TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

8
Yıl 2017 Sayı 90

5

24

49

62. OLAĞAN GENEL
KURULUMUZ YAPILDI

TÜTÜN EKSPERLERİ
BİLİRKİŞİLİK SEMİNERİNİN
ARDINDAN

DERNEK MERKEZİMİZİN
AÇILIŞI

Tütün’de 5’i Bir Yerde

GENEL MÜDÜRLÜK
Syngenta Tarım San. ve Tic A.Ş.
Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah.
Ankara Cad. No: 81 Kat: 17 35030 Bayraklı - İzmir
Tel: 0232 413 00 55 Fax: 0232 435 18 85

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

İÇİNDEKİLER
Merhaba ...................................................................................... 2
Tütün Eksperleri Derneği 62. Olağan Genel Kurulu
Fuar Gençlik Tiyatrosunda Yapıldı ............................................ 5

TÜTÜN
EKSPERLERİ
DERNEĞİ
BÜLTENİ

Türkiye Yaprak Tütün Üretimi ve İhracatına İlişkin Tespitler
ve Sektörel Bir Kuvvet Analizi (Swot Analizi) Çalışması
Uluslararası Tütün Çalıştayı (Muş – 2016)
Servet YAPRAK, Yaşar Turan GÜLÜMSER ............................ 8
Türkiye’de Tütünle İlgili Son Yıllarda
Yürütülen Araştırmalar
Ahmet KINAY.......................................................................... 18

 Gönderilen yazılar yayınlansın veya
yayınlanmasın iade edilmezler.

ZMO 10. Öğrenci Kurultayı ..................................................... 22

 Yazılardan veya çevirilerden doğacak
sorumluluklar yazı sahiplerine aittir.
Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve
Sertifikalandırılması Seminerinin Ardından ............................. 24

 Reklam fiyatları ve şartları anlaşmalarla belirlenir.
 Dergimiz üç ayda bir çıkar.

31. Uluslararası CORESTA Toplantısı
Yrd. Doç. Dr. Sıdıka EKREN................................................... 26

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ adına

09'dan Yeni Bir Dünya'ya Giriş
Cengiz ŞAHİN .......................................................................... 28

İmtiyaz Sahibi: Yaşar Turan GÜLÜMSER
Yazı İşleri Müdürü: Ceyhun UYANIK
Adres: Bahariye Mh.1762 Sk. No:18/B
Karşıyaka / İZMİR

On Yılda 4,4 Milyar Dolarlık İhracat Rekortmeni
Türk Tütününün Milli Tarım Projesinde “Adı Yok”
Basın Bildirisi ........................................................................... 29

GSM: 0532 325 58 56
www.tutuneksper.org.tr
e-mail: dergi@tutuneksper.org.tr

Tütünce – Mustafa SEYDİOĞULLARI ................................... 30

Yayın Kurulu: Servet YAPRAK
Savaş SEYHAN – Fatih UZNAY –
Erdinç YETİMOĞLU - Kubilay KOÇ

Tütün Tohumculuğu
İsmail YILMAZ, Hasan KARTAL, Dr. Ali PEKSÜSLÜ ........ 32

Kapak Fotoğrafı: Ayşegül ULUDAĞ
Tasarım: İ. BUHUR ismailbuhur@hotmail.com

C.B.Ü Tütün Eksperliği Yüksek Okulu 38. Devre Mezunları...... 40

Basım Yeri: Meta Basım 87 Sk No.4/B
Bornova-İzmir 0 232 343 64 54
Basım Tarihi: 25.01.2017

Etkinliklerimiz .......................................................................... 42
1

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

MERHABA

Servet YAPRAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Servet_yaprak@hotmail.com

sivil toplum örgütü olarak uzun yıllar boyunca
sektörüne ve camiasına çok önemli katkılarda
bulunmuş köklü derneğimizin geçmişi ile gurur
duymak hakkımızdır. Bununla birlikte bu köklü
geleneğin yeni yönetim kuruluna vermiş olduğu
yükünde farkındayız. Önümüzdeki çalışma döneminde bu görevimizi layıkı ile yerine getirmeye
çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Daha
önce dört dönem görev aldığım yönetimlerde
olduğu gibi paylaşımı ve çok sesliliği esas alan
bir anlayışla bütün meslektaşlarına eşit mesafede
duran ve mesleki hak ve çıkarlarımızla, sektörümüzün menfaatlerini ana eksene koyarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.

62. Olağan Genel Kurulumuzu 25 Eylül 2016
tarihinde İzmir Kültürpark Gençlik Tiyatrosu
salonunda gerçekleştirdik. Genel Kurulun ardından görev alan yönetim kurulumuz adına bütün
meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Meslek sevgisini ve camiamıza olan bağlılığını kaybetmeyerek genel kurulumuza katılan
bütün arkadaşlarımıza, desteklerini her zaman
hissettiğimiz değerli emekli ağabeylerimize ve
genç meslektaşlarımıza bir kez daha bizlere göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ederim. Yanımızda olamasalar da telefon veya mail
yolu ile bizlere birlik mesajlarını ileten meslektaşlarımızı ve bugüne kadar yönetim kurullarında
görev almış bütün ağabeylerimizi saygı ile anıyorum.

Son yıllarda özellikle köyden kente göç olgusu ile kırsalda bulunan nüfusun azalması, birçok
tarımsal üründe üretimin azalarak devam etmesi
tarıma dayalı sektörlerde çalışan teknik elemanlarında önemli istihdam sorunları yaşamasına sebep
olmuştur. Bu ana olgunun tütün tarımı ve akabin-

Değerli Meslektaşlarım, Tütün Eksperleri
Derneği 68. yaşına girdi, dile kolay 68 yıl. Bir
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de Tütün Eksperlerini de etkilediğini görüyoruz.
Ancak son birkaç yılda özel sektörde çalışan meslektaş sayımızın artması bizleri sevindirmiştir. Bir
yandan tütün tespitlerinin bir yandan da işlemelerin devam ettiği şu günlerde meslektaşlarımıza ve
tütün şirketlerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz.

leri ve GTHB nezdinde önceki yönetim kurullarında bu sorunların aşılabilmesi için önemli çabalar sarf edildi bundan sonrada gerek güncel sorunlar gerekse mevzuatla ilgili girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA),
S.S. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri
Birliği, Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün
organize ettiği 1-2 Haziran 2016 tarihleri arasında
Muş’ta
gerçekleşen
Uluslararası
Tütün
Çalıştayına derneğimizi temsilen katıldık. Açılış
panelinde yer alarak “Türkiye’Yaprak Tütün Üretimi ve İhracatına İlişkin Tespitler ve Sektörel Bir
Kuvvet Analizi (SWOT) Çalışması” konulu bildiri sunduk görüşlerimizi kamuoyu ile bir kez daha
paylaştık.

Tütün piyasasında özellikle sözleşmeli üretime geçilmesi, piyasada sadece özel sektör faaliyetinin kalması ve alıcılardan gelen ürün izleme
talepleri ile birlikte mesleğimizin icrasında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Geçen yıllar içerisinde, ağırlıklı mesleki pratiğimiz tütünün neviyatlandırılması, satın alınması ve işlenmesi faaliyetleri alanından, daha çok fidelikten başlamak üzere
tarla safhasına kaymıştır. Meslektaşlarımızın
enerjilerini alım işleme çalışmaları yanında üretici ile birlikte tarlada, ürün izlemesinde ve sözleşme çalışmalarında harcadıklarını görüyoruz.
Daha önceleri özellikle geçici görevlerle çalışma
şeklinin, -Adıyaman Hatay bölgelerinin de özel
sektörün üretim alanlarına eklenmesi ile birlikteçoğunlukla mıntıkalarda sürekli kalmaya dönüştüğünü görüyoruz.

İzmir Karşıyaka’da satın aldığımız yeni genel
merkez binamızın açılışını 03 Eylül 2016 tarihinde düzenlemiş olduğumuz bir açılış töreni ve kokteyl ile gerçekleştirdik. Camiamıza yakışan bu
binanın satın alınmasında maddi manevi katkılarını esirgemeyen ve emeği geçen bütün kişi ve
kurumlarla birlikte, bina tadilatını üstlenen meslektaşımız Ali Rıza ÇELİK’e desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederiz.

Bu dönüşen koşullarla birlikte genç arkadaşlarımızın iş yüklerinde de önemli artışlar olduğu
mesai saatlerini aşan çalışma sürelerinin bulunduğunu görüyoruz. Meslektaşlarımızın bu artan iş
yükü ve arazide geçirilen mesai faaliyetlerinin
ağırlığı ölçüsünde bir mühendisin hak ettiği ücreti
almaları gerektiğini düşünüyoruz.

Derneğimizin girişimi ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun himayesi ile ilki
2012 yılında düzenlenen Bilirkişilik Seminerinin
ikincisi Antalya Topkapı Palas otelinde 25 -28
Ekim 2016 tarihlerinde düzenlendi. Yurdun dört
bir yanından bu organizasyona katılan 200 civarında meslektaşımız ile yeniden bir arada olmanın
sevincini yaşadık. Tütün Eksperleri Derneği olarak organizasyonun 2. gününde bir sunum gerçekleştirdik. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde başta TAPDK başkanı Sayın Suat
EVCİMEN olmak üzere, Kurul Üyelerine ve
Yaprak Tütün Daire başkanı meslektaşımız Sayın
Hikmet SAPAN’a, yoğun çaba sarf eden daire
çalışanı diğer meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2016 yılı
ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt
ücreti 3.300 TL olarak belirlemiştir. Bu ücretlendirmenin uygulanması meslektaşlarımızın ücret
sorunlarını bir nebze iyileştirecektir.
Yurdumuzun çeşitli illerinde özellikle GTHB
bünyesinde meslektaşlarımız çalışmaya başlayalı
yedinci yılı geçti. Ancak geçen bu uzun süreye
rağmen hala çalışma yaşamımıza ilişkin bazı sorunlar güncelliğini koruyor. Çeşitli İl Müdürlük-

Ülkemizde tütün mamullerinin yasadışı ticareti artık yeni bir boyut kazanmıştır. Sigara ka3
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ürünler arasına yapılacak revizyonda tütün de
eklenir. Ayrıca bu açıklamaların akabinde özellikle GTHB nezdinde yayınlanan destekleme tebliğlerinde tütünün Tarımsal Ürün kavramı tanımı
dışında tutulması ile ilgili girişimlerde bulunduk.
Tütün üreticilerinin de diğer çiftçiler gibi bu tarımsal desteklemelerden faydalanmaları gerektiğini ilgililere bildirdik.

çakçılığının yanında boş makaronların doldurulması yolu ile sigara haline getirilmiş ürünler rahatça çarşıda pazarda satılmaktadır. Özellikle yurt
içinde makaron satışının serbest bırakılması ile bu
ürüne ulaşabilirlik artmış fiyatı düşmüş ve sigara
fiyatlarının yükselişine paralel olarak ülkemizde
üçüncü dünya ülkelerine mahsus, makaron dolumu diyebileceğimiz yasadışı yeni bir sektör doğmuştur. Bir yandan tütün mamullerinin zararlarından toplumu korumak için tedbirler alırken
diğer yandan çarşı pazarın kaçak sigara, 20’lik
poşetler içerisinde dolumu yapılmış makaronlardan geçilmiyor olması bir şeylerin yanlış gittiğinin en önemli bir göstergesidir. Sektörümüzde
yaşanan bu çarpıklıklar palyatif önlemler alınarak
giderilemez. Tütün ve tütün mamulleri sektörünü
düzenleyen yasa ve yönetmelikler bütüncül bir
anlayışla ele alınarak ülke menfaatleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.

Dergimizi yayınlamış olduğumuz tarihlerde
muhtemelen ekici tütünlerinin teslim alınıp ambarlanmasına başlanmış olacaktır. Ege ve Karadeniz’de 15 - 17TL Adıyaman’da 10.5 TL civarında ki 1. Nevi tütün fiyatı olmak üzere satış
işlemi 2016 mahsulu için gerçekleşmiş olacak.
Özellikle dövizin Türk Lirası karşısında önemli
oranda değer kazanmış olması kuşkusuz toplam
tütün ihracat gelirimizde bir artışa neden olacaktır. Doğal olarak üreticimizin de en azından bir
sonraki sözleşme dönemi fiyatları belirlenirken
hakkı ve emeği göz ardı edilmemelidir.

15 Ekim 2016 tarihinde hükümetçe açıklanan
Milli Tarım Projesi maalesef tütün üreticileri açısından hayal kırıklığı ile karşılandı. Havza bazlı
bu destekleme modeli içerisinde tütüne yer verilmemiş olması tütünün tarım sektörünün üvey
evladı olma özelliğini devam ettirdi. Yıllardır
söylediğimiz gibi Türkiye’nin fakir topraklarının
fakir ürünüdür tütün. Ama sıfır ithal girdili bu
ürünün yıllık 400-450 Milyon ABD Doları ihracat getirisi maalesef görmezden geliniyor. Bu
konuyu gündeme taşımak için yapmış olduğumuz
Basın Açıklaması ve gazete beyanlarımız yazılı
ve görsel basında önemli yer tuttu ve konuyu
gündeme taşımak anlamında olumlu geri dönüşler
aldık. Dileriz ki Milli Tarım Projesinin kapsadığı

Tütün Eksperi Dergisinin 90. sayısı aracılığı
ile ülkemizin dört bir yanında görev yapan, ulaşabildiğimiz her arkadaşımıza bir kez daha Merhaba diyoruz. Bu sayımızın içeriğini beğeni ile
okumanızı dilerken, Dergimizin çıkarılmasında
emeği geçen akademisyenlerimize ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
2017 yılının, Cumhuriyet devrimlerinin ışığında, evrensel demokratik değerlere olan inancını tazelemiş bir yaşam anlayışı ile birlikte barış
ve huzur dolu günler getirmesi dileklerimle,
Sağlıcakla kalınız.
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ 62. OLAĞAN GENEL KURULU
FUAR GENÇLİK TİYATROSUNDA YAPILDI
25.09.2016
Tütün Eksperleri Derneğinin 62. Olağan Genel Kurulu
25.09.2016 tarihinde Kültürpark Fuar Gençlik
tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir.

ÇİFTÇİ konuşmasında; Üyesi bulunduğumuz Ziraat
Mühendisleri Odasının faaliyetlerinden kısa bir bahisten sonra, meslek grubumuzdan bir üyenin oda yönetim kurulunda görev aldığını bundan sonraki süreçte
Mesleki Dal Komisyonunun oluşturulabilmesi için
üye sayımızın artması gerektiğini ifade etmiş ve Genel
Kurul çalışmalarımıza başarı dileğiyle konuşmasını
bitirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Turan GÜLÜMSER
yaptığı açılış konuşması ile Genel Kurul katılımcıları
ve misafirlerimizi selamlamıştır.
Genel Kurulumuz Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK
ve silah arkadaşları, vefat eden meslektaşlarımız ve
Şehitlerimiz için saygı duruşunun ve İstiklal Marşımız
okunmasının akabinde çalışmalarına başlamıştır.
Genel Kurula sunulan bir önerge ile Divan Kurulu
Başkanlığına Hüseyin KOÇ, Başkan Vekilliğine Fuat
BIYIKLIOĞLU, Katip Üyeliklere Aydın EREN ve
Pelin YÖNTEN oy birliği seçilmişlerdir.

Divan Başkanı, Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama
Koop. Birliği Genel Başkanı Şehmuz SOLGUN’u
konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmiştir.
SOLGUN konuşmasında; Tütüncülük sektöründeki sıkıntılardan bahsetmiş, ülkemizdeki tütüncülük ve Tütün
üreticisinin durumunu anlatarak, yabancı ülkelerdeki
tütüncülük ile kıyaslama yapmış, üretim miktarımızın
arttırılması gerektiğini Türkiye’ tütün ithalatçısı bir
ülke haline getirildiğini söyleyerek “Zehirleneceksek
bari kendi ülkemizin tütünü ile zehirlenelim “demiştir.
Tütün Eksperlerinin Tekel özelleştirmesi sonrası atıl
duruma getirildiğini, deneyimi ve bilgisi üst düzeyde
bulunan bu meslek grubuna haksızlık yapıldığını dile
getirmiştir. Gelecek sene Denizli’ de yapılacak olan
Tütün Çalıştayı’na bütün katılımcıları davet etmiş ve
Derneğimizin Genel Kurul çalışmalarına başarılar
dileyerek konuşmasını bitirmiştir.

Divan Başkanı Hüseyin KOÇ tarafından Genel Kurul
Üyelerine hitaben Divan Kurulu olarak kendilerine
gösterilen teveccüh ve itimada teşekkür edilmiş Tütün
Eksperleri Derneğinin sektörüne yön veren önemli bir
sivil toplum örgütü olduğu bundan önceki yönetimlerde olduğu gibi bundan sonraki yönetimlerinde bu
doğrultuda çalışmalarını gerçekleştireceğine olan
inancını dile getirmiştir.
Divan Başkanı Genel Kurula misafir olarak katılan
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ ve Türkiye Tütün Üretim
Pazarlama Koop. Birliği Genel Başkanı Şeyhmuz
SOLGUN’ a hoş geldiniz diyerek, konuşma talebinde
bulunan Ferhan ÇİFTÇİ’ yi kürsüye davet etmiştir.

Derneğimizin üyesi ve aynı zamanda Gölmarmara
Belediye Başkanı Kamil ÖZ, Divan Başkanı tarafından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilmiştir. Öz konuşmasında; Tütün Eksperi olarak çalışmanın kendisine önemli bir yaşamsal deneyim kazan5

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

dırdığını ve Tütün Eksperliği geçmişinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, genel kurulların bir buluşma ve bir arada olma günleri olduğunu söyleyerek ve
katılımcıları selamlayarak konuşmasını bitirmiştir.

Çalışma dönemlerinde üye aidatlarının toplanmasındaki sıkıntıları dile getirmiş ve üye aidatlarını ödemeyen
arkadaşlarımızla ilgili olarak yapılması gerekenleri
dilek ve temenni olarak ifade edeceğini ve bu konuda
yaptırım kararını gelecek yönetime bırakmak istediğini söylemiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Servet YAPRAK Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okumak üzere Divan Başkanı
tarafından kürsüye çağrılmıştır. Geçen iki yıllık süre
boyunca dernek yönetim kurulunun yapmış olduğu
faaliyetleri anlatan YAPRAK, katılımcılara teşekkür
ederek raporun okunmasını tamamlamıştır. Divan
Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
üzerinde lehte veya aleyhte konuşma yapmak üzere
üyelere yapılan çağrı üzerine, katılımcılardan Samsun
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı,
Tütün Eksperi Cengiz ŞAHİN söz alarak kürsüye
gelmiştir, ŞAHİN konuşmasında; Tekel’in kapatılması
sonucunda, gözleminin Tütün Eksperlerinin dağınıklığı, iletişim kopukluğu yaşadığını ve sadece Genel
Kurul toplantılarında bir araya gelebilmenin bu olumsuzluğu giderdiğini söylemiş, bu sorunun bir ölçüde
giderilmesi için, web sayfaları üzerinden oluşturulmuş
mail gruplarının aktif olarak kullanılması isteğini dile
getirmiştir. Başka konuşma yapmak isteyen olmayınca
Divan Başkanlığınca Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunun ibrası için oylamaya geçilmiş ve yapılan
oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
oybirliği ile ibra edilmiştir.

Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Denetim Kurulu
üyesi Haluk ALPMEN tarafından okunarak, Denetim
Kurulu Raporu oylanmış ve. Genel Kurul üyelerince
Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin bir diğer maddesi olan Tüzük değişikliği
maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve Yönetim
Kurulu Muhasip üyesi Servet YAPRAK, üyeler: A.
Turan
SARIKAYA,
Fikret
UYSAL,
Fuat
BIYIKLIOĞLU, Haydar TUNCAY, Nuri CAN imzası
ile Divan Başkanlığına önerge verilerek; “Tütün
Eksperleri Derneği Tüzüğünde yer alan Derneğin Adı
ve Merkezi başlığı Madde-1’ in Derneğin ismi (Tütün
Eksperleri Derneği) Merkezi Konak-İzmir’dir maddesinin, Derneğin ismi (Tütün Eksperleri Derneği)
Merkezi Karşıyaka-İzmir’dir şeklinde değiştirilmesi
talep edilmiştir..
Bahse konu önerge Divan Başkanlığınca Genel Kurul
üyelerinin oylarına sunulmuş ve Genel Kurul üyelerince oybirliği ile kabul edilmiştir.
Genel Kurul toplantısına Saat 13:00’da yemek molası
için ara verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Turan GÜLÜMSER,
yönetim kurulu faaliyet raporunun ibrası üzerine
teşekkür konuşması yapmak üzere kürsüye gelmiş,
konuşmasında; Türk Tütüncülüğüne katkı sağlayanlar
ve Dernek çalışmalarına katkı sunanlardan bahsederek,
Özellikle kendisinden önceki Dernek Başkanları
Mustafa SEYDİOĞULLARI, Hüseyin KOÇ, Faruk
GÜLPINAR,
Selçuk
ÖZBECENE,
Vakıf
MERCİMEK, Ahmet Hamdi GÜMÜŞ, Yılmaz
TEKAY, Oktay ÇELİK, Ceyhun UYANIK ile
katkılarından dolayı TAPDK Yaprak Tütün Daire
Başkanı Hikmet SAPAN’a teşek-kürlerini sunmuştur.
6
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edilmiştir. Dilek ve temenniler bölümünde söz almak
isteyen olmayınca genel kurul son bulmuştur.

