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70. kuruluş yılına ulaşmış, köklü bir gelene-
ğin ve onurlu bir mesleki mirasın temsilcisi Tütün 
Eksperleri Derneği’nin 63. Genel Kurulunun ar-
dından yayınladığımız Tütün Eksperi Dergisinin 
yeni sayısı aracılığı ile yönetim kurulumuz adına 
sizleri saygı ile selamlıyorum.  

63. Genel kurulumuzu 30 Eylül 2018 tarihin-
de gerçekleştirdik. Genel kurulumuzun teveccühü 
ile iki yıl daha camiamızı temsil görevi yönetim 
kurulumuza verildi. Verilen sorumluluğun bilinci 
içerisinde çalışmalarımıza gücümüz yettiğince ve 
hız kesmeden devam edeceğimizi buradan bütün 
meslektaşlarımıza duyuruyoruz. Genel Kurula 
bizzat katılan veya mazeretleri nedeni ile katıla-
mayan, çeşitli iletişim kanallarından desteklerini 
ileten bütün meslektaşlarımıza bir kez daha his-
setmiş oldukları mesleki aidiyetleri için teşekkür 
ederiz. Yurt genelinde, değişik kamu kurumları 
ve farklı şirketlerde çalışan meslektaşlarımızın 
derneğimizle iletişim halinde olmaları önümüz-
deki çalışma döneminde beklentimizdir.  

Ortak paydamız Tütün Eksperliği Yüksek 
Okulunun son yıllarda yaşamış olduğu genel so-
runlar hepimizin malumudur. 2012 yılında Der-
neğimizce düzenlenen ve paydaşlarımızın katılı-
mı ile Ege Tütün İhracatçıları Birliği ev sahipli-
ğinde gerçekleşen Tütün Eksperleri Yüksek Oku-
lunun Geleceği Çalıştayında ortaya konulan so-
nuç raporunun sorunlar ve çözüm önerileri konu-
sundaki güncelliğini muhafaza ettiğini görüyoruz. 
Bu itibarla okulumuzun Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesine bölüm olarak bağlanması önerimizi 
yeniden sektörümüzle paylaştık.  

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulunun daveti ile katıldığımız toplantıda meslek-
taşlarımızı istihdam eden firmalarımızla aynı gö-
rüşleri paylaştığımızı ve bu konuda girişimde 
bulunulması kararını aldık. 

2018 yılı Aralık sonu itibarı ile firmalarımız 
tütün tespitlerine başlamış bulunmaktadır. Alım 
döneminin firmalarımıza ve tütün üreticilerimize 
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hayırlı olmasını temenni eder meslektaşlarımıza 
işlerinde kolaylıklar dileriz.  

Bu yıl Ege bölgesinde rekoltenin 45 bin ton 
olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle döviz 
kurunda yaşanan hareketliliğin ve rekolte düşük-
lüğünün alım fiyatlarını olumlu yönde etkileme-
sini bekliyoruz. Ege bölgesindeki bu yılki baş 
fiyat 21 Lira / kg civarındadır. Adıyaman’da alı-
mı tamamlanan Ege menşei tütünde ise rekoltenin 
6500 ton civarında gerçekleştiği ve önümüzdeki 
yılda ise bu miktarın artacağını görmekteyiz. Bu 
ürünümüzün dünya tütün pazarında tutunmasının 
üreticilerimize ve ihracatımıza olumlu katkı ya-
pacağı aşikârdır. 2018 yılında ortalama Ege men-
şei Adıyaman tütününün alım fiyatı 14TL civa-
rında gerçekleşti. Karadeniz bölgemizde ise re-
koltenin 11 bin ton dolayında olması bekleniyor. 
Doğu ve Güneydoğu ile Hatay bölgelerimizde ise 
sözleşmesiz tütün üretiminde önceki yıla göre 
yüzde 20 civarında bir düşüş olduğunu tahmin 
etmekteyiz. Özellikle makaronda yaşanan ÖTV 
artışının perakende satışlarda yaşattığı düşme 
eğiliminin sözleşmeli/sözleşmesiz tütün üretimine 
yansıdığı söylenebilir.  

