tütün Eksperlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin şartlarını, sektörde bütünüyle
harekete geçirmeye, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeye
ve etkin bir işbirliği sağlamaya çalışacağız.

Meslek aşkını kaybetmeyerek 61. Olağan Genel
Kurulumuza Samsun, Adana, Mersin, İstanbul vb
gibi uzak yerlerden gelen arkadaşlarımıza, ileri yaşlarına rağmen genel kurulumuzu ve bizleri onurlandıran ruhu genç, meslek sevgisini ilk günlerindeki
gibi içinde hisseden kıymetli büyüklerimize ve her
şeye rağmen geleceğe yönelik umudunu yitirmeyen
genç meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Genç
arkadaşlarımızın varlığı Genel Kurulumuzu renklendirmiştir, bizlere güven vermiştir. Umarım bu
heyecanları hiç dinmez, artarak devam eder.

Malumlarınız üzere derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de Türk Tütüncülüğünün gelişmesine ve
ilginin artması yönünde çalışmada bulunmaktır.
Özellikle Tekel’in özelleştirilmesinin ardından Oryantal Blend (Harman) sigara tüketimi azalmış hatta
yok olmuş ve pazar payının tamamına yakını Amerikan Blend harmandan oluşmuş ve Türkiye’deki
üretim miktarı ve üretici sayısı da hızla azalmıştır.
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2000 li yılların başında Ege’de 300.000 üretici
110.000 ton, Türkiye genelinde ise 580.000 üretici
196.000 ton miktar tütün üretirken 2013 ürün yılında bu rakamın Ege’de 58.000 üretici de 68.000 tona
Türkiye genelinde ise 81.800 üreticide 88.000 tona
düşmüştür. 2014 ürün yılında ise Ege’de 43.000
üreticinin 48.000 ton, Türkiye toplamında ise
65.000 üreticinin 68.000 ton tütün üretmesi beklenmektedir.

birisi olmasına karşılık, bu gücünü kullanamamaktadır.
Türkiye’de tütün üretiminin yıllardır giderek azaldığı ve yüzbinlerce üreticinin tütün üretiminden
uzaklaşmak zorunda kaldığı dikkate alındığında,
söz konusu ülkelerdeki uygulamaların yurdumuzda
hayata geçirilmesinin ülkemiz tütüncülüğüne dikkate değer bir katkı sağlayacağı açıktır. Benzer uygulama ve anlaşmalar sayesinde üretimin artmasıyla
beraber, gerek ihracat miktarında oluşabilecek bir
artışın, gerekse ithalat miktarında meydana gelebilecek bir azalmanın ülkemizin ödemeler dengesine
pozitif bir katkı yaratacağı, diğer taraftan üretici
sayısı ve bağlı işkollarında oluşacak istihdam artışıyla beraber makro ekonomik açıdan da önemli
faydalar sağlayacağı öngörülmektedir.

Sözleşmeli tütün üretimine geçildikten sonra son
derece düşük tütün rekolteleriyle karşılaşılmış ardından arz-talep dengesi nedeniyle tütün tedarikçisi
firmalar, piyasadan tütün alabilmek amacıyla fiyat
yükseltmesinin yanı sıra avans miktarını da arttırmışlardır. Sonucunda 2013 ürün yılında, Ege Bölgesinde son sekiz yıldaki, Türkiye genelinde ise son
beş yıldaki en yüksek rekolte gerçekleşmiştir.
Özellikle 2013 ürün yılı için bir sipariş daralmasının söz konusu olması nedeniyle tütün fiyatlarının
bir önceki yıldan daha düşük olacağını öngörmüştük. Öngörülerimiz doğru çıkmakla birlikte tedarikçi firmalarda oluşan stok miktarı ve alıcıların siparişlerini azaltmaları nedeniyle 2014 yılı ürününde
Samsun Bölgesi dışında sözleşme miktarında bir
hayli azalmayla karşılaşılmıştır. Sözleşmeli tütün
üretimine geçildikten sonra 2010 Ürün Yılı hariç en
düşük miktarlı sözleşme imzalandığı görülmektedir.

Bu bakımdan, Türkiye’nin dünyanın önde gelen
oryantal tütün üreticisi konumunu devam ettirebilmesi adına, özellikle Lübnan’da uygulanan bu uygulamanın yada bu alandaki en önemli rakibimiz
olan Yunanistan’ın gerçekleştirdiği anlaşma ve politikaların ülkemizde de hayata geçirilmesine dair
çalışmaların acilen başlatılmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz.
Daha önceki sayılarımızda vurgu yapıldığı üzere
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi
Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun;
Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Kurul Kararı” kapsamında oluşturulan
Bilimsel Komisyonda mesleğimiz mensuplarına yer
verilmemesi bizleri son derece rahatsız etmişti. Konuyla ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması nedeniyle de hukuki süreç başlatılmıştır. İdare Mahkemesince açılan davamız şu
anda Danıştay’da incelemektedir.

Ülkemizde ki tütün miktarının düşmesinin en büyük
nedeni sigara üreticisi firmaların Türkiye’den aldıkları tütün miktarını azaltmalarıdır. Özellikle oryantal tütün üreticisi rakip ülkeler Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da hükümet ve ilgili makamların sigara firmalarına yaptıkları dayatmalar sonucunda söz konusu ülkeler pazar paylarını korumuştur.
Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz coğrafyadaki
bir başka tütün üreticisi ülke olan Lübnan’da ise,
tütün üretimi devlet destekli olarak sürdürülmekte,
sigara üreticisi firmalar sattıkları sigaralarda yer
alan tütün miktarı kadar tütünü, Lübnan’dan satın
almaya zorunlu tutulmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye, bölgesindeki en büyük yaprak tütün üreticisi
olmasının yanı sıra sigara firmaları için tüketim
potansiyeli olarak Dünyanın en cazip pazarlarından

Bilindiği üzere dernek merkezimizin verimli kullanılamaması ve beklentileri karşılamaması nedeniyle
60. Genel Kurulumuzda alınan kararla, bir önceki
yönetim kurulumuzca dernek binamızın satışı gerçekleşmişti. 61. Olağan Genel Kurulunda verilen
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Bilindiği üzere bültenimizi tütün firmalarından
aldığımız reklam ya da bağışlar ile çıkarmaktayız
bu sayıda bültenimizin yayınlanmasında katkı
sunan meslektaşımız Sayın Ali Rıza Çelik’e teşekkür ederiz

önerge ve oy birliğiyle alınan kararla dernek üyelerinin lokal ve dernek merkezi olarak kullanabileceği
gayrimenkul yada gayrimenkuller alınması hususunda yönetim kurulumuz yetkilendirilmiştir. Bu
doğrultuda derneğimize mülk edindirebilme çalışmalarımız devam etmektedir.

2014 yılında gerçekleştirilen 61. Olağan Genel
Kurul ile görev alan Yönetim Kurulu olarak sizlere ilk kez Merhaba dediğimiz bu sayımızda; gerçekleşen olağan genel kurulumuzla ilgili haberi,
Derneğimizce hazırlanan 2002-2014 yılları arasını irdeleyen Tütün Raporunu, her sayıda olduğu
gibi önceki dönem Başkanlarımızdan Mustafa
SEYDİOĞULLARI’nın hazırladığı “Tütünce” köşesini,
Yönetim
Kurulu
Üyemiz
Servet
YAPRAK’ın “Türk Tütününe Hücum” isimli derlemesini, meslektaşlarımız İsmail YILMAZ ve Hasan
KARTAL
ile
çalışma
arkadaşları
Halil
ÖZTARHAN ve Dr. Ali PEKSÜSLÜ’nün hazırlayıp ZMO VIII. Teknik Kongresi’nde sundukları
“Tütün Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar”
adlı çalışmalarını, C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksek
Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem SESLİ hocamız ile Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Öğrencisi
Fatih Salih BULGUR’un birlikte hazırladıkları
“Organik Tütün Tarımında Hastalık Ve Zararlı
Yönetimi” adlı makalelerini, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi meslektaşımız Doç.
Dr. Haluk TANRIVERDİ’nin “Tütüne ve Tütüncülere Özlemle Merhaba” isimli yazısını, Ziraat Mühendisleri Odasının gerçekleştirdiği Gençlik Kurultayı ve Muş’ta gerçekleşen Tütün Çalıştayı ile ilgili
haberleri, seramik ve heykel çalışmaları ile dikkati
çeken meslektaşımız Çetin GENÇALP ile yapılan
söyleşi ile Ziyaretlerimiz, Etkinliklerimiz ve Bizden
Haberlerin yer aldığı bu sayımızı büyük bir zevkle
okuyacağınızı umuyoruz.

Bunun yanı sıra gerek Okulumuza gerekse de Üniversite Rektörlüğüne yaptığımız ziyaretlerde dile
getirilen Akhisar’da Tarım Bilimleri ve Teknolojisi
Fakültesi’nin açılması ile ilgili kararın Yüksek Öğrenim Kurumunca kabul edilmesini ve okulumuzun
da bu bünye içerisinde yer alacak olmasını olumlu
bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Bilindiği gibi, Ulusal Tütün Kontrol Planı - Eylem
Planının süresi 2012 yılının sonunda dolduktan
sonra geçen iki yıllık belirsizlik döneminin ardından, yeni UTKP-EP, 27/01/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 2015-2018 dönemini kapsayan
eylem planı çerçevesinde;
 Yüksek orandaki kaçak tütün mamulleri ve
kayıtdışı sarmalık kıyılmış tütün tüketimini azaltabilmek için uygulanan vergilendirme sisteminin yeniden değerlendirilmesi,
 Tütün üreticilerinin örgütlenmesinin teşvik
edilmesi ve açık arttırmalı satış sistemine yer
verilmesi,
 Tütün mamullerinin satışından toplanan vergi
gelirlerinden ayrılacak bir kaynağın üreticilere
prim olarak verilmesi,
 Tütün Fonu’nun kademeli olarak azaltılmasından dolayı oluşan çok yönlü zararların ortadan
kaldırılması için Fonun tekrar yükseltilmesi,
 Tekel’in özelleştirilmesi sonucu ağırlıkla Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere
çeşitli devlet birimlerinde çalışan 400 meslektaşımızın etkin bir biçimde üretim, ithalat ve depolama denetimlerinde görev almasının verimliliği arttıracağı,

Yeni sayımızda sizlere tekrar Merhaba diyebilmek
umuduyla sağlıcakla kalınız.

yönündeki görüşlerimiz SSUK’a bildirilmiş olup,
değerlendirmelerimizin diğer kurum ve kuruluşlarca
da dikkate alınmasının Türk tütüncülüğü ve ekonomisine büyük katkı getireceğine inanmaktayız.
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ
61. OLAĞAN GENEL KURULU
FUAR GENÇLİK TİYATROSUNDA YAPILDI
28/09/2014

Tütün Eksperleri Derneği 61. Genel Kurulu 28.09.
2014 tarihinde Fuar Gençlik Tiyatrosu-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulda hazır bulunan 27 üyenin imzası ile
Divan Başkanlığına bir önerge sunularak; Genel Kurul
gündeminin 6.mad. yer alan “Dernek üyelerinin lokal
ve dernek merkezi olarak kullanabileceği bir gayrimenkulün satın alınması konusunda yönetim kurulunun
yetkilendirilmesi” ibaresinin “Dernek üyelerinin lokal
ve dernek merkezi olarak kullanılabilecek gayrimenkul veya gayrimenkuller satın alınması konusunda
yönetim kurulunun yetkilendirilmesi” şeklinde değiştirilmesi talep edilmiştir.

Sunumunu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Kubilay
Koç’un yaptığı Genel Kurulumuz saat 10.00’da başlamıştır. Kubilay Koç Genel Kurula katılan tüm misafir
ve meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür
ederek hoş geldiniz mahiyetinde bir konuşma yapmıştır. Gündem gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasından sonra, meslektaşlarımız tarafından
sunulan önerge ile Divan Başkanlığına Hüseyin KOÇ
ve Katip Üyeliklerine Nazike ACAR ve Kaya TEKİN
önerilmiştir. Önerge Genel Kurula okunarak oylamaya
sunulmuş ve oybirliği ile Divan Başkanlığına Hüseyin
KOÇ, Katip Üyeliklere ise Nazike ACAR ve Kaya
TEKİN seçilmişlerdir.

Bahse konu önerge Divan Başkanlığınca Genel Kurul
üyelerinin oylarına sunulmuş ve oybirliği ile kabul
edilmiştir.

Divan Başkanlığı tarafından Dernek Başkanı Yaşar
Turan GÜLÜMSER, Genel Kurul üyelerine hitap
etmek üzere kürsüye davet edilmiştir. Dernek Başkanı
Yaşar Turan GÜLÜMSER konuşmasında; “Özellikle
Tekel’in özelleştirilmesinin ardından oryantal blend
(harman)sigara üretimi azaldığını, yok olduğunu ve
pazar payının tamamına yakınının Amerikan Blend
harmana dönüştüğünü ve Türkiye’deki üretim miktarı
ve üretici sayısı da hızla azaldığını ifade etmiştir.

Divan Başkanı KOÇ, kendilerine gösterilen teveccüh
ve itimata teşekkür ederek, Derneğimizin önemi ve
bundan sonraki faaliyetleri ile ilgili temenni konuşması
yapmıştır.
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rının düzenlendiğini ve Tütün Eksperlerinin istihdamı
konusunda çalıştıklarını, sektörde Tütün Eksperi
çalıştırılmasını zorunlu tuttuklarını ve buna uymayan
kuruluşlara cezai işlem uyguladıklarını belirterek
konuşmasını tamamlamıştır.

2000’li yılların başında Ege bölgesinde 300.000
üretici 110.000 ton, Türkiye genelinde ise 580.000
üretici 196.000 ton tütün üretirken 2013 ürün yılında
bu rakam Ege’de 58.000 üreticide 68.000 tona,
Türkiye genelinde ise 81.800 üreticide 88.000 tona
düştüğünü belirtmiş, 2014 ürün yılında ise Ege’de
43.000 üreticinin 48.000 ton, Türkiye toplamında ise
65.000 üreticinin 68.000 ton tütün üreteceği tahmininde bulunmuştur.

Son olarak TTA Gayrimenkul A.Ş. Personel Dairesi
Başkanı Muzaffer IŞIK geçmiş yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini, özellikle üye sayısının
artmasından son derece memnun olduğunu, yapılmakta olan genel kurula katılımın önceki yıllara göre
düşük olduğunu, önceki yıllarda dernek yönetim
kurullarında görev yapmış kişilerin genel kurula
katılmadıklarını, bu durumun hangi sebepten kaynaklandığı merak ettiğini ve seçilecek dernek yönetiminin
bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini dile
getirerek konuşmasını tamamlamıştır.

Ülkemizdeki tütün miktarının düşmesinin önemli
nedenlerinden birinin sigara üreticisi firmaların
Türkiye’den satın aldıkları tütün miktarını azaltmaları
olduğunu özellikle oryantal üreticisi rakip ülkeler olan
Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da hükümet
ve ilgili makamların sigara firmalarına yaptıkları dayatmalar sonucunda söz konusu ülkeler pazar paylarını koruduğunu diğer taraftan başka bir tütün
üreticisi ülke olan Lübnan’da ise tütün üretiminin
devlet destekli olarak sürdürüldüğünü, sigara üreticisi
firmalar sattıkları sigaralarda yer alan tütün miktarı
kadar tütünü Lübnan’dan satın almaya zorunlu
tutulduğunu ifade ederek Türkiye’nin oryantal tütün
üreticisi konumunu devam ettirebilmesi adına, özellikle Lübnan’da uygulanan bu uygulamanın yada bu
alandaki en önemli rakibimiz Yunanistan’ın gerçekleştirdiği anlaşma ve politikaların ülkemizde de hayata
geçirilmesine dair çalışmaların acilen başlatılmasının
yerinde olacağını ifade ederek konuşmasını tamamlamış ve Genel Kurulu selamlayarak yeni seçilecek
arkadaşlara başarı dileklerinde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu
Üyesi Servet YAPRAK tarafından okunmuştur. Raporun
okunmasından sonra söz alan Savaş SEYHAN
kendisini tanıtarak Ankara’da görev yapmasına
rağmen dernek faaliyetlerini her zaman yakından takip
ettiğini ve genel kurulların kendisi için adeta bir
bayram değerinde olduğunu dile getirerek Yönetim
Kurulu Üyesi Adayı olduğunu ve seçildiği takdirde
Tütün Eksperliği Camiası için elinden gelen çabayı
göstereceğini ifade etmiştir.

Divan Genel Kurulda misafirleri tanıttıktan sonra söz
almak isteyenlerin olup olmadığını sormuş ve İzmir
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ
söz alarak; Tütün Teknoloji Mühendislerinin, aynı
zamanda ZMO üyeleri olduğunu bu nedenle kendisini
evinde hissettiğini ve Tütün Eksperleri Derneğinin
yapacağı faaliyetlerde ve kendilerinden talep edilen
her konuda yanlarında olacaklarını belirterek
konuşmasını tamamlamıştır.

Söz alan Servet YAPRAK Dernek Yönetim Kurulu
olarak meslektaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını işyeri ziyaretlerinde bulunduklarını,
üyelerimizden gelen her türlü yardım ve destek
taleplerini yanıtsız bırakmadıklarını ve hiç kimseyi
dışlamadıklarını ifade etmiştir. Ardından söz alan
Yaşar Turan GÜLÜMSER, çok uzun yıllardan itibaren çeşitli dönemlerde Tütün Eksperleri Derneğinin
Yönetim ve Denetim Kurullarında yer aldığını, derneğin varlığının ve geleceğinin çok önemli olduğunu, bu
konuda geçmiş yıllarda elini taşın altına koyarak
sorumluluk alanlara teşekkür ederek konuşmasını
tamamlamıştır. Ardından Yönetim Kurulu Faaliyet

Ardından Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Tütün Piyasası Daire Başkanı Hikmet SAPAN
konuşmasında; TAPDK’nın oluşum sürecini ve tütün
piyasasındaki gelişmeleri aktarmıştır. TAPDK olarak
gerek ülke tütüncülüğüne gerekse Tütün Eksperliği
mesleğine yaptıkları hizmetlerin azımsanamayacağını,
Kurum olarak bu hizmetleri daha ileriye taşıma amaç
ve gayretinde olduklarını, Tütün Eksperliği mesleğinin
yasal tanımını yaparak görev yetki ve sorumlulukla6
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Genel Kurul üyelerince Divan Başkanlığına Oy Tasnif
Heyeti için önerilen Devrim ORALKAN, Bülent
DEMİR ve Sayın Defne ERŞEN isimleri Divan
Başkanlığınca Genel Kurul üyelerinin oylarına
sunulmuş ve adı geçenler oybirliği ile Oy Tasnif
Heyetine seçilmişlerdir. Oy Tasnif Heyeti görevi
devraldıktan sonra Yönetim, Denetim ve Onur
Kurullarının seçimine geçilmiştir.

Raporunun ibrasına geçilmiş ve oylama neticesinde
Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.
Denetim kurulu Faaliyet Raporu da Denetim Kurulu
Üyesi İsmail TEKET tarafından okunmuş ibrasına geçilmiş ve Denetim Kurulu da oy birliği ile ibra edilmiştir.
İbraların ardından öğle yemeği arası verilmiştir.

Seçim işlemi gizli oy ve açık tasnif şeklinde gerçekleştirilmiştir. Oy Tasnif heyetinin yapmış olduğu sayım
neticesinde, Tütün Eksperleri Derneğinin 28.09.2014
tarihinde yapılan 61.Genel Kuruluna 144 kişinin
katıldığı,135 kişinin oy kullandığı ve kullanılan
oyların tamamının geçerli olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan seçimler sonucunda yeni Yönetim, Denetim
ve Onur Kurulları aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Asil
1- Yaşar Turan Gülümser
2- Savaş Seyhan
3- Servet Yaprak
4- Turan Yalçın
5- Mutlu Devrim Tuncay
6- Ömer Ceyhun Uyanık
7- Abdullah Balcı

Öğle yemeğinin ardından 2. Oturumu geçilmiş ve
Divan Başkanlığınca Genel Kurula gönderilen tebrik
telgrafları okunmuştur. Ardından plaket törenine
geçilmiş olup emekli olup Genel Kurulda bulunan
meslektaşlarımıza Türk Tütüncülüğüne ve Tütün Eksperliği mesleğine olan katkılarından dolayı teşekkür
plaketleri takdim edilmiştir.

Yönetim Kurulu Yedek
1- Fatih Uznay
2- Ali Geyik
3- Önder Öngel
4- Oktay Kurtulmaz
5- Onur Uğur Güren
6- Alkan Karanlık
7- İbrahim Çakır

Gündemin 6.maddesi gereği “Dernek üyelerinin lokal
ve dernek merkezi olarak kullanılabilecek gayrimenkul
yada gayrimenkuller satın alınması konusunda
yönetim kurulunun yetkilendirilmesi” maddesi genel
kurulda oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu Asil
1- Haluk Alpmen
2- İsmail Teket
3- Şakir Akçeşme
Denetim Kurulu Yedek
1- Atilla Sucu
2- Adnan Başpınar
3- Şehmuz Mete
Onur Kurulu
1- Metin Kaçamer
2- Cengiz Güzey
3- Hasan Kurt

7

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

Tütün Eksperleri Derneği 61. Dönem Yönetim Kurulu

Kutlama

Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanan Sayın Prof. Dr. Altay
Uğur GÜL’ü tebrik ederiz. Daha öncede okul müdürlüğü görevinde bulunan değerli hocamıza yeni
görevinde başarılar dileriz. Sayın GÜL'ün okulumuza yeni bir vizyon ve heyecan getireceğine inanıyor,
atamasının okulumuza ve tütüncülüğümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Yaklaşık bir yıl süreyle okul
müdürlüğü yapan ve bayrağı devreden Sayın Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ hocamıza da okulumuza
vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ TÜTÜN RAPORU
(2002-2014)

yükselmiştir. Tütün üreticilerinin hane başına ortalama
yıllık geliri 9.146 TL’dir. Son 5 yılın ortalaması olan
bu rakam, aylık olarak hesaplandığında asgari ücret
seviyesinin de altındadır.

“4733 Sayılı Tütün Yasası”, kamuoyunda 15 günde
15 yasa olarak adlandırılan yasalardan biri olarak 2002
yılında çıkarılmış ve “1177 sayılı Tütün ve Tütün
Tekeli Kanunu”nun yerine tütün sektörünü düzenlemek
ve denetlemek üzere yürürlüğe girmiştir.

TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve sigara
fabrikalarının satılarak kapatılması neticesinde piyasaya
tümüyle hakim olan çokuluslu şirketler kendi ürettikleri
sigaraların pazar payını artırmak için tamamen yerli
tütünden imal edilen sigaraları piyasaya yeterince
sunmamaları sonucu Ege, Akdeniz ve Karadeniz
Bölgelerimizde yetişen menşelere duyulan ihtiyaç
azalmış Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yetiştirilen
menşelere ise yaprak tütün firmalarının ilgisi kalmamıştır. Ancak Adıyaman ve Hatay illerinde, İzmir ve
Katerini tütünü ile birkaç değişik tür tütünün üretimi
özel sektörce yaptırılmaktadır. Bununla birlikte,
Güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
çoğunlukla “sarmalık kıyılmış satılan tütün” olarak
tüketilmek üzere kayıt dışı ticarete konu olan 10-12
bin ton tütün üretimi olduğu tahmin edilmektedir. Söz
konusu üretim, TEKEL’in özelleştirilmesi ve 20092010-2011 yıllarındaki tütün üretimine alternatif ürün
projelerinin başarısızlığı sonucunda artmış ve artmaya
devam etmektedir.

4733 sayılı yasa ile sektörde;
 Tütünde destekleme alımlarına son verilmiş,
 Sözleşmeli üretim modeli getirilmiş,
 Açık arttırma merkezlerinin kurulması öngörülmüş,
 Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK) kurulmuş,
 TEKEL’in Özelleştirmesinin önü açılmıştır.
4733 Sayılı yasanın çıktığı günden bu güne aradan
geçen 12 yılda büyük bir tasfiye süreci yaşayan ülke
tütüncülüğü; 2002 yılında 405.882 olan tütün üreticisi
sayısı 2014 yılı itibarıyla % 600 azalarak 65.000’e
gerilemiş, tütün üretimiz ise 2002 yılında 159.521 ton
iken 2014 yılında %200 azalarak yaklaşık 68.000 ton
civarına gerilemiştir.
Genç nesil tütün tarımının zorluğu ve gelirinin azlığı
nedeniyle tütüncülükten uzaklaşmış, Ege Bölgesi’nde
tütün üreticilerinin yaş ortalaması 45 yaş civarına

Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları
*Geçici veriler
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üreticileri, 4733 sayılı yasa TBMM onaylanmadan
önce, tütün çiftçisinin olası tepkilerini azaltmak için;
“Açık Artırma Sisteme Geçilecek, Tütünde Serbest
Piyasa Şartları Oluşacak, Gelirleriniz Daha Çok
Artacak” propagandası, çokuluslu şirketler tarafından
dillendirilmiş ancak tütün çiftçisi, 4733 sayılı yasanın
yürürlüğe girmesi ile 2002 yılından itibaren “Açık
Artırma Sistemi” ile değil “Sözleşmeli Üretim” modeli
ile tanışmıştır.

“Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren
Üreticilerin Desteklenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararı” ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin
tebliğler doğrultusunda 9 ilde (Adıyaman, Batman,
Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mardin, Muş ve
Trabzon) tütün üretiminden vazgeçip alternatif ürün
yetiştirmek üzere 3 yıl süreli tütüne alternatif ürün
desteği için toplam 116 Milyon TL kaynak ayrılmıştır.
2009, 2010 ve 2011 yıllarında sayılan illerde 3 yıl
uygulanan proje kapsamında 105.175 tütün üreticisinin
faydalanması gerekirken 39.458 üretici istifade etmiş
ve proje için ayrılan 116 Milyon TL kaynağın ancak
18.884.241 TL’siyle destek ödemesi yapılabilmiştir.

Sözleşmeli üretime hazırlıksız örgütsüz olarak
yakalanan tütün çiftçisi; 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu kapsamında tütün bazlı üretici
birliği sadece 3 yerde (Denizli-Tavas-Kale-Beyağaç,
Samsun-Bafra ve Bitlis-Merkez) kurulabilmiştir. 2010
yılından bu yana çokuluslu sigara şirketleri ve yaprak
tütün firmaları, Ege Tütün İhracatçı Birliği yönetim
kurullarında temsil edilerek “Tütün Alım-Satım
Sözleşmesi” nin hazırlanmasında söz sahibi olurken,
örgütsüz tütün üreticileri bu sözleşmelerin hazırlanmasına müdahil olamamakta, çokuluslu sigara
şirketlerinin kontrolündeki tedarikçi şirketlerin dikte
ettirdiği şartları ve fiyatı kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Örnekleyecek olursak, 2012 ürünü tütünlerin ülke genelinde ortalama alım fiyatı 11,59 TL/kg
iken 2013 ürünü tütünlerin ortalama alım fiyatı 10,98
TL/kg olarak gerçekleşmiş, böylece 1923 - 2002 yılları arasındaki üreticilerin istediği firmaya tütün satabildiği serbest piyasa ortamı yok edilerek kar maksimizasyonuna dayalı oligopol piyasa şartları oluşmuştur.

Türkiye’deki tarım alanlarını 30 üretim havzasına
bölen “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli”nde, bu havzaların 23’ünde tütün üretildiği
halde anılan üretim ve destekleme modelinde tütüne
yer verilmemiştir. Hâlihazırda, tütün üreticilerine
mazot ve gübre destekleri ile toprak analizi desteği
dışında bir destek verilmemektedir.
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ”lerde “tarımsal ürün” tanımı,
“Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri
ve su ürünleri” şeklinde yapılmakta ve tütün üretimine dayalı bir yatırım desteklemesi öngörülmemektedir.
Tarım sektöründe örgütlenme açısından en güçsüz
kesimi oluşturan ve yaş ortalaması 45’i bulan tütün

Kaynak: TAPDK
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Ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi amacıyla 1986
yılından itibaren ithal edilen tütünlere 3 dolar/kg
uygulanan Tütün Fonu, amacı dışında kullanıldığı gibi
çokuluslu sigara şirketlerinin talebi ve çıkarları
doğrultusunda 2010 yılından bu yana “şişirilmiş
tütün” ve “şişirilmiş damar” ile “homojenize tütün” de
sıfırlanmış; yaprak tütünde ise 2010 yılından itibaren
her yıl kademeli olarak azaltılarak 2015 yılı için 0,9
dolar/kg olarak belirlenmiştir. Tütün Fonunun ABTürkiye İlerleme Raporlarının “Fiyatlandırma ve
Vergilendirme” başlıklı 16. Faslı kapsamında 2018
yılına kadar da sıfırlanması kararlaştırılmıştır.

durumdan üretimin ve çiftçi sayısının azalması olarak
tepki vermiştir.
Ülke topraklarında yetişen (yerli) tütünlerin sigaralarda
kullanımı 2003 yılında %42,07 oranındayken, bu oran
2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra hızla azalarak 2014 yılı itibarıyla
%15’e düşmüştür.
Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013), Plan
dönemi sonuna gelindiğinde özelleştirme işlemleri
sonucunda kamunun tütün ürünlerinin işlenmesiyle
ilgili alandan tamamen çekilmesinin hedeflendiği
belirtilmiştir. Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018)
ise “Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde kamu,
petro-kimya, tuz ve tütün sektörleri ile araç muayene
istasyonları işletmeciliğinden tamamen çekilmiştir”
ifadeleri yer almıştır.

Ülkemizde 2014 yılında yaklaşık 70 milyon kg tütünü
525 milyon ABD Doları karşılığı ihraç edilmiştir.
Buna karşılık, 2002 yılından itibaren Türkiye’de
üretilmeye başlanan Amerikan blend sigaralar için
55.800 ton ile başlayan tütün ithalatı, 2014 yılında
rekor kırarak yaklaşık 90.000 ton’a ulaşmış olup 550
milyon ABD Dolar ödenmiştir. 2002 yılından bu yana
tütün ithalatındaki artış ise % 61’e ulaşmıştır. Yıllarca
ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan
tütün, 2012 yılında bu üstünlüğünü yitirerek tütün
ticaretinde net ithalatçı ülke pozisyonuna geçiş
yapmıştır.

TÜİK’in “Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri-2012”
verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri imalatının
%87,9’u yabancıların kontrolüne geçmiştir. Bir başka
ifadeyle, ülkemizde yabancı kontrolünün en yüksek
olduğu imalat sektörü tütün ürünleri sanayisi olmuştur.
Ülkemizde 2004 yılında taraf olunan- kamu sağlığı ile
tütün üretim ve tütün mamullerinin tüketimini
yakından ilgilendiren Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) iç hukuk düzenlemeleriyle yürürlüğe
girmiştir. Bu yasal düzenlemeler ile önemli bir kamu
duyarlılığı yakalayan tütün ürünlerin tüketiminin
kontrol çabaları dünyada örnek gösterilecek boyuta
ulaşmış, ancak aynı başarı tütün ürünlerinin tüketimine yansıtılamamıştır.

TEKEL’in 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün
Fonunun kademeli olarak azaltılması sonucunda;
Türkiye sigara pazarını ele geçiren çokuluslu sigara
şirketleri, sigara harmanlarında giderek artan miktar
ve oranlarda ithal tütün çeşitlerini kullanarak maliyetlerini düşürmüşler, artırılan vergilere rağmen karlılıklarını arttırmışlardır. Ülke tütüncülüğümüz ise bu

Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları
*Geçici veriler
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Kaynak: TÜİK

Son 15 yılda ilk defa 2008 -2011 yılları arasında
%15’lik bir düşüş gösteren sigara tüketimi 100 milyar
adedin altında inmiştir. Ancak 2012 yılında 8 milyar
adetlik artışla tekrar 100 milyar sınırına dayanmıştır.
Bu artışın sebeplerinden birisi sigara şirketlerinin
uyguladıkları reklam ve satış politikaları ile tüketicilerin kırılması zor gözüken katı sigara talebidir.
Dünya’da ve ülkemizde yakın gelecekte tütün mamullerinin kullanımında düşüş beklenmemektedir.

Tütün mamulleri tüketiminin azaltılmasına yönelik
çalışmalar derneğimiz tarafından da desteklenmektedir.
Ülkemizde anılan dönemde %15 lik sigara tüketiminde
ki düşüşe karşılık, tütün üretiminde %200, çiftçi
sayısında %600’lük kaybın ve ithalatta Cumhuriyet
tarihinin rekorunun kırılmasının tütün politikalarımızın
nasıl sahipsiz bırakılarak sigarayla mücadelenin nasıl
Türk Tütünü ile mücadeleye dönüştüğünün göstergesi
olarak görülmektedir.
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Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

Tütün mamullerinde alınan vergiler yıllardır maliye
bütçesinin en kolay denkleştirme kalemlerinden biri
olmuştur. Geçen yıllar boyunca düzenli olarak
enflasyonla birlikte sigarada vergi yükü artmıştır.
Ayrıca Ulusal Tütün Kontrol Programında öngörülen
tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi hedefleri
doğrultusunda, sigara tüketiminin önüne geçilmesinde
bir araç olarak vergi artırımı politikası benimsenmiştir.
2015 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü %82
dir. Bu vergi yükü ile birlikte artan sigara fiyatları ile
ülkemizde özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya
başlamasının ve orta ve düşük gelir gurubunda ki sigara
tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir.
Ancak yüksek fiyat ve yüksek vergi bir taraftan da
sigara kaçakçılığını körüklemiştir. Hazinenin sigara
kaçakçılığından kaybı yıllık olarak yaklaşık 7,5 Milyar
lira dolayında olduğu tahmin edilmektedir.

diğer tütün mamulleri için ise onbeş tondan az
olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni
teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır” hükmü gereğince bu üretim kapasitesini ancak çokuluslu şirketler
sağlayabileceğinden yerli sermaye ile kurulacak düşük
kapasiteli ve yerli tütünden imal edilmiş sigaraların ve
butik imalatların önüne geçilmiştir.

Son 15 yılda uygulanan politikalar ile ülkemizde tütün
üretimi büyük düşüş yaşamış, sigara tüketimi ise
artarak yıllık yüz milyar adet civarlarına tırmanmış,
ülkemiz dünyada ihracat lideri olarak anıldığı tütünde
artık dünyanın en büyük ithalatçı ülkelerinden biri
haline gelmiştir. Tütün çiftçisi, sigara şirketlerinin
kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdikleri piyasada benzeri ancak Afrika ülkelerinde görülebilecek
nitelikte tek taraflı olarak düzenlenen sözleşmeli
üretime mahkum edilmişlerdir.

Tütün Eksperleri Derneği olarak 2002-2014 yılları
arasında yaşanan bu sıkıntılı sürecin sürdürülebilir
olmadığını bu nedenle 4733 sayılı yasanın bu yıkımı
telafi edecek şekilde yeniden revize edilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.

24 Ocak 1980 Kararları ile başlayan ve daha sonraki
yıllarda sigara ithalatı, tütünde devlet tekelinin kaldırılması, TEKEL ortaklığı olmaksızın sigara fabrikası
kurulma izni, TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi ile yaprak tütün birimlerinin kapatılması ile
tamamen çokuluslu sigara şirketlerinin egemenliğine
terk edilen tütün piyasasının tek kaybedeni; ülke
ekonomisi, tütünden geçimini sağlayan tütün işçisi,
tütün çiftçisi ile mesleklerini yapamaz getirilen
yüzlerce Tütün Eksperi olmuştur.

Ülke tütüncülüğünde yaşanan sorunların aşılabilmesi
için;
 Dünya’da pek çok ülkede uygulanan ve 4733 sayılı
yasada da ifade edilen ancak bir türlü hayata
geçirilemeyen “Açık Artırma Merkezleri”nin kurulması sağlanmalıdır,

4733 sayılı yasanın 6. Maddesindeki “Türkiye’de
tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim
kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet,
13
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 Açık Artırma Merkezlerinde gerek merkeze
getirilen tütünlerin açılış fiyatlarının belirlenmesinde gerekse alıcısı çıkmayan tütünlerin değerlendirileceği ve gerektiğinde piyasayı regüle edebilecek
organizasyonun kurulması için yasal düzenlemeler
yapılmalıdır,
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Bultenleri. do?id=16196.

 4733 sayılı yasanın 6. Maddesindeki hükümlerin,
yerli sanayicinin yerli tütünden sigara üretimine
olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir,

3.

Tütün Eksperleri Derneği Bültenleri, http://www.tutuneksper.
org.tr/yayinlar/bultenler

4.

www.tutuneksper.org.tr/tutun-bilgisi/turkiyede-tutun

 Yurt içinde satışı yapılan sigaralardan paket başına
alınacak bir oransal rakamı veya Devletin uygun
gördüğü kaynaktan tütün üreticisine destekleme
olarak aktarılması sağlanmalıdır,

5.

TAPDK Tütün Piyasası Dairesi Faaliyet Raporları, Çeşitli
Yıllar, (www.tapdk.gov.tr)

6.

Seydioğulları, M.,Türkiye’de Tütün Üretimi Ve Tütüne
Alternatif Politikalar Üzerine Değerlendirme, http://www.
ssuk.org.tr/savefiles/tutun_yretim_20_12_2012.doc

7.

Gümüş AH, Gümüş S.G, Çelik O, Aslan M. E, Aytaş H.,.
Tekdemir N, Yaprak S, Türkiye’de Tütün Politikası Uygulamaları Ve Tütün Üretiminin Geleceği, http://www. zmo.org.tr
/resimler/ekler/78688fb6a550741_ek.pdf

8.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 Faaliyet Raporu,
http://www.kom.pol.tr/SiteAssets/Sayfalar/Raporlar/2013%2
0KOM%20Raporu-T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf

9.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, http://www.tutuneksper.org.tr/
ilgili-mevzuat/4733-sayili-kanun

 “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli”nde, tütüne yer verilmeli, “Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ” den tütün üreticileri de faydalanmalıdır.
 Sarmalık Kıyılmış Tütündeki vergi oranı düşürülmeli, satışı ve pazarlaması yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır,
 Yaklaşık %20 olduğu tahmin edilen sigara
kaçakçılığı ile mücadele, etkin hale getirilmelidir.

10. Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren
Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2005/
07/20050713-19.htm

 Tütün fonu, Türk tütününü koruyacak şekilde
yeniden düzenlenmelidir.
Son olarak; çoğunlukla çokuluslu şirketlerin kontrolünde olan tütün piyasasının, sorunlarını ve çözüm
önerilerini değerlendirmek üzere, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, TAPDK, Maliye Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ziraat Mühendisleri
Odası, Çiftçi Örgüt Temsilcileri, Tütün Eksperleri
Derneği, Akademisyenler, Sivil Toplum Örgütleri vb
kurum ve kuruluşlardan oluşacak bir komisyonun
toplanmasını ve komisyonca kararlaştırılan çözüm
önerilerinin bir eylem planına dönüştürülerek bu
planın hayata geçirilmesinin sağlanmasının; ülkemiz
ve tütüncülüğümüz için faydalı olacağını düşünmekteyiz.

11. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli,
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler
12. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2014/10/20141026-10.htm
13. Bor Ö, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de
http://mulkiyedergi.org/article/view/1003000059

Tütün,

14. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun http://www.tapdk.gov.tr/tr/mevzuat/kanunlar.aspx
15. AB Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye,
Ekonomik Ve Sosyal Komiteye Ve Bölgeler Komitesine
Sunulan Bildirim, ttp://www.ab.gov.tr/ files/ilerleme
Raporlari TR/2014_ilerleme_raporu_tr. pdf

Saygılarımızla…
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TÜRK TÜTÜNÜNE HÜCUM!
(THE TURKISH RUSH!)

Servet YAPRAK
TED Yönetim Kurulu Üyesi / Servet_yaprak@hotmail.com
Altına Hücum, ABD yapımı sessiz komedi filmidir.
Özgün adı “The Gold Rush” olan bu siyah beyaz
filmin yönetmeni, senaryo yazarı, yapımcısı ve başrol
oyuncusu ise Charli Chaplindir. Tarihsel olarak Altına
Hücum, Amerika’da (1848–1855) dönemini ifade
eder. Bu dönem, 24 Ocak 1848 tarihinde James W.
Marshall'ın Kaliforniya eyaletinde yer alan Coloma,
Sutter's Mill'de altın bulması ile başlar. Keşif
haberinin yayılması, altın bulma hevesi ve Amerikan
rüyası hayalleri içerisindeki üçyüz bin insanın; ABD
içinden, çevresinden ve diğer bir çok ülkeden bölgeye
hızla hücum etmesine sebep olur.

imajına uygun resimler konuluyordu. 1910′lu yıllarda
ABD’nin en popüler sigarası Liggett & Myers firması
tarafından üretilen Fatima sigarasıdır. 1930′lara kadar
ABD’de yapılan filmlerde oyuncuların elindeki,
romanlarda kahramanların ağzındaki sigara hep Fatima
sigarasıdır. 1910′lu yıllarda New York’ta, Boston’da
Fatima’nın karşısında öne çıkan diğer Türk tütünü
katkılı sigaralar ise Lorilliard firmasının Zubelda’sı ile
American Tobacco’nun Omar‘ıydı. Murad sigaraları
ise Amerikalı kadınlar arasında çok popülerdi.
* (Osman markası ile satılan sigaraya Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın ismi verilmiştir)

Osman, Fatima, Abdulla, Omar, Murad, Turkish Trophy,
Hassan, Zubelda Camel, Mecca ise, 1880-1920 yılları
arasında tütünün anavatanı Amerika’da bir tüketim
fırtınası ile önemli satış rakamları yakalayan Türk
tütünü katkılı sigara markalarıdır. Sigara firmalarının
art arda çıkardığı ve doğuyu ifade eden isimlerin
kullanıldığı bu egzotik/oryantal markalara olan yoğun
talep, Amerika’da tütün ve sigara sektörünün yaşadığı
dönemi bazı sosyal tarihçilerin “The Turkish Rush”
(Türk Tütününe/Sigaralarına Hücum) olarak adlandırmalarına neden olmuştur.

Develer Geliyor!
Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında
Türkiye’nin ve ürünlerinin dünyadan izole olmaya
başlamasıyla beraber Türk tütünü arzının azaldığı
anlaşılıyor. Bu fırtınadan günümüze kalan, RJ
Reynolds firmasının 1913 yılında üretmeye başladığı
Camel (deve) sigarası olmuştur. Firma o sene ürünü
piyasaya sürmeden önce ABD’de, “The Camels Are
Coming (Develer geliyor)” sloganı ile dergilerde ve
gazetelerde merak uyandıran bir reklam kampanyasına
imza atmıştır. Türk tütünü ve yurtiçi tütün harmanlı
içerik tanıtımı, 20 adetlik jelatinlenmiş paketi ve 10
cent gibi dönemine göre rekabetçi olarak ifade edilen
bir fiyatla pazara giren marka, bugünkü Türk tütünü,
Burley ve Virjinya harmanı ile oluşturulan Amerikan
Blend’in ve pazara sunumunun öncüsü olmuştur. Biz
bu kez tütünden ziyade reklam kampanyasının kahramanı develerin ve onların peşi sıra sürüklenen insanların izini sürmeye çalışacağız.

1899 – 1903 yılları arasındaki dört yıllık dönemde
Türk sigaralarının yıllık satışı 200 milyondan adetten
750 milyon adete çıkmıştır. Kısa sürede Duke,
American Tobacco gibi devler de Türk sigarası
piyasasına girmişlerdir.
Türk sigaralarını kentlerde yaşayan insanların tercih
etmesi sebebiyle, bu sigaralar “big city cigarettes”
(büyükşehir sigaraları) diye anılmaya başladılar. Bu
sigaraların paketlerinin üzerine kafalardaki Türk
15
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1880 - 1920 ABD’de Satılan Türk İmajlı Sigara Markaları

- Lala: Devletlim Amerika Birleşik Devletleri derler
namına. (Abdülmecit şaşırır)
- Abdülmecit Efendi: Tek başlarına gemi
alamamışlar da, birleşmişlerde mi almışlar?

Hi Jolly’nin Hikayesi
1850’li yıllarda Birleşik Amerika batıdaki topraklara
yeni yeni açılmakta ve ele geçirmeye çalışmaktadır.
Amerikan yönetimi bir taraftan Kızılderililer ile
mücadele ederken, bir taraftan da California’da yaşanan “Altına Hücum”u düzene sokmaya çalışmaktadır.
Topraklarını genişletmek için savaş veren Amerikalılar, Teksası kontrol altına almak için Meksika ile
giriştiği savaşta, atların çöle dayanamaması sonucu bir
türlü üstünlük sağlayamaz. Bunun üzerine Amerikan
ordusu savaşta Arizona, California, Nevada, Utah,
Coloroda ve New Mexico gibi bölgelerde çöl şartlarına dayanıklı hayvan arayışına girer.

Kimdir bu Amerika? Ne isterler bizden?
Akdeniz’de yaşanan korsan saldırıları nedeni ile
Osmanlı ile resmi temas kurularak develerin satın
alınma yoluna gidilmiş olunması ihtimali yüksektir.
Osmanlıdan 31 deve satın alan mürettebat, 2 devenin
de Padişah tarafından kendilerine hediye edilmesi ile
görevlerinin ilk kısmını tamamlar. Ancak develer
temin edilmiş olsa da, develerin bakımını üstlenecek
çobanlar henüz işe alınmamıştır.