Öğlen yemeğinin ardından Dernek üye aidatlarının
yeniden belirlenmesi konusundaki gündeme geçilmiştir. Katılımcı üyelerden aylık 8TL ve 10TL önerileri
gelmiştir. Katılımcılardan Kubilay KOÇ söz alarak;
Derneğimizin yaklaşık 950 üyesinden ancak 170
kişisinden aidat tahsilatı yapılabildiğini, bu nedenle
tahsilatta kişi sayısının da önemine vurgu yaptı.
Derneğimizin üyesi Haydar POLAT söz alarak; geriye
dönük borç tahsilatının yapılabilmesi için borç
tahsilatında kolaylık sağlanmasının faydalı olabileceği
önerisinde bulundu. Söz alan başka kimse olmadığından, Dernek aidat miktarının belirlenmesi için oylamaya geçildi, oylama sonucunda; 2017 yılı başından
başlamak üzere Dernek aidatlarının aylık 8 TL olması
oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan seçim sonucunda toplanan Yönetim Kurulu
üyelerinin görev dağılımı ve dernek organlarının teşekkülü aşağıdaki şekilde olmuştur.

62. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Servet YAPRAK………Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş SEYHAN……….Genel Sekreter
Defne ERŞEN…...…….Muhasip
Fatih UZNAY……...….Yayın Sorumlusu
İsmail TEKET……...….YK Üyesi
Kubilay KOÇ………….YK Üyesi
Tahir GÜNAL…...….…YK Üyesi

Divan Başkanlığınca, emekli olan meslektaşlarımızın
isimleri okunarak kendilerine Dernek Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi.
Genel Kurul üyelerince Divan Başkanlığına Oy Tasnif
Heyeti için önerilen Ali GEYİK, Bülent DEMİR,
Abuzer GÜNGÖR, C. Murat ASLANAPA ve Engin
BOZTEMİR Divan Başkanlığınca Genel Kurul üyelerinin oylarına sunulmuş ve adı geçenler oybirliği ile
Oy Tasnif Heyetine seçilmişlerdir.

DENETİM KURULU
Haluk ALPMEN
İlkay BİLGEN
Solmaz KOÇ
ONUR KURULU
Şevket PAKEL
Selçuk KARAGÖZLER
Ali Rıza ÇELİK

Seçim işlemi gizli oy ve açık tasnif şeklinde gerçekleştirilmiş, sayım ve tasnif sonuçları saat 17:30 da Oy
Tasnif Heyeti tarafından Divan Kuruluna teslim
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TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN
TESPİTLER VE SEKTÖREL BİR KUVVET ANALİZİ
(SWOT ANALİZİ) ÇALIŞMASI.
ULUSLARARASI TÜTÜN ÇALIŞTAYI
(MUŞ – 2016)

Servet YAPRAK

Yaşar Turan GÜLÜMSER

Tütün Teknolojisi Mühendisi, GTHB Mühendis

Tütün Teknolojisi Mühendisi, TAPDK Uzman

Tütün, dört yüz yılı aşkın bir süredir Anadolu topraklarında yetiştirilmektedir. Geçen yıllar boyunca Anadolu’da tütün yetiştiriciliği önemli bir zanaat halini
almış, toplumsal yaşamla bütünleşmiş, yurt dışı piyasalarda ise Türk Tütünü ismi ile marka haline gelmiştir.

Ülkemiz tütüncülüğünde son yıllarda dikkat çeken en
önemli düzenleme 09/01/2002 tarih ve 24635 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4733
Sayılı Tütün Yasasıdır. Söz konusu yasa, kamuoyunda
15 günde 15 yasa olarak adlandırılan yasalardan biri
olarak 2002 yılında çıkarılmış ve “1177 sayılı Tütün
ve Tütün Tekeli Kanunu”nun yerine Tütün ve Tütün
Mamulleri Sektörünü düzenlemek ve denetlemek
üzere yürürlüğe girmiştir.

Anadolu topraklarına ilk tütün fidesinin dikilmesinden
bu yana tütün; üretimi, ticareti ve tüketimi ile adeta bu
toprakların siyasal, ekonomik ve toplumsal tanıklığını
yansıtan bir ürün haline gelmiştir. Kimi zaman devlet
borçlanmalarının geri ödeme garantisi kimi zaman
siyasetin oy deposu kimi zaman da gelin Ayşe’nin
çeyiz sandığı olmuş sıradışı bir tarımsal üründür tütün.

4733 sayılı yasa tütün üretimi, alım-satımı ile tütün
mamulleri sektörünün işleyişi ve kurallarını kökten
değişime uğratmıştır. 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.

Tütünün, toplanan vergilerdeki payının yüksekliği,
ihracatta diğer birçok tarım ürününe olan üstünlüğü ve
ilgilendirdiği büyük sayıdaki üreticiler nedeni ile geçmişten bu yana üretimi, alım ve satımı, özel kanunlarla düzenlenmiştir.

4733 Sayılı yasanın çıktığı günden bu güne aradan
geçen 14 yılda büyük bir tasfiye süreci yaşayan ülke
tütüncülüğü; 2002 ürün yılında 405.882 olan tütün
üreticisi sayısı 2015 ürün yılı itibarıyla 7,2 kat azalarak 56.000 a gerilemiş, tütün üretimi ise 2002 ürün
yılında 159.521 ton iken yaklaşık 2,6 kat azalarak
2015 ürün yılında yaklaşık 62.000 ton civarına
gerilemiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Reji idaresine son verilmesiyle tütün üretiminin izlenmesi, gerekli izinlerin
verilmesi gibi her türlü düzenleme kurulan İnhisarlar
İdaresinin kontrol ve yetkisine bırakılmıştır. Bu amaca
hizmet etmek üzere 1924, 1930 ve 1938 yıllarında
yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş,
1969 yılında yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli
Kanunu da 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.

Türkiye’de yetiştirilen 62.000 tonun yaklaşık 60.000
tonu Oryantal tip tütündür. Oryantal tütün üretiminde
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Oryantal Tütün Üreten Ülkeler ve Üretim Miktarları Tablosu (2015)
Ülke

Oryantal Tütün Üretimi (Kg)

Oryantal Tütün Üretimi ( %)

Türkiye

60.000.000

32,3

BDT

30.000.000

16

Yunanistan

22.000.000

11,8

Makedonya

21.000.000

11,3

Çin

18.500.000

10

Bulgaristan

9.000.000

4,9

Lübnan

5.000.000

2,7

Arnavutluk

3.000.000

1,6

Diğer

17.000.000

9,4

Toplam

185.500.000

100

Kaynak: Universal Corp.

ülkemizi, rakip ülkelerle mukayese ettiğimizde son
yıllarda yaşanan kan kaybına rağmen oryantal tütün
pazarında hala lider ülke olarak gözükmektedir.

Bunun yanı sıra Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerimizde yetişen menşelere duyulan ihtiyaç küresel
olarak satılan Amerikan Blend harmanların kullanım
oranı ile sınırlı kalmış, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yetiştirilen menşelere ise yaprak tütün firmalarının ilgisi kalmamıştır. 2000’li yılların başında üretimi yapılan fakat şu anda üretimi yapılmayan 17 tütün menşesi vardır. Bunun yanı sıra Bursa ve Tokat’ta
Yunan Basması, Adıyaman ve Hatay illerinde ise
İzmir, Katerini, Diyarbakır ve Batman illerinde Sun
Cured Virginya (SCV) tütünü ile Doğu ve Güneydoğu
Bölgesinin muhtelif illerinde ise Prilep, Talgar ve
Dübek türü tütünlerin üretimi özel sektörce yaptırılmıştır.
İzne tabi tütün üretiminde özellikle Adıyaman’da
üretimi yapılan İzmir menşeli tütün üretiminde istenen
sonuç elde edildiğinden üretiminde artış gözlemlenirken Katerini, Prilep, Dübek ve Talgar üretimlerinde,
istenen sonuç elde edilemediğinden üretimler çok aza
inmiş hatta üretiminden vaz geçilmiştir. Bundaki en
önemli etken üretim maliyetinin yüksekliği ve üretim
tekniğine adapte olunamamasıdır.

Genç nesil tütün tarımının zorluğu ve gelirinin azlığı
nedeniyle tütüncülükten uzaklaşmış, Ege Bölgesi’nde
tütün üreticilerinin yaş ortalaması 47 yaş civarına
yükselmiştir. Tütün üreticilerinin kişi başına ortalama
aylık geliri, 2014 yılı ürünü TAPDK kayıtlarına göre
1.042 TL’dir. Bu rakam, ortalama 4 kişilik bir aile için
aylık 260,5 TL’ye karşılık gelmekte olup bu rakam
asgari ücret seviyesinin çok altındadır.

DEĞERLENDİRMELER
Tütün Üretimi;
TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve sigara
fabrikalarının satılması neticesinde piyasaya tümüyle
hakim olan çokuluslu şirketler kendi ürettikleri
sigaraların pazar payını artırmak için tamamen yerli
tütünden imal edilen sigaraları piyasaya yeterince
sunmamaları ve tüketici sigara tüketim alışkanlığının
da Amerikan Blend harmanlara kayması firmaların
yurt içinden aldıkları yerli tütün miktarını önemli
oranda azaltmıştır. 2000’li yılların başında 36 il 155
ilçede tütün üretimi yapılırken şu an 21 ilimizin 92
ilçesinde tütün üretimi sürdürülebilmektedir. Trabzon,
Giresun, Artvin, Sinop, Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Hakkari, Malatya, Adana,
Mardin ve Burdur illerinde tütün üretimi yapılmamaktadır.

Bununla birlikte, Güney, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde çoğunlukla “sarmalık kıyılmış
tütün” olarak tüketilmek üzere satılan, kayıt dışı
ticarete konu olan 12-15 bin ton tütün üretimi olduğu
tahmin edilmektedir. Söz konusu üretimin artmasının
2010 yılında sigarada artan vergi artışlarından dolayı
sarmalık kıyılmış tütüne olan talep artışından kaynaklanmaktadır.
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Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları

tanımı, “Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal
ürünleri ve su ürünleri” şeklinde yapılmakta ve tütün
üretimine dayalı bir yatırım desteklemesi öngörülmemektedir.

“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 vazgeçenlere 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. TEKEL’in özelleştirilmesi ve
2009-2010-2011 yıllarındaki tütün üretimine alternatif
ürün projelerinin başarısızlığı sonucunda artmış ve
artmaya devam etmektedir.

Tarım sektöründe örgütlenme açısından en güçsüz
kesimi oluşturan ve yaş ortalaması 45’i bulan tütün
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 ile dillendirilmiş ancak tütün
çiftçisi, 4733 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile 2002
yılından itibaren “Açık Artırma Sistemi” ile değil
“Sözleşmeli Üretim” modeli ile tanışmıştır.
Sözleşmeli üretime hazırlıksız örgütsüz olarak yakalanan tütün çiftçisi; 5200 sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu kapsamında tütün bazlı üretici
birliği geçtiğimiz yıla kadar sadece 3 yerde (DenizliTavas-Kale-Beyağaç, Samsun ve Muş Civarı) kurulabilmiştir. 7 üyeden oluşan Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği’nin çabalarıyla kongrelerin
tamamlanmasıyla bu sayının 26 olacağı ifade edilmektedir. 2010 yılından bu yana çokuluslu sigara şirketleri
ve yaprak tütün firmaları, “Tütün Alım-Satım Sözleşmesi”nin özel şartlar ve fiyatların hazırlanmasında söz
sahibi olurken, örgütsüz tütün üreticileri bu sözleşmelerin hiçbir kısmına müdahil olamamakta, çokuluslu

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”
10
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larına yansımamaktadır. Ancak son yıllarda özellikle
üretici avanslarında önemli bir artış yaşanmıştır.

sigara şirketlerinin kontrolündeki tedarikçi şirketlerin
dikte ettirdiği şartları ve fiyatı kabullenmek zorunda
kalmaktadırlar. Örnekleyecek olursak, 2012 ürünü
tütünlerin ülke genelinde ortalama alım fiyatı 11,58
TL/kg iken 2014 ürünü tütünlerin ortalama alım fiyatı
12,00 TL/kg olarak gerçekleşmiş, böylece 1923 –
2002 yılları arasındaki üreticilerin istediği firmaya
tütün satabildiği serbest piyasa ortamı yok edilerek
yaprak tütün alanında oligopson piyasa şartları oluşmuştur.

Tütün Fonu

Yurt İçi Üretici Ortalama Tütün Satış Fiyatları
Ortalama Alım Fiyatı
(TL/KG)
13,50 (T)
12,00
10.98
11,58
9,40
6,86

Ürün Yılı
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Kaynak TAPDK

Yaprak tütün piyasamızda, tütün üretiminde üretim
girdileri Türk Lirası, satışı ise dolar üzerinden gerçekleşmektedir. Bununla birlikte dolar kurunda yaşanan
artış yılsonunda üreticinin sattığı ürünün alım fiyat-

Ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi amacıyla 1986
yılından itibaren ithal edilen tütünlere 3 USD/Kg ve
paket başına 40 cent dolar uygulanan Tütün Fonu
29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 2010
yılından bu yana “şişirilmiş tütün” ve “şişirilmiş damar”
ile “homojenize tütün” gibi işlem görmüş tütünlerde
sıfırlanmış; yaprak tütünde ise ilk olarak 03/12/2010
tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren kararla 2011 yılında 3 USD/Kg olan
Tütün Fonu 2,25 USD/Kg ma düşürülmüştür. Her yıl
sonunda yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla her yıl kademeli olarak azaltılarak 2016 yılı için
0,6 USD/Kg olarak belirlenmiştir. Tütün Fonunun ABTürkiye İlerleme Raporlarının “Fiyatlandırma ve Vergilendirme” başlıklı 16. Faslı kapsamında 2018 yılına
kadar da sıfırlanması kararlaştırılmıştır. 2010 yılından
itibaren yürürlüğe giren tütün fonundaki düzenlemelerle Türkiye’nin zararı 2015 yılı sonu itibarıyla
(832.243.743,75*%65)=540.958.433 USD’dır. Bu
miktarın 2016 yılı sonunda ise (1.075.483.743,75*
%72)=699.064.433 USD. olacağı öngörülmektedir.

Tütün Fonunun Oluşturduğu Kayıp Tablosu
Tütün Tipi/ Menşei

Miktar (Kg)

2010
Kayıp (USD)

İthal Tütün
Virginia Tipi Tütün
Burley Tipi Tütün
Şark Tipi Tütün
Homojenize Tütün
Ham Tütün Damarı
Şişirilmiş Damar
Şişirilmiş Tütün
Kırık
Diğer *
İthal Tütün Toplamı

29.373.055,32
19.373.680,88
16.645,00
7.001.854,50
5.296.015,61
2.593.057,80
6.004.111,20
0,00
44.720,10
69.703.140,41

Tütün Tipi / Menşei

Miktar (Kg)

Virginia Tipi Tütün
Burley Tipi Tütün
Şark Tipi Tütün
Homojenize Tütün
Ham Tütün Damarı
Şişirilmiş Damar
Şişirilmiş Tütün
Kırık
Diğer *
İthal Tütün Toplamı

33.970.696,52
21.595.515,20
0,00
8.490.195,00
8.835.247,55
3.999.129,84
10.248.122,89
315.718,00
952.001,31
88.406.626,31

0,00
0,00
0,00
21.005.563,50
0,00
7.779.173,40
18.012.333,60
0,00
0,00
46.797.070,50

2014
Kayıp (USD)
61.147.253,74
38.871.927,36
0,00
25.470.585,00
15.903.445,60
11.997.389,51
30.744.368,67
568.292,40
1.713.602,36
186.416.864,63

Miktar (Kg)

2011
Kayıp (USD)

26.462.168,93
17.867.527,88
3.955,00
6.418.782,50
6.043.815,07
3.564.554,65
6.508.416,33
106.640,00
223.672,14
67.199.532,50

Miktar (Kg)

19.846.626,70
13.400.645,91
2.966,25
19.256.347,50
4.532.861,30
10.693.663,95
19.525.248,99
79.980,00
167.754,11
87.506.094,70

2015
Kayıp (USD)

35.735.741,68
22.890.459,09
0,00
8.559.348,50
8.950.302,66
4.343.856,37
11.821.058,95
251.140,00
1.075.431,00
93.627.338,23

75.045.057,52
48.069.964,08
0,00
25.678.045,49
18.795.635,58
13.031.569,10
35.463.176,85
527.394,00
2.258.405,10
218.869.247,72

Kaynak TAPDK (Tütün Tiplerine göre kullanılan miktarlar)
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Miktar (Kg)

2012
Kayıp (USD)

31.022.633,68
22.167.857,18
0,00
9.046.573,50
7.128.781,00
4.247.795,20
8.579.031,90
129.520,00
660.643,30
82.982.835,76

37.227.160,42
26.601.428,62
0,00
27.139.720,50
8.554.537,20
12.743.385,60
25.737.095,70
155.424,00
792.771,96
138.951.523,99

2016 *
Miktar (Kg)
Kayıp (USD)
36.100.000,00
23.000.000,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
4.500.000,00
11.900.000,00
500.000,00
1.000.000,00
95.000.000,00

86.640.000,00
55.200.000,00
0,00
27.000.000,00
21.600.000,00
13.500.000,00
35.700.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
243.540.000,00

Miktar (Kg)

2013
Kayıp (USD)

31.068.681,01 46.603.021,52
20.697.424,67 31.046.137,01
0,00
0,00
8.122.062,28 24.366.186,84
8.009.297,18 12.013.945,77
3.661.897,18 10.985.691,54
8.986.164,03 26.958.492,09
244.412,00
366.618,00
908.566,30 1.362.849,45
81.698.504,65 153.702.942,21
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Kaynak: TEKEL ve TAPDK kayıtları

harmanlarında giderek artan miktar ve oranlarda ithal
tütün çeşitlerini (özellikle fonun sıfırlandığı recon,
tütün, tütün damarı ve şişirilmiş tütün) kullanarak
maliyetlerini düşürmüşler, arttırılan vergilere rağmen
karlılıklarını artırmışlardır. Ülke tütüncülüğümüz ise
bu durumdan üretimin ve çiftçi sayısının azalması ve
tütün üretiminden yoksun kalanların büyük şehirlere
göçü ile tepki vermiştir. Özellikle 2009 yılından sonra
kırsal kesimdeki nüfusun büyükşehirlere göçünde
tütün tarımından yoksun kalan üreticiler en önemli
çoğunluğu oluşturmuştur.

Tütün Ticareti
Ülkemizde 2015 yılında 53.857 ton tütün 382,8 milyon
USD Doları karşılığı ihraç edilmiştir. Buna karşılık,
2002 yılında 55.800 ton olan tütün ithalatı, 2015 yılında
rekor kırarak yaklaşık 92.266 tona ulaşmış olup karşılığında 528,4 milyon ABD Doları ödenmiştir (Dahilde
İşleme Rejimi Kapsamında İthal edilen tütünler dahil).
2002 yılından bu yana tütün ithalatında ki artış ise %
60’a ulaşmıştır. Yıllarca ülkemizin en önemli ihraç
kalemlerinden biri olan tütün, 2012 yılında bu üstünlüğünü yitirerek tütün ticaretinde net ithalatçı ülke
pozisyonuna geçiş yapmıştır.

Ülke topraklarında yetişen (yerli) tütünlerin sigaralarda kullanımı 2003 yılında %42,07 oranındayken, bu
oran 2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra hızla azalarak 2015 yılı itibarıyla
%14’e düşmüştür.

TEKEL sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak azaltılması
sonucunda; Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına sahip olan çokuluslu sigara şirketleri, sigara

Türkiye’de Üretilen Sigaralarda Yerli ve İthal Tütün Kullanım (2003-2015)
Miktarı (Ton)

Kaynak: TAPDK
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Kaynak: TÜİK

(TKÇS) iç hukuk düzenlemeleriyle yürürlüğe girmiştir akabinde Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı
(UTKP) yayınlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler ile
önemli bir kamu duyarlılığı yakalayan tütün ürünlerinin tüketiminin kontrol çabaları, dünyada örnek
gösterilecek boyuta ulaşmış, ancak aynı başarı tütün
ürünlerinin tüketimine yansıtılamamıştır.

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, petrokimya, tuz ve tütün sektörleri ile araç muayene istasyonları işletmeciliğinden tamamen çekilmiştir”
ifadeleri yer almıştır.

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 dayanmış ve
2015 yılı itibarıyla 103,2 milyar adet olmuştur. Bu
artışın sebepleri, özellikle genç nüfusta artan stabil
kullanım oranı, kaçakçılıkla mücadele nedeniyle kayıt
dışı ürüne ulaşabilirliğin zorlaşması ve tüketicilerin
fiyatları kanıksamasıdır. Dünya’da gelişmiş ülkelerde
tütün kullanımında azalma görülmesine karşılık AsyaPasifik-Afrika ülkelerinde bunun artacağı, ülkemizde
ise yakın gelecekte tütün mamullerinin kullanımında
ciddi bir düşüş beklenmemektedir.