Doğu Güneydoğu bölgemizde süregelen söz-
leşmesiz tütün üretiminin ise bakanlığımızca ha-
zırlanacak Sarmalık Kıyılmış Tütün Yönetmeliği 
ile yatırım ve pazarlama-satış kanallarında getiri-
lecek düzenlemelere odaklandığını görüyoruz. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rimizde tohumundan başlamak üzere tütünün 
agronomisine ve kurutmasına kadar disipline edi-
lerek gerçekleştirilecek Virginia (SCV-FCV) 
menşei üretiminin, ilerleyen yıllar için ithalatımı-
zın azaltılmasında ve tütün üreticisine gelir sağ-
lamada önemli bir kaynak oluşturacağını düşünü-
yoruz. Bilindiği üzere FC Virginia menşei tütün-
ler yurt dışından ithal ettiğimiz tütünler içerisinde 
ilk sırayı almaktadır.  

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuru-
munun kapatılarak Tarım ve Orman Bakanlığına 

devri ile birlikte kurulan Tütün ve Alkol Dairesi 
Başkanlığı birinci yılını doldurdu. Ancak geçen 
bu zaman zarfında daire başkanlığının taşra yapı-
lanması ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Yurt 
genelinde bakanlığımız bünyesinde çalışan 
400’ün üzerinde meslektaşımızın beklentisi ba-
kanlığımız çalışma yönergesi doğrultusunda iş ve 
işlemlerin taşraya havale edilmesidir. Kapatılmış 
bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku-
rumunun geçen yıllar boyunca genç meslektaşla-
rımızı istihdam etmemesi okullarından yeni me-
zun olan bu arkadaşlarımızın ve mesleğimizin 
önemli sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Bu 
sorunun yaşanan yapısal değişiklik ile birlikte 
ilerleyen yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı 
norm kadrosu içerisinde mesleğimizin yer alması 
ile aşılacağını ümit ediyoruz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ça-
lışmakta olan meslektaşlarımızı yakından ilgilen-
diren, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağ-
lığı Gıda ve Yem Kanununun Ek 2 listesinin Bi-
rincil Üretim kısmına Tütün Teknolojisi Mühen-
disi ibaresi Derneğimizin çabaları ile çıkarılan 
Torba yasaya eklenmiştir. Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın faaliyet alanında önemli yasal dü-
zenlemelerden biri olan bu kanuna eklenmiş ol-
mak bizleri önemli oranda mutlu etmiştir. Bu tip 
temel kanunlarda mesleğimizin yer alması,  dene-
tim ücretlerinin dışında çok daha büyük önem arz 
etmektedir. 

Bu itibarla çalışmalara destek olan meslek-
taşlarımıza, bakanlığımız bürokratlarına, millet-
vekillerimize, sendikalarımıza ve özellikle yetkili 
sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya 
YAZICI beye göstermiş oldukları çabalardan 
dolayı teşekkür ederiz. Kanunun getirdiği dene-
tim ücretlerinin alınması noktasında ise çeşitli İl 
Müdürlüklerinde yaşanan sorunların bir süre son-
ra aşılacağını düşünüyoruz. 

Geçtiğimiz yıl arkadaşlarımızı fırsat bulduk-
ça çalıştıkları firmalarında ziyaret etmeye çalıştık, 
bu ziyaretlerimizin şirket merkezleri ile birlikte 
üretim mıntıkalarına doğru yönlendirerek meslek-
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taş ziyaretlerimize devam edeceğimizi bildirmek 
isterim. 

Tütün fonunun 2018 yılı itibarı ile sıfırlanmış 
olması ve özellikle tütün mamulleri üzerinden 
alınan 5,6 liralık asgari maktu verginin kaldırıl-
ması ile ucuz sigaralar üzerindeki vergi yükünün 
hafiflediğini görüyoruz. Bununla birlikte sigara 
satışında alt fiyat limitinin teorik olarak kalktığını 
söyleyebiliriz. Doğal olarak iç piyasamız bu dü-
zenlemeden etkilenecektir. Düşük fiyatlı sigarala-
ra kayacak tütün mamulü tüketiminin, ithalatımı-
zın 2019 yılı içerisinde artış yaşamasına neden 
olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte sarmalık 
kıyılmış tütün sektörü eğer başkaca bir düzenle-
me yapılmaz ise daralacaktır.  