Savaş Bakanı Jefferson Davis, Ortadoğu ve Afrika
ülkelerinde kullanılan develerin bu işler içın en uygun
hayvan olduğunu düşünür. Davis, Kongre’yi deve
alımı konusunda ikna ederek 30 bin dolar bütçe
çıkarmayı başarır. Askeri amaçlı “Camel Military
Corps” ismiyle bir birlik kurulması kararlaştırılır.
Develerin temini için “US Supply” isimli gemi, 4
Haziran 1855 tarihinde Osmanlı kıyılarına doğru
hareket eder. David Dixon Porter komutasında ki
Amerikan gemisi İstanbul kıyılarına yanaşır. Rivayet
odur ki, US Supply” gemisini Tophane rıhtımında
gören Sultan Abdulmecit Efendi ile veziri arasında şu
konuşma başlamıştır:
- Abdülmecit Efendi: Lala bu gelen kim ola?

1850–Develer Yük Taşımacılığı Harper’s Weeklly Dergisi Haberi
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Amerikalılar İstanbul'dan sonra İzmir'e uğrayarak
aralarında develerin kullanımı ve bakımı için Hacı
Ali'nin de olduğu 5 deve çobanını da yanlarına alırlar.
Cezayir’den askeri deneyimi olan Deveci Hacı Ali bu
kafilenin lideriğini yapmıştır. Hacı Ali, Rum George
(Yorgo) Caralambo, Ellias Calles deve bakıcısı olarak
Amerikan ordusu tarafından Supply gemisinde işe
alınanlardan üç deve çobanıdır. Develer ile Teksas
Indianola limanına gelen bu ilk kafile, ABD'deki ilk
deve birliğinin de temelini oluşturur Çobanlardan İki
Müslüman Türk, Teksas'ın uçsuz bucaksız bozkırlarını
görünce vatan özlemleri ağır basar ve altı ay
çalıştıktan sonra yurtlarına geri dönerler.

1863 yılına gelindiğinde ordu içerisinde artık önemini
yitiren develer Kaliforniya’da halka arz edilir. Bazıları
hayvanat bahçelerine bir kısmı sirke, bir kısmı da
madenlere satılır. Bazı develer ise çölde kaderine terk
edilir. Böylelikle deve sınıfının ordudaki ömrü
tamamen bitmiş oluyordu.
Batı'daki "Altına Hücum" akımına kapılarak Yuma ve
Tucsan şehirleri arasında birçok girişimde bulunan
Hacı Ali, develerin bir kısmını elinde tutarak Yuma ve
Tucson arasında bir posta ve nakliye hattı kurar.
Develer ile yük ve posta taşır. Fakat işleri ne yazık ki
iyi gitmez. Nitekim, Hacı Ali elindeki son deveyi
1868 yılında Arizona çölündeki Gila Bend yakınlarında salıverir ve tekrar orduya katılır.

Deve bakıcılarından sadece George Caralambo (Rum
Yorgo) ile Hacı Ali, Birleşik Devletler’de kalır. Ellias
Calles ise bir süre sonra Meksika’ya gider.
1828 yılı civarında Rum ve Suriyeli anne-babadan
dünyaya gelen Philip Thedro, genç yaşta islamiyete
girmesi ve hacca gitmesinin ardından Hacı Ali ismini
almıştır Camel Military Corps birliğinde, askerleri
develere nasıl yükleme yapılacağı konusunda eğiten
ve develere bakıcılık yapan Hacı Ali’nin ismi bir süre
sonra zor teleffuzundan dolayı değişir. Hacı Ali
zamanla muzip kişiliğinin de etkisi ile “Hi Jolly”
(Neşeli Merhaba/ N’aber Neşeli) olur. Develer Texas’tan
batıya eşya, posta, yük taşımada ve keşif gezilerinde
kullanılır. “Beale Expedition” adı verilen Arizona’dan
Pasifik’e uzanan yolun keşfiyle ilgili projede develer
taşımacılık yapar. Hacı Ali de bu keşifte deve çobanı
olarak aylık 15 dolara görev alır.

Hi Jolly Anıt Mezarı. Quartzsite-Arizona

Hacı Ali Quartzsite' şehrine yerleşerek Philip Tedro
adını alır. Gertrudis Serna adında Meksikalı bir kızla
evlenip iki çocuk sahibi olur. Kahramanımız 1902
yılında 73 yaşında ölmeden önce bir kaç devenin hala
civar bölgelerde dolaştığına inanıyordu. Hi Jolly, çok
sevdiği develerini bulmak için bir süre sonra çöle
gider. Günlerce kendisinden haber alınmaz. Kasabalı
Hacı Ali’yı çölde arar. Uzun aramalardan sonra bir
deveye sarılmış halde bulurlar, ancak, Hacı Ali’de
deve de ölmüşlerdir. Hacı Ali, Quartzsite'de gömülür.
Hacı Ali'nin mezarı 1935 yılında Arizona Ulaşım
Birimi tarafından piramit şeklinde dizayn edilir ve
mezarın üstüne bakırdan bir deve figürü konulur. Bir
süre sonra ABD devletine ait son devenin külleri de
bu anıtın yakınına gömülür. Quartzsite şehrinin en çok
ziyaret edilen yeri olan Hacı Ali anıtında şunlar
yazılıdır:

1880- Hi Jolly ve Gertrudis Serna
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Arabistan devesidir. Osmanlı topraklarından okyanus
aşarak Amerika’ya gelen develer, ordudaki ihtiyaç
ortadan kalkınca sirkler dahil çeşitli yerlere satılmış
bir kısmı da doğaya salınmıştır. İçlerinden Old Joe bir
sigara markasının reklam-tanıtım kampanyasının
kahramanı olmuştur.

“Hi Jolly’nin son kampı. Arizona’da bir efsane olarak
1828′de Suriye’de doğdu. 10 Şubat 1856′da ABD’ye
gelmiştir. Deveci, denkçi ve kılavuz olarak 30 yıldan
fazla Birleşik Devletler Hükümeti’ne doğrulukla hizmet
etmiştir. 12 Aralık 1902′de Quartzsite’de ölmüştür.”
Hi Jolly efsaneleşir. Bazen bir filmde yada bir şarkıda
(Hi Jolly The Camel Driver, Randy Sparks) veya
hepimizin bildiği bir çizgi romanda (Red Kid çizgi
romanında Deveci Hadji Ali) karşımıza çıkar.
Dilden dile dolaşan Amerika’nın en ünlü devecisi
Hacı Ali için her yıl 6 Ocakta Arizona Quartzsite’da
Hi Jolly festivali ve geçit töreni yapılmaktadır.
Yorgo Karalambo ise, Los Angeles'ta kalır ve seyislik
yapar. Sonradan Greek George olarak bilinen Yorgo,
yolda gördüğü ve kim olduğunu bilmediği bir yaralıya
yardım eder. Yardım ettiği kişinin Meksikalı gerillalardan biri olduğu anlaşılır. Amerikan ordusu Yorgo’yu
yargılar ve düşmana yardım etmekten idam eder.
Mahkeme kayıtlarına geçen bir cümle çok ilginçtir:
Greek George ne İngilizce ne de İspanyolca bilmektedir.

1913 – Deve Üzerinde Sigara Dağıtan Fesli Adam.
Develer Geliyor Reklam Kampanyası

Yaklaşık yüzyıl öncesinin reklam kampanyasından bir
kare gördüğümüz resimde, fesli bir deve çobanı sigara
satışı/tanıtımı yapmaktadır. Bu kampanyadan yıllar sonra
yeniden reklam karekteri olarak kullanılacak olan Old
Joe, Joe Camel karekterine dönüştürülür. Ancak Jo
Camel, özellikle çocuklar ve gençler tarafından Walt
Disney kahramanları kadar tanınma noktasına gelince,
firma sigara satışlarında çocuk ve gençler için
pazarlama yapmak suçlaması ile karşılaşır. 1991
yılında oluşan kamuoyu baskısı ile şirket maskotunu
reklam yüzü olarak kullanmaktan vazgeçer.
KAYNAKÇA
Cemal Tunçdemir, http://amerikabulteni.com/2011/08/20/
new-york-sigara-ve-turklerin-ortak-hikayesi/
http://guardianlv.com/2014/02/hi-jolly-and-the-legend-ofthe-red-ghost/
http://www.academia.edu/4250078/The_Story_of_Hajj_Ali
_and_the_U.S._Camel_Calvary_Corps
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_rush
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Ali
http://turkellerinden.blogspot.com.tr/2012/11/amerikaturkler-ve-develer-ve-camel.html
http://www.turkishjournal.com/i.php/function.include
https://www.antiquehelper.com/item/321061
http://www.jimsburntofferings.com/adsturktrophy.html
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/PopSciM/7
4/Jefferson_Davis_Camel_Experiment*.html,
http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zzx
b0002

1924- Meksika Devlet Başkanı Plutarco Ellias Calles

Bir diğer rivayet ise, Osmanlıdan gelen deve
çobanlarından Rum Ellias Calles’in Meksika’ya
yerleşerek burada evlendiği, oğlunun ise 1924 yılında
iktidara gelen Meksika’nın reformcu lideri Plutarco
Elias Calles olduğudur. Reformcu liderin dünyada
bilinen lakabı ise El Turko’dur. El Turko Meksika’da
yaptığı laik yenilikçi devrimler nedeni ile Mustafa
Kemal’e benzetilmektedir.
Hikayeye başladığımız Türk tütününün ve oryantalist
pazarlama imajının Amerika yolculuğuna ve Amerikan
Blend harmanının çıkış noktasına tekrar dönelim.
Markanın tanıtım karakteri Deve Joe, yolculuğuna
Osmanlı topraklarından başlayan tek hörgüçlü
18
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IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketi
Federasyonu) her yıl yeni ilavelerle yönetmenliğini
zenginleştirmektedir. Genel olarak organik tarımın
amaç ve ilkelerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

ORGANİK TÜTÜN
TARIMINDA HASTALIK VE
ZARARLI YÖNETİMİ

a) Toprağın özelliklerine ve yerel kaynakların sunduğu imkanlara uygun şekilde üretim yapmak
b) Toprağın verimliliğini ve doğal yapısını korumak
c) Kirliliğe neden olan her türlü tarımsal uygulamadan kaçınmak, bölge ve tüm çevre için faydalı olan
üretim metotlarını desteklemek

Fatih Salih BULGUR
Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği
Yüksekokulu 4. Sınıf Öğrencisi Akhisar Manisa,
e-mail: tarimci45@hotmail.com

d) Optimum besin değerine sahip yiyecekleri üretmek

Doç. Dr. Meltem SESLİ

f) Uygun olmayan alanlarda gübre kullanılarak üretilmeye çalışılan ürünler yerine, o bölgeye uygun
ürünleri üretmek

e) Fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarının
kullanımını azaltmak

Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Akhisar-Manisa,
e-mail: meltem.sesli@bayar.edu.tr

g) Doğal şartlara uygun üretim yaparak tüm canlılar
için yaşanabilir bir ortam oluşturmak
h) Ekolojik denge kapsamında tüm mikroorganizmalar dahil tüm canlıların birlikte yaşamasını sağlayacak şekilde üretimi şekillendirmektir (Nardalı,
2011).

GİRİŞ
Organik tarım; sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların
ve hormonların kullanımına izin vermeyen, ürünün
üretiminden tüketimine kadar her aşamasının kontrollü ve sertifikalı olduğu tarımsal bir üretim sistematiğidir. Ekolojik veya biyolojik tarım olarak da
tanımlanmaktadır (Öztemiz, 2008).

Pestisitler insanlarda; akut ve kronik zehirlenmelere,
kansere, alerjik reaksiyonlara, sinir sisteminin tahribatına, öğrenme güçlüğü ve hafıza kaybına, insan organizması için hayati fonksiyonları olan enzim dengelerinin bozulmasına, hücre içi DNA moleküllerinde
bozulmalara ve mutasyona neden olabilmektedir. Tüm
bu zararlı sonuçlar nedeniyle dünyada organik tarıma
doğru bir yönelim başlamıştır (http://hobibahcemiz.
net/, 2014). Son yıllarda diğer tarımsal ürünlerde
olduğu gibi tütün yetiştiriciliğinde de organik tarım,
kullanılan pestisitlerin azlığı, minimal toprak işleme
ve çevre dostu üretim modeliyle hayli ilgi çekmektedir (http://organic.lovetoknow.com/Organic_Tobacco,
2014).

Doğal tarım ise (natürel tarım), organik tarımdan
tamamen farklıdır. Dışarıdan hiçbir kimyasal gübre,
ilaç veya hormon kullanmadan kendi halinde yetişen
bir bitkinin ürününe doğal ürün veya natürel ürün, bu
işleme de doğal ve natürel tarım denmektedir. Ancak
böyle bir ürün organik değildir. Çünkü organik
tarımın belirli kuralları vardır ve bunlara uyulması
zorunludur. Her ne kadar, dışarıdan herhangi bir kimyasal madde uygulanmasada, tarlada daha önceden
birikmiş olan kimyasal madde kalıntıları, elde edilecek ürünü organik olmaktan, yapılan işlemleri de
organik tarım olmaktan çıkarır. Bu iki tanım birbirlerinden kesin olarak ayrılmalı ve dikkat edilmelidir
(Babaoğlu, 2014).

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
ORGANİK TÜTÜN ÜRETİMİ
Günümüzde A.B.D, Brezilya, Meksika, Çin ve
Türkiye’de organik tütün yetiştiriciliği, üzerinde
durulan bir tarım şekli haline gelmiştir.

Başlangıçta tarım topraklarının korunması için
başlatılan organik yetiştiricilik, sonradan tüketicilerin
sağlıklı beslenmelerine ve devamında da organik ürün
yetiştiricilerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına
yönelmiştir. Bu konudaki en büyük otorite olan

Tütünde hem üretim miktarı hem de tüketim miktarında ilk sıralarda yer alan Çin’de organik tütün yetiştiriciliği konusunda çok kapsamlı çalışmalar yapılmak19
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temin edilmesi şeklinde şirketlerin kendilerine ayni
yardımda bulunulduklarını bildirmişlerdir.

tadır. Örneğin Yunnan Eyaletinde coğrafi yapı olarak
organik tütün üretimine elverişli Yuxi Beldesi sınırları
içersinde tütün yetiştiricilerine Devlet Tütün Tekel
İdaresi ve Çin Tarım Üniversitesi desteği ile eğitim
yayım hizmetleri verilip organik tarım hakkında
bilgilendirme toplantıları yapılmış ve bölgedeki tütün
üreticileri örgütlenerek kooperatifleşme yoluna
gidilmiştir. Böylece çok yüksek düzeyde teknik bilgi
isteyen konularda çalışmak üzere kooperatifin sağladığı teknik hizmetlerden yararlanan tütün üreticileri
organik tarım esaslarına dayalı tütün üretimini gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu kooperatif, ortaklarına
sulama, tütün tarım makineleri ve araçları temini,
tarlaların hazırlanması, fide atölyelerinde ihtiyaç
duyulan tütün fidelerinin yetiştirilmesi, tütün kurutma
tesisleri, teknik bilgi aktarımı, afet önleme ve azaltma
konularında hizmet vermektedir (http://www.hongta.
com, 2014).

Grafik 1. Ülkemizde yıllara göre artan organik
üretim miktarı. Kaynak: (TÜİK, 2014)

bitkisel

ORGANİK TARIMDA MÜCADELE
YÖNTEMLERİ
Organik tarımda, hastalıklarla mücadelenin, hatta bitki
korumanın temeli hastalık etmenlerinin gelişebileceği
ortamın koşullarını engellemektir. Organik tarımın
diğer en önemli konusu zararlılarla mücadeledir. Bitki
zararlıları gerek organik tarımda, gerekse geleneksel
tarımda verimi dolayısıyla üretim miktarını en fazla
düşüren en önemli etkendir. Bitki zararlıları verimi
düşürmekle kalmaz, çok büyük ölçüde kaliteyi de
etkiler (Er ve Başalma, 2008).

Resim 1. Kooperatif ortaklarına ait tütün tarlalarında endüktif
böcek önleme çalışmaları. Kaynak: http://www.hongta.
com, 2014

Organik tarımda
mevcuttur;

iki

türlü

mücadele

yöntemi

1) Pasif bitki koruma yöntemleri
2) Aktif bitki koruma yöntemleri

Ülkemizde sözleşmeli yetiştiricilik sistemiyle başlayan organik ürün üretimi, talep yaratma çabalarının
yoğunluk kazanması sonucu bağımsız projelerle gerçekleştirilen üretim şekliyle de desteklenmeye başlanmıştır (Nardalı, 2011). Tütünde de yine organik tarıma
elverişli bölgelerde sözleşmeli üretime dayalı üretim
yapılmaktadır. Genel olarak, organik bitkisel üretimde
2009 yılından itibaren Tablo 1’de görüldüğü gibi
belirli bir artış söz konusudur. Ancak tütün için hem
üretici sayısı hem de arazi bazında organik üretim
oldukça düşük düzeydedir. Ege bölgesinde tütün alım
şirketlerince sözleşme yapılan çiftçilerin bazılarıyla
yapılan görüşmelerde; üreticiler organik tütün üretimi
sözleşmesi imzaladıklarını ancak henüz geçiş sürecinde olduklarını, şirketlerce % 20 oranında fiyat
farklılaştırması yapılarak veya % 10 fiyat farklılaştırıp
ilave olarak organik tarımda kullanılacak girdilerin

1. Pasif Bitki
Önlemler)

Koruma

Yöntemleri (Kültürel

1.1. Toprak Sağlığının Korunması: Tarımsal üretimin
temelini toprak oluşturmaktadır. Bu nedenle organik
tarımda toprak sağlığının korunması oldukça önemlidir. Organik tarımda toprak yapısını korumak için;
organik tarım yapılacak alanlarda yeşil gübreleme ve
organik gübreleme yapılmalıdır. Böylece toprağın
humus oranı artırılır, toprak özellikleri bozulmaz,
yetiştirilen bitkiler daha iyi gelişir ve hastalık
etmenlerine karşı daha dayanıklı olur.
1.2. Sağlıklı Üretim Materyali Seçimi: Organik
tarımda kullanılacak üretim materyalleri temiz olmalı
20
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 Nem, PH gibi yabancı otların gelişimleri için
uygun olan bazı toprak şartlarının imkânlar ölçüsünde yabancı otların aleyhine olacak şekilde
değiştirilmesi

ve bitkilerde hastalıklara neden olan zararlı patojenler
içermemelidir. Organik tarımda sağlıklı üretim materyalinin seçimi daha verimli ve kaliteli ürün almak
açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çimlenme
gücü ve hızı yüksek, genetik açıdan saf, hastalık ve
zararlılardan arındırılmış ve genetik yapısı ile oynanmamış tohumlar kullanılmalıdır. Organik tarımda,
hastalık etmeninin bulaşma seviyesini düşürmek için
sıcaklıkla muamele edilmiş, belirli bir bulaşma
eşiğinin altında olduğunu belirlemek için test edilmiş
ve sertifikalı üretim materyalleri kullanılmalıdır.

 Ekim zamanının ayarlanması (yabancı otlarla kültür bitkilerinin gelişme dönemlerini etkileyeceğinden yabancı ot zararını en alt seviyeye düşürecek
yöntemlerdendir)
 Yabancı otlara karşı yapılacak farklı sürüm
şekilleri (derin sürüm, yüzlek sürüm)
 Yabancı otlarla rekabet gücü yüksek kültür bitkilerinin tercih edilmesi

1.3. Ekim Dikim Sıklığı: Her bitkinin sağlıklı bir
şekilde büyüyüp gelişebilmesi için belirli bir yaşama
alanına ihtiyacı vardır. Bu sebeple birim alanda
gelişebilecek ortalama bitki sayısına uygun şekilde
yetiştiricilik yapılmalıdır. Böylece bitkilerin daha
sağlıklı büyümeleri sağlanır ve meydana gelebilecek
hastalıkların yayılma hızı en alt seviyeye düşürülmüş
olur. Üretimde seyrek yetiştiricilik, bitkinin iyi gelişmesini, iyi havalanmasını sağlar ve nem birikmesini
engeller. Yüksek nem bazı bitki zararlılarının popülasyonunun ve zarar oranının artmasına neden olur.
Yaprak biti, koşnil, kabuklu bit ve beyaz sinek gibi
nemi seven zararlıların bulunduğu bölgelerde ekim ve
dikim daha seyrek yapılmalıdır.

 Organik tarım uygulamalarında farklı bitkileri tercih eden yabancı otlara karşı ekim nöbeti uygulanmasıdır.
1.7. Dengeli Gübreleme: Organik tarımda hastalıklardan korunmak için besin elementleri bakımından
bitkinin iyi durumda olması gereklidir. Bu amaçla
çiftlik gübreleri, yeşil gübreler ve diğer gübreler
kullanılmalıdır. Kullanılacak gübrelerin bitkiye
dengeli bir şekilde verilmesi gereklidir. Çiftlik gübresi
kullanılacaksa gübrenin iyice yanmış olmasına dikkat
edilmelidir. İyi yanmamış gübre içerisinde bulunan
yabancı ot tohumları tarlada sorun meydana
getirmektedir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).

1.4. Ekim, Dikim ve Hasat Tarihlerinin Ayarlanması: Bu uygulamanın amacı, bitki zararlıları ile
hastalık etmenlerinin aktif dönemleri ile bitkinin
duyarlı olduğu dönemin aynı zamana denk gelmesinin
önüne geçerek zarar oranını en alt seviyeye düşürmektir.

Organik tarımda toprak verimliliğini arttırabilmek için
doğal olan her yoldan faydalanılır. Azot, fosfor,
potasyum, kalsiyum, kükürt, magnezyum, toprağa
doğal yolla kazandırılabilen elementlerdendir (Er ve
Başalma, 2008).
2. ORGANİK TARIMDA AKTİF BİTKİ
KORUMA YÖNTEMLERİ

1.5. Tuzak Bitkilerin Yetiştirilmesi: Tuzak bitki
yetiştiriciliği, asıl yetiştirilecek ürün arasına zararlı
böceklerin tercih ettiği bitkilerin ekilmesi ve bu
bitkilerle beslenen zararlıların toplanıp imha edilmesi
ilkesine dayanmaktadır.