TÜİK 2013 verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri
imalatının %89,3 yabancıların kontrolüne geçmiştir.
Bir başka ifadeyle, ülkemizde yabancı kontrolünün en
yüksek olduğu imalat sektörü tütün ürünleri sanayi
olmuştur.
TKÇS– UTKP Çalışmaları
Ülkemizde 2004 yılında taraf olunan- kamu sağlığı ile
tütün üretim ve tütün mamullerinin tüketimini yakından ilgilendiren Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Türkiye Sigara Tüketimi (2003-2015)

Kaynak: TAPDK
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Tütün kontrolü çalışmaları özellikle toplum sağlığının
korunması boyutu ile Tütün Eksperleri Derneği tarafından da desteklenmektedir. Ancak yapılan piyasa
düzenlemeleri ile birlikte TEKEL’den arta kalan boşluğun doldurulamaması rakamlar ile ifade edilirse; yurt
içinde %5 lik sigara tüketiminde ki düşüşe karşılık,
tütün üretiminde 2,6 kat, çiftçi sayısında 7,2 kat kayıp
ve ithalatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması
sonuçlarını doğurmuştur. Makro bir tütün politikamızın bulunmayışı ile tütün piyasamız sahipsiz kalmış ve
sigarayla mücadele adeta Türk Tütünü ile mücadeleye
dönüşmüştür. Kamuoyunda ve bürokrasimizin bazı
bölümlerinde oluşan yanlış intiba sonucu ülkemizdeki
sigara tüketiminin kaynağı sanki yurt içinde üretilen
tütün gibi algılanmaktadır. Oysa rakamlar göstermektedir ki ürettiğimiz tütünün % 86’ya yakını ihraç
edilmektedir.

bir mekanizma yaratmaktadır. Amerika dahil olmak
üzere dünyanın birçok birçok ülkesinde tütün mamulleri üretiminde böyle bir kısıtlama yoktur. Bu düzenleme yerli sermaye ile kurulacak düşük kapasiteli ve
yerli tütünden imal edilmiş sigaraların satışını yapabilecek küçük ölçekte fabrikaların kurulmasının önüne
geçmektedir. Özellikle dünyada Amerikan Blend
harmanlar konusunda yaşanan yasaklama girişimlerinin devam etmesi halinde popülerliğini yitirmiş Türk
tipi sigara harmanları tekrar tüketicinin gündemine
gelebilir.

Sigara Kaçakçılığı
Tütün mamullerinden 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.
2016 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü % 84
dür. 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 7,0 milyar
Lira dolayında olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN ÜRETİMİ VE
İHRACATINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER VE
SEKTÖREL BİR KUVVET ANALİZİ
(SWOT ANALİZİ) ÇALIŞMASI.
Kuvvet analizi (SWOT), seçilen kurumsal yapı veya
sektörün içsel durumunu ve onu çevreleyen dışsal
faktörleri analiz etmek için kullanılan yöntemlerden
biridir.
Bu çerçevede, ülkemiz tütün piyasası açısından kuvvet analizi, ülkemiz tütün piyasasının güçlü ve zayıf
yönlerinin ortaya konulması suretiyle, uluslararası
piyasadaki mevcut olan ve daha sonradan ortaya çıkması muhtemel yeni fırsat ve risklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Tütün mamullerinde yaşanan kaçak sigaranın özellikle
piyasanın %15 civarında olduğu düşünülmektedir.
Kaynağı belli olmayan bu ürünler hem halk sağlığını
hem de ekonomimizi olumsuz etkilemektedir.

Güçlü Yönler

4733 sayılı yasanın 6. Maddesinde bulunan “Türkiye’de
tütün mamulleri üretmek isteyenlerin; yıllık üretim
kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet,
diğer tütün mamulleri için ise onbeş tondan az olmayan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır” hükmü, tamamen
piyasada bulunana çokuluslu şirketler lehine işleyen

 Sektörel olarak sahip olduğumuz avantajlar nedir?
 Farklılıklarımız neler?
 Dışardan bakanlar hangi yönlerimizi kuvvetli
olarak görür?
 Neleri iyi yapıyoruz?
14
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 Yaprak tütün ve sigara piyasasındaki oligopol yapı.

Zayıf Yönler
 Neler iyi gitmiyor ve neleri kötü yapıyoruz?
 Sektörde düzeltilmeye, geliştirilmeye ihtiyaç
duyulan şeyler nelerdir?
 Başkaları hangi konularda bizden iyi?
 Dışarıdan zayıf gözüken yönlerimiz nelerdir?

 Ulusal bir tütün politikasının olmayışı
 Modern işleme tesislerinin atıl kapasiteleri
 Özelikle dünyadaki dolguluk tütün ihtiyacına karşılık verebilecek doğu ve güney doğu bölgesindeki potansiyelin kullanılamaması
 Sigara sektöründeki yasal kısıtlamalar

Fırsatlar

 Tütünün tarımsal desteklemelerden yeterince faydalanamaması

 Mevcut fırsatlar nelerdir?
 Çevremizdeki mevcut gelişmelerden nasıl
etkileniriz? (Ekonomik,Teknolojik, Politik,
Sosyokültürel, Demografik, Hukuki..vs.)

 Oryantal tütün üretiminin emek yoğun üretim
olması ve mekanizasyona geçilememiş olması

 Rakiplerde fırsat yaratan gelişmeler var mı?

Fırsatlar

Tehditler

 Dünyada soslu sigara üretimin de yaşanabilecek
değişim ile artabilecek talep (Şark tipi harmana
yönelme veya sossuz harmanlarda oryantal tütünün
kullanımının artması)

 Mevcut engeller neler?
 Potansiyel engeller neler olabilir?

 Çevre ülkelere ekonomik fiyatlarla sigara ihraç
etme olanağı

 Rakiplerde tehdit edici gelişmeler var mı?
 Mevcut yapıda tehdit edici gelişmeler var mı?
TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN SEKTÖRÜ
KUVVET ANALİZİ (SWOT ANALİZİ)
Güçlü Yönler



Doğu ve Güneydoğudaki tütün üretim potansiyeli



Modern işleme tesislerinin kullanılamayan kapasitelerinin değerlendirilebilirliği



Tütün Agronomisine yapılan yatırımların artması
ve ülkemizin bu anlamda bir merkeze dönüşmesinin sağlayacağı fırsatlar



Kaliteli tütün üretiminde tecrübeli ve bilgili ekici



Üretici sayısının yüksekliği



Talep olduğu ve tatminkar fiyat oluştuğu taktirde
kolaylıkla arttırılabilecek üretim miktarı

 Doğu ve Güneydoğu bölgesi ile Hatay ilinde
üretilen menşe çeşitliliğinin artması



Tütün sektöründe kalifiye personel-teknik eleman
sayısının yüksekliği

Tehditler



Yüksek ihracat kapasitesi



Rezidü ve NTRM konusunda ciddi mesafe
alınmış olması, bu konulardaki teknik yeterlilik



 Tekelin özelleştirilmesi sonrası azalan tütün üretimi ve üretici sayısı,
 Alım Fiyatların yetersiz gelmesi sonucu üreticilerin üretimden çekilmesi

Tütün üretiminde GAP ve ALP uygulamalarının
hayata geçirilmiş olması



Modern Tütün işleme tesisleri ve yüksek işleme
kapasitenin varlığı

 Uzakdoğu’da üretim çalışmaları devam eden
Oryantal tütün üretiminin ülkemiz tütünleri yerine
ikame edilme olasılığı



Sigara blendlerine yerleşmiş tütün türleri; Izmir,
Samsun, Basma

 Devletin tütün sektöründen çekilmesi ile kalifiye
personelin atıl duruma gelmesi



Gelişen pazarlara yakınlık,

 Tütün fonunun sıfırlanması

 Üretici örgütlenmesinin olmayışı

 Üreticilerin yaşlanması, genç nüfusun tütün üretimine sıcak bakmaması

 Üretim maliyetlerinin artması ve döviz kurundaki
oynaklıklar

 Kanada’da gündeme gelen Amerikan blend harman yasağının genişlemesi ile bu harmanlarda

Zayıf Yönler
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garanti kullanım oranı bulunan oryantal tütüne
olacak talebin azalması.

minimize edebilmek için devam etmesi halinde
Makine ekipman desteğinden tütün üreticisi de
faydalandırılmalıdır.

 TKÇS uygulamaları

 Yerli üretimimiz olan Sarmalık Kıyılmış Tütündeki vergi oranı düşürülmeli, satışı ve pazarlaması
yasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır.

 Sigara şirketleri ve tedarikçi yaprak tütün firmalarının uzun vadeli planlar yapmadan, yılı
kurtarma mantığı ile çalışmaları

 Toplam sigara sektörünün %15’i civarında olduğu
tahmin edilen kaçak sigara ile mücadele, etkin
hale getirilmelidir.

 Sahte/kaçak sigara piyasasında genişleme
 Sigara şirketlerinin Balkanlardan aldığı tütün
miktarını arttırması

 Tütün fonu, Türk tütününü koruyacak şekilde
yeniden düzenlenmelidir.

 Tütün mamulleri pazarımızın büyüklüğünden gelen
gücümüzün kullanılamaması

 Ülkemizde örgütsüz ve sahipsiz durumda bulunana tütün üreticilerinin örgütlenebilmesi için
çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

ÖNERİLER
2002-2016 yılları arasında sektörümüzde yaşanan bu
sıkıntılı sürecin sürdürülebilir olmadığını bu nedenle
karar alıcıların Türkiye tütün sektörüne ilişkin yaklaşımlarını bir kez daha gözden geçirmeleri ve ulusal bir
tütün politikasının ortaya konularak hayata geçirilmesi
gerekmektedir.

 Özellikle Ege bölgesinde yoğunlaşmış Tütün İşleme Fabrikaları yatırım teknolojisi ve kapasite
olarak dünya ölçeğindedir. Bu tesislerin ve toplam
yatırım değeri 150 milyon USD civarında olup
3500 kişi civarında istihdamı bulunmaktadır. Yılın
önemli bir bölümünde kapasiteleri atıl kalan bu
tesisler artacak üretim ile daha verimli hale
gelecek ve istihdamları artacaktır.

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” hayata
geçirilmelidir.

 Son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Makedonya
gibi ülkelerde tütün mamulü üreticisi firmalar ile
bu ülkeler arasında beşer yıllık alım garantisi
içeren anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalar
bu ülkelerdeki oryantal tütün üretiminde artışa
neden olmuştur. Ayrıca Makedonya gibi bazı
ülkelerde kg başına verilen 1 Euro destekleme
ülkemizin yaprak tütünde dış piyasalardaki
rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflatmaktadır.

 Açık Artırma Merkezlerinde gerek merkeze getirilen tütünlerin açılış fiyatlarının belirlenmesinde
gerekse alıcısı çıkmayan tütünlerin değerlendirileceği ve gerektiğinde piyasayı regüle edebilecek
organizasyonun kurulması için yasal düzenleme
yapılmalıdır.
 4733 sayılı yasanın 6. Maddesindeki hükümler
esnetilmeli, yerli sanayicinin yerli tütünden sigara
üretimine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkemiz tütüncülüğünün önünü
tıkayan en önemli maddelerden biri bu düzenlemedir.

Bir Destekleme Modeli Önerisi
Türkiye’de tütün üretiminin özellikle üretim yapan
çiftçiye yeterli bir gelir sağlaması hem de üretimin
sürdürülebilir olabilmesi için farklı bir destekleme
modelinin uygulanması gerekmektedir. Türkiye 100
milyar adedin üzerinde satış rakamı ile Sigara Tüketimi Kullanım Oranında dünyanın 10. büyük pazarı,
tüketim miktarında da 7. büyük pazarıdır Bu nedenle
Türkiye’de tütün mamulü üreten firmalara Pazar
payları oranında belli bir miktar yaprak tütün alım
zorunluluğu getirilmelidir.

 “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli”nde,“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve
“Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi” destekleme programlarından tütün üreticileri de faydalanmalıdır.

Sigara pazarımızdan pay alan sigara şirketlerine pazar
payları oranında belirli bir oranda Türk tütünü alım
zorunluluğu getirilmesi eşik bir Türk tütünü üretimi
ve satışını garanti edecektir. Bu model ile yurt dışı

 Özellikle dünya piyasalarında oriental tütünde
rekabet gücümüzü arttırmamızın önündeki en
büyük engellerden biri olan emek yoğun üretimi
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kaynaklı sipariş dalgalanmaları ve üretici aleyhine gelişecek fiyatlamaların önüne geçilecektir. Yakın coğrafyada yer alan Lübnan’daki sigara satış bedeli kadar
tütün alma zorunluluğu modelinden yola çıkarsak; İç
pazarımıza sigara satan firmalara sattıkları toplam
satış bedelinin %20’si kadar iç piyasamızdan tütün
alım zorunluluğu getirilmesi en kötü ihtimalle
100.000 ton civarında üretim rakamını gündeme getirecektir (Bkz. Hesaplama Tablosu). Bu model ile

dünyanın önemli sigara pazarlarından biri olmamızın,
ekonomimiz ve toplum sağlığı açısından yarattığı
dezavantajları toplumumuzun en alt gelir grubunda
yer alan tütün üreticileri lehine bir avantaja çevirme
fırsatı yaratılmış olacaktır. Bunun yanı sıra aile
ziraatinde anahtar ürünlerden olan tütün üretiminin
artmasıyla köylerin boşalmasının önüne geçilecek ve
kırsal alanlardan büyükşehirlere göç azalacaktır.

Hesaplama Tablosu
Türkiye’de Tüketilen Sigara: 103.000.000.000 adet, 5.150.000.000 paket sigara,
Tüketilen Sigaranın Vergisiz Bedeli: 7.725.000.000 TL
Yaprak Tütün Ortalama Alım Fiyatı: 15 TL
Toplam Sigara Satış Bedelinin 1 ⁄1 Karşılığı Tütün Satın Alma Garantisi 515.000 ton kg,
Toplam Sigara Satış Bedelinin ½ Karşılığı Tütün Satın Alma Garantisi 257.500 ton,
Toplam Sigara Satış Bedelinin ¼ Karşılığı Tütün Satın Alma Garantisi 128.750 ton

tütün üretimine karşılık gelmektedir.

Muş Tütün Çalıştayı’na Katılan Meslektaşlarımızla
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TÜRKİYE’DE TÜTÜNLE İLGİLİ SON YILLARDA
YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALAR

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KINAY
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Özet
Türkiye, dünyada kalite tütün üretimi yapmakta olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Tütünle ilgili
Amerika’nın keşfinden bu yana çok sayıda araştırma yürütülmektedir. Türkiye’de ise yapılan çalışmalar sınırlı sayıda
kalmış ancak son yıllarda bir artış olduğu görülmektedir. Son yıllardaki bu artışlar yapılmakta olan çalışmaların yeterli
olduğu anlamına gelmemektedir. Dünyada tütünün farklı amaçlarla kullanımının yanında mevcut üretimde verim ve kalite
bakımından daha üstün yeni çeşitler geliştirilmektedir. Bunun yanında yeni teknolojilerle birlikte maliyetler düşürülmekte
ve üretimin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Türkiye’de ise son yıllarda yeni çeşitlerin ıslahı ve yeni teknolojiler
noktasında bazı araştırmalar yürütülmektedir. Türkiye’de tütün üretiminin sürdürülebilirliği için daha fazla araştırma
yapılması ve bunun için gerekli altyapının sağlanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Araştırma, Nicotiana tabacum L., Islah, Türkiye, Tütün

Tütün, dünya ve Türkiye ekonomisinde önemli yere
sahip olan bir bitkidir. Dünyada yaklaşık 4,3 milyon
ha alanda 7,5 milyon ton tütün üretilmekte iken,
Türkiye’de yaklaşık 100 bin ha alanda 65 bin ton
üretilmektedir (Anonim, 2016). Tütün, Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir tarımsal ürün olma
özelliğini korumakta ve çeşitli bölgelerimizde aile
tarımı olarak yaygın bir şekilde üretilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 60 bin aile tütün üretimi yapmakta ve
bunlara tütün endüstrisinde çalışanlar da (aileleri dahil)
dahil edildiğinde, yaklaşık 500 bin nüfusa istihdam
sağlamaktadır. Bu rakam Türkiye nüfusunun yaklaşık
% 0,7’sine tekabül etmektedir (Anonim, 2016).

Tütünle ilgili çalışmalar uzun yıllar iyi olan tütün
tiplerinin farklı ekolojilere taşınması ile sınırlı kalmıştır. Günümüzde ise çok farklı konularda çalışmalar
yürütülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri tarımla ilgili araştırma
birimlerinde tütün bitkisi üzerinde normal olarak çeşit
geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara 1903 yılında başlamıştır. Shamel ve Cobey tarafından 1907 yılında
“Tobacco Breeding” isimli geniş bir bülten yayımlanmaya başlanmış ve yürütülen araştırmalardan elde
edilen çeşitleri piyasaya sürmüştür (Shamel ve Cobey,
1907). Bu dönemin en fazla prim yapan tütün ürünü
puro olmuş ve her puro markası üretildiği tütünle
anılmaya başlamıştır. Tütüncülüğün gelişme seyri bu
yıllarda introdüksiyon çalışmaları ile başlamıştır.
Daha sonra yapılan çalışmalarda hastalık ve zararlılara
dayanıklılık ve kısmen de kalite üzerinde durulmuştur.
1960’dan sonra ise aroma ve tat başta olmak üzere

Tütünün keşfinden günümüze kadar çok çeşitli
şekillerde kullanılmış ve farklı ekolojilerde üretilmiştir. Üretildiği ekolojilerin ve tüketici özelliklerine göre
yapılan çalışmalar şekillenmiş ve ihtiyaçlara cevap
verebilmek adına çok sayıda araştırma yapılmıştır.
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yaprak özellikleri, dikim sıklıklarının etkileri gibi
çalışmalar yapılmıştır. Yürütülen ıslah çalışmalarında,
verimden ziyade öncelikle hastalıklara dayanıklılık ve
sonrasında kalite ile ilgili çalışmalara öncelik
verilmiştir (Holmes, 1938; Apple, 1962; Wernsman ve
ark., 1976; Oupadissakoon ve Wernsman, 1977). Çalışmalar 1970’li yıllar itibariyle haploid tütün ıslahı ve
Türkiye’de özellikle mavi-küfe karşı dayanıklı çeşitlerin
geliştirilmesi üzerine olmuştur. Anter kültürü yöntemi
ile haploid bitki elde etmek için çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Tanaka ve Nakata (1969), 3 anterden kültür ile elde edilen 53 bitkiden 49’unun haploid olduğunu ve bunların diploidlere göre daha dar yapraklara,
daha küçük stomalara, daha kısa stamenlere, daha
zayıf anter ve anormal polenlere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca kolchisinle muamele edilen haploidlerin 2/3’ünün tohum oluşturduğunu belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada Drama x Sahyang tütün
melezinden anter kültürü yoluyla elde edilen dihaploid
hatların ebeveynlerinden daha yüksek verim verdiğini
saptamışlardır (John ve ark., 1982). Türkiye’deki bazı
kamu kurumları faklı bölgeler için hastalıklara
dayanıklı yeni çeşitler (İzmir-Özbaş, Akhisar-97, Ege97, Otan-97, Usturalı-97, Trakya-Özbaş gibi) geliştirmişlerdir (Peksüslü, 1998). Günümüzde, doku kültürü,
moleküler teknikler ve genetik mühendisliği (GDO
teknolojisi) gibi modern ıslah yöntemleri kullanılarak,
çalışmalar yapılmaktadır (Horsch ve ark., 1985; Arıcan,
1995; Sakin, 1994; Arpat, 1999). Örneğin, yapılan bir
çalışmada, Agrobacterium tumefaciens kullanılarak
aktarılan genler ile tütüne insan hemoglobini ürettirilmiştir (Dieryck ve ark., 1997). Diğer bir çalışmada
tütün yapraklarında hücre arası boşluklarda sabit yağ
sentez ettirilip bu yağdan da biyodizel elde edilmeye
çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda tütünün
yeni kullanım alanları oluşturulmakta ve kullanım
şekilleri artmaktadır. Dünya tütün tarımında, FCV ve
Burley tipi tütünlerde hibrit çeşitler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Oriental tip tütünlerde ise hibrit çeşit
geliştirme çalışmaları olmasına rağmen, aktif olarak
üretimde yer almamaktadır (Gixhari ve Sulovari,
2010; Kınay, 2014).

kullanmayı gerektiren bir tarım şeklidir (Alıcı ve ark.,
2011). Son yıllarda Türkiye’de tütün üretim maliyetlerini düşürmek için elekte ve filede kurutma yöntemleri
denenmektedir. Bu noktada Gül (2015), yaptığı çalışmada filede kurutmanın geleneksel kurutmaya göre
hasat ve kurutmada geçen zaman açısından %48;
elekte kurutmaya göre %9’luk bir avantaj sağladığını,
elekte kurutmanın, geleneksel kurutmaya göre %43
avantaj sağladığını tespit etmiştir. Bu zaman avantajının tüm maliyete yansıması durumunda, kurutmanın
elekte yapılması halinde maliyetin geleneksel kurutmaya göre %19.3 bir avantaj sağladığı, filede kurutmanın geleneksel kurutmaya göre %21.5 oranında bir
avantaj sağladığını tespit etmiştir. Yapılan bu çalışmaların ışığında özellikle filede kurutmanın maliyetleri
oldukça düşürdüğü görülmektedir. Filede kurutma
Türkiye’nin tüm yörelerinde denenmekte ve başarılı
sonuçlar alınmaktadır.
Karadeniz Bölgesinde Samsun ve Basma tipi tütün
üretimi yapmakta olan üreticiler ihtiyaç duydukları
tohumluğu, kendi tarlalarından, komşusundan veya
sözleşmeli üretim yaptığı özel şirketlerden temin ederek ihtiyacını karşılamaktadır. Bu da bölgede üretilmekte olan farklı ekotiplerin karıştırılmasına neden
olmaktadır. Farklı tip tütünlerin bir arada karışık
olarak yetiştirilmesi sonucunda üretim sonunda istenilen özelliklere sahip ürün elde edilememektedir. Ayrıca her bir tipin, genotipik özelliğinden dolayı farklı
tarımsal uygulamalarla üretilmesi gerekmektedir.
Faklı genotiplerin fide üretimi, tarla aşaması, olgunlaşma zamanı, kurutma süresi ve şekli farklılık arz
etmektedir. Farklı özelliklere sahip tütün tipleri karışık olarak üretildiği için bazı tipler erken bazıları geç
olgunlaşmakta, kurutma sonucunda istenilen homojenliğe ve kaliteye sahip olmayan üretim gerçekleşmektedir. Ayrıca başlangıç materyali olan tohumdaki
bu karışıklıktan dolayı, yeni teknolojilerin uygulanması zorlaşmakta hatta olumlu sonuç alınabilecek
çalışmalardan bile olumsuzluklar elde edilebilmektedir. Yörede üretilmekte olan bazı tiplerin olgunlaşma sürelerinin kısa olması nedeniyle çiftçiler kırımı
yetiştirememekte, bundan dolayı ürün ve kalite
kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıplar hem alıcı hem
de üretici ekonomisine zarar vermektedir.