Yurdumuzun ucuz ithal tütün cennetine dö-
nüşmemesi için mutlaka yurt içinde faaliyet gös-
teren tütün mamulleri üreticilerine belli oranda 
yerli tütün kullanım zorunluluğu getirilmelidir. 

2018 Yılı Tütün Raporumuzu yılın sonuna 
doğru yayınladık. Raporumuz ülke gündemine 
girdi ve ulusal kanallar başta olmak üzere ve ba-
sın yayın organlarında geniş yer buldu. Akabinde 
ise Tütün Fonuna ilişkin açıklamalarımız basın 
gündeminde yerini aldı. Basın yayın organlarında 
yer bulmamız, bizlere Tütün ve tütün mamulleri 
sektörümüze ilişkin düşüncelerimizi geniş bir 
kitle ile paylaşma olanağı sundu. Kamuoyunda 
özellikle tütün ithalatımızın azaltılması, tütün 
üretimindeki düşüş ve piyasamızın korunması ile 
tütün mamulleri tüketiminde yerli tütün kullanı-
mının özendirilmesi konularını vurguladık. 

2018 yılı Aralık ayı içerisinde Ankara’ya bir 
ziyaret gerçekleştirerek, TBMM’de iktidar ve 

muhalefet Milletvekillerimizle görüşme olanağı 
bulduk. Kendilerine yapılacak yasal düzenlemeler 
ve çalışma yaşamımız ile ilgili derneğimizin ta-
leplerini aktardık. Ankara ziyaretimizde Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Dai-
re Başkanlığına atanan meslektaşımız Nail 
ACET’i tebrik etme ve görüşlerimizi aktarma 
fırsatını yakaladık. 

2018 yılında Tütün Eksperleri Vakfı ile bir-
likte üçüncüsünü düzenlediğimiz meslektaş bu-
luşmamızı, okulumuzun değerli hocalarından ve 
Müdürlerinden Prof. Dr. Tahsin AKALP’in katı-
lımı ile Mayıs ayında Kuşadası’nda gerçekleştir-
dik.  Bu yıl da 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Kuşa-
dası’nda gerçekleştireceğimiz organizasyonumu-
za aileleriniz ile birlikte katılımınızı bekliyoruz. 

Değerli Meslektaşlarımız sözlerimi bağlar-
ken, Tarım ve Orman Bakanlığında unvan deği-
şikliği sınavı ile aramıza katılan yetmişbeş mes-
lektaşımızı kutluyorum. Bu yıl zorlu geçen hava 
koşullarında mıntıkalarında tütün tespiti yapan,  
üreticimizin bir yıllık emeğini değerlendiren mes-
lektaşlarımıza kolaylıklar, üreticimize bol kazanç-
lar diliyorum.   

2019 yılının camiamıza ve ülkemize huzurlu 
ve bereketli günler getirmesini diler hepinizi say-
gı ile selamlarım. 

Sağlıcakla kalınız.    
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ  
63. OLAĞAN GENEL KURULU  

FUAR GENÇLİK TİYATROSUNDA YAPILDI 
 

30.09.2018 

 
 

 
Tütün Eksperleri Derneğinin 63. Olağan Genel Kurulu 
30.09.2018 tarihinde Kültürpark Fuar Gençlik 
Tiyatrosunda saat 10:00 da toplanmıştır.  

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Servet YAPRAK 
konuklara ve katılımcılara hoş geldiniz içerikli bir 
açılış konuşması yapmış, bu konuşma sonrası gündemin 
ikinci maddesine geçilerek Ulu Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve silah arkadaşları, vefat eden meslek-
taşlarımız ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılarak 
devamında İstiklal Marşımız okunmuştur. 