2.1. Doğal Pestisitlerin Kullanılması: Pasif bitki
koruma yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda
başvurulacak mücadele yöntemlerinden birisidir.
Organik tarım için Bakanlıkça onaylanmış ve etkisi
doğrulanmış inorganik materyal sayısı az olmakla
birlikte yüzyıllardır bakır ve kükürt bazlı fungisitler
kullanılmaktadır. Fakat kullanılabilecek doz Bakanlıkça
sınırlandırılmıştır (Pezikoğlu ve arkadaşları, 2009).
Ayrıca yapılan araştırmalarda bitkilerde mevcut bazı
kimyasal maddelerin hastalık, zararlı ve yabancı otlar
üzerinde öldürücü veya gelişmeyi engelleyici etkilerinin olduğu görülmüştür. Bitkilerde doğal olarak
bulunan ve mücadelede kullanılan bu kimyasallara
doğal pestisitler adı verilmektedir (T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı, 2011).

1.6. Yabancı Otlarla Pasif Mücadele: Organik
tarımda yabancı otlarla pasif mücadelede kullanılan
başlıca yöntemler:

 Temiz tohumluk kullanımı
 Tarımsal işlemlerde kullanılan tarım aletlerinin iş
bitiminde temizlenmesi
 Kullanılacak çiftlik gübresinin iyi yanmış olması
 Sulamada kullanılacak yöntem yabancı ot
tohumlarının gelişimini etkileyen bir faktör
olduğundan yetiştiricilik amacına en uygun sulama
yöntemi tercih edilmesi
21
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2.1.1. Bitkisel Pesitistlerin Kullanılması: Bitkisel
pestisitler, farklı yöntemlerle bitkilerden elde edilmiş
ve genellikle böceklerle mücadelede kullanılan doğal
bileşiklerdir. Bu bileşikler işlenmemiş bitkisel materyaller, bitki ekstraktları ve bitkilerden izole edilen saf
bileşikler gibi farklı formlarda olabilir. Organik
tarımda bitkisel pestisit elde etmede kullanılan bazı
bitkiler ve kullanım alanları şunlardır:

2.1.2. Diğer Doğal Pestisitlerin Kullanılması: Potasyum sabunu (arap sabunu): Bu madde organik
tarımda meyve ve sebzelerde zararlı olan yaprak
bitlerine karşı kullanılmaktadır. Etki süresi çok kısa
bir maddedir. Potasyum sabunun kullanımında başarı,
zararlının yoğunluğuna göre değişmektedir.

Azadirachtin: Bitkisel pestisit olarak üzerinde en çok
çalışmalar yapılan bitki türü Azadirachta indica
(Neem ağacı)’dır. Bu bitkiden elde edilen maddelerin
böceklerde uzaklaştırıcı, beslenmeyi engelleyici, doğurganlığı azaltıcı, kısırlaştırıcı, öldürücü ve yumurta
bırakmayı önleyici etkileri bulunmaktadır. Organik
tarımda kullanılacak bitkisel pestisitler, bu bitkinin
yaprak veya kabuklarının kurutulup toz hâline getirilmesiyle kullanılır. Ayrıca tohum veya tohum kabuğundan elde edilen yağdan çeşitli şekillerde farklı
bileşikler elde edilmek suretiyle de zararlılarla mücadele yapılmaktadır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
2011).

Resim 3. Potasyum sabunu Kaynak: http://turkish.alibaba.com, 2014

Parafin yağları: Parafin yağları organik tarımda zararlı
böceklere ve akar olarak adlandırılan örümcek türlerine karşı kullanılmaktadır. Parafin yağları bu zararlıların kış dönemi yumurtalarına karşı kullanılmaktadır.

Resim 2. Azadirachta indica (Neem Ağacı) Kaynak:http://www.
agrobioecocan.es, 2014

Rotenone: Tropik bir baklagil türü olan D. elliptica’
nın kökleri insektisit etkili rotenon içerir. Temas
zehirli olan bu madde nispeten yüksek bir balık
toksisitesine sahiptir. Uzmanlarca uygulanmasına izin
verilmiştir.
Resim 4. Katı parafin.
Kaynak: http://www.metakimya.com, 2014

Quassia: Quassia amara’dan (Acı Ağaç) ekstrakte
edilmiş bir maddedir. Genelde meyvecilik alanında
kullanılır. Bugün önemi azalmıştır.

Kaya unu: Bu madde, çok yaygın olmamakla beraber, organik tarımda toz hâlinde kullanılmaktadır.
Zararlıların solunum sistemini kapatarak ölümlerine
neden olmaktadır.

Nicotiana tabacum ekstraktları: Tütünün sulu
ekstraktlarının insektisit olarak kullanılmasıdır (Er ve
Başalma, 2008).
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Bacillus thuringiensis preparatları: Organik tarımda
Bacillus thuringiensis bakteri preparatları, genellikle
meyvecilik ve bağcılık yapılan alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle bağlarda zararlı olan kelebek larvalarına karşı seçici (selektif) etki göstermektedir.

fizyoloji ve davranışları üzerinde etkili olan doğal
veya yapay bazı maddeleri kullanarak zararlının
normal özelliklerini bozarak zarar seviyesini en alt
düzeye indirmektir. Başlıca kullanılan biyoteknik
yöntemler;

Bazı virüs preparatları: Bu virüs preparatları böceklerin sistemlerinde granül yapılar meydana getirerek
ölümlerine neden olmaktadır.

2.2.1. Cezbediciler: Çok geniş bir kullanım alanına
sahiptir. Böcek davranışlarına göre pek çok cezbedici
grup bulunmaktadır. Böceklerin besin arama, yumurta
bırakma yerlerinin tespiti ve üreme amacıyla cinsel
eşlerini bulma davranışları bazı doğal kimyasal
maddeler tarafından uyarılıp kontrol edilmektedir.
Başlıca cezbedici gruplar feromonlar, besin cezbedicileri ve yumurta bırakma cezbedicileridir (T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı, 2011).

Mineral yağlar: Mineral yağların organik tarımda
kullanımı sınırlandırılmış olup böcek öldürücü olarak
kullanılmaktadır.
Metaldehit: Bu madde organik tarımda sümüklü
böceklere karşı kurulan tuzaklarda kaçırıcı (repellent)
olarak kullanılmaktadır.

Feromonlar: Bir birey tarafından vücudun dış kısmına salgılanan ve aynı türün diğer bireyleri tarafından algılandığında özel bir reaksiyona neden olan
maddelerdir. Feromonlar, böceklerin beslenme, çiftleşme, savunma, gizlenme, kaçma vb. davranış-larını
belirlemede etkilidir. Feromonlar biyolojik etkinliklerine göre şöyle gruplandırılmaktadır:

Diamonyum fosfat: Böcek tuzaklarında cezbedici
olarak kullanılmaktadır.
Kireç-kükürt bulamacı: Organik tarımda böcek ve
akar öldürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kükürt
ve kireç içeriğinden dolayı fungisit etkisi bulunmaktadır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).








İz işaretleme feromonları
Koklama yoluyla etkili eşey feromonları
Afrodizyaklar
Bir yere toplanma feromonları
Alarm feromonları
Sosyal böceklerde kraliçe yetiştirilmesi ile ilgili
feromonlar
 Besin cezbediciler ya da koku uyarıcıları

Bitkisel Yağlar: Bitki ekstraktlarının daha çok bitkileri kuvvetlendirerek koruyucu etki gösterdikleri
düşünülmektedir. Bitkilerin kuvvetli şekilde gelişmesiyle fungus miselyumlarının penetrasyonu önlene
bilmektedir.
Inula viscosa’(Yapışkan Anduz Otu) dan elde edilen
bitki özsuyunun tütün yaprak yüzeyine uygulanması
halinde küllemeye karşı oldukça etkili olduğu bildirilmiştir (Pezikoğlu, ve arkadaşları, 2009).

Bunlar içinde en çok kullanılanı eşey feromonlarıdır.

Resim 5. Inula viscosa Kaynak: http://commons.wikimedia.org, 2014

2.2. Biyoteknik Yöntemler Kullanarak Zararlılarla Mücadele: Organik tarımda kullanılan biyoteknik
yöntemlerin amacı, zararlı böcek türlerinin biyoloji,

Resim 6. Eşeysel tuzak Kaynak: http://bahcesel.net/kutuphane/
meyvecilik, 2014
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bulunan dimboa isimli bir madde mısırın çimlenmesinden 40-50 cm boya ulaşıncaya kadar, mısır kurdunun mısıra bıraktığı yumurtalardan çıkan larvaların
beslenmesine engel olarak ölümüne sebep olmaktadır.

Besin Cezbedicileri: Bu maddeler de feromonlar gibi
rüzgarın etkisiyle etrafa dağılıp zararlıların davranışlarını yönlendirmektedir. Besin cezbedicilerden pekmez, melas, şeker hidrolize protein v.b. maddelerden
zararlılarla mücadeleye başlama zamanının belirlenmesinde ve mücadelesinde yararlanılmaktadır.
Yumurta Bırakma Cezbedicileri: Bu kimyasal maddeler, dişi bireylerin yumurta bırakabilecekleri uygun
yer seçiminde etkili olmaktadır. Bu maddelerin yanlış
yumurtlama yeri seçimi şeklinde böcekleri şaşırtıcı
olarak uygulanma potansiyeli mevcut olup tarımsal
savaşta yararlanma olanağını ortaya koymaktadır.
Biyoteknik mücadelede feromon ve cezbedicilerden
çok değişik tiplerdeki tuzaklar kullanılarak yararlanılır.
Böcekler bazı renklerle cezbedilirler. Bu renklerden
hazırlanan değişik renkteki tuzaklara yapışkan madde
sürülerek gelen böceklerin yapışıp kalması sağlanır.
Örneğin Thripsler’e karşı sarı yapışkan tuzaklar
etkilidir. Bunların dışında böceklerin ışığa yönelimlerinden yararlanılarak hazırlanmış ışık tuzakları da
mevcuttur. Işığa cezbedilen böcekler bir yüzeye
çarpıp tuzağın toplayıcı kısmına düşerek yakalanmaktadırlar (Pezikoğlu ve ark, 2009).

Resim 7. Uuzaklaştırıcı Kaynak: http://www.colostate.edu, 2014

2.2.2. Böcek Gelişme Düzenleyicileri: Böcekler
gelişimleri için kendi vücutlarından salgıladıkları bazı
maddelere ihtiyaç duyarlar. Böcek gelişme düzenleyicileri mücadelede, böceklerin gelişiminde gereken
maddelerin kullanılarak böceklerin doğal hormon
dengelerinin bozulması ve bu sayede büyüme ve
gelişmelerinin engellenmesini veya durdurulmasını
amaçlamaktadır. Günümüzde böcek gelişim düzenleyicisi olarak juvenil hormonu ve benzoylurea isimli
maddeler kullanılmaktadır.

2.2.4. Kısırlaştırılmış Böcek Tekniği: Dişi böceklerin
yumurtalarını bırakacakları uygun yer seçiminde
caydırıcılık ilkesine dayanan ve işaret feromonları gibi
etkili olan maddelerin kullanılarak böcek popülasyonunu azaltmayı hedefleyen bir yöntemdir.
2.3 Biyolojik Savaş: Dünyada bulunan canlılar arasında bir denge mevcuttur. Canlı gruplar birbirini
sistemli bir şekilde dengelemektedir. Bu olaya doğal
biyolojik mücadele adı da verilebilir. Doğal biyolojik
mücadele, çevre faktörleri (cansız faktörler) ve doğal
düşmanlar (canlı faktörler) gibi iki farklı unsur tarafından etkilenir. Tarımda zararlı bir canlı türünün
başka bir canlı ile kontrol altında tutulmasına biyolojik mücadele denir. Burada kullanılan canlılar etki
şekillerine göre, predatör (avcı), parazit, parazitoit
veya patojen gibi isimler alırlar.

2.2.3. Uzaklaştırıcılar: Böceklerle biyoteknik mücadelede kullanılan uzaklaştırıcılara, repellent maddeler
adı da verilmektedir. Uzaklaştırıcıların kullanım
amacı; zararlıların, başta bitkiler olmak üzere insan ve
hayvanlara zarar vermesini önlemektir. Bitkilerdeki
tüyler, dikenler, epidermis tabakasının kalınlığı, bitki
dokularının yapısı, bitkilerde meydana gelen toz veya
yapışkan maddeler fiziksel uzaklaştırıcılar olarak
bilinmektedir. Piretrum, derris, nikotin ve sitronella
yağları eskiden beri bilinen ve kullanılan bitkisel
kökenli kimyasal uzaklaştırıcılardır (T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı, 2011).

2.3.1 Biyolojik Savaş Etmenleri: Bitkilerde zarar
meydana getiren canlılarla biyolojik savaşta kullanılan
etmenler üç ana başlık altında incelenebilir. Bu
etmenler;
Predatörler (Avcılar): Bu böcekler hayatlarını devam
ettirmek ve üremek için diğer böceklerle beslenmek
zorundadır. Biyolojik mücadelede zararlı böceklerle
beslenen ve tarım ürünlerinde zarara yol açmayan,

Beslenmeyi Durdurucular: Zararlılarda beslenmeyi
durdurucu etkisi olan maddeler bitkilerde doğal olarak
bulunmaktadır. Örneğin, Mısır bitkisinde doğal olarak
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kelebek larvalarıdır. Parazitoitler böceklerin yumurta,
larva gibi farklı gelişme dönemlerinde kullanılabilir.

doğada doğal olarak bulunan veya üretilerek doğaya
salınan böceklerdir. Biyolojik mücadelede önemli bir
yer tutan avcı böcekler içerisinde en yaygın bilinen ve
doğada doğal olarak bulunan grup uğur böcekleridir.
Yaprak bitleri, kabuklu bitler, beyaz sinekler ve
kırmızı örümcekler gibi canlılar ile beslenerek zararlı
popülasyonun azalmasını sağlarlar.

Resim 10. Yumurta parazitoiti. (Trichogramma spp) Kaynak:
http://www.pmc04.doae.go.th/Myweb-2014

Patajonler: Biyolojik mücadelede kullanılan patojenler bakteriler, funguslar ve virüslerdir. Biyolojik mücadelede en çok kullanılan patojen grubunu bakteriler
oluşturmaktadır. Bakterilerin içerisinde Bacillus
thuringiensis adıyla bilinen bakteri mücadelede en
fazla kullanılandır. Bu bakteriden yapılmış preparatlar
kelebekler, kınkanatlılar ve sinekler gibi geniş bir
grup oluşturan zararlılara karşı başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır.

Resim 8. Coccinella septempunctata (Uğur böceği)
Kaynak:http://www.commanster.eu/, 2014

Parazitler ve parazitoitler: Parazitler konukçu oldukları canlıları öldürmeyen ve bütün yaşam dönemlerini konukçuları içerisinde tamamlayan ve onları
zayıflatan canlılardır. Parazitlerden dolayı zayıflayan
bu böceklerin üreme faaliyetlerinde bir azalma meydana gelir.

Resim 9. Parazitot böcek Kaynak: http://www.imagenesrf.com,
2014

Parazitoitler ise yumurtadan ergin oluncaya kadar ki
dönemlerini konukçuları içinde geçiren ve sonrasında
konukçularının ölümüne neden olan canlılardır.
Parazitoitlerin etkili olduğu en yaygın zararlı grupları
yaprak bitleri, beyaz sinekler, kabuklu bitler ve çeşitli

Resim 11. Beauveria bassiana (mantar) etkisi.
http://www.listolade.it/funghi.htm, 2014

Kaynak:

Bakanlıkça organik tarım uygulamalarında kullanımına
izin verilen bitki koruma maddeleri;
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Tablo 1. Bitki ve hayvansal orijinli maddeler
İsim

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları

Azadirachta indica (neem ağacı)’dan ekstrakte edilmiş azadirachtin

İnsektisit

Balmumu

Budama ajanı

Jelâtin

İnsektisit

Hidrolize proteinler

Cezbedici (attractant)

Lesitin

Fungisit

Bitki yağları

İnsektisit, akarisit, fungusit ve çimlenme engelleyici

Chrysanthemum cinerariaefolium’dan ekstrakte edilmiş piretrinler

İnsektisit

Quassia amara’dan ekstrakte edilmiş quassia

İnsektisit, uzaklaştırıcı (repellent)

Derris spp. ve Lonchocarpus spp. ve Terphrosia spp.’den ekstrakte
edilmiş Rotenone

İnsektisit

Tablo 2. Biyolojik zararlı ve hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar
İsim
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve fungus)

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

Tablo 3. Mikroorganizmalarla üretilen maddeler
İsim
Spinosad

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
İnsektisit (Genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.)
Tablo 4. Tuzaklarda ve /veya yayıcılarda kullanılan maddeler

İsim
Diamonyum fosfat
Feromonlar
Pyrethroidler (sadece deltamethrin veya lambdacyhalothrin)

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Cezbediciler (attractant)
Tuzaklarda kullanılır.
Cezbediciler (attractant)
Cinsel davranış bozucu, tuzaklarda ve yakalayıcılarda kullanılır.
İnsektisit (Özel cezbedicilerle birlikte tuzaklarda kullanılır.)

Tablo 5. Organik tarımda yetiştirilen bitkiler arasında yüzeye dağıtılacak preparatlar
İsim
Demir fosfat (Demir (III) ortofosfat)

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Mollussisit (yumuşakçalara karşı)

Tablo 6. Organik tarımda geleneksel kullanımdan gelen diğer maddeler
İsim
Bakır hidroksit, bakır oksiklorür, (tribazik)
bakır sülfat, bakır oksit, bakır oktanoate
formlarındaki bakır
Etilen
Yağ asidi potasyum tuzu (yumuşak sabun)
Potasyum alüminyum (alüminyum sülfat)
(Kalinite)
Kireç sülfür (kalsiyum polisülfit)
Parafin yağları
Mineral yağlar
Potasyum permanganat
Kuartz kumu
Kükürt

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Fungusit
6 kg/ha/yıl bakıra kadar
Çok yıllık bitkiler için 6 kg/ha/yıl bakır miktarı üzerine çıkabilir. Ancak söz konusu yıl
ve onu izleyen 4 yıllık süreden oluşan 5 yıllık bir dönem müddetince gerçekte
kullanılan ortalama miktarın 6 kg/ha/yıl bakırı aşmaması şartı ile geçerlidir.
Patates ve soğanda sürgün vermenin engellenmesinde kullanılabilir
İnsektisit
Muzların olgunlaşmasının önlenmesinde kullanılır.
Fungusit, insektisit, akarisit
İnsektisit, akarisit
İnsektisit, fungusit
Meyve ağaçları, asmalar, zeytin ağaçları ve tropikal ürünlerde kullanılır.
Fungusit, bakterisit
Meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve asmalarda kullanılabilir.
Uzaklaştırıcı.
Fungusit, akarisit, uzaklaştırıcı
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Tablo 7. Diğer maddeler
İsim
Kalsiyum hidroksit
Potasyum bikarbonat

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları
Fungusit
Fidanlıklarda dahil olmak üzere meyve ağaçlarında Nectria galligena’yı kontrol altında tutmak için
kullanılır.
Fungusit

Kaynak: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, T. C. Resmi Gazete, 28676, 18.Ağustos.2010

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kaynaklar
1.

Sigaranın insan sağlığına zararlı etkileri bilinirken,
“organik tütün yetiştiriciliği” önemsiz bir kavram gibi
görünse de organik tarım uygulamaları ile doğal
dengenin korunması hatta yeniden kurulması, kullanılan kimyevi ilaç ve gübre gibi sentetik girdilerin
rezidüel etkilerinin azaltılması, yetiştiricilik yapılan
bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması, tarımın
sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi etkileri göz
önüne alındığında anlamlı olmaktadır. En önemli
maliyet unsurlarından olan kimyevi gübre ve ilaç
kullanılmadığı için bu tür harcamalardan kaynaklanan
maliyet de düşmektedir. Bunun yanında sözleşmeli
olarak organik tütün yetiştiriciliği yapan üreticiler,
fiyat farklılaştırılması sebebiyle ek bir kazanç da elde
edebileceklerdir.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ülkemizde kaliteli tütün yetiştiriciliği yapılan araziler,
organik tütün üretimi açısından oldukça elverişli
şartlara sahiptir. Yapılan çalışmalar sonucunda hastalıklara dayanıklı tütün çeşitlerinin ıslah edilmesi, tütün
tarımında uygulanan kültürel işlemlerin ekolojik
dengeyi bozucu etkilerinin az olması, organik tütün
yetiştiriciliği açısından uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal ürünlerde uygulanan
organik yetiştiricilik desteklemelerinin kapsamının
genişletilerek tütünün de dahil edilmesi halinde, tütün
yetiştiriciliğinde hem arazi hem de üretim bazında
önemli artışlar söz konusu olabilecektir.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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TÜTÜN İÇMEK HARAM MIDIR?
Bir Osmanlı Risalesi
Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî
Osmanlılar Batılıları afyon, kahve ve lalelerin verdiği zevkle tanıştırdılar. Buna karşılık
Avrupalılar 17. yüzyıl başında Osmanlılara
tütün ihraç etti. Osmanlı İmparatorluğu
sakinleri kısa bir süre içinde kelimenin tam
anlamıyla “dumanaltı” olunca ulema bu yeni
icat nesnenin tehlikelerini fark ederek tütün
içmeye karşı çıktıysa da, bir işe yaramadı.
Tütün içenlerin sayısı hızla arttı, kahvehaneler açıldı. Tütün içmeye karşı çıkanlardan
biri de 1631 ya da 1634’te doğmuş olan
Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî’ydi.

KÖYLÜLÜKTEN SONRA TARIM
Osmanlı’dan Günümüze
Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme
Derlemesini Abdullah AYSU ile M. Serdar
KAYAOĞLU’nun yaptığı kitabın tanıtım
bülteninde, “…Türkiye'de üretim, nüfus,
şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim
süreçlerinin “toplum” ve ekonomide yarattığı dönüşümlerin tarım alanındaki yansımaları, Türkiye'de bir dönemin bittiğine
işaret ediyor. Sona eren dönem, Türkiye
tarımının özellikle II. Dünya Savaşı ile
2000’li yıllar arasında kalan uzun süreçteki
nüfus, şehirleşme, ticaret ilişkilerinin yerleşmesi ve şehir-köy “toplumsal” metabolizmasının çatlama aşamasını göstermektedir.
“Köylülükten Sonra Tarım” ilk olarak yok
edilen köylülüğün yansıması olan süpermarketler ve GDO’lu gıdaları, ardından da
Osmanlı'dan “modern” dönem Türkiye'sine
bağlanan süreçte onarılamaz tarzlarda çatlayan köy-şehir metabolizmasını inceliyor…” deniliyor.