Dünyada tütün üretimi daha çok mekanizasyona
uyumlu olduğu için maliyetler düşüktür. Türkiye’de
tütün üretimi geleneksel yöntemlere göre yapıldığı
için çok emek gerektiren bir tarımsal faaliyettir.
Üretim döneminin büyük bir kısmında devamlı çalışmayı ve ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü

Karadeniz Bölgesindeki bu karışıklıkları çözmek için
yapılmakta olan çalışmalar kapsamında yürütülen
“Samsun İli Tütün Üretim Alanlarına Yönelik Tohumluk Üretim ve Çeşit Geliştirme Projesi” başlıklı proje
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Şekil 1. Samsun yöresi tütün hatlarının genetik yakınlığını gösterir dendogram

kapsamında Samsun yöresinden toplanan 58 hattan
49’unun DNA parmak analizi sonucu farklı olduğu
belirlenmiştir (Şekil 1).

Yukarıda ifade edilen çalışmalar sunucunda bölgede
üretilmekte olan tütünlerde karışıklığın ne denli
yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca yapılan bir
diğer Tübitak destekli çalışmada ise Türkiye’den
toplanan 314 hattın 308’inin genetik olarak farklı
olduğu belirlenmiştir. Bu Türkiye tütün biyoçeşitliliği
açısından olumlu bir sonuçken karışıklık noktasında
büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karadeniz Bölgesinde yürütülmekte olan “Tokat
Yöresi Basma Tipi Tütünlerde Üstün Özelliklere
Sahip Hatların Belirlenmesi” başlıklı ve Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından desteklenen proje kapsamında ise toplanan 40
hattan 27’sinin farklı olduğu belirlenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Tokat yöresi basma tipi tütün hatlarının genetik yakınlığını gösterir dendogram
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Peksüslü, A., 1998. Bazı Tütün Çeşitlerinin İzmir-Bornova
Koşullarında Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal
Özellikleri. Doktora Tezi. (Prof. Dr. Seval SEKİN ) Ege Üniv.
Fen Bil. Enst. Bornova-İzmir.
Sakin, M. A., 1994. Tütün (Nicotiana tabacum L.) Anter
Kültüründe Genotip ve Besi Ortamının Haploid Bitki
Oluşumuna Etkileri Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Fen Bil. Enst.
Yüksek Lisans Tezi. Adana.
Shamel, A.D., and W.W. Cobey. 1907. Tobacco breeding. USDA
Bureau Plant Ind. Bull. No. 96. U.S. Gov. Print. Offi ce,
Washington, DC.
Wernsman, E. A., Matzinger, D. F. ve Mann, T. J., 1976. Use of
Progenitor Species Germplasm fort the Improvement of a
Cultivated Allotetraploid. Crop Sci. 16:800-803.
Tanaka, M. ve Nakata, K., 1969. Tobacco Plants Obtained by
Anter Culture and the Experiment to Get Diploid Seeds from
Haploids. Japan J. Genet. Vol. 44, No:1, 47-54.

21

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ

ZMO 10. ÖĞRENCİ KURULTAYI
(3-4 Aralık 2016)

Tütün Eksperliği Yüksekokulu öğrencileri, Ziraat
Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 10. Öğrenci
Kurultayı’nda Yüksekokulumuzu temsil etti.

Fakültesi’nde gerçekleştirilen X. Öğrenci Kurultayı’nın
1. oturumunda, oturum konusu olan “Üniversite Eğitimi Beklentileri Karşılıyor mu?” konusunu ele alarak
Tütün Eksperliği Yüksekokulu öğrencilerini ve mezunlarının olası avantaj ve dezavantajlarını, yüksekokulun güçlü ve zayıf yönlerini konu alan bir sunum
gerçekleştirdiler.

Tütün Eksperliği Yüksekokulu öğrencileri Mihrican
DOĞAN ve İbrahim Enis YAVAŞ, Ziraat Mühendisleri Odasının geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl
3-4 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Sütçü İmam Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencilerinin katılımlarıyla “Fakülte
Sektör İşbirliği ve Öğrencilerin Bu İşbirliği İçindeki
Yeri” konusu ele alındı.

Üniversitelerin Balıkçılık Teknolojisi, Ziraat ve Su
Ürünleri Mühendisliği alanlarında eğitim veren fakültelerinden öğrencilerin katılım gösterdiği kurultayda,
öğrenciler kendilerine önceden verilmiş olan konular
üzerinde panel tarzında ve sohbet ortamında kendi
okullarını ve yaşadıkları şehirlerde karşılaştıkları
sorunlar üzerine anlatım yaptılar.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ Başkanlığında yapılan
3. Oturumun konusu ise “Fakülte Öğrencilerinin
Barınma Sorunları ve Beklentiler, Kent/Öğrenci
İlişkileri idi. Bu oturumda, Ordu Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi, Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdiler.

1. Oturumda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN Başkanlığında, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Siirt
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nun
katılımlarıyla “Üniversite Eğitiminiz Beklentilerinizi
Karşılıyor mu? Nasıl Olmalı?” konusu ele alındı.
2. Oturumda Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin ERTAN
Başkanlığında, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

4. Oturumun konusu olan “Fakültede Ders Dışı
Aktiviteler, Yürütülen ve/veya İçinde Olunan Sosyal
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Sorumluluk Projeleri, Fakültedeki Öğrenci Kulüpleri”
ile ilgili sunum yapmak üzere, Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şeyh
Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri

Fakültesi ve Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
öğrencileri paneldeki yerlerini aldılar. Bu oturuma
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Günay ERPUL Başkanlık etti.

5. Oturumda “Mesleki Örgütlülük (ZMO) Mezuniyet
Sonrası Tamamlayıcı Eğitimler, Özlük Hakları,
Mesleki Dayanışma” konusu ele alındı. Bu oturuma
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN başkanlık etti. Bu
oturumda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdiler.

dirmeleri ZMO Ankara İl Başkanı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Cem ÖZKAN, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Mehmet ERTUĞRUL, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan ÇAKICI, ZMO
Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi ARPA ve ZMO İzmir
Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ yaptılar.
Kurultay sunumlarının sona ermesinin ardından tüm
öğrenciler ve öğretim elemanlarına Çankaya’daki
ZMO Lokali’nde yemekli eğlence tertip edildi.

Kurultayın 6. ve son oturumunda Poster Çalışmaları
ve kurultayın genel değerlendirmesi yapıldı. Bu oturumun başkanlığını, Ankara Üniversitesi Eski Rektörü
Prof. Dr. Cemal TALUĞ yaptı. Oturumda değerlen-

4 Aralık Pazar Günü öğleye kadar öğretim elemanları
ve öğrencilerin toplu katılımı ile Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirilerek Anıtkabir Müzesi gezildi.

ZMO Genel Başkanı Özden Güngör ile birlikte
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TÜTÜN EKSPERLERİ BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VE
SERTİFİKALANDIRILMASI SEMİNERİNİN ARDINDAN
TAPDK tarafından ilki 15-18 Nisan 2012 tarihlerinde
“Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” seminerine yaklaşık 200 Tütün Eksperi
katılım sağlamıştı. Bu seminer sonrası pek çok üyemizden düzenlenen bu programla ilgili olumlu geri
dönüşler almıştık. Bu semineri izleyen yıllarda, tütün
ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinde yaşanan
artış adli süreçlerde bilirkişi ihtiyacının da artmasına
neden olmuştur. Özellikle bu alandaki bilgilerin hem
tazelenmesi hem de güncel gelişmelerle mevzuat ve
raporların tanzimi hakkında yeniden bir eğitim ihtiyacının olduğu görülmüştü. Bu konularda derneğimize
başvuran arkadaşlarımıza elden geldiğince yardımcı
olunmaya çalışılmış ihtiyaç hâsıl olduğunda ise
TAPDK da çalışan meslektaşlarımıza da başvurulmuştur.

likle Bilirkişilik Eğitimine katılanlardan memnuniyet
ve seminerin tekrarı, seminere katılma fırsatı bulamayan meslektaşlarımızın da yeni seminer düzenlenmesi talepleri derneğimize sıklıkla iletilmiştir.
Bu talepler doğrultusunda, yönetim kurulumuz konuyu
değerlendirmiş ve TAPDK Başkanlığına seminerin
tekrarı için talep yazısı yazılmasına karar vermiş,
akabinde Nisan ayında TAPDK’ya “II.Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması”
talebimiz yazılı olarak iletilmiş olup ayrıca kurul
üyeleri Dr. Yüksel DENLİ ve Dr. Murat DOĞANAY
ile yapılan yüz yüze görüşmelerde konu hakkında
destek talep edilmiştir. Derneğimizin başvurusu,
TAPDK’da görev yapan meslektaşlarımızın da ciddi
desteğiyle yönetimden geçen karar 28.06.2016 tarihinde TAPDK’nın web sayfasında duyurulmuştur.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın görevlendirilebilmeleri için Tütün Piyasası Daire Başkanlığı gerekli
yazışmaları yapmış, bu yazıların takip edilmesi de
derneğimizce yapılmıştır.

Tütün ve Tütün Mamullerinin yasadışı ticaretinin görüldüğü davalarda özellikle İl Adli Yargı Komisyonlarınca yetkisiz kişilerin görevlendirilmesi de bu
süreçlerde karşılaştığımız önemli sorunlardan bir
tanesi olmuştur. Özellikle sorun yaşanılan illerin İl
Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına gönderilen
yazılar ile bilirkişilik yapmak isteyen meslektaşlarımızın bu yazıları bizzat takip etmeleri istenerek bu
sorun aşılmaya çalışılmış ve genellikle olumlu sonuçlar alınmıştır. Müteakip zamanlarda görüşme yaptığımız meslektaşlarımızdan gelen talepler arasında özel-

“II. Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırılması” semineri 25-28 Ekim 2016 tarihinde
Kundu /Antalya WOW Topkapı Palace Otelde yapılmıştır. “Büyük Eksper” buluşmasına sahne olan bu
organizasyonda bizler için normal gelen tekrar tekrar,
döne döne kucaklaşıp öpüşmemizin otelde konaklayan
turistler tarafından şaşkınlıkla izlendiğine şahit oldum.
Genelde başlayan kucaklaşma ve sohbet faslı zaman
ilerledikçe, devre devreye en sonunda da kanka
kankaya döndü.
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26.10.2016 tarihinde TAPDK Tütün Piyasası Daire
Başkanı Hikmet SAPAN’ın açılış konuşması ile
başlayan “II. Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve
Sertifikalandırılması” seminer programında, Dernek
Başkanımız Servet YAPRAK farklı illerde bilirkişilik
görevini ifa eden arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlar
ve yoğun yasadışı ticarete konu olan sektörümüze
ilişkin görüşlerimizi içeren “Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Yasadışı Ticaret & Bilirkişilik ve
Yaşanılan Sorunlar” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Seminer kapanış konuşmasının ardından semineri
başarıyla tamamlayan katılımcılara “Eğitim Sertifikası” verilmiştir. Tütün Eksperleri Derneği olarak,
Sayın TAPDK Başkanı Suat EVCİMEN başta olmak
üzere, seminerin başarı ile tamamlanmasında emeği
geçen meslektaşlarımızdan Hikmet SAPAN, Doç. Dr.
Haluk TANRIVERDİ ile sunumlarıyla seminere iştirak
eden Necmettin TEKDEMİR, Kadir ÖZTÜRK, Refik
YEL Levent DUMANTEPE’ye organizasyonun
sorunsuz yürütülmesinde görev alan Kemal Ersoy
SÖZER’e ve semineri başından sonuna kadar büyük
bir ciddiyetle takip eden, bir birinden değerli katkılar
sunan tüm meslektaşlarımıza, TAPDK Yönetim
Kuruluna organizasyondaki katkı ve katılımları için
teşekkür eder önümüzdeki dönemlerde de benzeri
eğitim seminerlerinin tekrarını dileriz.

Düzenlenen seminere toplam 192 katılımcı iştirak
etmiş olup seminere Tütün Eksperleri Derneği’nin
yanı sıra Adalet Bakanlığı, Hakim ve Savcılar Yüksek
Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tütün
Piyasası Daire Başkanlığı, Tütün Mamulleri Piyasası
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı temsilcileri
tarafından sunum yapılarak katkı sunulmuştur.
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31. ULUSLARARASI CORESTA TOPLANTISI
Yrd. Doç. Dr. Sıdıka EKREN
E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
sidika.ekren@ege.edu.tr

Türkiye, Agronomi ve Fitopatoloji & Genetik Çalışma
Gruplarına ait düzenlenen uluslararası toplantılara iki
kez ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantılardan ilki 3-6
Ekim 1989 tarihinde Çeşme’de gerçekleştirilmiştir.
Bu bilimsel organizasyonda ülkemizden 44 bildiri
sunulmuş ve tartışılmıştır. Fransa’da yayınlanan
“FRANCE tabac” dergisinin Ekim 1989 sayısında;
Prof. Dr.Seval SEKİN, Dr.Çiğdem TÜZGİRAY ve
Kemal KETENCİ’nin bu kongrede sunmuş oldukları
bildirilerin tamamı yayımlanmıştır.
Agronomi ve Fitopatoloji & Genetik Çalışma Gruplarına ait ikinci uluslararası toplantı 25-29 Ekim 2015
tarihlerinde İzmir’de yapılmıştır. Ülkemizi temsilen
Ege Tütün İhracatçı Birliklerinden Noyan GÜREL ve
TAPDK’dan Fatih UZNAY tarafından iki adet
çalışma bu kongrede sunulmuştur.
CORESTA (Cooperation Centre for Scientific
Research Relative to Tobacco) (Tütünle İlgili Bilimsel
Araştırmalar İşbirliği Merkezi) 1956 yılında Fransa’da
kurulmuştur. Merkezi Paris’te bulunan bu kuruluş
tütün ve tütün mamulleri ile ilgili (e-sigara dahil)
araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
CORESTA’nın halen 41 ülkede 150 üyesi bulunmaktadır. Bünyesinde Genel Kurula bağlı 4 adet çalışma
grubu mevcut olup bunlar;

Bu yıl, CORESTA’nın kuruluşunun 60. yılında
Agronomy & Leaf Integrity / Phytopathology &
Genetics ve Smoke Science / Product Technology
çalışma gruplarının 31. uluslararası konferansı 9-13
Ekim 2016 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde
gerçekleşmiştir.
İştirak ettiğim bu uluslararası bilimsel toplantıda;
Sigara ve yaprak tütün sektörleri, araştırma enstitüleri,
üniversiteler, çeşitli alanlarda çalışan özel sektör
kuruluşları vb olmak üzere farklı disiplinlerden 465
kişi (419 kişi Coresta üyesi, 46 kişi Coresta üyesi
olmayan) katılmıştır. Agronomy & Leaf Integrity /
Phytopathology & Genetics ve Smoke Science /
Product Technology çalışma gruplarının uluslararası
bilimsel toplantısının yapıldığı bu organizasyona
toplam 240 adet bilimsel çalışma özeti gönderilmiş ve
bunlardan 208 adeti kabul edilmiştir.

1. Agronomi Çalışma Grubu
2. Fitopatoloji & Genetik Çalışma Grubu
3. Duman Teknolojisi Çalışma Grubu
4. Ürün Teknolojisi Çalışma Grubudur.
Ayrıca her bir çalışma grubuna bağlı olarak dokümantasyon, rapor hazırlama vb. konularda faaliyetler gösteren alt çalışma grupları da vardır. CORESTA tütün
ve tütün mamulleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda
çalışan kişileri bir araya getirerek bilgi alışverişini
sağlamak amacıyla her yıl uluslararası kongre ve
bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Agronomy & Leaf Integrity / Phytopathology &
Genetics Çalışma Grubu:
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İngiltere, Uraguay, Zimbabve, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Türkiye olmak üzere toplam 34 ülkenin katıldığı
gözlenmiştir. Katılımcı ülkeler arasında ilk üç sırada
%24.7 Amerika, %13.7 Almanya ve %9.5 ile
Japonya’nın yer aldığı belirlenmiştir. Litvanya,
Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay,
Lübnan ve Türkiye’den ise sadece tek katılımcının
iştirak ettiği tespit edilmiştir. Ve ülkemizi temsilen
sadece bir adet sunulu bildiri sunulmuştur.

65 adet sunulu bildiri, 41 adet poster bildiri ve iki
adet inter-grup sunusu dahil toplam 108 adet bilimsel
çalışma programda yer almıştır. Üç farklı salonda onyedi farklı oturumda gerçekleştirilen bu toplantılarda,
agronomi, tarımsal uygulamalar, fungal hastalıklar,
virüs-bakteriyel hastalıklar, bitki besleme, nikotin,
nematodlar, sürdürülebilirlik, ıslah, biyoteknoloji, nitrosaminlar (TSNAs) gibi çeşitlik konularda sunumlar
gerçekleştirilmiş ve tartışılmıştır.

Tütün çeşitleri açısından kongrenin genel durumu
değerlendirildiğinde, agronomik-fitopatolojik ve genetik çalışmaların başat olarak flue-cured (Virginia),
burley tütünlerinde yapıldığı bunu sırasıyla dark air
cured ve dark fire cured vb. tütün tiplerinin izlediği
görülmüştür. Semi-oriental ve oriental tütünler ile
ilgili bilimsel çalışmaların azlığı ise dikkati çeken bir
diğer husus olmuştur.

51 adet sunulu bildiri, 45 adet poster bildiri, iki adet
inter-grup sunu ve iki adet inter-grup poster bildiri ile
birlikte toplam 100 adet bilimsel çalışma sunulmuştur.
iki farklı salonda 16 farklı oturumda; üretim metodları, tüketici alışkanlıkları, ürün dizaynı, yanma, nikotin,
e-sigara vb çalışma alanlarında hazırlanan bildiriler
sunulmuş ve tartışmaya açılmıştır. Bu bölümde
dikkati çeken bir husus toplam 100 adet bilimsel
çalışmanın 35 tanesini e-sigara ile ilgili çalışmaların
içermesidir.

Ülkemizde tütün ve tütün mamulleri ile ilgili konularda çalışan araştırıcıların sayısının az olduğu bilinen
bir gerçektir. Ancak üniversiteler, tarım bakanlığı ve
özel sektör tarafından da çok değerli çalışmaların
yapıldığı ve yürütüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmaların
kurum ve kuruluşların bünyesinde kalmaması ulusal
ve uluslararası bazda düzenlenen bu tip organizasyonlarda paylaşılması hem sektör ve araştırıcılar açısından, hem de günümüz ve gelecek açısından yol
gösterici olacaktır. Tütün bitkisi ile ilgili Ar-Ge
çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi tarımsal
ürünler içerisindeki yerinin korunmasına ve sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarının yapılması sadece üretim açısından değil tütün
ihracatının arttırılması açısından da önem arz etmektedir. Mevcut bağlamda; başta Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tarım Bakanlığı,
Üniversiteler, Ege İhracatçı Birliği, Tütün Üretici
Birlikleri ve Tütün Eksperleri Derneği’nin tütün ve
tütün mamulleri ile ilgili çalışmaları desteklemelerinin
faydalı olacağı söylenebilir.

Ülkeler bazında katılıma baktığımızda; Amerika,
Brezilya, Belçika, Avustralya, Kanada, Çin Fransa,
Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Japonya,
Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malavi,
Hollanda, Paraguay, Filipinler, Polonya, Rusya, Suudi
Arabistan, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Tayland,

Kongrenin sonunda CORESTA tarafından gelecek yıl
düzenlenecek uluslararası toplantılardan SmokeTechno Joint Study Groups Meetings 8-12 Ekim 2017
Kitzbühel-Avustralya’da ve Agro-Phyto Joint Study
Groups Meetings 22-26 Ekim 2017 Santa Cruz do
Sul, Brezilya’da düzenlenmesine karar verilmiştir.