 

Genel Kurula 7 üye tarafından sunulan bir önerge ile 
Divan Kurulu Başkanlığına Hüseyin KOÇ, Başkan 
Vekilliğine Fikret UYSAL, Katip Üyeliklere Aydın 
EREN ve Nazike ACAR seçilmişlerdir. Divan 
Başkanı tarafından Genel Kurul Üyelerine hitaben 
Divan Kurulu olarak kendilerine gösterilen güven 
nedeni ile teşekkür edilerek, Tütün Eksperleri 
Derneğinin ülkemiz, sektörümüz ve meslektaşlarımız 
açısından önemi ve bundan sonraki olası faaliyetleri 
ile ilgili beklentileri içeren bir konuşma yapılmıştır. 

Divan Başkanı, Genel Kurula misafir olarak gelen 
Tarım Orkam Sen İzmir Şube Başkanı Çağdaş 
TOPAL’ı kürsüye davet etti. Genel Kurula hitaben 
konuşma yapan Topal; sendikalarının faaliyetlerinden  
 

 

kısaca bahsettikten sonra, Türk Tütünün ülke 
ekonomisi açısından önemini ve özelleştirme ile yaşa-
nan sorunları dile getirmiş ve Genel Kurul çalışma-
larımıza başarı dilemiştir.  

Divan Başkanlığınca, emekli olan meslektaşlarımızın 
isimleri okunarak kendilerine Dernek Yönetim Kurulu 
tarafından hazırlanan plaketlerin takdimine geçil-
miştir. Plaket töreninde plaketini almasının ardından 
kürsüye çıkan Mustafa SEYDİOĞULLARI; Genel 
Kurula ve camiamıza iyi dileklerini ileten ve dernek 
çalışmalarının önemine vurgu yapan genel kurula 
katılmamanın bir mazereti olamayacağını özellikle 
meslektaşlarımızın genel kurullara katılım konusunda 
hassas davranmaları gerektiğinin altını çizen bir 
konuşma yapmıştır.  
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Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Yönetim Kurulu 
Muhasibi Defne ERŞEN tarafından okunmasının ar-
dından Tütün Eksperi Cengiz ŞAHİN faaliyet raporu 
hakkında konuşma talep etmiştir. Şahin yaptığı konuş-
mada; Tekel’in kapatılması sonucunda, meslektaşları-
mızın daha çok bir arada olması gerektiğini ve Genel 
Kurul toplantılarına katılmanın önemi ile ilgili 
görüşlerini bildirmiştir. 

 

Tütün Eksperleri Derneği Genel Sekreteri Savaş 
SEYHAN’da söz alarak genel kurula hitap etti. 
Konuşmasında, adli süreçlerde yürütülen Bilirkişilik 
hizmetleri konusu ile ilgili olarak Ankara’da yürüt-
tükleri çalışmalardan ve alınan olumlu sonuçlardan 
bahseden Seyhan, toplamda yurt genelinde 135 kişinin 
yetkisiz bilirkişiliğinin iptal edildiğini ve bundan 
sonra da sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. 
Özellikle taşradaki meslektaşlarımızın da bu sürece 
katkı sunmalarından dolayı kendilerine teşekkür eden 
Seyhan, mesleki hak ve yetkilerimize her platformda 

sahip çıkmamız gerektiğini söyleyerek Genel Kurul’a 
başarı dilekleri ile konuşmasını sonlandırdı.  

Yapılan konuşmaların ardından Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu oybirliği ile ibra edildi. 

Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Denetim Kurulu 
üyesi Solmaz KOÇ tarafından okunmasının ardından 
Genel Kurul üyelerince Denetim Kurulu Raporu oy 
birliği ile ibra edilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Servet YAPRAK faaliyet 
raporu ve denetim kurulu raporlarının ibrası sonrası 
konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. 70. kuruluş 
yılına ulaşmış olan köklü bir geleneğin temsilcisi 
Tütün Eksperleri Derneği nin 63. Genel Kuruluna 
katılım gösteren değerli konukları ve meslektaşları 
selamlayarak başladığı konuşmasını, torba yasada yer 
alan ve kanunlaşan yasa tasarısının, Tütün ve Tütün 
Mamulleri sektörünün, özellikle tütün üretimi ile ilgili 
önemli düzenlemeleri içermesi nedeni ile kamuoyun-
da epeyce tartışıldığını ifade ederek son yıllarda adeta 
görmezden gelinen tütün tarımı ve tütün üretiminin 
yeniden ülke gündemine oturduğunu ifade etmiştir. 
YAPRAK, kamuoyunda sıklıkla tartışılan Açık Arttır-
ma sisteminin kaldırılması, sözleşmesiz tütün üreti-
mine cezai şartların getirilmesi, elektronik sigara gibi 
önemli değişikliklerin yoğun tepkiler üzerine TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken verilen 
önergelerle geri çekildiğini dile getirdi. YAPRAK, 
yaşanan süreçte özellikle yazılı ve görsel basında 
derneğimizin görüşlerine önemli oranda yer veril-
diğini ayrıca gerek hükümet gerekse muhalefet parti-
lerimizin milletvekilleri ile danışmanlarına yoğun 
görüşmelerde bulunularak bilgi akışı sağladıklarını 
ifade etmiştir. 
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Tütün Eksperleri Derneği olarak uzun yıllardır kayıt 
dışı sarmalık kıyılmış tütün ticareti ile ilgili görüşle-
rimizin basın yayın organları aracılığı kamuoyu ile 
paylaşıldığını söyleyen YAPRAK, maalesef bu alana 
ilişkin kalıcı ve sorunu çok taraflı bir biçimde çözecek 
bir uygulamaya ulaşılamadığını ancak bu konu ile 
ilgili olarak yasaya tanım olarak girmiş bulunan 
üretici kooperatiflerinin, içinin doldurulması ve dü-
zenlemelerin tütün üreticilerinin beklentileri doğrultu-
sunda şekillenmesini umduğunu ifade etmiştir. 

Dernekler İl Müdürlüğünün, tüzüğümüzün eskiyen ve 
yeni düzenlemelere uygun olmayan maddelerinin 
değiştirilmesi gerektiğine ilişkin yazmış olduğu yazı 
üzerine Olağanüstü Genel Kurulumuzu 25 Şubat 2017 
tarihinde Dernek Merkezimizde gerçekleştirdiklerine 
değinen Yaprak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğınca açıklanan Milli Tarım Projesi ve Tarımsal 
Havza Modelinde tütüne yer verilmemesi ile ilgili 
olarak basın açıklaması ve basın haberleri ile tütün 
üreticisinin sesini duyurmaya çalışıldığını bu kapsam-
da, Karadeniz (Samsun, Tokat) bölgesinde çalışan 
meslektaşlarımız  ve Denizli'de tütün üretici birlikleri 
ve kooperatifleri ile görüşmelerin yanı sıra, çeşitli 
bakanlıklar nezdinde  görüşmeler yapılarak özellikle 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Müsteşarlık 
Makamına Destekleme tebliğlerinde yer alan Tarımsal 
Ürün Tanımı (Bu tanım tütün hariç olmak üzere diye 
başlıyor) ve tütünün ihracat ürünleri içerisindeki yeri 
 başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerden ayrılma-
ması gerektiği hususunda bilgilendirmelerde bulunul-
duğunu ifade etmiştir.  

Yaprak, 23 Mart 2017 tarihinde  Ankara'da Ekonomi 
Bakanlığında Tütün İhracatımızın arttırılmasına yönelik 
yapılan toplantıya katılım sağlandığını, Tütün Eksper-
leri Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz hafta sonu otel 
programını 2018 Mayıs ayında Kuşadası’nda gerçek-

leştirildiğini, bu etkinliğe yüz civarında meslektaşı-
mızın aileleri ile birlikte katıldığı organizasyonumuz 
bir meslektaş kucaklaşmasına dönüştüğünü ifade 
etmiştir. 

2017 ürününde beklenen kalitenin olmadığı bölge-
lerde özellikle üretici cephesinde yaşanan memnuni-
yetsizlik bazı mıntıkalarda meslektaşlarımızın bazı 
güçlükler yaşamasına neden olduğuna da değinen 
Yaprak, özellikle yaşanan bazı tartışmalarla birlikte 
bir mıntıkada iki meslektaşımıza darp girişimi oldu-
ğunu bu yaşanan olayların akabinde meslektaşları-
mızla görüşüldüğünü ve desteklerinin iletildiğini 
söylemiştir. 