NATIONAL GEOGRAPHIC
FOTOĞRAF YARIŞMASI

Dokuzuncu National Geographic Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının 11.000 fotoğrafın değerlendirildiği Türkiye ayağında
“insan” kategorisinde ikincilik alan
fotoğraf Selçuk ÖZGÜLERYÜZ’e ait. Sera
usulü tütün kurutmanın şiirsel fotoğrafı az
çekilir cinsten.
Sayın ÖZGÜLERYÜZ’ü tebrik ediyorum.
http://nationalgeographic.com.tr/makale/ke
sfet/ng-fotograf-yarismasi-insankategorisi/2319
TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
İMALATININ % 87,9’u YABANCILARIN
TÜİK Haber Bülteni, 02.10.2014

TÜTÜN YORGUNU
Talip APAYDIN
(1926-27.09.2014)
İlk romanı 'Sarı Traktör' ile tarımda makineleşmeyi işleyen, “Yarbükü” nde köylüler
arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili
çekişmeleri anlatan köy enstitüleri mezunu
yazar; köy edebiyatının temsilcileri arasındadır.
1976 Madaralı Roman Ödülü’ne layık görülen “Tütün Yorgunu” romanının kahramanı “Ağ Osman” isimli tütüncüdür. “Ağ
Osman”, sanki ardından kovalayan var gibi
yürüyen, eline çabuk, her haliyle ivecen bir
adamdır. Aynı ivecenlikle tütün eker, tütün
toplar, tütün dizer. Tütünün zifiri eline,
kokusu ciğerine işlemiştir. Aklı, fikri tütündedir. Bir an evvel toplanmalı, dizilmeli,
kurutulmalı, balyalanmalıdır. Onca emek
harcadığı tütünü hak ettiği fiyatı alamayacağından endişelidir. Bu da yetmezmiş gibi
öz kardeşi dâhil köylülerinin hepsi sadece
kendi çıkarını düşünüp alttan alttan düşmanlık etmektedir O’na. Hangi biriyle başa
çıksın “Ağ Osman”? Sonunda olanlar olur.
Ağ Osman kendi kendine konuşmaya, herkese sövüp saymaya, elleri tütün dizer gibi
gidip gelmeye başlar. Köyün imamı başında dualar okusa da, Keçeci Dede yatırına
götürülüp, içindeki cinler çıkarılmaya çalışılsa da nafile, iyileşemez bir türlü. Şehre
(Samsun’a) doktora da götürülür…
Daha fazla anlatmayayım… Okumayanlara
tavsiye olunur…
2014 yılında 88 yaşında yitirdiğimiz Talip
APAYDIN’ı son röportajdan alıntıladığım
sözleriyle birlikte saygıyla anıyorum:
“… Ben dürüst insandan, namuslu aydından, düşün adamından, sanatçıdan hoşlanıyorum. Sanatla meşgul olan, sanatı
içine sindiren insan dünyanın her yerinde
iyi insandır. Sanat insanın en insan
yanıdır…”

Kitapta,
Özgür
BOR
ve
Özkan
LEBLEBİCİ’nin birlikte kaleme aldıkları
“Türkiye’de Tütün Sektörü: Ekonomik ve
Sosyal Bir Değerlendirme” başlıklı
makalede yer alıyor.
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SABRİ ALINAK
(Tütün Eksperi, …. /04.06.2002)

31 MAYIS
DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ), 1987
yılında Mayıs ayının 31 inci gününü
özellikle tütün ürünlerinin neden olduğu
ölümlere dikkat çekebilmek için etkinlik
günü olarak ilan etmiştir. 1987 yılından
bu yana üye devletlerde “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” o yıl için belirlenen
tema kapsamında yıl boyunca çeşitli
etkinliklerle kutlanmaktadır. 2014 yılında
“Tütün ürünlerinin vergilerinin artırılması” olan tema, 2015 yılı için “Tütün
ürünlerinin yasadışı ticareti” olarak
belirlenmiştir.
Daha fazla bilgi için:
http://www.who.int/campaigns/notobacco-day/2015/event/en/
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin
(TKÇS) 15 inci maddesi ile bu madde
kapsamında hazırlanan Rehber İlkeler
tütün ürünlerinin yasadışı ticaretinin önlenmesine yönelik tedbir ve uygulamalar
ile ilgilidir.
ULUSAL TÜTÜN KONTROL
PROGRAMI EYLEM PLANI
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
(TKÇS) kapsamında hazırlanan, 20152018 yıllarını kapsayan Ulusal Tütün
Kontrol
Programı
Eylem
Planı
(UTKPEP) 29/01/2015 tarihinde Sağlık
Bakanlığı
tarafından
kamuoyuna
açıklandı.
Bakınız:
http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/tut
un_mucadele_db/dokumanlar/29012015/
ulusal-tutun-kontrol-programi-eylemplani.pdf
2008-2012 yıllarını kapsayan ilk Eylem
Planı’ndan sonra 2013 ve 2014 yılları
için eylem planı açıklanmamıştı.
“Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem
Planı, 2015-2018” konulu 2015/1 sayılı
Başbakanlık Genelgesi, 27/01/2015 tarihli
ve 29249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TEKEL Enstitüleri 5. Dönem (1944-1948)
mezunu olan Sabri ALINAK Abimizi tanıyanlar O’ndan hep övgü dolu sözlerle bahsederler. Orhan Abi (ÖZET) bir sohbetinde,
TEKEL yönetimine kırgınlığı dolayısıyla
Ziraat Vekâleti’nde Tütün Şubesi’nin başına geçtiğini anlatmıştı.
FABRİKA KIZI
Besteci-müzisyen Bora AYANOĞLU’nun
1969 yılında, Aksaray’da otururken
Unkapanı’ndan geçerken gördüğü Cibali
Tütün Fabrikası işçilerinden aldığı ilhamla
yazdığı “Fabrika Kızı” şarkısı Türk pop
müziğinde işçi sınıfının yer aldığı ilk
örnektir. Şarkı, 1970 yılında ilk olarak
ALPAY tarafından seslendirilmiştir.
Gün doğarken her sabah
Bir kız geçer kapımdan
Köşeyi dönüp kaybolur
Başı önde yorgunca
Fabrikada tütün sarar
Sanki kendi içer gibi
Sararken de hayal kurar
Bütün insanlar gibi
Bir evi olsun ister
Bir de içmeyen kocası
Tanrı ne verirse geçinir gider
Yeter ki mutlu olsun yuvası
Dışarıda bir yağmur başlar
Yüreğinde derin sızı
Gözlerinden yaşlar akar
Ağlar fabrika kızı

Dernek başkanlığı görevini yürüttüğüm yıllarda (1994-1995) sitem dolu mektubu
üzerine kendisiyle telefonda görüşmüş, 2223 Ekim 1998 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Türk Kültüründe Ayrıntılar:
Tütün” konulu sempozyumda ise yüz yüze
gelmiştik.
Türkiye Ziraatçılar Derneği’ni (TZD) ziyaret ettiğimde Başkan İbrahim YETKİN
(halen başkan) Sabri ALINAK’ın 17 yıl süreyle Derneklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığından sitayişle bahsetmişti.
BJK’de futbol oynarken milli formayı da
giyen Sabri Abimiz; BJK Yönetim Kurulu
Üyeliği, 1994-1996 döneminde BJK Divan
Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş,
Türkiye Futbol Adamları Derneği’nin
(TÜRFAD) kurucu üyeleri arasında yer
almıştır.
Tütüncülük üzerine önemli proje ve
yayınları bulunan Sayın ALINAK’ı saygı
ve rahmetle anıyorum.
Not: Sabri Abi hakkında bilgi ve belge
sahibi olanların paylaşımını bekliyorum.
Tobacco Girl (Mümine)

Oysa yatağında bile
Bir gün uyku göremez
İhtiyar anası gibi
Kadınlığını bilemez
Makineler diken gibi
Batar her gün kalbine
Yün örecek elleri
Her gün geçim derdinde
Gün batarken her sabah
Bir kız geçer kapımdan
Köşeyi dönüp kaybolur
Başı önde yorgunca
Fabrikada tütün sarar
Sanki kendi içer gibi
Sararken de hayal kurar
Bütün insanlar gibi
Detay için bakınız:
http://www.khas.edu.tr/uploads/panorama
khas/sayi5/5.kendi_hikayesini_kendi_yaz
an_sarki.pdf
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Makedonya'nın Radoviş vilayetine bağlı
Kocaali Köyü'nde çekimleri yapılan "Tobacco
Girl" filmini (29 dakika) seyretmek için:
http://aeon.co/video/society/tobacco-girl-ashort-film-about-arranged-marriage/
Yıldırım
Beyazıt
Han
zamanında
Karaman'dan gönderilen yörük Türklerinin
köyü olan Kocaali Köyü (Kodzalija)
hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.youtube.com/watch?v=Vmibpr
VEuWw
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uygulamalar uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiştir. Ancak, zamanla üretim fazlası ve stok
sorununun ortaya çıkması, destekleme politikasının
gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda,
2002 yılı başında yürürlüğe giren 4733 sayılı Tütün
Kanunu ile yaprak tütün alım satımına ilişkin kurallar
yeniden düzenlenmiş, destekleme alımları sonlandırılmış, sözleşmeli üretim modeline geçilmiş, devlet
tekelinin sonlandırılması ve Tekel kuruluşunun özelleştirilmesi için yasal altyapı hazırlanmış ve süreç
tamamlanmıştır.

TÜTÜN ÜRETİMİNDE
DEĞİŞİMLER VE YENİ
ARAYIŞLAR

İsmail YILMAZ

Halil ÖZTARHAN

21 inci yüzyıl başlarında dünya tütün sektöründe
çokuluslu sigara şirketlerinin şekillendirdiği büyük bir
değişim yaşanmaktadır. 2000’li yılların başından
itibaren dünyanın önde gelen tütün dışsatımcısı
ülkeler, nerdeyse eş zamanlı olarak sözleşmeli üretim
sistemine geçmişlerdir. Sözleşmeli üretim sistemi, bu
ülkelerin kendi gereksinimlerinin bir sonucu olarak
gündeme gelmemiş, tam tersine ulusal tütün üretiminin ve tütün üreticilerinin desteklenmesinden vazgeçilmesini dayatan ekonomik düzenin, gelişmekte
olan ülkelere dayattığı acı reçetelerin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Sözleşmeli üretim modelinde
üreticiler, tek bir alıcıya bağımlı bulunmakta, alıcılar
öncelikle fiyat saptanması olmak üzere pek çok
hususta birlikte hareket ettikleri ve örgütlendikleri
halde, üreticiler ise örgütsüz bir halde bulunmaktadır.
Bu nedenle, tütün piyasası oligopol karakter göstermekte, tam rekabet kuralları işletilememektedir.

Hasan KARTAL

4733 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 2002 yılından
itibaren Türkiye’de tütün üretimi sürekli azalma
eğilimine girmiş, 2012 yılı itibariyle 2002 yılına göre
üretici sayısı % 700, üretim miktarı ise % 300
oranında azalmıştır.

Dr. Ali PEKSÜSLÜ

ÖZET

Türkiye’de tütün üreticileri üretimin herhangi bir
aşamasında herhangi bir destekten yararlanmamakta,
tütün piyasası, üretim ve pazarlama dahil olmak üzere
serbest piyasa ekonomisine göre biçimlendirilirken,
çiftçiler yönünden tam rekabet ilkelerine uygun
işlememektedir. Doğasında Monopol bir karaktere
sahip olan sektör, serbest piyasa koşullarının oluşumuna izin vermemektedir. Piyasanın liberalizasyonuna dönük düzenlemelere karşın sistem günbegün,
üreticiler aleyhine daha fazla kurumsallaşmaktadır.

Türkiye’de tütün diğer tarımsal ürünler içerisinde
yüksek dışsatım yeteneği ve ekonomiye sağladığı
katma değer gücüyle, üretimde ve ekonomideki başat
konumunu sürdürmektedir Türkiye’de tütün yetiştiriciliği tütün ekicileri tarafından aile tarımı şeklinde
üretici başına ortalama 5 dekardan az, kıraç ve yoksul
topraklarda, sürdürülmektedir. Tütün üreticileri tarım
nüfusunun en yoksul kesimini oluşturmaktadır. Tütün
üretimi aile tarımı biçiminde yürütülmekte, çocuk
nüfusun da katıldığı kolektif ve yoğun emek niteliği
öne çıkmaktadır.

DÜNYA’DA DURUM

Tütün üretimi emek yoğun bir faaliyeti gerektirdiği
için tarımsal alanda geniş bir istihdam olanağı
sağlamış ve buna bağlı olarak geliştirilen politika ve

Dünya genelinde tütün üretiminde uzun yıllar ortalaması 5.5 milyon ton olup, üretimin % 72’si Flue
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cured, % 12’si Burley, % 8’i Sun cured, % 2,5’u Dark
air-cured, % 0,5’i Dark fired ve % 5’i de diğer grup
tütünlerden oluşmaktadır. Çin, toplam dünya tütün
üretiminin üçte birinden fazlasını, Flue cured tipi
tütünlerin ise yarısını üretmektedir. Çin’den sonra
Brezilya, Hindistan, ABD, AB (25) ve Arjantin tütün
üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Dünya’da
en fazla tütün dışsatımı yapan ülke, yıllık ortalama
450.000 ton ile Brezilya olup, Çin, A.B.D., İtalya ve
Malavi sıralamayı izlemekte, Türkiye ilk 10 ülke
arasında yer almaktadır. Çin ve Hindistan’da Oryantal
tütün üretiminin son yıllardaki artışı ayrıca dikkat
çekmektedir.

sahipleri tarafından kurulmuş yaprak tütün firmalarının piyasadan silinmesine yol açmaktadır. Türkiye
İmalat Sanayi 2012 yılı verilerine göre Tütün ve İlaç
imalat sektöründe yabancı sermaye oranı % 90 düzeyine ulaşmıştır. Ticaretin serbestleştirilmesi, dünya
tütün fiyatlarının düşmesine ve tütün tüketiminin
artmasına yol açmaktadır. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi sürekli olarak
artarken, gelişmiş ülkelerde dikkat çekici bir şekilde
gerilemektedir.

Dünya tütün ürünleri üretimi yıllık ortalama 6 trilyon
adet olup, bu üretimin üçte biri Çin’de gerçekleştirilmektedir. ABD, Rusya, Endonezya ve Japonya, tütün
ürünleri üretiminde Çin’den sonraki ilk 4 ülke olarak
yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE DURUM

Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerde ulusal tekellerin yerini çokuluslu tekeller almıştır.

Tütün üretimi 400 yılı aşan bir süredir Anadolu’nun
ekolojik koşullarına uyum sağlamış; “Türk Tütünü”
adı ile kendine özgü niteliklere ulaşmıştır. Türk
Tütünü, gerek tad, koku ve ıslah edici özellikleri ile
sigara harmanlarının önemli bileşeni olması, gerekse
de Türkiye’de diğer tarımsal ürünler içerisinde yüksek
dışsatım yeteneği ve ekonomiye sağladığı katma değer
gücüyle, üretimde ve ekonomideki önemli yerini
korumuştur.

Dünya genelinde, tütün endüstrisi, monopol biçiminde
örgütlenmiş kamu ya da sayısı 5-6’yı geçmeyen
çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) denetiminde bulunmaktadır.
En büyük 4 sigara şirketi, dünya sigara üretiminin
%45’ini gerçekleştirmektedir. Çin devlet tekeli ise tek
başına % 35’lik üretimle 1. sırada yer almaktadır..
Pazar paylarına bakıldığında PM, BAT, JTI ve
IMPERIAL şeklinde sıralanan sonraki 4 şirket, son 10
yıl içerisinde, Türkiye TEKEL kuruluşu da dahil
olmak üzere değişik ülkelerdeki 17 ayrı sigara devlet
tekellerini özelleştirme ve diğer devirler yoluyla
bünyelerine katmışlardır. Böylelikle tütün ve tütün
mamulleri piyasası Dünya ölçeğinde, daha da tekelci
bir niteliğe dönüşmüştür.

Türkiye'deki tütün tipleri, yetiştirildikleri coğrafi bölgelere göre Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri olarak adlandırılmaktadır. Bu bölgelerde yetişen 40 kadar tütün
çeşidi ya da tipi vardır. Bu çeşitlerin gerek morfolojik
yapıları, gerekse kimyasal bileşimleri yani, sonuçta
kalite ve içim değerleri birbirinden oldukça farklıdır.
Tütün üretimi emek yoğun bir faaliyeti gerektirdiği
için tarımsal alanda geniş bir istihdam olanağı sağlamış ve buna bağlı olarak geliştirilen politika ve uygulamalar uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiştir.
2002 yılı başında yürürlüğe giren 4733 sayılı Tütün
Kanunu ile yaprak tütün alım satımına ilişkin kurallar
yeniden düzenlenmiş, destekleme alımları sonlandırılmış, sözleşmeli üretim modeline geçilmiş, devlet
tekelinin sonlandırılması ve Tekel kuruluşunun özelleştirilmesi için yasal altyapı hazırlanmış ve süreç
tamamlanmıştır.

2000’li yılların başından itibaren dünyanın önde gelen
tütün dışsatımcısı ülkeleri, tütün üretiminde peşisıra
sözleşmeli üretim sistemine geçmişlerdir. ABD’de
1999, Türkiye ve Malavi’de 2002, Zimbabve’de ise
2003 yılında tütünde sözleşmeli üretim uygulaması
başlamıştır. Sözleşmeli üretim sistemi, bu ülkelerin
kendi gereksinimlerinin bir sonucu olarak gündeme
gelmemiş, tam tersine ulusal tütün üretiminin ve tütün
üreticilerinin desteklenmesinden vazgeçilmesini dayatan
neo-liberal ekonomik düzenin, gelişmekte olan ülkelere dayattığı acı reçetelerin bir sonucu olarak olarak
ortaya çıkmıştır. Diğer yandan çokuluslu sigara şirketlerinin, tütün tedarikçisi konumundaki yaprak tütün
firmaları da, birleşmeler ve satın almalar yoluyla
giderek kartelleşmektedirler. Bu durum, yerli sermaye

Türkiye’de aile işletmeciliği şeklinde yapılan tütün
üretimi, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 250.000 insanın
geçimine katkı sağlamaktadır. Dünya tütün mamulleri
piyasasında genellikle harmanlanmış tütün kullanılmakta ve bu harmanlarda da şark tipi tütün belli
oranlarda yer almaktadır. Şark tipi tütün ağırlıklı
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olarak Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya,
Moldova ve Kırgızistan gibi ülkelerde üretilmektedir.
Türkiye, Dünya şark tipi tütün üretiminde %25'lik
paya sahip bulunmaktadır.

ağırlıklı olarak, özelleştirme sürecindeki TEKEL
kuruluşunun stoklarından oluştuğu, piyasaya ve ülke
dışına ucuz fiyatlı tütün arzı yapıldığı görülecektir.
Dışalım miktar ve bedelindeki artış, Türkiye’nin geleneksel tütün dışsatımcı ülke niteliğini yitirdiğine ve
dışalımcı ülke konumuna geldiğine işaret etmektedir.

Türkiye’deki son 10 yıllık tütün üretimi, üretici sayısı
ve üretim miktarına ait Tablo 1. incelendiğinde; 4733
sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 2002 yılından itibaren
tütün üretimi sürekli azalma eğilimine girmiş, 2012
yılı itibariyle 2002 yılına göre üretici sayısı %700 (8
kat), üretim miktarı ise % 300 (2,5 kat) oranında azalış
göstermiştir. Bu kadar kısa bir dönem içinde bu
düzeydeki azalışlar olağandışı bir duruma tekabül
etmektedir ve başka hiçbir tarım ürününde bu tür
veriler gözlenmemiştir.

Dışalımın ilerleyen yıllarda daha da artmasıyla ticaret
dengesi bozulmuş, Türkiye, daha ucuz tütün satan ve
daha pahalı tütün satın alan bir ülke konumuna
gelmiştir. Diğer yandan 2002-2013 dışalım miktar ve
bedelinin seyri incelendiğinde (Tablo 3) artan miktarda
tütün dışalımı yapıldığı ve önemli düzeyde döviz
çıkışı gerçekleştiği görülecektir.
Bu durum, Türkiye’nin oryantal tütün üretiminde ve
tütün dışsatımında geleneksel liderliğinin sonlandığı,
ülkenin net dışalımcı ülke konumuna geldiğini
göstermektedir.

Yaprak tütün dışsatım verilerinin 10 yıllık seyri incelendiğinde; 2003-2009 döneminde tütün dışsatımının,

Tablo 1. Türkiye’de Tütün Üretimi
Üretici Sayısı
(Kişi)
405.882
318.504
282.274
252.312
215.307
179.769
181.588
179.769
77.411
64.191
50.685

Ürün Yılı
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Tütün Üretimi
(Ton)
159.521
112.158
133.913
135.247
98.137
74.584
93.403
74.584
81.053
53.018
45.435

Alım Bedeli
(TL)
537.278.603
466.479.733
628.432.616
533.931.866
497.110.360
451.259.433
618.197.567
451.259.433
551.568.085
363.888.554
427.083.789

Kaynak: TAPDK kayıtları
Tablo 2. Yıllara Göre Türkiye Tütün Dışsatım ve Dışalımı
Ürün Yılı
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

İhracat
Miktar (kg)
88.850
112.430.210
106.988.018
134.533.516
127.975.693
113.942.835
152.033.388
97.183.801
80.311.170
68.685.594
52.547.488

İthalat
Bedel ($)
279.871.000
330.281.702
388.466.644
476.377.227
497.043.202
449.752.684
428.442.344
480.231.989
413.779.529
372.138.412
384.421.955

Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları
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Miktar (kg)
55.800
69.900
57.300
67.120
66.550
70.096
83.657
77.266
67.241
66.308
81.858

Bedel ($)
207.083.000
200.765.000
221.100.000
272.400.000
252.800.000
292.900.000
372.600.000
388.550.651
357.635.000
389.048.071
464.954.605
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Tablo 3. Dışsatım-Dışalım Tablosu
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ort dışsatım
Fiyatı ((TL/Kg)
4,56
4,84
5,04
4,73
5,49
6,51
4,31
7,62
9,78
9,68
13,32
16,2

Ort dışalım
Fiyatı (TL/Kg)
5,36
4,73
5,36
5,42
5,36
6,89
6,81
7,75
10,1
10,48
13,32
12,54

İthalat
(Ton)
55.800
69.900
57.300
67.120
66.550
70.096
83.657
77.266
67.241
66.308
81.858
80.463

Bedel
($)
207.083.000
200.765.000
221.100.000
272.400.000
252.800.000
292.900.000
372.600.000
388.550.651
357.634.606
389.048.069
464.954.605
472.443.865

Kaynak: TAPDK verileri

artışının süreceği ve dış ticaret dengesinin daha da
bozulacağı beklenmelidir.