Smoke Science / Product Technology Çalışma Grubu:
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09'DAN YENİ BİR DÜNYA'YA GİRİŞ
Cengiz ŞAHİN
13. Dönem Tütün Eksperi

ondan iki sene sonra üniversite yaşına gelecek bir de
kız kardeşim vardı. Nitekim ben 4. sınıfta iken babam
tek maaşla, arkadaşlarının "olduğunda verirsin" dediği
uzun vadeli borçlarla üç çocuğunu da üniversitede
okutuyordu. Neyse, çok uzun sürmedi, 5-10 dakikalık
düşünme molasından sonra "Enişte, hadi gidip kaydımı
yaptıralım, Konya'da okumam burada okumamdan
daha zor olur, hem benim hem babam için" dedim ve
Süleyman Eniştem ile birlikte Müjgan ablanın karşısına çıktık. Müjgan abla yaşıyorsa ömrü uzun olsun,
yaşamıyorsa mekanı cennet olsun. İstanbul TEYO’dan
mezun olup ondan azar işitmeyen, ancak onun görev
aşkına da hayran olmayan yoktur sanırım.

TEKEL İstanbul-Maltepe-Cevizli Kampüsü 09 numaralı
kapısından girdiğim günü unutamam.
1987 yılı, sanırım Eylül ayı idi. Eniştemle birlikte
okul kaydı için 09'dan geçtik ve aşağıya doğru yürüdük. Demek ki zihnimde öyle bir üniversite imajı
varmış ki, Maltepe Sigara Fabrikası binası karşıma
çıktığında enişteme; "Enişte bak, şu bina bizim okul
binası olmalı, her tarafı sarmaşıklarla kaplı, tam bir
üniversite binası" demiştim O esnada yanımızdan geçen
işçi önlüklü birine sordum, "Tütün Eksperleri Yüksek
Okulunu arıyorduk, giriş nerede acaba?" Aldığım
cevap ve sonrası beni çok şaşırtmış, ilk hayal kırıklığımı o an yaşamıştım! Daha sonra tütün deposundan
bozma TEYO ve önündeki ATATÜRK büstü ile karşılaşma anım daha da hüzünlü oldu. Üstüne bir de tam
okula girecek iken okul kapısından çıkan bir öğrencinin, "Yahu siz yolunuzu mu şaşırdınız? Ben kaydımı
aldım gidiyorum! Depodan bozma bu yeri üniversite
mi sandınız?" demesi beni daha da derinden yaraladı
ve enişteme dönüp, "Enişte, kayıt yaptırmadan önce
biz biraz daha düşünelim" dedim. TEYO ya kayıt
yaptırma şartlarından biri de “Renk Körü Olmama”
şartı idi! Eğer "Renk Körüdür" diye rapor alırsanız bir
sonraki tercihinize kayıt yaptırabiliyordunuz. Benim
TEYO’dan bir önceki tercihim, Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi, bir sonraki tercihim de
Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği idi.
Kısaca düşündüm, İstanbul'da halam ve eniştem vardı,
Konya'da ise tanıdığım hiç kimse yoktu. Ayrıca
TEYO yu bitirdiğimde hemen iş garantisi vardı. Gerçi
o garantinin bittiğini daha sonra öğrendim ama yine
de okula kayıt için gitmeden önce Tütün Eksperi
tanıdığı olanlardan okulun methini çok duymuştum.
İstanbul'da kalmam babam açısından da iyi olacaktı.
Makine mühendisi olsam ne yapacaktım ki? Mezun
olduğumda iş arayacaktım. Oysa TEYO’yu bitirince
hemen işe başlayacaktım. Benden iki sene sonra üniversiteye başlama yaşına gelecek bir erkek kardeşim,

Kayıttan sonra vapurla Eminönü'ne geçiş. TEYO’da
kalmam konusunda İstanbul'a vurulmuş olma faktörünü de hesaba katalım bu arada. İlk kez eniştemlerde
dinlediğim Yunus BÜLBÜL kaseti ile başlayan ikinci
gurbet günleri. İlki, sadece bir yıl süren ama belki de
hayatımın temelinin atıldığı Tokat Gaziosman Paşa
Lisesi pansiyonundaki yatılı öğrencilik günlerimdi.
Ortaokul ve lisedeki yatılı günlerimin kalan kısmı
Samsun 50. Yıl Lisesinde geçti. O günleri hala çok özel
duygularla hatırlarım. Halam ve eniştem Bayrampaşa'da
ikamet ediyordu. İlk kez video oynatma makinesini
onlarda görmüştüm. Daha sonra okul döneminde ve
meslekte çok zor günlerim oldu. Okul döneminde ilk
lakabım "Beyaz Oğlan" idi. Sonrasında bana "Sör"
diyen meslektaşlarım oldu. Geriye dönüp şöyle bir
bakınca; "Bugün olsa ben yine Tütün Eksperi olmak
isterdim" diyebiliyorum rahatlıkla! O nedenle kendimi
hep şanslı saydım. Mesleğini severek yapan şanslı
yetişkinlerden biriyim yani. Keşke daha farklı bir
süreç olsaydı ve TEKEL-Devlet adına mesleğimizi
yaparken ülkemizi ve Anadolu insanını tanımaya, onlar
için ekisper bey, kesperağa olmaya devam ediyor
olsaydık!
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ
ON YILDA 4,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
REKORTMENİ TÜRK TÜTÜNÜNÜN MİLLİ TARIM
PROJESİNDE “ADI YOK”
BASIN BİLDİRİSİ
(İZMİR, 07.11.2016)

Ülkemizde 2015 yılında 53.857 ton tütün, 382,8 milyon
ABD Doları karşılığı ihraç edilmiştir. Buna karşılık
tütün ithalatı, 2015 yılında rekor kırarak yaklaşık
59.806 tona ulaşmış ve karşılığında Dahilde İşleme
Rejimi altında ithalat (DIR) hariç olmak üzere, tütün
ithalatına 354 milyon ABD Doları ödenmiştir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 7 Kasım 2016
tarihli açıklamasında, en fazla ihracat yapılan 31
tarımsal ürünün Türkiye’ye 10 yılda 48,5 milyar dolar
döviz kazandırdığını açıklamıştır. 2006 – 2015 yılları
arasında tarım ürünlerinde ihracata en büyük katkının
10,3 milyar dolarla fındıktan, 5,9 milyar dolarla
üzümden ve 4,4 milyar dolar ile tütünden sağlandığını
belirtmiştir.

Yıllardır ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden
biri olan yaprak tütünde de diğer bazı tarımsal
ürünlerde olduğu gibi ithalatçı bir ülke haline
gelmiştir.

Başbakan Binali YILDIRIM tarafından açıklanan “Milli
Tarım Projesi” inde maalesef milli ürünümüz ve
dünya pazarlarında adının önünde Türk olan tek ürünümüz Tütünün adı bile geçmemektedir. 2009 yılında
açıklanan ancak uygulanmayarak rafa kaldırılan havza
modeli raftan indirilmiş, fındık, tritikale ve yem bitkileri listeye eklenmesine rağmen tütüne bu modelde
yine yer verilmemiştir.

Havza modeline geçişte savunulan bir diğer
argüman arz fazlalığını engellemektir.
Her platformda dile getirdiğimiz bir gerçeği kamuoyu
ile bir kez daha paylaşmak isteriz ki şu anda ülkemizde tütünde arz fazlası bulunmamaktadır. Ülkemizde tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli ile yapılmaktadır.

Dört yüz yılı aşkın bir süredir Anadolu topraklarında
yetiştirilen ve yurt dışı piyasalarda haklı bir şöhrete
sahip Türk Tütünü; dünya oryantal tütün pazarında
hala lider ülke olmasına rağmen çıkarılan destekleme
tebliğlerinde dahi Tarımsal Ürün tanımı dışında
tutulmaktadır.

Her yıl belirlenmiş miktar üzerinden alıcı ve satıcı
arasında sözleşme yapılması tütünde bir arz fazlalığı
sorunu yaşanmasına engel olmaktadır. Ancak üreticimizin desteklenmesi halinde yaprak tütün ihracatımızı
arttırma şansımız bulunmaktadır.

2015 yılı itibarı ile 54.000 üretici ailesi toplam 62.000
ton civarında tütün üretmiştir. Üretilen tütünün her yıl
yaklaşık %86’sı ihraç edilirken, kalan miktar yurtiçinde kullanılmaktadır. Bu ihracat sonucu sağlanan döviz
girdisi yıllık 400-500 Milyon ABD Doları aralığında
değişmektedir.

Sigara ile mücadelenin, yüksek ihraç kabiliyeti olan
Türk Tütünü ile mücadeleye dönüşmemesi gereklidir.
Modelde tanımlanan havzalar içerisinde yaprak tütün
üretim ve ihracatının %90’ından fazlasını karşılayan
Ege Bölgesi, Orta Karadeniz Bölgesi ve AdıyamanHatay-Antakya havzalarındaki tütün üretiminin de
desteklenecek ürünler içerisinde yer alması gereklidir.

Havza modelinin en önemli argümanı olan ithalatı
azaltma politikasında maalesef tütüne ödenen
milyon dolarlar dikkate alınmamıştır.

Saygılarımızla.
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Mustafa SEYDİOĞULLARI
Tütün Eksperi
msseydi@hotmail.com
Twitter: msseydi

BİNDİM TÜTÜN KÜFESİNE
Naciye (POYRAZ) MAKAL
Naciye MAKAL'ın “Bindim Tütün Küfesine” adlı
yapıtı; üzüntü ve sıkıntılarla yüklü, çalışanı içten
içe kemiren, yediden yetmişe herkesi kendine köleleştiren ve emekçisine bir türlü "oooh" dedirtmeyen tütünün acı öyküsüdür; yaz kış demeden
geceyi gündüze katarak çalışanların öyküsüdür.

MODERN ÇAĞ UYARICILARI RİSALESİ ve
Z. MARCAS
Honore de BALZAC
BALZAC’ın, alkol, şeker, çay, kahve ve tütün olarak sıraladığı beş uyarıcıyı konu aldığı kitapta, bu
uyarıcıların yayılışı ile toplumların siyasi çöküşü
arasında bağ kurulmaktadır.

Naciye MAKAL, bir öyküden ötekine geçişte yarattığı sıcak bağla, okuru yeni ve öncekileriyle ilişkili
bambaşka duyarlılıklara sürüklüyor... Öyküden çok
küçük bir romana benzeyen bu yapıt, acıları küfelere doldurarak, tütün emekçilerinin içlerini kemiren dertlerini, gecelerin sonsuz derinliğine ve lacivert gökyüzünün çakırlaşmış yıldızlarına taşıyor.
Yine bu yapıt, uykularını bir türlü alamamış,
uykunun özlemiyle yanıp tutuşan çocukların
keletirlere (küfelere) iki büklüm oturtularak uzun
gece yolculuklarının yürek yakan öyküleridir...
TÜTÜNCÜ ÇOCUĞUN TÜRKÜSÜ
Hamdi TOPÇUOĞLU
En önce yıldızların adını öğrendim ben
Uykularımı çalıp gitmişler çoktan
Ne kadar yalvarırım bilseniz
Gök buluta kessin
Görünmesin hiçbiri
Uyandırmasın annem
Çocuk uykularım büyütsün beni.
Teri katrandır, sarı kızdır adı
Annemin yüz görümlüğü
Babamın bitmeyen aşkı
Varsın ertelensin düşlerim
Sandıklarda eskisin ablamın çeyizleri
Zencidir ellerim
Yasak çocukluğum daha zenci
Bağrıma nakışlanmıştır
Kundağa düştüğüm gün perçemi.

ROMAN TÜTÜN İŞÇİLERİ
Egemen YILGÜR
Egemen YILGÜR, “roman/çingene” algısıyla küçümsenen tütün işçilerinin toplumsal ve tarihsel
varlıklarını zengin yazılı kaynaklara, kapsamlı ve
uzun soluklu saha çalışmaları ile ulaştığı kaynak
kişilere dayanarak kayıt altına almaya çalışıyor.

Kim söylemiş günün yirmidört saat
Ayları oniki olduğunu
Gün ışımaz, akşam olmak bilmez
Mevsimler gelir geçer
Dizlerimin dermanı kesilir
Gözlerimin feri söner
Ha gayret de gayret.
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ÖLÜM TACİRLERİ
Bülent AKARCALI
Sigaranın vücudumuza verdiği zararı bilmeyenimiz yoktur. Ömrümüzü hiç fark ettirme-den,
sinsice kısaltır.
Yılda 20 milyar dolardan fazla bir miktarı bedenimizi tahrip etmek için harcıyoruz. Bu milyarlarca
dolar başta ABD olmak üzere İngiliz ve Japon
kartellerinin ceplerine gider. Ancak işin bir başka
yönü daha var. Sağlığımızdan daha da önemli ve
hazin bir hikâye...
Kaçakçılığın en gözde ürünü sigaradır. PKK’nın
en istikrarlı ve önemli gelir kaynağıdır. Mehmetçiği
şehit eden, polisimize ve vatandaşımıza sıkılan
her kurşunun ardında PKK’nın sigara kaçakçılığından elde ettiği gelir yatar.
Avrupa Birliği bu konuda ABD mahkemele-rinde
dava açmış olmasına rağmen, kendi devletimiz
onca ihbara aldırmayarak sigara kaçakçılığına
derinlemesine el atmaz. Ara sıra gazetelerde
kaçak sigara yakalandığı haberlerini okusak da
“Bu kaçakçılığın kaynağı neresidir? Bu sigaralar
nereden satın alınıyor?” sorularını sorup araştırma yapacak bir tek savcımız çıkmaz. Ama yine de
şükredelim, hiç olmazsa sigara içmeyenleri içenlerin zulmünden, hoyratlığından, bencilliğinden
kurtaran meclisimiz, bakanlarımız, başbakanlarımız oldu.
Türkmenistan cesur bir kararla 2016 yılına sigarasız girdi. Tüm ülkede sigara satışı yasaklandı.
Darısı bizim başımıza derken, insanlığı mahveden
bu meşru zehrin öyküsünü, üreten ve satan, insan
sağlığı üzerinden ticaret yapan bu yabancı kartellerin ve yerli ortaklarının insafsızlığını hayretle,
üzüntüyle ve kızgınlıkla okuyacaksınız.
Bu kitabı hazırlarken emek ve destek veren
herkese teşekkürlerimle ve sigarasız bir dünya
dileğiyle. 25.03.2016
http://www.bulentakarcali.com/hbr_4_yenikitabim.html
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TÜTÜNSÜZCE / haber

TÜTÜNCE / anı

TÜTÜNCE / portre

“… Anadolu’da film çekimleri sırasında bir atın
bayıltılması gerekiyordu. Yirmi kişi bir atı yere
yatıramadık. Sonra bir köylü geldi. ‘Durun ben
bu atı hiç zahmetsiz yere yatırırım’ dedi. Bir
paket sigaranın tütünü sulu hale getirilerek ata
iğne ile enjekte edildi ve at çok kısa zaman
içinde yere yığıldı…” 12.12.2006

Cüneyt ARKIN
***
“…Ertem EĞİLMEZ, ciddi sigara tiryakisiydi. O
kadar ki, geceleri yatana kadar sigara içerdi.
Yatarken de, saati bir saat sonraya kurardı.
Saatin çaldığı anda kalkar sigarasını içip geri
yatardı. Ama yatarken yeniden saati kurardı.
Bir saat sonra yeniden kalkıp sigarasını içerdi.
Bu böyle sabaha kadar devam ederdi...”
13.01.2009

Şener ŞEN
TAPDK TV SPOTLARI

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
kapsamında “zorunlu yayın” olarak TAPDK
tarafından hazırlanan “Anneler” ve “Tütün
Mamullerinin Yasa Dışı Ticareti” isimli
televizyon spotları 2016 yılında televizyon
kanallarında gösterilmeye başlandı.

***
"…O gece saat yarımda beni evden aldılar. Her
taraf asker doluydu. Işıklar sönüktü. Cezaevi
ışıldaklarla aydınlatılıyordu. Başgardiyanın odasına girdik. Oda görevlilerle doluydu. Deniz,
köşedeki koltukta oturuyordu. Elleri arkadan
bağlıydı. Ayağında pranga vardı. Beni görünce
yüzü güldü. Hal hatır sorduk. Bir görevli ona
sigara içiriyordu. Masanın üzerinde filtreli uzun
Samsun paketi vardı. 'Abi hep filtresiz Birinci
içiyorduk. Son üç günümüzde filtreli içelim dedik' dedi. Adeta bu 'lüks' için özür diliyordu…”
01.07.2007

Halit ÇELENK
(Deniz GEZMİŞ’in Avukatı)
***

Öte yandan, 2014 yılında “Babalar Günü”
ve “Değerli Anlar” isimleriyle iki versiyon
hazırlanan ve aynı yıl gösterime sunulan
kamuoyunda “Hadi Baba” olarak bilinen
televizyon spotu ise yapılan bir araştırmada
2015 yılının en beğenilen 3 üncü reklam filmi
(kamu spotları arasında birinci) seçilmiştir.
http://www.medyatava.com/haber/iste2015in-iz-birakan-reklam-filmleri_134146
Bahse konu televizyon spotları, TAPDK’nın
www.tapdk.gov.tr internet sayfasından veya
YouTube “TÜTÜNCE-TÜTÜNSÜZCE” sayfasından indirebilir/izlenebilir.

“…1950’li yıllarda TEKEL’in imal ettiği sigaraların üzerinde ağıza yakın yerde ay yıldız vardı.
Sigara içildikten sonra yere atıldığında ay yıldız
da çiğnenirdi. Ankara Türk Ocağı’nda ortaokul
zamanında yerlerden izmaritleri toplardık, ay
yıldızlar çiğnenmesin diye. MENDERES’e durumu açıkladık. O da ay yıldızlı sigaraları
yasaklattı...” 01.11.2001

Ali COŞKUN
(Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı)
***
“…Babamızın yanında ayak ayak üzerine atılmazdı, sigara ve pipo içilmezdi. Sadece o
ikram ederse içki içilebilirdi…” 09.08.2006

Rahmi KOÇ
(İş Adamı)
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Müjdat (Müzdat) YETKİNER

(1922-1994)
TEKEL Enstitüleri 10. Devre (1950-1954) mezunu tütün eksperidir. Asıl adı "Müzdat" olmasına rağmen "Müjdat" olarak tanınmıştır.
1980’li yıllarda Fenerbahçe’de futbol oynayan
“Miço” lakaplı Müjdat’ın babası Fikret Bey,
1957 yılında Feshane takımında antrenörlüğünü de yapan Müjdat Abimizin futboluna ve
kişiliğine hayranlığı dolayısıyla “Soyadım zaten
YETKİNER, bir oğlum olursa adını koyarım” der
ve 1961 yılında doğan oğluna “Müjdat” adını
verir.
Müjdat Abimiz 1938 yılında Fenerbahçe genç
takımına girmiş, 1941 yılından itibaren A
takımında 15 yıl kalecilik dâhil her mevkide
toplam 394 maç oynamış, 120 gol atmış ve 13
kez milli formayı giymiştir. 1946 yılında 38 golle
İstanbul gol krallığını kazanmıştır.
1949 yılında Sabri KİRAZ’ın kız kardeşi
Sahavet Hanımla evlenir. 1950 yılında süt kardeşi Halit DERİNGÖR (Fenerbahçeli Milli
Futbolcu ve 9. Devre Tütün Eksperi) gibi tütün
eksperliği mesleğine (10. Devre) adımını atar
ve 1987 yılında TEKEL’den emekli olur.
Fenerbahçe ve milli takımın kaptanlığı yapmış,
07/10/1956 tarihinde Fenerbahçe-Dinamo
Moskova maçında futbola veda etmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nda
da görev yapan abimiz 1990 yılında geçirdiği
beyin kanaması sonrasında dört yıl felçli kalmış
ve 23/11/1994 tarihinde vefat etmiştir.

Saygı ve rahmetle anıyorum…
http://www.mujdatyetkiner.com/hayati.htm
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TÜTÜN TOHUMCULUĞU
İsmail YILMAZ, Hasan KARTAL, Dr. Ali PEKSÜSLÜ
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tütün Birimi 2016 İzmir

tipleri bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu da çok
farklı morfolojik yapıların ortaya çıkmasıdır. Tütün
bitkisinin tek yıllık otsu yapıda formları olduğu gibi,
çok yıllık ağaçsı formları da vardır. Tütün tohumları
son derece küçük olduğundan üretimi çok zor olan bir
bitkidir. Ayrıca vejetasyon dönemi uzun olan çeşitlerin belli bir sürede yetiştirilebilmesi için fide olarak
dikilmesi ve bu nedenle 2 ay gibi bir sürenin fideliklerde kazanılması gerekmektedir. Bundan dolayı
tütün tohumları, 2 ay önceden yastıklara ekilerek fide
elde edilmekte ve elde edilen bu fideler, tarlalara
şaşırtılarak tarımı yapılmaktadır. Kültürü yapılan
tütün çeşitleri tek yıllık ve otsu bitkilerdir

1. GİRİŞ
Tütünün anavatanı Amerika olup kıtanın keşfinden
sonra İspanyol gemicileri vasıtasıyla önce İspanya'ya
ve oradan Avrupa'ya yayılmıştır. Anadolu'ya ise
Osmanlı İmparatorluğu zamanında (1605) Venedikli
tüccarlar tarafından getirilmiş önce Balkanlarda yetiştiriciliğine başlanmış ve kullanılışı kısa bir zamanda
yayılmıştır.
Kızılderililerce önceleri dini törenlerde tütsü daha
sonra şifa verici olarak kullanılan tütün zamanla keyif
bitkisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tütün bugün
dünya genelinde sigara, pipo, puro, enfiye, nargile,
tömbeki kıyılmış sarmalık tütün gibi çeşitli biçimlerde
keyif bitkisi olarak tüketilmek üzere üretilmektedir.