 

Yaprak, “Türkiye’de yaprak tütün üretimi fındık ve 
üzümün ardından ihracat rekortmeni ürünümüzdür. Bu 
nedenle hükümetimizin tütün üreticimize destek 
vermesi gerekmektedir. Dünya tütün piyasasındaki 
Yunanistan, Makedonya gibi rakip ülkeler, hükümet-
leri vasıtası ile sigara üreticisi firmalara alım garan-
tileri getiriyorlar. Bizim de benzer bir yol izlememiz 
gerekir. İç Piyasada tüketilen Tütün Mamulünde Yerli 
Tütün Kullanım Oranı yükseltilmelidir. Özellikle iç 
piyasada satılan tütün mamullerinde yerli tütün kulla-
nım oranının %12 seviyelerine inmiştir. Bu rakamın 
yükseltilmesi için çözüm üretmemiz gerektiğini ifade 
ederek sözlerine şu şekilde devam etmiştir; “ Tütün ve 
Alkol Piyasası düzenleme Kurumu kapatılarak Tarım 
ve Orman Bakanlığı bünyesine alınmasına rağmen 
bakanlık bünyesinde iş ve işlemlerin nasıl yürütü-
leceğine dair net bir tablo oluşmamıştır. Kurumun 
görev sahasının genişletilerek hizmetlerin taşradan ve 
ilk elden yürütülmesi Tütün Teknolojisi Mühendisle-
rinin isteğidir. Mesleğe yeni başlayan genç meslektaş-
larımızın istenilen maddi koşullarla işbaşı yapama-
dıklarını mıntıkalarda çalışan arkadaşlarımızın bazı 
sorunları olduğunu biliyoruz. Bu hususlarında önü-
müzdeki dönemlerde iyileşeceğini düşünüyoruz  
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Yaprak; “Değerli meslektaşlarım aramızdan ayrılan 
ağabeylerimizi rahmetle anıyor, emeklilerimize ise 
güzel bir yaşam diliyorum. Yönetim Kurulumuz adına 
Genel kurulumuzu tekrar saygı ile selamlar teşekkür-
lerimizi sunarım.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Genel Kurul toplantısına Saat 12:30 da yemek molası 
için ara verilmesinin ardından Divana gelen teklif 
üzerine 8. gündem maddesinde yer alan Dilek ve 
Temenniler bölümü seçimlerin önüne alınmıştır.  

Dilek ve Temenniler gündem maddesine geçilmesi 
üzerine söz alan Sezer ALTAN, Yönetim Kuruluna 
hastalık nedeni ile hastanede geçirdiği süre zarfında 
kendisine ziyarette bulunulmasını arzu ettiğini, ayrıca 
bir gazetede yazmış olduğu köşe yazılarına dernek 
yönetiminin sosyal medyada daha fazla yer vermesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Tütün Eksperleri Derneğinin 
misyonunun ve vizyonun değiştiğini ifade ederek bu 
konu temelinde daha fazla meslek konusuna ağırlık 
verilmesini ve derneğin kendini yeniden tanımlayarak 
çalışmalarına yön vermesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Yapılan eleştiriler hakkında söz alan Yönetim Kurulu 
Başkanı Servet YAPRAK meslektaşımıza eleştirileri 
için teşekkür etmiş basın konusunda görev alınması 
halinde kendisinden daha fazla istifade edileceğini ve 
Tütün Eksperleri ile tütün üreticilerinin kaderinin 
ortak olduğunu belirtmiştir. 

Divan gündem gereği Yönetim Organları seçimine 
geçmiş, Genel Kurul üyelerince Divan Başkanlığına 
Oy Tasnif Heyeti için önerilen Devrim ORALKAN, 
Abuzer GÜNGÖR, ve Ekrem ÖZBODUR oybirliği ile 
Oy Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 

Seçim işlemi gizli oy ve açık tasnif şeklinde gerçek-
leştirilmiş olup, sayım ve tasnif sonuçları saat 17:30 
da Oy Tasnif Heyeti tarafından Divan Kuruluna teslim 
edilmiştir. Genel Kurula iştirak eden ve Hazirun 
Cetvelinde imzası bulunan üyelerin kullandıkları oylar 
neticesinde yapılan sayım sonucu yeni yönetim kuru-
lumuz oluşmuştur.  