Türkiye'de üretilen tütün çeşitlerinin, şark tipi tütün
olması ve tüm dünyada talebin daha çok harmanlanmış tütün tipleriyle hazırlanan Amerikan Blend
ürünlere yönelmesi nedeniyle şark tipi tütüne olan
yurtiçi ve yurtdışı talep, göreli olarak azalmış ve
Türkiye’nin tütün dışalımı sürekli olarak artış
göstermiştir. Blend harmanlarda yer alan tütünlerin
Türkiye’de üretimi düşük miktarlarda gerçekleşmekte
ve sigara üreticilerinin taleplerini karşılamaktan uzak
bulunmaktadır. Ayrıca iç piyasadaki Blend harmanlarda kullanılan Türkiye orjinli tütünlerin harman
payları da sürekli olarak azaltılmıştır. Türkiye’ye her
yıl artan oranda Amerikan Blend harmanlarda kullanılmak üzere yabancı tip tütün dışalımı yapılmaktadır.
Yabancı tip tütünlerin üretim koşulları, kurutulma ve
işleniş biçimleri ise şark tipi tütünlerden çok farklıdır.
Kurutulmaları özel ve pahalı teknolojilerle gerçekleştirilmektedir. Burada vurgulanması gereken bir diğer
husus, dışalım yapılan miktarın ağırlıklı olarak tütün
döküntü ve artıklarından yapılan şişirilmiş, homojenize ve reconstitüte damar ve kırıklardan oluşan daha
çok tütün yan ürünleri diyebileceğimiz yaprak tütüne
göre daha kalitesiz ürünlerden oluştuğudur. Dolayısıyla, Türkiye kaliteli tütünlerini daha ucuz olarak
ihraç eden ancak kalitesiz tütünleri daha çok miktar ve
bedelle ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. Tütün
mamulu dışsatımı incelendiğinde ise son yıllarda İran
ve Gürcistan gibi komşu ülkelere yapılan dışsatım
miktarında artış görülmektedir.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN
SOSYO-EKONOMİK DURUMU
Türkiye’de tütün yetiştiriciliği tütün ekicileri tarafından aile tarımı şeklinde üretici başına ortalama 5
dekardan az, kıraç ve yoksul topraklarda, sürdürülmektedir. Tütün üreticileri tarım nüfusunun en yoksul
kesimini oluşturmaktadır. Tütün üretimi aile tarımı
biçiminde yürütülmekte, çocuk nüfusun da katıldığı
kolektif ve yoğun emek niteliği öne çıkmaktadır.
Üretim sürecinin özellikle hasat ve kurutma aşamalarında tarımsal mekanizasyon yoksunluğu dikkat
çekmektedir. Tütün tarımında münavebe sistemi işletilememekte, Bakanlığın yürüttüğü “Tütüne Alternatif
Ürünlerin Desteklenmesi” çalışmaları tütün üretiminden başka çıkar yolu bulunmayan üreticilerce kabul
görmemektedir
Son yıllarda kentleşme ve göç olgularıyla birlikte
tütün üretimine yeni üreticiler katılmamakta, üretici
nüfus yaşlanmakta ve azalmaktadır. Tütün üreticileri
devletin tarımda yürüttüğü hiçbir destek ve teşvik
uygulamasından yararlanmamaktır. Genel olarak tütün
üreticilerinin, tütün üretiminden zarar ettikleri ancak
tütün üretimine alternatif geliştiremedikleri için
üretimi sürdürdükleri görülmektedir. Tütün tarımının,
tütün üreticileri için, bütün aile üyelerinin katıldığı
kolektif, yoğun ve ucuz nitelikli emek özelliği arz
etmesi, artan maliyetlere karşın üretimin sürdürülebilirliğinin yegâne etkeni olarak göze çarpmaktadır.

Türkiye’de Amerikan Blend harmanların içeriğinde
yer alan tütün tiplerinin üretilme olanağı gerçekleştirilmediği takdirde dışalımın, miktar ve bedel olarak
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Tarım sektöründe örgütlenme açısından en güçsüz
kesimi oluşturan tütün üreticilerinin sayısı ve tütün
üretimi, sözleşmeli üretim modeline geçilmesinden
sonra sürekli azalma eğilimine girmiştir. Sözleşmeli
üretim modelinde üreticiler, tek bir alıcıya bağımlı
bulunmakta, alıcılar öncelikle fiyat saptanması olmak
üzere pek çok hususta birlikte hareket ettikleri ve
örgütlendikleri halde, üreticiler ise örgütsüz bir halde
bulunmaktadır. Bu nedenle, tütün piyasası oligopol
karakter göstermekte, tam rekabet kuralları işletilememektedir. Üretim sürecinden uzaklaşan tütün üreticileri kentsel göç sürecinin parçası haline gelmektedirler.

tütünde destekleme sistemine son verilmiştir. 2002
yılından itibaren uygulanan “Alternatif Ürün Projesi”
ile tütün yerine alternatif ürünleri üreten üreticilere
teşvik öngörülmüş, projenin uygulandığı 11 ilde 20022007 uygulama döneminde, projenin üreticiler tarafından yeterince benimsenmediği görülmüştür. Tütün
üretiminden vazgeçerek proje desteğinden yararlanan
az sayıdaki üreticinin de büyük bir kısmı tahıl
tarımına yönelmiştir. (Gül ve Ark 2009) Aynı sorunla
karşı karşıya kalan oryantal tütün üreticisi AB
ülkeleri, fiyat desteği sisteminden üretim artışına
neden olmayacak nitelikteki doğrudan gelir ödemeleri
sistemine geçiş yaparak sektörü ve üreticilerini
korumayı başarmışlardır. AB üyesi ülkelerde, 2013
yılından itibaren tütün üretimi ve üreticileri kırsal
kalkınma, sosyal dengenin sürdürülmesi ve çevrenin
korunması açısından zorunlu olan alanlarda tarımın
desteklenmesi modelleri içerisinde dolaylı desteklerden yararlanır hale gelmiştir. Dolayısıyla AB ülkelerinde Tütün Ortak Piyasa Sistemi Türkiye’deki
uygulamalardan çok az farklılıklar göstermekle
birlikte temelde liberalizasyona uğramış durumdadır.
Türkiye’de Organik üretim dahil olmak üzere tütün
üretiminin bütün aşamaları her türlü tarımsal destek
ve teşvikten yoksun bulunmakta tütün üreticileri
negatif ayrımcılığa tabi tutulmaktadırlar.

Dünyada pek çok ülkede tütün yetiştiriciliği girdi
sübvansiyonu ve fiyat desteği sistemi ile uzun yıllar
boyunca desteklenmiştir. Türkiye’de tütünün, istihdam ve dışsatımda önem arzetmesi nedeniyle 2000’li
yıllara kadar tütün üretiminde, 196 sayılı “üretici
tütünlerinin desteklenmesine dair yasa” kapsamında
alım garantili destekleme modeli uygulanmıştır. 2000’li
yılardan sonra Neo-liberal politikaların küresel düzeyde egemenliği, özelleştirme dayatmaları, Türkiye’deki
ekonomik krizler ve destekleme sisteminin yarattığı
stok sorunlarının birlikte etkisiyle, başlangıçta kotalı
üretim-sınırlandırılmış üretim modeline geçilmiş daha
sonra da 196 sayılı yasa yürürlükten kaldırılarak
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Tütün halen sıra dışı alanlarda, alternatifi olmayan
kıraç alanlarda, belirli bir üretim seviyesinde bile,
Türkiye’nin dışsatım ve marka değeri ürün kimliğini
korumaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Dünya genelinde tütün piyasaları ya ulusal ya da
uluslararası tekel biçiminde yapılanmıştır. Doğasında
Monopol bir karaktere sahip olan sektör, serbest
piyasa koşullarının oluşumuna izin vermemektedir.
Türkiye özelleştirme süreciyle birlikte tütün pazarını
Çokuluslu Şirketlere (ÇUŞ) devretmiş durumdadır.
Piyasanın liberalizasyonuna dönük düzenlemelere karşın
sistem üreticiler aleyhine daha fazla kurumsallaşmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin doğal kurumlarından olan açık arttırma ve borsa sistemi Türkiye
tütün üreticileri için olanaksız hale gelmiştir. Diğer
yandan küçük ve yerel üreticilerin tröst durumundaki
şirketlerle birlikte tütün sanayisinde faaliyete geçmeleri ve varlıklarını sürdürmeleri olası görülmemektedir. Tütün üretim sürecinde ise, Tütün Kontrol
Çerçeve Sözleşmesinin sınırlarını aşan biçimde salt
tütün mamullerine değil doğrudan tütün üretimini de
kısıtlayan önlemlere başvurulmakta, tütün üretimi ve
üreticileri negatif ayrımcı uygulamalara tabi tutulmaktadırlar.

Önümüzdeki süreçte Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesinin getirdiği sıkı ve kararlı sigarayla mücadele
uygulamaları sonucu Türkiye’de sigara tüketiminde
görülen azalma trendinin devam edeceği öngörülmektedir. Her ne kadar sigara tüketimi ile doğrudan ilişkili
olmamakla birlikte, tütün üretiminde de bu bağlamda
kısmi bir üretim azalması beklenmektedir.
Sigara sanayinin blend harmanların tekeline geçmiş
olması, oryantal harmanların ortadan kalkması, Ameriken
blend harmanlar için gereksinim duyulan tütünlerin
Asya ve Afrika ülkelerinden dışalımı, Türk tütünlerine
olan istemin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir. Ayrıca Çin ve Hindistan’da daha düşük maliyetli
Oryantal tütün üretiminin artan oranda gerçekleştiği
görülmekte, sözkonusu ülkelerin Türkiye’nin yeni
rakipleri olacağı beklenmektedir.
Tütün piyasasının liberalizasyonuna koşut olarak tam
rekabet koşullarının gerçekleştirilmesi için piyasada
faaliyet gösteren firmaların rekabetin sınırlandırılmasına yönelik girişimlerinin engellenmesi ve rekabetçi
bir yapının tesis edilmesi ile Tütün Satış Kooperatifleri ve Üretici Birliklerinin oluşturulması ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Tütün Fonu uygulamasının haksız rekabete yol açtığı
ve serbest dolaşımın önündeki engellerden biri olduğu
gerekçesiyle, Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporlarında fonun kaldırılması sıkça vurgulanmaktadır.
Aynı konu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından da
çeşitli platformlarda dile getirilmektedir. Avrupa
Birliği tam üyelik müzakerelerinde vergileme faslının
açılmasının ön koşulu olarak Türkiye’nin önüne Tütün
Fonu’nun kaldırılması koşulunu dayatmaktadır. Tütün
fonu, 1986 yılında, bir gece yarısı operasyonuyla
“tütünde devlet tekeli” uygulamasını kaldıran düzenlemenin olumsuz sonuçlarını en azından vergi gelirleri
kaybı bağlamında telafi edici bir düzenleme olarak,
ithalatta caydırıcılık düşünülerek hazırlanmış bir
düzenlemedir. 1986 yılında tütün ithalatında alınacak
vergi oranı ton başına 5.000 $ olarak saptanmışken
ilerleyen yıllarda bu oran sürekli olarak düşürülmüş,
2015 yılı başından itibaren 900$ olarak belirlenmiş
olup 2018 yılından itibaren ise uygulamaya son
verileceği belirtilmiştir..

Türkiye, sigarayla mücadelede kararlı ve etkin mücadelesiyle örnek ülke konumundadır. Türkiye aynı
zamanda önemli bir tütün üreticisi ülkedir ve tütün
üretimini baskılayacak uygulamalar yerine, tütün
üreticilerinin mağduriyetine yol açmayacak düzenlemeler yapmak durumundadır. Moskova’da 13-18
Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen TKÇS gözden
geçirme toplantısında mutabık kalınan TKÇS 17. ve
18. Maddelerinde “Tütün Üretiminin SınırlandırılmaSına Dönük Eylem Planlarının Ortaya Konulması”
başlıklarıyla açıklanan amaca uygun olarak Devleti
eliyle de tütün üretiminin azaltılmasına dönük eylemlerin kademeli biçimde devreye sokulacağı anlaşılmaktadır. Öngörülen plan, bir tütün üretici olan Türkiye’nin
kendi gerçeklerine uygun olarak üreticilerin katılımının doğrudan sağlandığı platformlarda görüş ve
önerileri alınarak saptanmalıdır.

Ülke tütüncülüğünü dolaylı da olsa koruyan bu düzenlemenin son bulması Türkiye tütün sektörü açısından
yeni bir dönüm noktası olacaktır.
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kaderine terkedilmiş, inanın yüzlerce sağlam balyayı
gördüm. Hüzünle balyaların içinden bir demet aldım
evime getirdim. Aradan 100 gün geçti kokusu ise her
geçen gün artıyor. O tütün ki, İzmir’de Sunel İşleme
Atelyesinde çalışırken duymuştum. Ekiciden satın
alınan tütünlerin akıbetini öğrenmeye gelen ve
çalışmaları yerinde görmek isteyen yaşlı bir ekici
amcamız, işleme salonundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamamış ve bunun sebebini soran ustalara
yerde iki-üç yaprak tütünü ayaklar altında çiğnenirken
gördüğünü, bunun için gözyaşlarına sahip olamadığını
belirtmiştir. 1982-1984’lerde Akçaabat’ta yaprak tütün
mübayaasında görev yaparken, tayların içindeki demet
yapraklarının bir tanesi diğerinden birkaç milimetre
büyük olsa onları makasla tek tek düzeltip bizim
önümüze getiren o tatlı amcayı hatırladım. Tütününü
Tekel’e teslim ederken tütünleri için “evlatlarım, güle
güle…” diye hüzünlenip yanaklarından yaşlar süzülen
o sevimli, titiz, kıymetli, eli öpülesi insanı hatırladım.

TÜTÜNE VE TÜTÜNCÜLERE
ÖZLEMLE “MERHABA” i

Doç. Dr. Haluk TANRIVERDİ
Tütün Teknolojisi Mühendisi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sonuç; işte o deprem günlerinde can çekişen tütün
binası ve binlerce tütün balyası, tıpkı sağduyu sahibi
ve çırpınan insanların gözleri önünde tarihe tanıklık
eden koca bir Tekel’in ve Türk Tütüncülüğünün yok
edilmeye çalışılması gibi.

Çöken Türk Tütüncülüğü-Hatıralar ve hayal
kırıklığı içinde geçen tütün yılları.

Tütünde ilk yıllar ve hatıralar

1999 Yılının Ağustos ayının 17 sinde; görev yaptığım
Sakarya’dan gece yarısı İstanbul’a döndüğüm, o
hepimizi ve güzel ülkemizi büyük bir sıkıntı ve
üzüntüye sokan o deprem gecesinin ardından, sonraki
bir iki gün içinde önce görev yaptığım üniversitemeokuluma ve ardından da Sakarya Tekel Yaprak Tütün
İşletmesine koştum. Okulumdaki hasar onarılacak ve
gecikmeli de olsa inşallah ayağa kalkacak ve bizler de
kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat koştuğum
ikinci bina yani Tekel Yaprak Tütün Bakım ve İşletme
Müdürlüğü binası bakım atelyesi bölümü yerle bir
olmuş ve bir zamanlar işleme birimi de olan ve yaprak
tütün ile başmüdürlüğün beraber kullandığı ana idare
binası da can çekişmek üzereydi. Nitekim birkaç gün
sonra o da yıkılıp gidecekti. Bina önünde yıkıntılar
arasında kalmış binlerce yaprak tütün balyasını
buldum. Güneydoğu Bölgesi’nin ve diğer bölgelerin
AG ve BG nevili fakat formu, dokusu ve kokusuyla
sapasağlam olan ve çamura karışmayı bekleyen
i

Tütüncülüğe başladığım ilk yılları hatırlıyorum. Bir
tesadüf neticesinde makina mühendisliği eğitimini
kazanıp da daha sonra okuduğum Tütün Eksperliği
Yüksek Okulu öğrenim yıllarımı, staj yapmadan okula
gelen ilk dönem olduğumuz için mesleki tecrübe, bilgi
ve beceri kazanmak için her iki yaz ayında da
İzmir’de Tekel’de işçi olarak çalıştığım Tekel - Glen
ve Şark Tütünleri ile Sunel yaprak tütün işletmelerinde geçen yaz yıllarımı, mezuniyetimi takiben
burslu olarak okuduğumuz için mecburi hizmet
karşılığı üç yıl ve üzeri iki yıl toplam beş tam yıl
boyunca Edirne’den Artvine, Muğla’dan Kozluk’a
kadar Tekel’in çeşitli birimlerinde tesbit, alım,
tesellüm, bakım ve işleme eksperliği görevi yaptığım
yıllarımı hatırlıyorum.
Okulda araştırma görevlisi olarak görev yapmak için
dönem arkadaşım Mustafa (Mustafa Seydioğulları) ile
kazandığımız asistanlık sınavını hatırlıyorum. Daha
sonra Mustafa beni yalnız bırakmıştı da okulun ilk ve
tek asistanı olarak okula atanıp Tekel’den ayrıldığım
yılı hatırlıyorum, ve yedi yıl boyunca okulda geçen
asistanlık yıllarımı, Manisa’da açılan okula öğretim
üyesi olarak atandığım yılı ve hayal kırıklığıyla okulu

Bu yazı. Bundan tam 15 sene önce yani, 17 Ağustos 1999
Deprem Yıkımının bir kaç ay sonrasında kaleme alınmıştır.
2000’li yıllara gelirken; Türk Tütünü ve Tütüncülüğünün tarihi
seyrine ışık tutmaktadır.
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Tütün deyince hep hayal kırıklığı hatırlıyorum.

bıraktığımız yılları hatırlıyorum. Büyük ekonomik
imkânları olan mesleği bırakıp da, bilim uğruna büyük
ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız o
yılları…

1981 Kasım- Aralık aylarıydı. Bendeniz çiçeği
burnunda derler ya henüz İstanbul’da göreve başlamış
fakat Ege tesbitlerinde olan birkaç aylık tütün eksperiydim. O zamanlar İstanbul Üniversitesi, İşletme
Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü 8. Dönem Gece
İşletmecilik İhtisas Programı’nı Kazandım, adı üstünde gece bölümüydü, yani gündüz eksper olarak çalışacak, fakat geceleri de bu programa devam edebilecektim. Fakat mesleğimizin bu ilk yılında, kadro dışındaki
yerlere tayinimin çıkmasıyla ve tabii sebeplerle bu
okula devam hakkı elde edemedim. Bu okula girerken
yazılı sınavın yanısıra bir de mülakat sınavı vardı.
Mülakat sınavı için ne söyleyebilirim diye düşünürken, arşivimden çıkardığım ve virgülüne dokunmadan
aşağıda yayınladığım bir yazılı metin hazırlamıştım.
Ezberlediğim bu metni tane tane virgülünü unutmadan
jüri heyetine anlattığımı hatırlıyorum. Yazı şuydu:
“Türk Tütüncülüğünün ekonomimizdeki önemi bilinen bir gerçektir. Bir gerçek de; tütünümüzün iç
piyasa ve dünya pazarlarındaki arzu edilmeyen durumudur. İleri teknoloji ve modern işletmecilik analayışıyla çalışan ülkeler maalesef tüm pazarları ele geçirmişlerdir. Şu anda, merkezi ve yerel tütün ve Tekel
kurumları genelde tütün uzmanlığına sahip olmayan
kadrolar tarafından idare edilmektedir. Türk Tütünü
bugünkü duruma; üretim-işleme ve pazarlama politikalarının eksik veya yanlış olarak uygulanması sonucunda gelmiştir.

Tütüne ne oldu?
Tütün Eksperleri Derneğinin Aylık Bülteni’nden
öğrendiğime göre; Türk Tütüncülüğünün her geçen yıl
ve gün daha da sıkıntılı ve bugünün dünü arattığı günlerin birbiri ardına geldiğini üzülerek gözlemlemekteyim.
Diğer taraftan tütünde tek uzmanlık kolu olan tütün
eksperliği meslek mensuplarının bir yandan görevleriyle ilgili mevzuatlardan ve fiziki ve sosyal çalışma
ortamlarından kaynaklanan sıkıntıları her geçen gün
artmakta, Türk Tütüncülüğünün bir girdap içine
konularak boğulmak ve yutulmak istenmesine karşı
onurlu mücadele veren ve başkalarına da örnek olan
bir camia halinde olduklarını görüyorum.
Bugün bildiğim kadarıyla, Türk Tütünü ve Tütüncülüğü; yaprak tütünü ve sigarasıyla, teknolojik seviyesiyle,
insan kaynaklarıyla, üreticisinden tiryakisine kadar
tütünle yoğrulmuş her insanda ve ortamda Türk
Tütününün acı kaderi ve itilmişliğinin, kakılmışlığının ezikliği bulunmaktadır.
Yine bugün, bültenden takip edebildiğim kadarıyla,
“Tekel’in; deyimi yerindedir tüyü bitmemiş yetimin
hakkıyla kurulmuş olan bu milletin kendi öz malı olan
Tekel’in ürettiği sigara markalarının yabancılara
devredilmek istendiği, “üretime başlayabilmesi için
gerekli mali gücümüz yok” bahanesiyle Tekel sigara
fabrikalarının yabancılara verilmeye çalışıldığı, yaprak tütün piyasalarında Tekel’in kaliteli tütün alması
ve kaliteli sigara üretmesinin bilinçli olarak engellendiği, Türk sigara piyasasının yarısından fazlasının
bilfiil olarak yabancı sigara şirketlerinin eline geçtiği,
“Tekel ve sigara fabrikaları özelleştirilemez” diyen
Tütün Platformu gibi kamuoyunda çıkar ve baskı
grubu işlevi yürütmesi gereken özverili ve sağduyu
sahibi kuruluş temsilcilerinin bulunduğu yapılanmanın
haykırdığı, fakat yaptırım gücü bulamadığı,” ve daha
onlarca sorunların Türk Tütüncülüğü önünde uzayıp
gittiğini gözlemekteyim.

Gelecekte tüm yetkili kadrolarda yer alacak olan
bizler; okulda teknik açıdan çok iyi yetişmemize rağmen; eksikliğini büyük ölçüde duyduğum planlamaorganizasyon, üretim ve pazarlama konularında da
kendimi iyi yetiştirebilirsem gerek bu sektöre ve
gerekse memleketime çok daha iyi hizmet vereceğime
inancım tamdır. Okula girmek için mülakatta bekleyen sıradaki arkadaşların hemen hepsi özel sektörün
gelecekteki söz sahibi arkadaşlarıdır. Kamu sektöründe bu okul ve bilgileri maalesef hala lüks sayılmaktadır. Ben bu yanlış kanıyı değiştirmek için bu
okula girmek istiyorum. “Yazılı ve mülakat sınavlarıyla okulu kazanmış fakat okulda okuma imkanını
tütün eksperi görevim nedeniyle oradan oraya koşturmak telaşesi içinde kaybetmiştim.