Tütün bitkisinin kökleri kazık şeklinde olup, sağlam
bir yapıya sahiptir. Embriyoda bulunan kökçük, kazık
kök olarak gelişmektedir. Kökün persikıl noktalarından sürekli ve kendini yenileyen yan kökler gelişmesi,
bütün vejetasyon döneminde aktivitesini koruyan bir
yapı arz eder ve bu durum şaşırtma stresine karşın
bitkinin canlılığını korumasını sağlar. Tütün kökleri
toprağa çok iyi tutunurlar. Oldukça derinlere iner ve
toprakta çok iyi yayılırlar. Tütün bitkisi, kuvvetli
yağışlardan veya sulamalardan sonra esen sert
rüzgârlardan fazla zarar görmez. Kök sisteminin iyi
gelişmiş olması, tütünün topraktan yeteri kadar besin
maddesi ve su almasında kolaylık sağlar.

Tütün, bitki sistematiğinde patlıcangiller (Solanaceae)
familyasının “nicotiana” cinsi içerisinde yer alan genellikle bir yıllık, bazı türler itibariyle çok yıllık
bitkidir. Nicotiana cinsine dâhil yaklaşık 65 tür vardır.
Bu türlerden sadece Nicotiana tabacum L. ve Nicotiana
rustica L. sigara, puro, pipo vb. tütün ürünlerinin
yapımında yer alır. Dünyada üretilen tütünlerin yüzde
90’ı Nicotiana tabacum L. türüne dâhil Virginia,
Burley ve Şark (Oriental) tipi tütünlerdir.
Tütünler, kurutma yöntemlerine göre Flue cured (ısı
ile kurutulmuş), Air cured (havada kurutulmuş), Sun
cured (güneşte kurutulmuş), Fire cured (ateşte kurutulmuş) ve Tasnif Dışı Tütünler (diğerleri) olmak
üzere 5 ana gruba ayrılır. Virginia tipi tütünler Flue
cured; Burley ve Maryland tipleri ile puroluk tütünler
Air cured; Şark (Oriental) ya da yarı Şark tipi tütünler
Sun cured; Black-Fat, Hasankeyf ve Tömbeki
tütünleri de Diğerleri şeklinde tasnif edilir.
2. MORFOLOJİK VE ANATOMİK
ÖZELLİKLERİ

Tütün köklerinin boyu, dağılımı ve topraktaki gelişimi
çeşit karakteri olmakla beraber, ekolojik koşullarla da
yakından ilgilidir. Kökler, derin ve besin maddelerince zengin hafif topraklarda, iklimin sıcak ve nemli
olduğu bölgelerde daha iyi gelişir. Bunun tersi durumlarda ise güçsüz kalır ve iyi gelişemez. Tütün bitkisinin kökleri toprağın 30-60 cm derinliğine kadar inebilir. Tütünü diğer bitkilerden ayıran en önemli özellik
olan nikotin, kökte sentezlenen ve yaprakta biriken
keyif verici ve alışkanlık yapıcı güçlü bir alkaloittir.

Tütün bitkisinin çok fazla sayıda türü olduğu gibi,
kültürü yapılan türünün de fazla sayıda çeşit, form ve

Kök boğazından sümbüleye kadar uzanan ve yaprakları taşıyan organ gövde(sak) ve saplardan oluşmak32
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tadır. Tütün sapları genellikle yuvarlaktır. Bitki boyu
50 cm ile 250 cm arasında değişir. Türkiye’de yetiştirilen sigaralık tütün çeşitlerinin boyları 80-150 cm
arasındadır. Sapın içi özle dolu olup, üzeri çok ince ve
kısa tüylerle kaplıdır. Kültürü yapılan tütünler otsu
yapıda olmakla birlikte, büyümenin ileri dönemlerinde
odunlaşmalar ve bundan dolayı sertleşmeler göstermektedir. Tütün bitkisinin sapı boğum ve boğum
aralarından meydana gelmektedir. Boğumlardan dal
ve yapraklar çıkmaktadır. Bitkinin formu (habitusu)
konik, silindirik ve elipsoid olmak üzere üç biçim
göstermektedir. Tütünün yaprakları kullanıldığı için
dallanma istenmez ve pratikte sap üzerinde oluşan
dallar kırılır veya koparılır. Bu şekilde, yaprakların
daha iyi gelişimi sağlanır. Dik olarak büyüyen tütün
bitkisi genelde az dallanır.

yapmaktır. Bu dokunun altında mezofil dokusu bulunmaktadır. Bu doku, bitki yaprağındaki transpirasyon
ve solunum olaylarını idare eder ve palizad dokusu
tarafından yapılmış olan asimilatları iletken dokuya
(damar doku) ulaştırarak, bitkinin diğer kısımlarına
gitmesini sağlar. İletken dokunun görevi, özümlenmiş
maddelerle birlikte bitki özsuyunun bitki içerisinde
dolaşmasını sağlamaktır. İyi bir tütün yaprağında adı
geçen dokuların ince ve yumuşak olması gereklidir.
Yapraktaki üst ve alt deri dokusu (epidermis ve endodermis) üzerinde iki kilit hücresinden oluşmuş gözenekler (stoma) bulunur. Üst deri dokusu yaprağın
esneklik ve sağlamlığını sağlar. Üst deri dokusunun en
dış kısmında kütiküla tabakası ve bunun da altında bir
tür yağ olup, su buharını geçirmeyen kütin bulunur.
Tütün yaprağının kimyasal içeriği, tütün çeşidine,
tütünün yetiştiği bölgenin iklim ve toprak yapısına,
üretiminde uygulanan teknik işlemlere ve kurutulmaları sırasında uygulanan yöntemlere göre değişkenlik arz eder.

Yaprak, tütünün pratikte kullanılan en önemli organıdır. Yaprak şekli ve yapısı çeşit karakteri olmakla
beraber, çevre koşullarından da etkilenmektedir.
Tütün yaprağı form bakımından çok geniş varyasyon
göstermektedir. Yapraklar çeşitten çeşide ve bölgeden
bölgeye değiştiği gibi, aynı çeşit içinde hatta bitkinin
alt ve üst yaprakları arasında da form bakımından bir
varyasyon göstermektedir. Yapraklar, bitkinin alt ve
orta kısımlarında karınlı, yukarıya doğru çıkıldıkça
karınsız ve dardır. Tütün yaprak ayasına boyut ya da
kıt’a denir. Tütün yaprağının pek çok özelliği kalıtsaldır. Bunların başında saplı (zenepli)-yaşmaksız ve
sapsız (zenepsiz)-yaşmaklı oluşu gelmektedir. Zenepli
tütünlerde zenep uzar ve belirginleşirse, yaprakta
omuz da artmakta ve belirginleşmektedir. Yaprakla
ilgili özelliklerin hemen hemen hepsi çeşit tespitinde
başvurulan karakterlerdir. Zenepli tütünlerde yaşmak
ya hiç yoktur veya çok ince şerit halindedir. Zenepsiz
tütünlerde yaşmaklar belirgin olup, sapı sarmışlardır.

Yaprağın kimyasal yapısında bulunan nikotin, total
azot ve indirgen madde içeriği, tütün harmanlarının
kompozisyonunda önem kazanmaktadır. Yaprağın
fiziki özellikleri kavramı, yaprağın büyüklüğü ve
biçimi, dokusunun kalınlığı-inceliğini, su tutma kapasitesi (higroskopisite), sos ve koku alma özelliği ve
yanma yeteneğini açıklamaktadır. Tütün yaprağının
tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması
ile yapılan yanma yoluyla içme, burna çekme, emme
ya da çiğneme amaçlı tüm ürünler “tütün mamulü”
tütün ürünlerinin üretimi ise genel olarak “tütün
fabrikasyonu” olarak tanımlanmaktadır. Tüketimi en
yaygın tütün yapıtı sigara olup diğer ürünler olarak
sarmalık kıyılmış tütün, pipo, puro, nargilelik, enfiye
ve çiğneme tütünü sayılabilir

Tütün yapraklarının rengi yeşil ve yeşilin bütün
tonlarını gösterebilir. Yeşil rengi veren klorofil, ksantofil ve karoteni baskılar. Yaprak hasatı ve olgunlaşmayla birlikte ksantofil ve klorofil ortaya çıkar. Yaprak üst yüzeyi koyu yeşildir. Yaprakların alt yüzünde
bulunup, yapışkan bir sıvı salgılayan tüylere salgı
tüyleri denir. Tütünde önemli kalite unsurlarından
olan eterik yağlar, bu tüyler tarafından salgılanırlar.

3. ÇİÇEK YAPISI VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ
Boru şeklinde ve uçları beş parçalı değişik sivrilik
düzeylerinde ve çok sayıda çiçeklerin toplandığı
bitkinin en üst salkımına sümbüle denir. Çiçek rengi
beyazdan kırmızıya kadar değişik renklerde olabilir ve
koyu renkler dominanttır.
Genelde kültürü yapılan tütün bitkileri üst kısımlarından az veya çok dallanırlar. Bu dalların ucunda seyrek
veya sık salkım şeklinde çiçekler oluşur. Çiçek
durumu 5’li olup, çiçek formülü S5P5A5G1 şeklindedir.
Çanak yaprakları yeşil renkli, uçları hafif sivri, üzeri

Tütün yapraklarının anatomik yapısına bakılacak
olursa, üst kısmında yoğun ve silindir şeklinde 2 sıralı
hücrelerden oluşan palizad dokusunun bulunduğu
görülmektedir. Palizad dokusunun görevi, fotosentez
33
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tüylü ve bazı türlerde taç yaprakların 1/3 veya 1/2 si
kadardır. Taç yaprakların 5 tanesi birleşerek ucu yıldız
şekilli bir boru oluşturur. Renkleri kirli beyaz, sarı,
pembe ve kırmızı olabilir.

Tütün tohumları çimlenme yeteneklerini oda sıcaklığı
koşullarında 10 yıl kadar koruyabilmektedirler. Çimlenme minimumu 13-15 ºC optimumu 27-28 ºC’dir.
5. ÜRETİM DURUMU

Çiçekte 5 adet erkek organ bulunur. Erkek organlar
taç yaprakları seviyesinde veya biraz daha uzun
olabilmektedirler. Taç yaprakları kırmızı olan tütünlerde flamentler (sapçık) pembe veya kırmızı, beyaz
olanlarda ise beyaz veya yeşilimtrak-beyazdır. Antherler
(başçık) iki bölmeli tekalardan (odacık) oluşur. Tütün
çiçeğinde 1 adet dişi organ bulunur. Dişicik borusu
(style) uzunca olup, bazen tepecik (stigma) taç yaprakların seviyesinden daha yukarıda olabilmektedir.
Stigma genellikle yuvarlaktır.

Türkiye’de Tütün üretimi TSE Türk Tütünleri standardında yer alan tütün tipleriyle ve sözleşmeli yöntemle üretilmektedir. Oriental ve Semi oriental grupta
yer alan bu tütün tipleri Türkiye’nin 4 cografi
bölgesinin adlarıyla (Ege, Marmara, Karadeniz ve
Doğu-G.Doğu Bölgesi Tütünleri) adlandırılmaktadır.
TSE “Türk Tütünleri “Ege Bölgesi için İzmir, Karadeniz Bölgesi için Artvin, Trabzon, Samsun (maden,
canik, evkaf) Taşova, G. Kacıköy, Basma ve Bafra,
Marmara Bölgesi için Düzce, Bursa, Agonya Edirne,
G. Doğu için Adıyaman, Yayladağ, Silvan Mardin,
Bucak, D.Anadolu Bölgesi için Bitlis, Muş ve Şemdinli menşelerinden oluşmaktadır. Belirtilen Üretim
Bölgelerinde başka tütün çeşitlerin yetiştirilmesi, fide
ve tohumlarının taşınması TAPDK’nın iznine tabidir.
Tütün yetiştiriciliği açısından Ege ve Karadeniz
Bölgelerinde belirtilen tiplerin yetiştiriciliği yapılırken
diğer Bölgelerde belirtilen tiplerin ticari olarak
yetiştiriciliği önemli şekilde azalmıştır. Marmara Üretim Bölgesinde Agonya tipinin yetiştiriciliği sınırlı
iken diğer tiplerin yetiştiriciliği sonlanmış durumdadır. D.Anadolu Bölgesinde Şemdinli tipinin yetiştiriciliği sonlanmış, diğer tiplerin üretimi sınırlı hale
gelmiş, G. Doğu Bölgesinde Adıyaman, Yayladağ ve
Silvan tiplerinin yetiştiriciliği sınırlı biçimde yürütülürken, diğer tiplerin yetiştiriciliği sonlanmıştır.

Dişi organın yumurtalığı(ovarium) şişkindir ve çiçek
tablasına oturmuştur. Boru gelişmesi (döllenmiş yumurta =zigot) ile tütün meyveleri (kapsül) oluşur.
Tütün bitkisinde önemli ölçüde kendine döllenme
(autogamie) vardır. Böcek populasyonunun yoğun
olduğu yerlerde % 5-15 oranda yabancı döllenme
(allogami) görülebilir. Tütünde uzun süren çiçeklenme
dönemi boyunca (4-6 hafta) tozlanıp döllenme olmaktadır. Bir çiçeğin döllenmesi 36-48 saatte tamamlanır.
4. MEYVE VE TOHUM ÖZELLİKLERİ
Pek çok bitkide olduğu gibi tütün meyvelerine de
kapsül denir. Ovaryumun gelişmesi sonucu kapsül
oluşur. Tütün kapsülleri küresel, silindirik, basık küresel ve yumurta formunda olabilir.
Tohumlar, tütün kapsüllerinin içinde bulunan plasenta
zarı (yalancı meyve zarı) üzerinde oluşurlar. Tütün tohumları böbrek şeklinde olup, son derece küçüktürler.
Tütün tohumlarının bin tane ağırlığı 0.07 ile 0.09 g
arasında değişmektedir. Diğer bir ifade ile 12-15 bin
adet tütün tohumu 1 g gelmektedir. Bir kapsül içinde
2500-8000 adet tohum bulunur. Tütün tohumları kahverengiden siyaha kadar değişen bir renk varyasyonu
gösterirler. Tütün tohumlarında %10-15 kadar su,
%30-35 kadar yağ bulunup, geri kalan kısmı karbonhidrat ve proteinlerden oluşmaktadır. Tütün yağının
%60’ını oleik asit ve geri kalan kısmını da diğer yağ
asitleri oluşturmaktadır. Tütün yağı kaliteli bir yağ
olup, yemeklik yağ olarak da kullanılabilir. Tütün
yağı, yarı kuruyan yağlardan olduğu için daha çok
boya, sabun ve parfümeri sanayinde kullanılmaktadır.
Veremli hastaların tedavisinde kullanılan Phytin
maddesi de tütün tohumundan elde edilmektedir.
Tütün yağının donma derecesi –16 ºC’dir.

Türkiye’de tütün piyasası liberal ekonomi modeline
göre işlemektedir. Tütün piyasasında, 2002 yılından
itibaren sözleşmeli üretim yöntemine geçilmiş olup
üreticiler ve TTYB sahibi alıcı kuruluşlar karşılıklı
rıza ve yazılı sözleşme esaslarına göre( standart tip
sözleşmeler) üretim ve alım sürecini gerçekleştirmektedirler. Bugün için tedarikin % 95’ini kontrol eden
başta 6 olmak üzere (ÖZEGE, AOT, TTL, SUNEL,
SOCOTAB, PRESTİGE) 50 dolayında firma TTYB
alarak tütün ticaretinde yetkilendirilmiş olup üretici
sayısı 2015 yılı itibariyle Ege Bölgesinde 42.000,
üretim miktarı 47.000 ton, bütün ülkede ise 2015 yılı
itibariyle üretici sayısı 65.000 ve üretim 68.000 ton
dolayında seyretmektedir. (TAPDK kayıtları)
Tütün üretimi ve ticaretinin izlenmesi, sözleşmelerin
veri tabanına alınması, kayıtların tutulması ve üreti34
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cilerle alıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde
TAPDK görev almaktadır.

2000’li yıllara kadar tütün tohumluk piyasası 1177
sayılı yasaya göre Devlet Tekeli kapsamında değerlendirilerek ticari üretimden uzak tutulmuştur. Yasa
gereği başta TEKEL kuruluşu olmak üzere GTHB’na
bağlı Araştırma Kuruluşlarınca tohumluk üretimlerinin üreticilere bedelsiz olarak dağıtılacak biçimde
gerçekleştirilmesi hükme bağlanmıştır. 1177 sayılı
yasanın yürürlükten kalkması, tütünde devlet tekelinin
sonlandırılması ve piyasanın liberalizasyonuna bağlı
olarak tütün tohumculuk sektörü yeni bir sürece
evrilmiştir.

TTSM Milli Çeşit Listesinde Türkiye orijinli 55 adet
tütün çeşidi bulunmaktadır. Dört cografi bölgeye ait
bu çeşitlerin tescil sahipliği irdelendiğinde 46 adedinin GTHB Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 4 adedinin Ege Tütün İhracatçı Birlikleri, 2 adedinin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 adedinin Ege Üniversitesi ve 2 adedinin tasfiye edilen Tekel kuruluşu
olduğu görülmektedir.
6. TÜTÜN TOHUMCULUK SEKTÖRÜ

Türkiye tütün sektörü, 2000’li yıllarda 100 milyon kg
üretim ve 80.000 üretici sayısına sahip iken 2015
yılına gelindiğinde 900.000 da alanda 68 milyon kg
üretim ve 65.000 üretici sayısına düşmüş durumdadır.
Tütün üretim miktarındaki azalış ve üretici sayısındaki
hızlı düşüşler, tütün tedarikçi konumundaki firmaları
sertifikalı tohum kullanımı konusunda arayışlara sürüklemiş, dış alıcılar sektörden standart ürün talep
etmeye başlamışlardır. Yüksek verimli ve kimi hastalıklara dayanıklı tescilli çeşitlerin yayım ve tanıtımlarındaki başarının, sektördeki arayışla buluşmasıyla
birlikte, tütün tohumluk üretimi ve sertifikasyon sistemi, sektör tarafından fark edilmeye ve hızla üretim
sürecine aktarılmaya başlanılmıştır. Bu bilgi birikimi
ve yayım -tanıtımdaki başarı sonrası başta Ege Bölgesi çeşitleri olmak üzere tescilli çeşitlere ait tohumluk üretimi ve çiftçilerce sertifikalı tohumluk kulanımında hızlı artışlar kaydedilmiştir

Tohumluk insanlık tarihinde çok uzun yıllardan beri
kullanılan bir girdi olmasına karşılık, ekonomik bir
faaliyet olarak bir endüstri kolu haline gelişi oldukça
yenidir. Özellikle 1970’lerden sonra dünya tohumculuğu pek çok bakımdan değişim göstermiştir. Gelişmiş
ülkelerdeki tohumculuk firmaları araştırma, üretim ve
pazarlama faaliyetlerini diğer ülkelere doğru genişletmişler, 1980’den sonra kazanılan ivme ile 21’inci
yüzyılın ilk yıllarında tüm dünyada kaliteli tohumluk
üretimi, kullanımı, pazarlanması ve ticaretinde önemli
sıçramalar olmuştur. 1970’li yılların sonunda ülkeler
arasında tohum ticareti yaklaşık olarak 10 milyar USD
iken, 2007 yılında bu rakam 36.5 milyar USD çıkarak
3 kat artmıştır. Yurdumuzda ise 1982-85 yılları arasında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile tohumculuk
faaliyetleri serbest bırakılmış ve kamu kuruluşları
yanında özel sektör tohumculuk firmalarının da
katılımı sağlanarak, 2008 yılında toplam ticaret hacmi
375 milyon USD’ye ulaşmıştır. Geçen 25 yıllık süreç
içerisinde Türkiye yurt içi tohumluk ticaretinin her yıl
yaklaşık olarak 20 milyon USD bir artış gösterdiği
bilinmektedir. Bu artış eğiliminin yönetim politikalarına da bağlı olarak özellikle yem bitkileri ve serin
iklim tahılları alanlarında devam edeceği düşünülmektedir (TÜRK-TED 2009).

Yıllar itibariyle sertifikalı tütün tohumluk verileri
aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.
Ege Bölgesi için geliştirilen çeşitlerin, sahada yaygınlaşmasıyla, tescilli sertifikalı tohumluk kullanımı %75
oranına ulaşmış ve geliştirilen çeşitlerin yaygınlaştırılmasıyla üretici dekar gelirlerinde önemli artışlar
sağlanmıştır.

Tablo 1. Sertifikalı tohumluk verileri
Çeşit (İzmir)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Akhisar 97

800

500

500

625

1.200

800

1.000

İzmir Özbaş

200

360

1.000

1.275

2.500

3.000

3.500

Sarıbağlar 407

200

80

400

500

1.100

1.200

1.000

50

100

800

1500

1500

5.650

6.600

7.000

Otan 97

100

Birlik ( 4)
Toplam

1.200

940

2.000
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Milli çeşit listesinde yer almayan tütün tohumlukları
ise Tohumluk ithalat genelgesine uygun olarak
BÜGEM VE TAPDK kurumlarının ortaklaşa izin ve
denetimlerinde dışalım yoluyla karşılanmaktadır.
Dışalımı yapılan tohumluklara yıllık ortalama 200.000
$ dolayında döviz ödendiği ve bu tohumluklar ile 4
milyon kg dolayında üretim gerçekleştiği görülmektedir. (TAPDK)

oluşan kapak atılarak sıkıştırılır. Tohum ekimleri daha
düşük ölçülerde özel örtü malzemelerinin içine
serpme sistemlerle de yapılabilir. 10 m2 fidelikten
elde edilecek fide ile 1-1,5 da tohumluk tarlasına yeter
miktarda fide elde edilebilir. İdeal fidelik genişliği 11,20, uzunluğu 10-15 m ve yüksekliği 20 cm olmalıdır.
c) Sulama

TSE Türk Tütünleri ve TTSM milli çeşit Listesinde
yer almayan tütün tiplerinin yetiştiriciliği için gereksinim duyulan tohumluklar İzne tabi üretim modeli
çerçevesinde tohumluk üretimi yapılmayacağına dair
taahhütler alınmasından sonra TTYB sahibi tütün
şirketlerine dış alım izni verilerek yurtdışından karşılanmaktadır. TTYB sahibi tütün şirketleri, sözleşmeli
sistem içerisinde dış alım yaptıkları tohumlukları,
kendi çiftçilerine yaprak tütün üretimi yapmak
amacıyla bedelsiz olarak dağıtmaktadırlar. Bu tütün
tiplerinin başlıcaları Prileb (Makedonya), Katarini ve
Basma (Yunanistan), dübek ve Talgar (Kırgızistan) ve
Virginya (Zimbave ve A.B.D.) olarak sayılabilir

Fidelik döneminde tohumlar çimlenene kadar her gün
2 kez sulanır, havalar ısınınca sulamaya öğle sonraları
devam edilir, büyümeye başlayınca azaltılır ve dikimden 1 hafta önceye kadar sulama işlemi devam eder.
Çimlenme 1-2 hafta içinde gerçekleşir. Havalandırma
amacıyla Fideliklerin gündüz açılması ve geceleri
kapatılması gerekir. Fidelik toprağı ya da gübreye
karışmış olan yabancı ot tohumlarının düzenli olarak
alınması, ot çekimlerinden sonra sulanması gerekir.
Böylelikle fidelerin kök boğazları doldurulmuş olur.
Fidelikte bitkilerde gelişme geriliği gözlenmesi durumunda amonyum sülfat, tsp ve potasyum sülfat gübreleri (1,3-1-0,3) paçal oranıyla şerbet olarak hazırlanır ve fideliğe verilir. Fidelerin dikim olgunluğuna
gelmesi yani pişkinliği, fidenin işaret parmağına
dolandıktan sonra kırılmayarak esnek bir durum
göstermesiyle anlaşılır.

7. TOHUMLUK ÜRETİM SÜRECİ
a) Tohum Hazırlığı
Üretim programına alınan çeşitler için öncelikle tohum
hazırlığı yapılır. Tohumlar metalaxyl ve fludioxonil
etken maddeli ilaçlarla ilaçlanır ve kaplanabilir. 1 g
tütün tohumu içinde ortalama 10.000 adet tohum
bulunmaktadır.

d) Bakım İşlemleri
Fide ve kök sisteminin daha sağlıklı gelişimi açısından yaprağın büyüme noktasının 2-3 cm üzerinden
günün erken saatlerinde ve bitki yaprakları kuru iken
kırpma işlemi yapılabilir. Böylelikle eşit boyda, gövde
gelişimi güçlü ve homojen fide elde edilir. Bu işlem,
hava koşullarının olumsuz gitmesi halinde dikimin
gecikmesine önlem olarak da kullanılabilir. Kırpma
işlemi sırasında dezenfektesyona dikkat edilmelidir.

b) Fidelik Yeri
Tohumun çimlenmesi için 12-14 c sıcaklık isteği
duyulması ve uzun bir gelişme dönemine gereksinim
duyulması nedeniyle üretim sürecine fidelikten
başlanır. Fidelik yerinin iyi seçilmesi, tekniğine uygun
kurulumu ve dönem boyunca yürütülecek kültürel
bakım işlemleri daha sonraki bütün üretim sürecini
etkilemektedir. Güneşlenmeye ve havalandırmaya uygun kuzey yönü kapalı, temiz su kaynağına yakın
doğu-batı yönünde yeterli fidelik yeri hazırlanır. Fidelikler sırasıyla sterilize edilmiş çakıl fundalık toprağı
ve kum ve iyi yanmış hayvan gübresi karışımından
oluşur. Sera koşullarında viyollere tohum ekimi yapılacaksa tohum ekme aparatı ile her göze 1’er adet ya
da kapalı yastıklara m2’ye 0,6-1 g gelecek biçimde
tohum ekimi yapılır ve en üste torf, orman toprağı,
yanmış koyun keçi gübresi ve kum karışımından

Fidelikte yaprak gübreleri de dahil olmak üzere ekimden sonra azot ve fosfor katkılı hümik ve fulvik asit
içeren gübreler kullanılabilir. Azot fazlalığı tohumun
çimlenmesini durdurucu bir etki yaratır. Çimlenme
sonrası azot eksikliği ise gelişmeyi durdurucu bir etki
yaratır. Tarla dönemindeki azot eksikliği ise cılız ve
güçsüz bitki oluşumuna yol açar. Bitkiye azotu, amid
formunda vermek gerekmektedir.
Tarlada görülen pek çok hastalığın fideliklerden taşınması nedeniyle fidelik yerlerinin sterilizasyonu ve
solarizasyonu her yıl döneminde gerçekleştirilmesi
36
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gereken önemli uygulamalardır. Bu bağlamda bazamid gibi bazı fumigantların kullanımı, tütün harici
bütün bitkilerin fidelik alanlarından uzaklaştırılması,
malzeme ve temizliğe dikkat edilmesi, solarizasyon
yapılması, fideler söküldükten sonra fidelik yerlerinin
bozulması ve atık maddelerin uzaklaştırılması
gerekmektedir.

temizliği ve toprağa yarayışlı hale getirilmesi ile kış
yağmurlanın depolanması amacıyla sonbaharda derin
sürümle başlar, dikimden 1 ay önce derin sürüm,
diskaro ve toprak tavının korunması amacıyla tırmık
çekimi işlemiyle tamamlanır. Toprak altı kesici kurtlara ve yabancı ot çıkışına karşı insektisit ve herbisit
uygulamaları ile 18-46 kompoze ile 15-15-15 zn katkılı gübrelerle toprak altı gübre uygulaması yapılır.
Tütün potasyuma çok fazla gereksinim duyar. Potasyum, kuraklığa ve hastalıklara dayanım açısından
önemlidir.

Tütün bitkisine fidelik ve tarla dönemlerinde 50’ye
yakın zararlı ve hastalık etmeni arız olmaktadır. Bitki
besin elementleri eksikliği, parazitik olmayan yaprak
lekeleri, olmsuz hava koşulları ve biyolojik olmayan
stres faktörleri de eklendiğinde verim ve kaliteyi
olumsuz etkileyen çok sayıda etken bulunmuktadır.

f) Dikim
Dikim zamanı, hava koşulları, toprağın tav durumu ve
fidelerin gelişim düzeyine göre belirlenir. Fidelerin
10-15 cm boya ulaştıkları, 4-5 yaprak çıkardıkları ve
pişkin olduklarında dikim için hazır oldukları anlaşılır. Fideler sökülmeden önce fidelik sulanır ve kök
bölgesi yumuşatılır. Birer birer çekilir ve kökler içeri
bakacak biçimde kasalara alınır. Fideler erken saatlerde köklendirme uygulamalar yapılarak tarlalara aktarılır. Her fide sökümünden sonra fidelerin kök boğazını doldurmak üzere ince kum, mil ve kapak gübresi
fideliğe atılır ve sulama yapılır. Tarla ağır tavda iken
fide sökülmemeli ve dikim yapılmamalıdır. Dikimler,
70*15-20 cm dikim aralığı ile dekara 7.000-8.000
bitki gelecek biçimde can suyu verilerek dikim makinesi ile yapılır. Dikimin başarısında traktörün hızı ve
makine üzerindeki dikicilerin performansı ile tarla
hazırlığındaki başarı öne çıkmaktadır. Dikimden 2-3
hafta sonra ara çapa ve boğaz doldurma işlemleri yapılır.
Bitkinin kök sisteminin gelişimi, yabancı otların
temizlenmesi, kuraklığa dayanımın arttırılması ve
kazık kökün güçlendirilmesi açısından ara işlemeler
önemlidir. fosforlu gübreler, tütün bitkisinde çiçek
yoğunluğunu ve tohum verimini arttırıcı işlev görür.

Fidelik sürecinde maviküf ve çökerten gibi fungal
etmenlere, küsküt gibi parazit bitkiler ile danaburnu,
karınca, salyangoz, solucan, tütün piresi, trips, tütün
gebesi gibi başlıca zararlılara karşı ruhsatlı ilaçlarla ve
dozunda uygulamalar yapmak gerekmektedir.
Küsküt, yapraksız sarılıcı koları olan parazit bitkidir
ve virüslerin de taşınmasına yol açar. Küskütün sarıldığı bitkiler bodur kalır yok edilmezlerse bütün fideliği kaplayarak fidelerin tümden imhasına yol açar.
Çökerten fidelik döneminde zararlı olan önemli bir
etmendir. Fideler ele köksüz olarak gelir ve ilerleyen
dönemde meydana gelen çürümeler ve kurumular
sonucu fidelikte boşluklar oluşur. Hastalık etmeni
fitopatojen mantarlardır ve toprakta çok yaygındır.
Parazit bir mantar olan maviküf ise miselleriyle genç
fidelerin dokusuna girerek beslenir ve fidelerin kurumasına yol açarak zarar verir.
Mavi küf (peronospora tabacina) ve Çökerten, ilaçlı
mücadele yapılmadığı zamanlarda bütün fideliği yok
edebilen fungal etmenlerdir. Metalxyl etken maddeli
ve ruhsatlı ilaçlama yapılması, fideliklere sık tohum
ekilmemesi, aşırı sulamadan kaçınılması ile fideliklerin havalandırılması, fungal etmenlerle mücadelenin
önemli araçlarından bazılarıdır.

g) Sulama
Bitki gelişiminin hızlandırılması, kuraklığa karşı
direncin ve tohum verimliliğinin arttırılması amacıyla
sulama yapılması gerekmektedir. Aşırı sulama ve
tarladaki drenaj eksikliği bitkide “su kesmesi” olarak
tanımlanan yıkıma yol açabilir, tütün bitkisi bu
bağlamda hassastır ve sulamanın dikkatli yapılması
gerekmektedir. Aşırı sulama yapıldığı takdirde ivedilikle drenaj yapılmalı bilahare kök boğaz çürüklüğüne
karşı ilaçlı mücadele uygulanmalıdır.

e) Tarla Hazırlığı
Tohumluk tarlaları drenajı iyi, havalanabilen potasyum ve diğer mineral maddeler bakımından zengin
ph’ı 6,5-7,5 düzeyinde verimlilik yönünden zengin
derin yapıda meyilsiz arazilerden oluşmalıdır.
Dikim sırasında toprak tavı önem kazanmaktadır.
Tarla hazırlığı, toprağın havalanması yabancı otların
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h) İlaçlama

8. HASAT VE SELEKTÖRLEME

Tarla döneminde tohumluk üretiminin miktar ve
kalitesini etkileyen en önemli zararlılar olarak canavar
otu, yeşil kurt ve yaprak bitleri ile viral ve fungal
hastalık olarak mildiyö, domates lekeli solgunluk
virüsü ve tütün mozaik virüsü sayılabilir.

Genellikle şubat ayında fide üretimi ve mayıs ayında
fide dikimi ile başlayan üretim süreci ağustos Eylül
döneminde olgunlaşarak kuruyan tohum kapsüllerinin
kesilerek hasat edilmesiyle son bulur. Hasat sırasında
sadece kuruyan çiçek salkımının sapıyla yapılması,
çiçek boğazı bölgesindeki yapraklarının ve yeşil durumdaki diğer kapsüllerin alınmaması gerekir. Tohum
hasatının zorluğu tütün bitkisindeki eş olmayan olgunluk düzeyinin ortaya çıkmasıdır. Seyrek dikim yapılması ve dikimdeki gecikme ile sulama ve gübreleme
sıklığı da yeni sümbüle oluşumu ve kardeşlenmeyi
teşvik etmektedir. Bu nedenle tarlada bir yandan
çiçekleri hasat olgunluğuna gelmiş bir yandan da yeni
çiçek açan bitkilerin var olduğu bir görünüm ortaya
çıkmaktadır. Tam olgunlaşmadan hasat edilen çiçek
salkımındaki kapsüller, ölü tohum oranının artışına
yol açmaktadır.

Virüslerin tohumla da taşınması nedeniyle hastalıklı
bitki imhasının özellikle çiçeklenme dönemi öncesi
yapılması ve uygulama sırasında insan ve üretim
araçları yönünden dezenfeksiyon kurallarına dikkat
edilmesi önem kazanmaktadır.
Canavar otu 5-30 cm boyunda genellikle mavi mor
renkli dikim sırasında köke tutunarak bitkinin özsuyunu emerek zayıf düşmesine yol açan parazit bitkidir. Toprağın derin sürümü ve münavebe sistemi canavar otuna karşı önemli mücadele araçlarındandır.
Yeşil kurt, kelebekgiller familyasından olup larvası 35 cm uzunluğunda, siyah, yeşil, sarı ve kahverengi
arasında değişen çok renkli, kışı toprakta kışlayarak
geçiren ve genellikle akşam saatlerinde faaliyet gösteren bir zararlıdır. Önce yaprakta daha sonra da hızla
tohuma yönelerek, önlem alınmazsa, epidemi boyutunda zarara yol açar. Yeşilkurt mücadelesinde larva
izlemelerinin yapılması ilaçlı mücadele zamanını ve
etkinliğini önemli ölçüde belirlemektedir. Yeşil Kurt’a
karşı özellikle Chlorantraniliprole etken maddeli ilaçlarla mücadelenin edilmesi ve üretim alanlarındaki
konukçu bitkilerin temizlenmesi gerekmektedir.

Hasat edilen kapsüller kurutma alanlarında kurutmaya
bırakılır. Kapsül yığınlarının tam kuruma gerçekleşene
kadar alabora edilmesi ve havalandırılması gerekmektedir. Tam kurumuş ve nemi uçurulmuş kapsüller
parçalayıcı (batör) elek, vakum ve hassas vakum (fan)
aşamalarından oluşan özel selektörden geçirilerek
kabuk kısmından ayrılır ve temiz tohum elde edilir.
9. SERTİFİKASYON
Tütün tohumluk üretimlerinde sertifikasyon süreci,
tohumculukla ilgili tüm işlemleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konan 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununu ve ona bağlı olarak çıkarılan “Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması” ile “Yağlı, Lifli, Tıbbi ve
Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğine” uygun olarak yürütülür.

Gerek fidelik gerekse de tarla döneminde hastalık ve
zararlılara karşı korunmada ilk önce kültürel önlemlere başvurmak gerekmektedir. Ek olarak kimyasal ve
biyolojik mücadelenin zamanında ve bilinçli olarak
yürütülmesi kaliteli ve yüksek verimli ürün alınması
için önemlidir.

17.01.208 tarih 26759 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik
bitki tohumu sertifikasyonu ve pazarlaması yönetmeliği” gereği kayıt altına alınmış yani milli çeşit listesinde yayınlanmış ya da üretim izni almış çeşitlerin
tohumluklarının üretilmesi mümkündür.

Günümüzde gübreleme, çapalama, sulama, ilaçlama
gibi çok sayıdaki yetiştirme tekniklerinin kullanım
amacı tohumda var olan genetik ve fizyolojik potansiyellerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tüm bu uygulamalarda başarının üst sınırını tohumun genetik potansiyeli belirlemektedir. Tohumda bulunan bu genetik bilgi, ona sağlanan çevre koşullarının etkisiyle
verimli-verimsiz, kaliteli-kalitesiz, dayanıklı-dayanıksız gibi farklı sınıflar arasında yer alabilmesine neden
olmaktadır.

Tohumluk Üretim sahalarının asgari 400 m olan izolasyon kuralları gözetilerek belirlenmesi, üretim sürecinde döllenme biyolojisine dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Tarla kontrolleri yetkili kuruluşlar tarafından parseldeki tütün bitkisinin % 50 çiçeklenme zamanında
yapılır ve rapor hazırlanır. Kontrollerde uygunluk
verilen tütün tohumluk partileri için selektörleme
sonrası etiket ve ambalaj hazırlığı yapılır. Üretici ve
tohumluk karakterlerine dair bilgilerin yer aldığı
etiketler TTSM’den talep edilir. Etiketlerde üretici ve
çeşit bilgileri, tohumluğun kademesi, ambalaj büyüklüğü, tohumun ilaçlanma durumu ve etken maddesi,
parti numarası gibi bilgiler yer alır.

Tütün tohumluk partilerinin çimlenme yüzdesi en az
% 75 oranında olmalıdır. Parti içeriğinde yabancı
madde miktarı en fazla % 5 oranında bulunabilir.
KAYNAKLAR
1. Otan, H, Apti, R, Tütün, TOKB ETAE Yayın No: 83 İzmir
1989.
2. Peksüslü, A. Yılmaz, İ. 2011. Tütün Ürün Raporu. Tarımsal
Araştırma Master Planı (2011-2015).
3. Yılmaz, İ, Kartal H, Peksüslü,A, ZMO 8. Teknik kongresi, 1216 Ocak 2015/ ANKARA, Bildiriler Kitabı, Sayfa 473-482.

Parti büyüklüğü olarak azami 10 ton tütün tohumluğu
bir tohumluk partisi olarak değerlendirilir. Tütün
ambalajları azami 25 kg olarak piyasaya arz edilir.

4. Yağdı, K,Yılmaz, K, Sezer, N,Aydemir, T, bağcı S,
Türkiye’de Tarla Bİtkileri Tohumluk Üretimi ve Kullanımı İle
Tohumculuk Sisteminin Genel Değerlendirilmesi, 2.Ulusal
İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008/DEU İİBF İktisat Bölümü,
İZMİR.

Kontroller tarafından tütün tohumluk partilerinden
piyasaya arz öncesi testleme amacıyla en az 25
gramdan oluşan, biri akredite labortuvara gönderilmek, diğeri şahit olarak daha sonra orataya çıkabilecek uyuşmazlıklarda kullanılmak ve biri de üretici de
kalmak üzere 3 adet mühürlü örnek alınır.

5. TSE Türk Tütünleri Aralık 2006 Ankara, yayın no ICS 65.160
6. Yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitki tohumu sertifikasyonu ve
pazarlaması yönetmeliği Resmi gazete tarih / sayı: 17.01.2008
sayı: 26759
KISALTMALAR
TAPDK: Tütün ve alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Alınan tohumluk numuneleri akredetite labortuvarlara
çimlenme testi amacıyla gönderilir. Tohumlukların
laboratuvar analizleri GTHB tarafından görevlendirilen veya yetki verilen tohumluk sertifikasyon
kuruluşları tarafından yapılır. Tütün tohumluk örneklerinin laboratuvar analizlerinde Avena fatua, Avena
lodoviciana, Avena sterilis, Cuscuta spp. oranları sıfır
olmak zorundadır.

ETAE: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
TSE: Türkiye standartları enstitüsü
BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel müdürlüğü
GTHB: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
TTYB: Tütün Ticaret Yetki Belgesi
ETİB: Ege Tütün İhracatçı Birlikleri

Değerli meslektaşlarımız, aidatlarınızı banka hesabınızdan derneğimizin banka hesaplarından birine
vereceğiniz otomatik ödeme talimatı ile ödemeniz unutkanlıkların önüne geçecektir.

DERNEĞİMİZE AİT HESAP NUMARALARI
1) T.C. ZİRAAT BANKASI İZMİR-ALSANCAK ŞB.

IBAN NO TR 6000 0100 0712 0696 9117 5001

2) VAKIFLAR BANKASI İZMİR-BORNOVA ŞB.

IBAN NO TR 2000 0150 0158 0072 9971 5958

3) GARANTİ BANKASI İZMİR-BORNOVA ŞB.

IBAN NO TR 5500 0620 0003 1000 0629 5458

4) AKBANK İZMİR -BORNOVA ŞB.