Türk tütüncülüğünün de demin ifade ettiğim o depremdeki tütün binası gibi can çekişmesi isteniyor…
Peki bu günlere nasıl gelindi? Ne zaman bunu düşünsem, aşağıda anlatacağım bir sürü hayal kırıklığıyla
dolu günlerim aklıma geliyor.

Üniversiteye geçtikten sonra, 1987 yılında Yüksek
lisans çalışması yaparken kendime güncel ve sonuçları
uygulanabilir bir konu hedeflemiştim. 1984 yılında,
122 yıl aradan sonra gelen sigara ithalatı yasağının
kaldırılmasıyla başlayan talihsiz süreç, yaprak tütün
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(İkinci bir doktora programı) sınav ve mülakatlarla
kazandım. Bu programlardan sadece ikinci doktora
programının hazırlık aşamasını bitirdim, ders aşamasında okuldaki asistanlık çalışmalarımı aksatmasın
düşüncesiyle ara vermek zorunda bırakıldım.

ithalatı ve hele 1986 yılında sistematik ve bilinçli
olarak getirilen özel sigara işletmelerinin yurt içinde
sigara üretme ve satma yasağının kaldırılmasıyla
devam eden süreç ve Tekel’in Kamu İktisadi Kurumu
kimliği ile yeniden yapılanması ile tez konusu olarak
Türk Tütüncülüğünün içinde bulunduğu durum ve
dışa açılırsa, alınması gereken politikalar üzerine bir
konu seçmemi düşündürmüştü. Ben de “Türk Tütüncülüğünün Yabancı Tütün ve Sektöre Açılmasıyla Bu
günü ve Geleceğine İlişkin Politikalar“ konusunu tez
konusu olarak almıştım. 106 Sahife olan bu tezimde
1860‘lı yıllardan itibaren 1987 yılına kadar olan
dönemin ve dışa açılmanın sebepleri ve etkileri ile
Türk Tütüncülüğünün geleceğine ilişkin politikaları
araştırmaya çalışmıştım. Meşhur Türk Tipi tütünü
üzerine olan faaliyetlerin, Cumhuriyetimizin son dönemlerinde nasıl bir hal aldığını, kimlerin tütünümüz
üzerinde nasıl ve neyi amaçladıklarını belirtmeye
çalışmıştım. Bu tezimde ülkemiz yaprak tütün ekimi,
yetiştirilmesi, alımı, ticareti, bakımı, işlenmesi ve
fabrikasyonu üzerine karşılaşılan sıkıntı ve sorunları
analiz edip sorunların çözümüne yönelik öneriler
getirmiştim.

Doktora programını bitirdikten sonra doktora konumla
ilgili birkaç ulusal ve uluslararası düzeyde yayın
yaptım ve çalışmalarımı yayınladım. Bu arada Milli
Tütün Komitesi 9. Toplantısı Gündemine alınmak
üzere Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’nun tütüncülük
alanındaki plan, uygulama ve çalışmaları ile politikalarını izlemek ve entegrasyonu sağlayacak çalışmalar
yapması için yasal zorunluluk olan “Tütünle İlgili
Kamu kurumlarında -Avrupa Topluluğu Ortak Tütüncülüğünü İzleme Dairesi- Kurulması” teklifini hazırladım ve okul olarak Ankara’da sunduk. Çünkü
Avrupa Topluluğu’nun (Avrupa Birliği), üyesi olmayı
hedefleyen Türkiye’de, topluluk normlarına göre
Türkiye sağlığa daha az zararlı sigara üretme çalışmalarını oriental sigaralar için de başlatacak, pazar
kontrolu ve pazar yönetiminde tütünle ilgili çıkar ve
baskı grubu rolünü üstlenecek olan işlenmemiş tütün
ve işlenmiş tütün danışma komiteleri kararlarına uyum
sağlamak zorunda olacak, ekiciyle tarım antlaşmaları
imzalayacak, teknik konularda tek yetkili uzmanlık
grubunun yani tütün eksperlerinin sözünün olacağı
tütün daireleri kurulması normlaşacaktı veya en azından bu uyum çalışmalarını başlatması gerekmekteydi.
Milli Tütün Komitesi’nde bu görev Tekel’e verildi,
fakat doğrusu bu konuda Tekel’de etkin çalışmaların
yeterince ve zamanında yapılamadığı ve bilgi birikiminden istifade edilemediği düşüncesini hep taşımışımdır.

1987’den sonraki yıllar Türk Tütüncülüğünde 1984
yılıyla başlayan sürecin hızlandığı yıllar oldu. Yabancı
tütün ithalatı yasağının kaldırılması ve giderek ağırlaşan şartlar içinde doktora konusu olarak kendime
Türkiye ve önce uyum ve daha sonra da entegrasyonun ve tamlaşmanın olacağı Avrupa Topluluğu
(Avrupa Birliği) ile Türkiye tütün politikaları ve
ilişkilerini araştırmak konulu tez çalışması yapmayı
hedefledim. Çünkü, Türkiye’de dışa açılmanın gerektirdiği, giderek global bir hale gelen dünyamız içinde
“Türkiye’nin yeri nasıl olmalıdır”, düşüncesinden yola
çıkarak doktora tezi olarak “ Avrupa Topluluğu Ortak
Tütün Politikası ve Türk Tütüncülüğünün Avrupa
Topluluğu Ortak Tütün Politikasıyla Bütünleşmesi “
konusunu seçtim ve çalışmalara başladım. 376 sahife
tutan tezimde Avrupa Birliği tütüncülük ve sigara
alanında uygulanan politikalar ve alınan yaptırım
kararları ile Türk Tütüncülüğüne ilişkin yapısal durum
ve entegrasyona gidilmesi halinde alınması gereken
kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri inceledim. Bu çalışmaya o kadar önem vermiştim ki; Avrupa Birliği
üzerine yapacağım çalışmaları daha detaylı ve
kapsamlı inceleyebilmek için İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğunun
Ekonomik Yapısı adlı yüksek lisans programını (ikinci
bir yüksek lisans programı) ve Marmara Üniversitesi,
Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Doktora programını

O Tekel ki, burslu olarak okuduğum ve görev yapmakla mutlu olduğum o Müessese; görev ve faaliyet
alanına giren “her derecede öğrenim için burslar
vermek “ gibi bir yükümlülüğü olmasına rağmen, her
yıl sembolik düzeyde öğrenci alan TEYO’nda okuyan
öğrencilerin burs alma imkânlarını iptal etmiş ve
okulun da gelişmesi bir ölçüde engellenmiş oldu. O
kadar ki, siyasi bir araç olarak kullanılan TEYO, 1987
Yılında çıkan bir yasayla sözde olarak, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’ne bağlanmıştı. Gidici gözüyle
bakılan bu okulun bu yıllardan sonra düşüş süreci
hızlanmıştır. 1994 Yılında, Manisa’da iki defa yaptığım görüşme neticesinde, 1. Sınıf öğrencilerimize
“burs vermek için çalışacağız” diyen ve söz veren
fakat sözlerinde durmayan tütünden sorumlu sayın
bakanı hatırlıyorum…
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Tekel’in ve kurumlarının aylık ve yıllık faaliyet ve
istatistik rapor ve bültenlerine okul olarak talip
olmuştuk da “ hizmete özel “ gerekçesiyle bize yani
tütünle ilgili araştırma yapan bizlere izlememiz için
bir nüsha bile yasal olarak veremedikleri yılları
hatırlıyorum. Oysa aynı bültenlerin kurum içinde ve
dışında ilgisiz kişilerin ellerinde ve sağda solda
ilgisizce kenara köşeye iliştirilmiş, atılmış olduğu
günleri de hatırlıyorum.

Tütüncüler olarak büyük kentteki okuldaki eğitim,
araştırma ve idari açıdan kaynaklanan sorunlarımızı
ve sesimizi büyüklerimizin duymadıkları, duysalar da
“dayanın” dercesine sırtımızı sıvazladıkları yılları
hatırlıyorum.
Tütün Eksperleri Bilim Araştırma Grubu – TÜBİAGkurma faaliyetlerim gibi daha bir çok hayal kırıklığı.
Hadi son hayal kırıklığını da yazayım; üç odası
bulunan mütevazı bir kooperatif evinde yaşıyorum,
1997 yılının son aylarında bir kızım dünyaya geldi.
Odanın birinde tepelemesine dolu ve daha çok tütüncülük üzerine kitap, dergi, belge, dosya ve araştırma
yayınları ve dokümanlarım var. Hergeçen gün bir
yerlere bir şeyler kaydettiğim ve sadeleştiremediğim
için de odayı enlemesine ve boylamasına kaplayan bu
görüntüye eşim ilk iki yıl sabretti, korkarım çalışma
odası olarak da kullandığım bu küçük odam da kızıma
bir oda gerekiyor gerekçesiyle elimden gidecek. Bu da
başka türlü bir hayal kırıklığı…

Okulun öğretim görevlisi Ömer Hatipoğlu ile 1993
yılında Türk Cumhuriyetleri’ndeki tütün ve tütün
mamulları sanayii konusunda bir rapor hazırlamış ve
arzu edildiği takdirde Tekel’in söz konusu ülkelerde
kurabileceği yatırımlarında görev alabileceğimizi içeren bu teknik çalışma ve raporu Tekel üst düzey
yöneticilerine bir belge halinde sunduğumuzu da
hatırlıyorum. Fakat bugüne kadar bu konuda tarafımıza bir cevap verilmediği yılları da.
Bu arada gerek YÖK bünyesinde yurt dışına araştırma
görevlisi gönderilmesi, ve Devlet Planlama Teşkilatı
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı uzman yardımcısı eleman alımı mesleki kontenjanlarında tütün
eksperi veya tütün teknoloji mühendislerine sınava
girme hakkı verilmiyordu, bunun için ilgili kurumlara
bu sınavlara meslekdaşlarımın da girebilmesi için
kişisel ve resmi düzeyde yaptığım başvuru çabalarından bir sonuç alamamıştım. Hatta; öğretim üyesi
olarak görev yaptığım ve asistanı bulunmayan
Manisa’daki Tütün Eksperliği Yüksekokulu’na tütün
eksperi kökenli ilk etapta 5 adet araştırma görevlisi
eleman alıp hemen ABD ve Avrupa ülkelerine gönderme ümitlerim de; tütüncü kadrosu kurmamız gereken yüksekokula kadro alamamak ve başvuranların da
giriş yabancı dil sınavında elenmeleriyle kesintiye
uğramıştı. Üstüne üstlük tütüncülüğün doktora sonrası
doçentlik bilim dallarının olmaması da doçentlik ve
üzeri unvanları hedefleyen bilim adamlarının önünde
koca bir engel olarak duruyordu. Bu konuda lisans
düzeyinde bölüm ve ana bilim dalları olmasına karşın
yüksek lisans, doktora fakat özellikle doçentlik dallarında tütün ve sigaranın yetiştirilmesi, işlenmesi, ekspertizi ve fabrikasyonu ile pazarlama ve politikaları
üzerine doçentlik dallarının yıllardır ilan edilmemesi
sebebiyle bu alanda yapılacak çalışmaların çok sınırlı
olacağı da bilinen bir gerçekti.

Netice
Tütüne ve tütüncülüğe nokta koyarken Tütün Eksperleri Derneği Aylık Yayın Bülteni’nin 19-20 sayısında
(Haziran-Temmuz 1994) “Tütünde Karar Alma Politikaları ve Uygulama Sorunları” konulu bir yazı yazmış
ve tütüncülükte son yıllarda uygulamaya konulan
kararların tarihi seyrine değinmiştim Bu yazımda
tütüncülüğümüze ait alınan kararların nasıl ve niçin
alındığını ve kimlerin bu kararları aldığını tüm yalınlığıyla incelemiş ve bu konulara işaret etmeye
çalışmıştım. Gerçekten de 1994 yılından bu yana tütün
ve tütüncülük üzerine herhangi bir çalışma yapmadım.
Hatta o kadar ki bana büyük bir zevk ve yazarı olma
fırsatı veren tütüncülükte uluslararası yayın yapan
yabancı bir derginin Türkiye Muhabirliği ve Yazarlığı
görevini bile bu vesile ile bırakmış oldum. Fakat hani
derler ya, meslekten midir nedir; tütüncülükten bana
kalan en güzel hatıra ve bir türlü vazgeçemediğim;
tütünün tarladaki, kırım anındaki, tesbit halindeki
fakat özellikle, tütünün şu bakım ve işleme evlerindeki kendine mahsus o nefis kokusu yok mu!
İşte o kokuyu hasretle ciğerime çekmek, o kokuyu
hissetmek ve dostları özlemle kucaklayabilmek için
ara sıra da olsa uğradığım o emektar, çileli, bahtsız
bina da yok olup gitti.
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TMMOB IX GENÇLİK
KURULTAYI

15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen
Kurultaya, Öğretim Görevlisi Tolga ZORBA
danışmanlığında hazırladıkları “Tütün Ekicilerinin
Sosyo-Ekonomik Durumları” konulu sunum ile katılan
T.E.Y.O. öğrencileri, seçtikleri konu ile beğeni ve ilgi
topladılar. Ülkemiz tütüncülüğünün özellikle son 30
yıl içindeki seyrinin ortaya konulduğu sunumlarında,
kırsal nüfusun kente göçüyle birlikte, tarımsal
üretimde yaşanan sıkıntılara vurgu yapılarak bu
sorunların çözümüyle ilgili önerilerde bulunuldu.
Tartışma kısmında söz alan izleyicilerin ortak görüşü
bu sorunun toplumun kanayan bir yarası olduğu ve
çözülmesi gerektiği yönünde oldu. Soma maden
faciasının acısının taze olması nedeniyle Soma’nın
eskiden yoğun tütün üretimi yapılan bir bölge oluşu,
tütüncülüğün terk edilmesiyle birlikte nüfusun başlıca
istihdam alanı olarak madencilik sektörünün kalmış
olması ve bu alanda ucuz işgücü olarak çalışmak
zorunda kalınmış olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin
(TMMOB) her yıl Ankara’da düzenlediği ve bu yıl
dokuzuncusu yapılan Ziraat, Su Ürünleri, Tütün
Teknolojisi ve Balıkçılık Teknolojisi alanında
öğrenim veren okulların öğrenci temsilcilerinin
sunumlarının yapıldığı IX Öğrenci Kurultayı’na, Celal
Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nu
temsilen 3. Sınıf öğrencileri Duygu AKKILIÇ ,Neşe
AVCI ile 4. Sınıf öğrencisi Uğur Eren ERTÜTÜNCÜ
katıldılar.

Yüksekokul temsilcilerimiz
Anıtkabir’i ziyaret ederek
sundular.
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üretici bulmakta zorlanan alıcıların bölgeyi terk
edebileceklerini ifade ederek, tütün üretiminin bu
günlere gelmesinde; Tekel çalışanlarının, eksperlerin,
çiftçilerin payının bulunduğunu ifade etmiştir.

MUŞ TÜTÜN ÇALIŞTAYI
5-6 Şubat 2015
"Tütün İthalatını Azaltmak Ülkemizde Oryantal,
Virginia, Burley vb. Menşei Üretimlerini Artırmak"
konulu Tütün Çalıştayı 5-6 Şubat 2015 tarihinde
Muş’ta yapılmıştır.
Derneğimiz adına Genel Sekreterimiz Savaş
SEYHAN’ın katıldığı toplantıya; Muş Valisi Vedat
BÜYÜKERSOY, Vali Yrd. Ercan ÖTER, Muş
Belediye Başkanı Feyat ASYA, TAPDK Tütün
Piyasası Dairesi Başkanı Hikmet SAPAN ile Uzman
Necmettin TEKDEMİR, Muş Tütün Kooperatifi
Başkanı Şeyhmus SOLGUN, DAP İdaresi Başkan V.
Volkan GÜLER, Sigara Harici Tütün Mamülleri
Üreticisi Derneği Başkanı Gökhan ERSÖZ, 19 Mayıs
Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet ÇAMAŞ/
Dr. Ahmet KINAY (Tütün Eksperi) Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçeler Daire Başkanı
Mehmet SIĞIRCI, Kemal KARADOĞAN (TEYO
Öğrenci) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Muhafaza Daire Başkanı Mehmet YAKUT katılmıştır.

Toplantının ikinci oturumu; Vali ve Belediye Başkanı
olmadan kurum temsilcileri ile yuvarlak masa
toplantısı şeklinde saat 19:00 da başlamıştır.
Toplantının bu bölümünde derneğimiz adına söz alınarak mevcut süreç ve çözüm önerilerimiz "Tütün Raporu" çerçevesinde ifade edilmiş olup katılımcılara Derneğimizin Dergisinin en son sayısı takdim edilmiştir.

Şeyhmuz SOLGUN' un açılış konuşmasının ardından,
Vali, Belediye Başkanı, DAP İdaresi Başkanı Muş ili
yatırımları hakkında kısa bilgilendirme yapmışlardır.
Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Necdet ÇAMAŞ
"Türkiye Tütüncülüğü Sorunları ve Çözüm Önerileri"
sunumunu yaptı. Genellikle sunumuna bağlı kalmadan
s konuşan Çamaş gelinen noktanın kabul edilebilir bir
durum olmadığına vurgu yapan bir konuşma
yapmıştır. Çamaş'tan sonra Derneğimiz adına Genel
Sekreterimiz Savaş SEYHAN tarafından "Türkiye'de
Tütün Politikası Uygulamaları ve Tütün Üretiminin
Geleceği" konulu sunum yapılmıştır.

Sonuç olarak, toplantı TAPDK, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük Ticaret Bakanlığı
yetkilileri tarafından ciddi destek gördüğü anlaşılmıştır. Her iki bakanlığın temsilcileri bu toplantı
izlenimlerini ve çözüm önerilerini raporlaştırarak
makama sunacaklarını ifade etmişlerdir. Yaklaşık 1
aylık bir süre içinde 7 Tütün Kooperatifinin bir araya
gelmesiyle muhtemelen adı "Anadolu veya Türkiye
Tütün Üreticileri Birliği" olan ve merkezi Ankara olan
bir birlik kurulacağı öngörülmekte olup toplantı,
Tarım Bakanlığının tütün çiftçisine destekleme
vermesi ve siyasi iktidarın tütün politikasına sigara
mücadelesinden farklı bir gözle bakmasının çözüme
katkı sunacağı ifade edilerek toplantı sona ermiştir.

Derneğimizin sunumundan sonra kürsüye gelen
Hikmet SAPAN bölgeye gelen alıcılara çiftçinin
davranışını iyileştirmesi gerektiğini, dönem dönem
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Tütün Eksperleri Derneği (Savaş Seyhan): Çetin
abi merhaba, biz sizi en son Bursa Kemalpaşa Müdürü
olarak olarak hatırlıyoruz, bu yıllardan sonra
hayatınızda neler değişti.

SERAMİK VE HEYKEL
ÜZERİNE ÇETİN GENÇALP
İLE SÖYLEŞİ

Çetin Gençalp: Merhaba Kemalpaşa Müdürlüğünden
sonra 2007 yılında Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğünde
çalıştım ve 2011 yılında emekli oldum. Tekrar
Bursa’ya yerleştim.
S.S.: Ben sizinle tanıştığım dönemlerde heykel ve
seramik merakınız olduğunu bilmiyordum.Bu merakınız daha önceden var mıydı yoksa emekli olduktan
sonra mı keşfettiniz?
Ç.G.: Herkes kendi yeteneğini az çok bilir ama
emekli olana kadar heykel konusunda ciddi bir
çalışma işine girmedim.

Yıllarca Tekel’de farklı görevlerde çalışan 5. Dönem
Tütün Eksperinden olan Gençalp, emeklik yeni bir
başlangıçtır diyerek, meslek hayatında ki başarılı
geçmişini bu kez de plastik sanatlarda gösterdi.Nilüfer
Belediyesi Konak Kültürevinde düzenlenen sergiye
iki eserle katılan Gençalp’le heykel ve seramik
konusunda kısa bir söyleşi yaptık.

S.S.: Peki bu süreç nasıl gelişti, heykele yeteneğinizi
nasıl fark ettiniz.
Ç.G.: Heykel demeyelim de bir şeylere şekil verme
merakı diyelim, bu merakım lise yıllarına dayanıyor.
Tatilde deniz kıyısında kumdan şekiller yapardım,
yaptıklarım insanların hoşuna gider önünde fotoğraf
çektirirlerdi. Ta ki dört yıl önceye kadar. Bir ustayla
tanıştım Ytong yontuyordu bende ilk defa ytong
yontarak başladım bu işe. Sonra yaptıklarımın çevremde ilgi uyandırması üzerine bu işin eğitimini
almam gerektiğini fark ederek kurslara başladım. 3
yıldır kurslara devam ediyorum. İki defa karma sergi
açtık.
S.S.: Bu son serginiz basında çok yer aldı.Özelliklede
sizin Nazım Hikmet heykeliniz ve tarihi bir sahneyi
tasvir ettiğiniz eser basında ön plana çıktı.
Ç.G.: Evet bu sergimize çok iyi hazırlandık.
Eserlerimizde hem sanat severlerin hem de basının
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yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sergiye iki eserle katıldım
biri Nazım Hikmet heykeli diğeri de tarihi bir figür
olan Asur Kralı Banipal’ın seramik rölyefi.

S.S.: Peki Çetin abi, önümüzde ki süreçte neler
planlıyorsunuz.
Ç.G.:Öncelikle seramik değil heykelde yoğunlaşmam
gerektiğini fark ettim. Kendimi tekrar etmeye
başladım. İyi bir heykeltarşın yanında yakında
kurslara başlayacağım.
S.S.: Heykelini yapmak istediğiniz başka karekterler
var mı?
Ç.G.: Var tabiî ki. Atatürk’ün heykelini yapmayı çok
istiyorum, birde Şahmaran heykelini yapmak istiyorum.
S.S.: Neden Şahmaran?
Ç.G.: Şahmaran figür olarak çok ilgimi çekiyor,
üstelik Şahmaran’ın pek çok resmi ve rölyefi olmasına
rağmen hiç heykeli yok. O nedenle bir an önce
eğitimlere başlayıp kafamdaki projeleri gerçekleştirmek istiyorum.
S.S.: Çetin abi bizde sizlerin ve diğer Eksper
arkadaşlarımızın sanat çalışmalarınızı zevkle takip
ettiğimizi bilmenizi isteriz. Bundan sonra da Dernek
Bültenimizin sayfalarında başarılarıyla öne çıkan
meslektaşlarımıza elimizden geldiğince yer vermeye
devam edeceğiz. Tütün Eksperleri Derneği Olarak
Çalışmalarınızda Başarılar Dileriz.

S.S.:Peki bu ani gelişen merakınız aileniz tarafından
nasıl karşılandı?
Ç.G.: Başta hoş karşılanmadı tabii ki sonuçta çamurla
uğraşıyorsunuz ancak zamanla artan beğeniler
karşısında eşim ve oğlum şu anda en büyük destekçim
ve önemli eleştirmenlerim haline geldiler.

Sergi ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.milliyet.
com.tr/konak-kulturevi-nde-seramik-sergisi-bursayerelhaber-609864/
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ZİYARETLERİMİZ
MANİSA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN
MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET
02/10/2014 tarihinde Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımız ziyaret
edilerek kendileriyle görüşülmüştür. Sohbet ortamında yapılan söyleşide meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar üzerine görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ziyaret meslektaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANI SAYIN,
SUAT EVCİMEN’İ ZİYARET
06/11/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Ankara’da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
Sayın Suat EVCİMEN bey makamında ziyaret edilmiştir. Tütün Piyasası Dairesi Başkanı meslektaşımız Sayın
Hikmet SAPAN’ında bulunduğu ziyarette TAPDK da açılması düşünülen Uzman Yardımcılığı sınavında Tütün
Teknolojisi Mühendislerinin ayrı olarak değerlendirilmesi, daha önce 2012 yılında Antalya’da meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen “Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri” ne katılmamış
meslektaşlarımız için tekrar seminer düzenlenmesi beklentimiz ile Türk Tütüncülüğünün sorunları ve alınması
gerekli tedbirler hususlarında taleplerimiz ifade edilmiştir.
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCISI SAYIN
KUDBETTİN ARZU’YU ZİYARET
06/11/2014 tarihinde Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın, Kudbettin ARZU Bakanlık
binasında bulunan makamında ziyaret
edilerek kendilerine derneğimiz ve
tütün eksperliği mesleği hakkındaki
bilgilendirme yapılmış, tarihsel gelişimi aktarılmıştır. Tekel’in özelleştirilmesiyle İFP olarak gönderilen Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan yaklaşık 400 meslektaşımızın yaşadığı sıkıntılar ve bu konudaki
taleplerimiz kendilerine aktarılmış ve kendilerine konuyla ilgili bilgi notu verilmiştir

TTA GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ SAYIN,
İBRAHİM HALİL KIRŞAN’I
ZİYARET
07/11/2014 tarihinde TTA Gayrimenkul A.Ş. ne gidilerek Kurumun
Genel Müdürü Sayın, İbrahim Halil
KIRŞAN’a nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Kurumun Personel Dairesi
Başkanı olan meslektaşımız Sayın,
Muzaffer IŞIK’ında katkı sunduğu
ziyarette Sayın, KIRŞAN’ın bünyelerinde kurmayı düşündükleri Tekel Müzesi projesi bizleri son derece mutlu etmiştir.

İZMİR GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK İL MÜDÜRÜ
SAYIN AHMET GÜLDAL’I
ZİYARET
18/11/2014 tarihinde İzmir Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın
Ahmet GÜLDAL ile görüşülmüştür.
Yapılan görüşmede özellikle İzmir İl
genelinde görev yapan meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ve özellikle İlde bulunan Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şubesinde çalışan arkadaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılar kendilerine
aktarılmıştır.
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EGEDE SONSÖZ EKONOMİ EDİTÖRÜ SAYIN, SİNAN
DOĞAN’I ZİYARET
Özellikle tütün konusunda yaptığı haberlerle ön plana çıkan
gazeteci Sinan DOĞAN, 26/11/2014 tarihinde ziyaret edilmiştir.
Kendileriyle Türk Tütünü ve Türk Tütüncülüğü ile ilgili sohbette
bulunulmuştur.

ÖZ-EGE TÜTÜN TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FİRMASINDA ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET
Yönetim Kurulumuzca 02/12/2014 tarihinde Öz-Ege Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına gidilerek meslektaşlarımız ve firma yetkilileri ziyaret edilmiştir. Adıyaman ve Hatay’da yetiştirilen tütünlerin işlemesinin yapıldığı takvimde gerçekleştirilen ziyarette, genç ve yeni arkadaşlarımıza derneğimizle ilgili bilgilendirmenin
yanısıra çalıştıkları bölgeler nedeniyle uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımızla görüşülmüş, sıkıntıları
dinlenmiş ve hasret giderilmiştir.

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULUNU ZİYARET
25/12/2014 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi (C.B.Ü.) Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’na Okul Müdürü olarak
atanan Sayın Prof. Dr. Altay Uğur GÜL, Akhisarda makamında ziyaret edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ziyarette Okul Müdürümüze yeni görevinde başarılar dilenerek Türk Tütüncülüğü ve Tütün Eksperliği Mesleğinin gelişimi ve ilerlemesi konusunda okul ile her zaman ve her konuda iş birliğine hazır olduğumuz
ifade edilmiştir. Okul yönetimine yapılan ziyaretin ardından aday meslektaşlarımız ziyaret edilmiş ve kendileriyle sohbet edilerek derneğimiz hakkında bilgilendirme yapılmış okul öğrencilerinin soru ve istekleri cevaplanmıştır
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CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SAYIN PROF. DR. A.KEMAL ÇELEBİ’Yİ ZİYARET
Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu olarak, 20/01/2015 tarihinde ataması gerçekleşen CBÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ bey ziyaret edilerek kendisi kutlanmış ve başarı dileklerimiz iletilmiştir.
Ayrıca okulumuzun sorunları ve dileklerimiz kendilerine aktarılmış, katkıları istenmiştir. Görüşmeye Tütün
Eksperliği Yüksek Okulu Müdürü Sayın Prof. Dr. Altay Uğur GÜL'de katılmış ve toplantıya katkıda bulunmuştur

ETKİNLİKLERİMİZ
 02/10/2014 tarihinde Orman-Su Manisa 4. Bölge
Müdürü Sayın Rahmi SANCAK ziyaret edilerek,
kendilerine derneğimiz ve üyeleri hakkında genel
bilgilendirme yapılmış ve ardından derneğimiz
üyesi Sayın Celal Murat ASLANAPA’nın mağduriyetinin önlenmesine yönelik girişimde bulunulmuştur.

mında ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyarette TAPDK
da açılması düşünülen Uzman Yardımcılığı sınavında Tütün Teknolojisi Mühendislerinin ayrı olarak değerlendirilmesi, daha önce 2012 yılında Antalya’da meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen
“Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması Semineri”nin tekrarlanması ile Türk
Tütüncülüğünün sorunları ve alınması gerekli tedbirler hususlarında taleplerimiz ifade edilmiştir.

 02/10/2014 tarihinde Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımız ziyaret edilerek kendileriyle görüşülmüştür.
Yapılan toplantıda meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar üzerine fikir alış verişinde bulunulmuştur. Meslektaşlarımızla gerçekleştirilen görüşmenin ardından İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Manisa Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Mustafa GÜNDOĞAR tebrik edilerek
yeni görevinde başarılar dilenmiştir.

 Aynı gün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Sayın Kudbettin ARZU makamında ziyaret edilerek kendilerine derneğimiz ve
tütün eksperliği mesleği hakkındaki bilgilendirme
yapılmış ve Tekel’in özelleştirilmesiyle İFP olarak
gönderilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan yaklaşık 400 meslektaşımızın yaşadığı sıkıntılar ve bu konudaki taleplerimiz kendilerine aktarılmış ve konuyla ilgili bilgi notu verilmiştir.

 06/11/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Ankara’da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Suat EVCİMEN bey maka-

 07/11/2014 tarihinde tta Gayrimenkul A.Ş. ne
gidilerek meslektaşlarımız ve tta Gayrimenkul
A.Ş. Genel Müdürü Sayın İbrahim Halil KIRŞAN’a
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nezaket
ziyaretinde
bulunulmuştur.
Sayın
KIRŞAN’ın bünyelerinde kurmayı düşündükleri
Tekel Müzesi projesi bizleri son derece mutlu etmiştir.

bilgilendirme yapılmış okul öğrencilerinin soru ve
istekleri cevaplanmıştır.
 29/12/2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız
Yaşar Turan GÜLÜMSER, NTV İzmir Bölge
Müdürü Sayın Merih AK’ın organize ettiği TV
söyleşisine katılarak Türkiye’deki kaçak sigara ve
tütün üretimi konusunda derneğimizin görüşlerini
ifade etmiştir.

 18/11/2014 tarihinde İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Ahmet GÜLDAL ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede özellikle Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinde çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılar kendilerine aktarılmıştır.

 Ziraat Mühendisleri Odası’nca 12-13-14/01/2015
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen VIII Teknik
Kongre’ye derneğimiz adına Yönetim Kurulu Sekreterimiz Savaş SEYHAN katılmıştır. Kongre başından sonuna dek SEYHAN tarafından takip edilmiş olup kongre süresince gerek dernekler ve odalar gerekse de basın kuruluşları ile görüşmeler
gerçekleştirilerek Türk Tütüncülüğü ve sektörü
konusunda derneğimiz görüşleri ifade edilmiştir.

 26/11/2014 tarihinde Egede Sonsöz Gazetesine
nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Ekonomi Editörü Sayın Sinan DOĞAN ile sohbet ortamında
Türk Tütüncülüğü üzerine ve bunda basının etkisi
üzerine genel bir söyleşide bulunulmuştur.
 Yönetim Kurulumuzca 02/12/2014 tarihinde ÖzEge Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına gidilerek meslektaşlarımız ve firma yetkilileri ziyaret
edilmiştir. Adıyaman ve Hatay’da yetiştirilen tütünlerin işlemesinin yapıldığı takvimde gerçekleştirilen ziyarette, çalıştıkları bölgeler nedeniyle
uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımızla
hasret giderilmiştir.

 İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanlığınca 16/01/2015 tarihinde İzmir Tepekule Toplantı Salonunda organize edilen ve Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Gökhan GÜNAYDIN tarafından verilen konferansı derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyemiz Servet YAPRAK izlemiştir.

 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ’nden alınan
davet üzerine SSUK’ca Ankara’da 24 Eylül 2014
tarihinde düzenlenen ve 2014 yılı çalışmalarının
değerlendirilmesi ile 2015 yılı çalışmalarının planlanmasının yanı sıra sigara şirketlerinin elektronik
sigaranın yaygınlaşması ile ilgili stratejileri hakkında ve sigara satış, ürün teşhirlerinde yaşanan
sıkıntıların gündeme getirildiği, SSUK Bileşenlerinin katıldığı toplantıya derneğimiz adına Yönetim Kurulu Sekreterimiz Savaş SEYHAN katılmıştır.

 20/01/2015 tarihinde Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kemal
ÇELEBİ ziyaret edilerek kendisi tebrik edilmiş ve
yeni görevinde başarılar dilenmiştir. Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürü Sayın Altay Uğur
GÜL’ün de katıldığı toplantıda, CBÜ bünyesinde
Akhisar’a kurulması düşünülen Tarım Bilimleri ve
Teknolojisi Fakültesi’nin açılmasının ve okulumuzun da bu bünyede Tütün Teknolojisi Mühendisliği bölümü olarak yer alması, Tütün Eksperliği
Yüksek Okulunun ders müfredatı ile kütüphanesi
ile ilgili düşünce ve önerilerimiz dile getirilmiş ve
Sayın ÇELEBİ’nin bu konularda katkıları istenmiştir.

 25/12/2014 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi
(C.B.Ü.) Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’na Okul
Müdürü olarak atanan Sayın Prof. Dr. Altay Uğur
GÜL, makamında ziyaret edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ziyarette Okul Müdürümüze yeni görevinde başarılar dilenerek Türk
Tütüncülüğü ve Tütün Eksperliği Mesleğinin gelişimi ve ilerlemesi konusunda okul ile her zaman
ve her konuda iş birliğine hazır olduğumuz ifade
edilmiştir. Okul yönetimine yapılan ziyaretin ardından aday meslektaşlarımız ziyaret edilmiş ve
kendileriyle sohbet edilerek derneğimiz hakkında

 "Tütün İthalatını Azaltmak Ülkemizde Oryantal,
Virginia, Burley vb. Menşei Üretimlerini Artırmak" konulu Tütün Çalıştayı 5-6 Şubat 2015 tarihinde Muş’ta yapılmış olup toplantıya derneğimiz
adına Genel Sekreterimiz Savaş SEYHAN’ın katılmıştır. Muş Tütün Kooperatifi Başkanlığınca
düzenlenen toplantıda derneğimiz adına sunum
yapılarak çalıştaya katkı verilmiştir.
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İSMİM

ANNEM - BABAM

Doğum Tarihim

Tuğba Naz

Ayşe – Hüsamettin KOÇHAN

18/09/2014

Yiğit Emir
Jan Alp
Aylin
Öner Tarık

Eylem- Uygar AKSU
Pelin (Tanrıverdi) – Levent KOŞAR
Tamila - Özgür ERGÜN
Gülcan – Barış BÖLÜKBAŞI

06/10/2014
09/10/2014
02/11/2014
31/12/2014

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

Evlilik
Şevket GÜNER - Tuğba KÜÇÜK (Nişan)
Cihangir EREN – Merve KAYA (Nişan)
Ahmet TAŞLICA – Büşra DİBEK (Nişan)
Azmi Gökhan ERCİYAS – Meryem AKSU (Nişan)
Temel KURT - Dilek KURT (Nikah)

06/12/2014
10/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
09/02/2015

Nikahlanarak Elveda Bekarlık diyen ve Nişan törenleriyle evliliğin ilk adımını atan
meslektaşlarımız ile eş ve nişanlılarını tebrik ederiz.

Kutlama
Okulumuzun 21. Devre mezunlarından Mutlu PİROĞLU, Öz-Ege Tütün Sanayi ve
Ticaret A.Ş. firmasında Başeksper olarak göreve başlamıştır. Meslektaşımızı kutlar,
yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
09.01.2015 tarihli ve 29231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan atama kararı ile Sinop Bilim, Sanayi ve Teknolojisi İl Müdürlüğü görevine asaleten başlayan 13. Devre
mezunlarından Feridun DELEN’i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü görevine atanan
10. Devre mezunlarından Cengiz GÖK’ü tebrik eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
Okulumuzun 5. Devre mezunlarından E.Ü. Rektörlüğünde görev yapan Mehmet TÜFEKÇİ, E.Ü Öğrenci Köyü Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır Meslektaşımızı kutlar, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
Okulumuzun 24. Devre mezunlarından Veli ÇOBAN, Manisa-Köprübaşı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlüğü görevine vekâleten atanmıştır.
Değerli Meslektaşlarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce açılan İş Güvenliği Sınavında başarılı olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmayı hak eden meslektaşımız, Hüseyin
KOÇ‘u tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sınavı (PGD)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca açılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi sınavında başarılı olarak
Denetçi olmaya hak kazanan İzmir Bili, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde çalışan 3. Devre meslektaşlarımızdan Recep ÇAKMAK ile yine 10. Devre meslektaşlarımızdan Yaşar Akgün ÖZARI’yı
tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Geçmiş Olsun
İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan 6.
Devre meslektaşımız Selami VURAL, 08/12/2014 tarihinde İzmir Yeşilyurt Devlet
Hastanesinde Guatr ameliyatı geçirmiştir.
Star Tobacco International firmasında Tütün Harmanlama Müdürü olarak görev
yapan 1. Devre mezunu Rıfat KÖKTÜRK, 11/12/2014 tarihinde retina yırtılması
nedeniyle İzmir’de sağ gözünden ameliyat olmuştur.
İstanbul T.E.Y.O. 5. Devre mezunlarından emekli meslektaşımız Özcan TAŞÇI, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Mersinli Ata Sağlık Hastanesinde 01/12/2014 tarihinde pankreas ameliyatı olmuş, tedavisine Van’da devam edilmektedir.
Tekel Enstitü 29. Dönem mezunlarından Tekel’ den emekli meslektaşımız İlyas ÖZEL, kalp rahatsızlığı nedeniyle Aydın’da 14/01/2015 tarihinde By-Pass ameliyatı olmuştur.
Bursa - Gemlik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışan 6. Devre
mezunlarından Hasan Selçuk ORAL, kalp rahatsızlığı nedeniyle Bursa’da 27/01/2015 tarihinde ByPass ameliyatı olmuştur.
Derneğimiz eski başkanlarından ve onur kurulu üyelerinden Hüseyin KOÇ, yemek borusundaki
rahatsızlığından dolayı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 02/03/2015 tarihinde ameliyat olmuş
olup tedavisine devam edilmektedir.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz.
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BAŞSAĞLIĞI
1. Devre mezunlarından Tekel’den emekli meslektaşımız
Muzaffer KOCA’nın babası
Eski Tekel Başmüdürlerinden,
Kore Gazisi Nevzat KOCA Beyefendi, 23/07/2014 tarihinde
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
16. Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Hasan Ali ŞENGÜL’ün kayınvalidesi Gülfer KESKİN Hanımefendi, 24/09/2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
17.Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Ahmet Faruk YAŞAR’ın babası
Sadettin YAŞAR Beyefendi,
23/09/2014 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allahtan
Rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
11.Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Müslim TURAN’ın ağabeyi Ali
TURAN Beyefendi, 07/10/2014
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
5. Devre Meslektaşlarımızdan
Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız Ethem YILMAZ’ ın ablası Hatice KABLAN Hanımefendi, 21/10/2014 tarihinde
İstanbul’da vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

8. Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Sabri ÇAĞDAŞ’ın kayınbabası
Metin CEYLAN Beyefendi, 29/
10/2014
tarihinde,
babası
Hasan ÇAĞDAŞ Beyefendi de,
15/ 12/2014 tarihinde vefat
etmiştir. Merhumlara Allahtan
Rahmet, meslektaşımıza, eşine
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
1. Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Talat GENÇALP ile 2. Devre
mezunlarından Tekel’den emekli
meslektaşımız Yılmaz AYDUK’un
Kayınvalideleri ve Tekel Enstitüleri 11. Dönem mezunlarından
Rahmetli
Ahmet
DENKKOL’un
eşi
Ayşe
DENKKOL Hanımefendi, 01/
11/2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet, meslektaşlarımıza, eşlerine ve yakınlarına başsağlığı
dileriz.
14. Devre mezunlarından T.A.
P.D.K. İzmir İrtibat Bürosunda
Uzman olarak görev yapan
meslektaşımız Cavit BOZDAĞ’ın
babası Ramazan BOZDAĞ Beyefendi, 22/11/2014 tarihinde
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
14. Devre mezunlarından İzmir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız
Hüseyin ŞIRLAK’ın ağabeyi
Mustafa ŞIRLAK Beyefendi, 17
/01/2015 tarihinde Konya ’da
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nda görevli 8.
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Devre Mezunu meslektaşımız
Onur
ÖZKURT’ın
ağabeyi
Münir ÖZKURT Beyefendi,
29/ 01/2015 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allahtan
Rahmet, meslektaşımıza ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Ve Tic. A.Ş. de
çalışan 2. Devre Meslektaşlarımız Selçuk ÖZBECENE’nin
kayınvalidesi Türkan YENER
Hanımefendi, 10/02/2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve yakınlarına
Başsağlığı dileriz.
CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek
Okulu’nda Müdür Yardımcısı
olarak görev yapan meslektaşımız Tolga ZORBA’nın kayınbabası Hasan MANDIRALI Beyefendi, 11/02/2015 tarihinde
vefat etmiştir. Merhum Hasan
Beyefendiye Allah’tan Rahmet,
meslektaşımıza, eşine ve yakınlarına Başsağlığı dileriz.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İstanbul İrtibat
Bürosunda görevli 12. Devre
Mezunu meslektaşımız Taner
Murat YAYIMLI’nın babası Mücahit
YAYIMLI
Beyefendi,
18/02/2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
11. Devre mezunlarından ManisaAkhisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız Serhat ÖZCET’ in
kayınbabası
Yıldırım
Cihat
TÜTÜNCÜ Beyefendi, 26/02/
2015 tarihinde vefat etmiş olup
Akhisar’da defnedilmiştir. Merhuma Allahtan Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

NOSTALJİ

TEYO 3. Devre (1977-1980) Okul önü- Cevizli Tekel Kampüsü
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ
ÖMER CEYHUN UYANIK - (TEYO 8. Devre / 1982-1986)
Tekel’de Tütün Eksperliği ile idarecilik görevlerinin ardından İzmir Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yaptıktan
sonra emekli olan ve Smyrna Tobacco Meyva Aromalı ve Aromasız Nar. Tüt.
Mam. Ür. San. Ltd. Şti de çalışmaya başlayan, Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeliği ile Tütün Eksperleri Vakfı Başkanlığı görevini yürüten meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı, sağlık ve mutluluklar dileriz.
MİTHAT ÇINAR – (TEYO 4. DEVRE / 1978-1982)
Tekel’de yurdun çeşitli yerlerinde Tütün Eksperliği ile idarecilik görevlerinin ardından Trabzon- Arsin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yaptıktan sonra emekli olan meslektaşımız
Mithat ÇINAR’a Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize katkılarından dolayı
teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı, sağlık ve huzur dolu
yıllar dileriz.
DR. AHMET HAMDİ GÜMÜŞ – (TEYO 7. DEVRE / 1981-1985)
Tekel’de Tütün Eksperliği ile idarecilik görevlerinin ardından TAPDK’nın kuruluşunda yer almış, Grup Başkanı, Uzman ve Başuzman olarak görevlerinde
bulunan meslektaşımız, bu süreçte 2009 yılında Tarım Ekonomisi alanında
doktorasını tamamlamıştır. Kendisinin yaprak tütün politikası ile ilgili basılı
iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca sigara fabrikalarının özelleştirilmesi, şarap
piyasası ve kırsal kalkınma konularının değerlendirildiği üç ayrı kitapta
da ortak yazarlık yapmış olan Ahmet Hamdi Gümüş'ün, ulusal ve uluslararası
dergilerde yayınlanmış, tütün ve şarapla ilgili çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Tekel ve TAPDK da çalıştıktan sonra emekli olan ve Adalya Tobacco
International SPRL firmasında CEO pozisyonunda çalışmaya başlayan meslektaşımıza, Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı, sağlık ve mutluluklar dileriz.

YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞIMIZ
Derneğimiz üyesi Levent ÖZEN, 15/12/2014 tarihinde Manisa, Salihli’de
vefat etmiştir. İstanbul T.E.Y.O. 3. Devre (1978-1980) mezunlarından
olan meslektaşımız 16/12/2014 Salı günü memleketi Salihli
Durasıllı’da defnedilmiştir. Camiamızda “Kara Levent”, doğup, büyüdüğü Durasıllı’da ise “Eksper” lakabıyla bilinen, sevecenliği, yardımseverliği, ve kalp kırmaz kişiliğiyle tanınan arkadaşımıza Allah’tan Rahmet,
başta eşi Ayşe hanım ile oğlu Tolga ÖZEN olmak üzere tüm akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