IBAN NO TR 1900 0460 0164 8880 0020 0536
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C.B.Ü TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULU
38. DEVRE (2012 - 2016) MEZUNLARI ARAMIZDA
Ertuğrul Gazi
Oğuzhan
Mert
Ferit
Ceylan
Ferhat
Serkan
Ahmet
Mustafa
Nalan
Cumali
Gökhan Nezih
Erdem Taner

SÖĞÜTLÜ
KARATEPE
KOCAER
SARIYERLİOĞLU
KOCADAĞ
APOHAN
KAYA
KOÇYİĞİT
ÇAKMAK
ORTA
TENEKE
FİLİK
GÖLOĞLU

Mehmet
Onur
Semih
Ali Osman
Neşe
Bayram
Ali Can
Erdoğan
Kubilay
Sinan
Nafi
Fahrettin
Yakup Ümit
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DOĞRUGÖRÜR
UĞURLU
AYDEMİR
YILDIRIM
AVCI
ÜLKER
YAŞAR
GÜNAÇ
KEZER
ÖZMEN
KARATAŞ
VAROL
TİRYAKİ
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Merhaba Dünya
İSMİM

ANNEM - BABAM

DOĞUM TARİHİM

Yağız

Fatma Sinem – Volkan AKKURT

28.03.2016

Yağız Efe

Yelda - Hakan ŞAHİN

30.04.2016

Belis

Berna – Günay AKYAZ

06.06.2016

Başar

Sakine- İrfan GÖKTAŞ

08.08.2016

Servet Kemal

Gülser- Serkan ÇÖL

08.09.2016

Nisa

Duygu-Şakir AKÇEŞME

13.10.2016

Jan Çağan

Eylem -Kerem Mutlu URTEKİN

29.11.2016

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

Evlilik – Nişan
Aslı ALTINOĞLU - Ergün BADEMCİ (Evlilik)
Fatma Ela ÇAYIR – Yıldırım ÇINAR (Evlilik)
Duygu AKKILIÇ – Mümin MUTLU (Evlilik)
Cemile BOSTANCI - Onur NURLU (Nişan)
Eyüp UÇAR – Nedret USLU (Evlilik)
Reyhan TAMİŞ - Onur SARICAN (Evlilik)
Cansu DOĞAN - Tahir GÜNAL (Nişan)
Duygu FUNDA - Salih Murat ELÇİ (Evlilik)
Aslı BALTA - Cihat BALTA (Evlilik)
Serap GÖKIRMAK - Bektaş ÇAPAR (Nişan)

23/04/2016
04/06/2016
04/06/2016
23/06/2016
08/07/2016
24/07/2016
08/10/2016
09/10/2016
06/11/2016
14/01/2017

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

Kutlama
T.E.Y.O. 14. Devre mezunlarından Yılmaz AKBAŞ; İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünde
Mühendis olarak görev yapmakta iken, meslektaşımız Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü görevine
vekaleten atanmıştır. Kıymetli meslektaşımızı kutlar, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
T.E.Y.O. 18. Devre mezunlarından Osman TEZEREN; Philsa Türkiye’de çalışmakta iken PMI İsviçre
Lozan’a atanmıştır. Meslektaşımızı kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz
T.E.Y.O. 2. Devre mezunlarından Erol YILMAZ; “Ver Benim Sazım Efendim” isimli bir müzik albümü
çıkarmıştır. Meslektaşımızı kutlar, albüm satışlarında başarılar dileriz
T.E.Y.O. 20. Devre mezunlarından Hakan DEMİRTAŞ; OTP AŞ. de çalışmakta iken Alliance One AŞ.
Firmasına Operasyon Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımızı kutlar, yeni görevinde başarılar
dileriz
T.E.Y.O. 11. Devre mezunlarından Ahmet YALÇIN; Diyarbakır Kayapınar İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğün’de mühendis olarak çalışmakta iken, Aynı kuruma İlçe Müdürü olarak
atanmıştır. Meslektaşımızı kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz
Değerli Meslektaşlarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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ETKİNLİKLERİMİZ
 01/03/2016 tarihinde Bursa Milletvekili Sayın
Orhan SARIBAL’a TEKEL’in özelleştirilmesi
sonrası Türk Tütüncülüğünde gelinen noktayla
ilgili bilgi notu gönderilmiştir.

 1-2 Haziran 2016 tarihinde Muş ilinde düzenlenen
Uluslararası Tütün Çalıştayına Dernek Başkanı
Yaşar Turan GÜLÜMSER ve Yönetim Kurulu
Üyesi Servet YAPRAK katılmışlardır.

 10/03/2016 tarihinde Astab Tütün Gıda, Makina,
İnşaat Ltd. Şti. nin İzmir’de faaliyetlerine başlaması
nedeniyle firma sahibi meslektaşlarımıza ziyarette
bulunulmuştur.

 25 Eylül 2016 tarihinde Tütün Eksperleri
Derneğinin 62. Olağan Genel Kurulu yapılmış ve
yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuz ile Onur
Kurulu seçilmiştir.

 12-13/03/2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen
Ziraat Mühendisleri Odası 45. Genel Kurul Toplantısı izlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanımız
toplantının ardından Bursa Milletvekili Orhan
SARIBAL, Eski Milletvekilleri ve Ziraat Odası
Genel Başkanları Prof. Dr. Gürol ERGİN ve Prof.
Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile görüşme gerçekleştirmiştir.

 Dernek Başkanımız Servet YAPRAK ZMO Genel
Başkanı Özden GÜNGÖR ile bir telefon
görüşmesi yaparak yeni dönem çalışmaları ile
ilgili görüş alışverişinde bulunmuştur.
 Dernek Başkanımız Servet YAPRAK Sarmalık
Kıyılmış Tütün Üretimi ve Ticareti Konusunda
Ankara’da yapılan toplantı ile ilgili olarak Çelikhan
Belediye Başkanı ile bir telefon görüşmesi yapılarak
kendilerine bilgilendirmede bulunmuştur.

 14/03/2016 tarihinde Dernek Başkanımız Yaşar
Turan GÜLÜMSER, Egede Sonsöz Muhabiri
Onur DENİZ ile görüşerek tütün üretimi ve
pazarlaması ile ilgili gelişmelerdeki derneğimiz
görüşlerini bildirmiştir.

 Dernek Başkanımız Servet YAPRAK Bursa Milletvekili Sayın Orhan SARIBAL’ın danışmanı Dr.
Necdet ORAL ile bir görüşme yaparak kendisine
Milli Tarım Projesi ve Tütün ile ilgili bir
bilgilendirmede bulunulmuştur.

 Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 2016 yılı Mezuniyet
Törenine Dernek yönetimimiz katılmıştır.
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Yönetim Kurulumuz İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Ahmet GÜLDAL’a ziyarette bulunarak
görüş alış verişinde bulunmuşlardır.
 Milli Tarım Projesi ve Tütün üretimi ile ilgili bir
bilgi notu GTHB Müsteşarlığına ulaştırılmıştır.

 23.11.2016 tarihinde TMMOB ZMO İzmir Şubesi
Yönetimi Dernek Genel Merkezimize bir ziyarette
bulunmuş ve yönetim kurulumuza başarı işbirliği
dileklerini iletmişlerdir.

 Posta gazetesi yazarı İsmail UĞURAL ile bir
görüşme yapılarak Milli Tarım Projesi ile ilgili
bilgilendirme yapılmış, Sayın UĞURAL röportajı
Posta gazetesindeki köşesinde paylaşmıştır.

 TAPDK tarafından çalışma yönetmeliğimizle
ilgili olarak yapılan değişiklikle ilgili 05.12.2016
tarihinde kuruma bir yazı yazılmış ve taleplerimiz
kendilerine iletilmiştir.

 Dernek Başkanımız Servet YAPRAK tarafından
Hasat Türk Gazetesi’ ne çeşitli tarihlerde üç adet
köşe yazısı yazılmış ve sektörümüze dair görüşlerimiz kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 7 Aralık 2016 tarihinde Emeklilerimiz ile Sulu
Çarşamba etkinliğine dernek yönetim kurulu
üyelerimiz katılmıştır.

 Adli Süreçlerde Tütün ve Tütün Mamulleri Bilirkişiliği görevlendirmelerinde sorun yaşanan muhtelif İl Adli Yargı Komisyon Başkanlıklarına yazı
yazılmıştır.

 Dernek Başkanımız Servet YAPRAK Sarmalık Kı-

yılmış Tütün ve Kaçakçılık konularında görüş
vermek üzere İstanbul’da Maliye Bakanlığı
Organize Vergi Kaçakçılığı Daire Başkanlığında
toplantıya katılmış ve bir sunum yapmıştır.

Yönetim Kurulumuz 2016 yılı Adıyaman Mahsulunü işlemeye başlayan Öz-Ege Tütün AŞ firmasına ziyarette
bulunarak meslektaşlarımızla görüşmüştür.
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Tütün Eksperleri Derneği -Tütün Eksperleri Vakfı Hafta Sonu Etkinliği
Seferihisar Euphoria Aegean Resort Otel / 5 Nisan 2016
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24 Aralık 2016 tarihinde Dernek Merkezimizde meslektaşlarımızın katılımı ile
müzikli bir Yeni Yıla Merhaba etkinliği düzenlenmiştir.

Basında Derneğimiz

Servet
YAPRAK
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BAŞSAĞLIĞI
11. Devre mezunu İzmir İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde
Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız Mehmet Nuri CAN’ın kayınbabası, emekli Batman-Beşiri Y.T.
İşl.
Md.lüğü
memuru
Nihat
SARAÇOĞLU Beyefendi, 10/03/2016
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allah’tan rahmet, meslektaşımıza, eşi
Ayşe CAN’a ve yakınlarına başsağlığı
dileriz.
3. Devre mezunlarından TEKEL’den
emekli
meslektaşımız
Kazım
KIRHAN’ın
kayınvalidesi
Rabia
AVCI
Hanımefendi
30/10/2015,
kayınbabası Bilal AVCI Beyefendi
12/03/2016 tarihlerinde vefat etmiştir. Merhume ve merhuma Allah’tan
rahmet, meslektaşımıza, eşine ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
13. Devre mezunu Samsun-Bafra
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yapan meslektaşımız Medeni ORAL’ın
kayınbabası, Nadir KIR Beyefendi,
20/03/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımıza, eşine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
2. Devre mezunlarından olup Cags
Tobacco tütün ve Tütün Mam. San.
ve Tic. A.Ş. de görev yapan meslektaşımız Bülent GÖKYILMAZ’ın (Pink
Bülent) annesi Sevim GÖKYILMAZ
Hanımefendi, 31/03/2016 tarihinde
İstanbul’da vefat etmiş, Ayvalık’ta
defnedilmiştir. Merhumeye Allah’tan
rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
1. Devre mezunlarından Tekel’den
emekli
meslektaşımız
Bekir
ÇOPUROĞLU’nun
annesi
Elif
ÇOPUROĞLU Hanımefendi 04/04/
2016 tarihinde İstanbul’da vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşımıza ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

4. Devre mezunlarından olup İstanbul
Üniversitesi, İktisat Fakültesinde
öğretim üyesi olarak görev yapan
meslektaşımız Doç. Dr. Haluk
TANRIVERDİ’nin annesi Raciye
TANRIVERDİ Hanımefendi, 07/04/
2016 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
9. Devre mezunlarından meslektaşımız Yurtsever DERELİ’nin kayınbabası Kamil ÇOLAK Beyefendi,
21/04/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, meslektaşımız ile eşi başta olmak üzere
yakınlarına ve dostlarına başsağlığı
ve sabırlar dileriz.
38. Devre mezunu İzmir İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde
görev yapan meslektaşımız Nafi
KARATAŞ’ın babası, Nafiz KARATAŞ
Beyefendi, 22/06/2016 tarihinde vefat
etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak
görev Yapan Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Servet
YAPRAK’ın kayınbabası, Abdullah
ÖZDEMİR Beyefendi, 22/06/2016
tarihinde vefat etmiştir. İzmir’de defnedilen Merhuma Allah’tan rahmet,
meslektaşımız ile eşi başta olmak
üzere yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.
8. Devre mezunu eski dernek başkanlarımızdan olup İstanbul-Maltepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nde
çalışan
Yılmaz
TEKAY’ın annesi Huriye TEKAY
Hanımefendi, 19/07/2016 tarihinde
vefat etmiş ve Kırşehir’de defnedilmiştir Merhumeye Allah’tan rahmet,
meslektaşımıza, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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3. Devre mezunlarından meslektaşımız Mehmet Fikret NUHOĞLU’ nun
annesi Veçhiye NUHOĞLU Hanımefendi, 30/07/2016 tarihinde vefat
etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, meslektaşımız başta olmak
üzere yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Tütün Eksperleri Derneği Onursal
Başkanı rahmetli Orhan ÖZET ağabeyimizin eşi Naciye ZAFER ÖZET
Hanımefendi İstanbul'da vefat etmiş
ve Kocatepe'de defnedilmiştir. Naciye
ZAFER ÖZET hanımefendiye Allah'tan
rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Bursa'da yaşayan emekli meslektaşımız Kemal SAVAŞ'ın ağabeyi Namık
SAVAŞ beyefendi vefat etmiştir. Cenazesi 22/10/2016 günü ikindi namazını müteakip Şakirin camiinden kaldırılarak, Karacaahmet mezarlığında
defnedilmiştir. Namık SAVAŞ beyefendiye Allahtan rahmet meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Tekel Enstitüleri 9. Devre Mezunu
(1949-1953) tütün eksperi, gazeteci,
yazar, Fenerbahçe ve Milli Takımımızın futbolcularından Halit DERİNGÖR
ağabeyimizin eşi Ruhnevaz DERİNGÖR Hanımefendi vefat etmiş olup
01/07/2016 tarihinde İstanbul'da defnedilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, basta meslektaşımız olmak
üzere ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Meslektaşımız Şenol HAYMAN'ın
babası Halis HAYMAN beyefendi,
03.10.2016 tarihinde vefat etmiştir.
Halis HAYMAN beyefendiye Allah'tan
rahmet meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Meslektaşımız Tufan KARAKUŞ'un
annesi Ayşe KARAKUŞ hanımefendi
30.09.2016 tarihinde Osmaniye'nin
Kadirli ilçesinde vefat etmiştir. Ayşe
Hanımefendiye Allah'tan rahmet
meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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TEYO 18. Dönem mezunlarından
GTHB Malatya İl Müdürlüğünde
görevli
meslektaşımız
Haşim
KARTAL'ın kayınvalidesi Cemile
KARTAL hanım-efendi 24/09/2016
tarihinde vefat etmiştir. Cemile
KARTAL Hanımefendiye Allah'tan
rahmet meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
TEYO 3. Devre mezunu İstanbul İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli meslektaşımız Fehmi
EVLEK'in
kayınbabası
Alaattin
BAKAN Beyefendi, 14/09/2016 tarihinde vefat etmiş olup ardından

Samsun-Bafra'da
defnedilmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet, başta
meslektaşımız ve eşi olmak üzere
yakınlarına, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
İstanbul TEYO. mezunlarından olup
İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde görevli meslektaşımız Ufuk KAYALAR'ın
annesi Nazire KAYALAR Hanımefendi vefat etmiş olup 30/08/2016
tarihinde Malatya'da defnedilmiştir.
Merhume Nazire KAYALAR Hanımefendiye Allah'tan rahmet, başta meslektaşımız olmak üzere yakınlarına
ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar
dileriz.

İstanbul TEYO mezunlarından olup
Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü çalışan
Şuayip OKATAN'ın kayınbabası
Yüksel ÖZEN beyefendi 26.12.2016
tarihinde vefat etmiştir. Yüksel
ÖZEN beyefendiye Allah'tan rahmet,
meslektaşımıza
ve
yakınlarına
başsağlığı dileriz.
TEYO 3. Devre meslektaşlarımızdan
İsmail BOSTANCI'nın ablası 27.12.
2016 tarihinde vefat etmiştir. Hanımefendiye Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı
dileriz.

YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ
Meslektaşımız Yusuf YURTSEVER, 04/04/2016 tarihinde Aydın’da vefat etmiştir.
01/01/1931 İstanbul doğumlu olup Tekel Enstitüleri 16.Devre (1956-1960) mezunlarından olan meslektaşımız, uzun süre Aydın’da Başeksperlik görevinin ardından
Aydın Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğü kurucu müdürlüğünü gerçekleştirmiş ve TEKEL’den emekli olmuştur. Camiamızda “Alman Yusuf” lakabıyla bilinen, babacanlığı, nüktedanlığı ile kalp kırmaz kişiliğiyle tanınan ağabeyimize Allah’tan
rahmet, akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Meslektaşımız Zeki ÖNDER, 14/05/2016 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve
aynı gün İstanbul’da defnedilmiştir. 01/01/1953 Gaziantep doğumlu olup
İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 1. Devre (1975-1978) mezunlarındandır. TEKEL’de uzun süreli tütün eksperliği ve idarecilik görevlerinin
ardından emekli olmuştur. Camiamızda candan ve babacan yapısıyla tanınan
ağabeyimize Allah’tan rahmet, akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
Meslektaşımız Nadir IŞIK, 30/07/2016 tarihinde vefat etmiş ve 31 Temmuz
Pazar günü memleketi Balıkesir, İvrindi Evciler köyünde defnedilmiştir.
20/07/1962 Evciler doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri Yüksek
Okulu 6. Devre (1980-1984) mezunlarındandır. Tekel’de uzun süreli tütün
eksperliği ve idarecilik görevlerinin ardından emekli olmuştur. Camiamızda
çalışkanlığı ve gönlü bol yapısıyla tanınan ağabeyimize Allah’tan rahmet, akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.

Meslektaşımız ÖZCAN TAŞÇI 10/08/2016 tarihinde vefat etmiş ve Bursa’nın,
Nilüfer ilçesinde defnedilmiştir. 03/04/1959 Pancarköy Kırklareli doğumlu olup
İstanbul Üniversitesi TEYO 5. Devre (1979-1983) mezunlarındandır. Bursa
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden emekli meslektaşımız bir yılı aşkın
süredir tedavi görmekteydi Özcan TAŞÇI vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan
Rahmet, ailesine, sevenlerine, dostlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ
ADNAN BAŞPINAR – TEYO 7. Devre mezunlarından uzun süre TEKEL’de Tütün
Eksperliği yapan meslektaşımız TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından görev
yaptığı GTHB İzmir İl Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmış ve emekli
olmuştur. Emekliliğin ardından ticaret hayatına başlayan kıymetli meslektaşımıza
Türk tütüncülüğüne ve mesleğimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder,
ticaret yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz.
OĞUZ BİTER - TEYO 8. Devre mezunlarından, Tütün Eksperleri Derneği Yönetim
Kurulu Üyelerinden, TEKEL’in çeşitli birimlerinde idari ve teknik görevlerde
bulunmuş, son olarak GTHB İzmir İl Müdürlüğünde çalışan meslektaşımız Oğuz
BİTER 16 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile emekli olmuştur. Çalışma yaşamına
Smyrna Tobacco’da devam edecek olan meslektaşımıza sağlık ve mutluluklar
dileriz
ERAY ÇAKIN - TEYO 8. Devre mezunlarından, TEKEL'in çeşitli birimlerinde idari
ve teknik görevlerde bulunmuş, son olarak GTHB Bursa İl Müdürlüğünde çalışan
meslektaşımız Eray ÇAKIN 16 Eylül 2016 tarihi itibarı ile emekli olmuştur.
Kendisine, Türk tütüncülüğüne ve Tütün Eksperliği mesleğine yapmış olduğu
katkılardan dolayı teşekkür eder, karavanıyla sağlık ve mutluluk içerisinde bir
emeklilik geçirmesini dileriz.
YILMAZ TEKAY - TEYO 8. Devre mezunlarından, Tütün Eksperleri Derneği
Başkanlarından, TEKEL Genel Müdürlüğünde ve TEKEL'in çeşitli birimlerinde
İdari ve Teknik görevlerde bulunmuş, son olarak GTHB Maltepe İlçe
Müdürlüğünde çalışan meslektaşımız Yılmaz TEKAY 16 Kasım 2016 tarihi itibarı
ile emekli olmuştur. Kendisine, Türk tütüncülüğüne ve Tütün Eksperliği
mesleğine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, sağlık ve mutluluk
içerisinde bir emeklilik geçirmesini dileriz.
KAMİL YAVUZ - TEYO 5. Devre mezunlarından, TEKEL'in çeşitli birimlerinde İdari
ve Teknik görevlerde bulunmuş son olarak GTHB Yalova Çiftlikköy İlçe
Müdürlüğünde çalışmakta olan meslektaşımız Kamil YAVUZ emekli olmuştur.
Camiamızda Humeyni olarak tanınan nüktedan meslektaşımıza Türk
tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder,
bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutlu günler geçirmesini dileriz.
YAŞAR TURAN GÜLÜMSER - TEYO 5. Devre mezunlarından, 60. ve 61. dönem Tütün
Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TEKEL İzmir Y.T. İşl. Müd. İhracat
Birimi Amiri, son olarak TAPDK’da Uzman olarak çalışmakta olan meslektaşımız
Yaşar Turan GÜLÜMSER 20 Ekim 2016 tarihi itibarı ile emekli olmuştur. Camiamıza
mâl olmuş Kordelya aşığı Yaşar abimize, Tütün Eksperliği mesleğine ve Tütün
Eksperleri Derneği'ne yapmış olduğu katkılar için teşekkürlerimizi sunar, kendisine
bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk dileriz.
AYDIN YILMAZ - TEYO 6. Dönem mezunlarından, TEKEL bünyesinde İlçe
Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcılığı ve İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve son
olarak GTHB Adana İl Müdürlüğünde çalışmakta olan meslektaşımız Aydın
YILMAZ emekli olmuştur. Kendisine mesleğimize ve Türk tütüncülüğüne yapmış
olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz.
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