Gündem maddelerinin tamamlanması sonrası saat 
17:00 itibariyle Tütün Eksperleri Derneği 63. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı sona erdirilmiştir  

Gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısı sonrası 
yönetim kurulumuz şu şekilde oluşmuştur. 
 

Yönetim Kurulu 

Servet YAPRAK          Yönetim Kurulu Başkanı 

Savaş SEYHAN           Genel Sekreter 

Defne ERŞEN              Muhasip 

İsmail TEKET              Üye 

Erdinç YETİMOĞLU  Üye 

Kubilay KOÇ               Üye 

Tahir GÜNAL              Üye 
 

Denetim Kurulu 
 

Fevzi TİRYAKİ 
İlkay BİLGEN 
Solmaz KOÇ 
 

Onur Kurulu  
 

Mustafa ATALAY 
Faruk DEMİRSOY 
Yaşar Turan GÜLÜMSER 
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ 

2018 YILI  
TÜTÜN RAPORU 

 
 

 
 

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri 
olan en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de 
tütündür. Türkiye’de yetiştirilen oryantal tütünler, dünya 
piyasalarında uzun yıllar boyunca gördüğü yüksek talep 
sayesinde “Türk Tütünü” ismi ile anılmaya başlamıştır.  

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. Tütün ve tütün 
mamullerinin, toplanan vergilerdeki payının yüksek-
liği, ihracatta diğer birçok tarım ürününe olan 
üstünlüğü ve ilgilendirdiği büyük sayıdaki üretici ve 
tüketici kitlesi nedeni ile geçmişten bu yana üretimi, 
alım ve satımı, özel kanunlarla düzenlenmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu-
nun çöküş döneminde Düyunu Umumiye İdaresi ile 
kurulan Reji şirketine son verilmesiyle tütün üretimi-
nin 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 yürür-
lüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu da 2002 
yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 

Ülkemiz tütüncülüğünde 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. 

4733 Sayılı Tütün Yasası ile, Destekleme alımlarına 
son verilmiş, Sözleşmeli üretim modeli ile tütün 

üretimi başlamış, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Üst Kurulu (TAPDK) kurulmuş, akabindeki yıllarda 
TEKEL Genel Müdürlüğü tasfiye edilmiştir. Bu 
değişikliklerle birlikte üretim miktarında ve üretici 
sayısında önemli düşüşler yaşanmıştır. 

TAPDK, kuruluşundan 15 yıl sonra 24.12.2017 tarihinde 
696 sayılı KHK ile kapatılarak görev ve yetkileri 
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kurularak, Tarım 
ve Orman Bakanlığına devredilmiştir.  

2018 yılına ilişkin derneğimizce derlenen veriler ışı-
ğında Tütün ve Tütün Mamulleri Sektörü, Raporunu 
kamuoyunun bilgisine sunarız. 

(Tablolarda kullanılan veriler alım satımın gerçekleş-
tiği yıllar baz alınarak ifade edilmiştir. Örneğin 2017 
yılı mahsulü tütünlerin alım satımının 2018 yılında 
yapıldığı dikkate alınmalıdır. Veriler Tarım ve Orman 
Bakanlığı sitesinden derlenen resmi rakamlardan 
oluşmaktadır.) 

TÜTÜN ÜRETİMİ 

Dünyada Oryantal tip tütün üretiminde uzun yıllardır 
söz sahibi olan Türkiye son yıllarda yaşanan kan 
kaybına rağmen dünya oryantal tütün pazarında hala 
lider ülke olarak gözükmektedir. Oryantal tütün üreti-
minde ülkemizi, rakip ülkelerle mukayese ettiğimizde 
yıllar itibarı ile rekolte değişimleri olmakla beraber 
185 bin tonluk Dünya Oryantal Tütün pazarının 
yaklaşık yüzde 32’si Türkiye’ye aittir. 

Ülkemizde tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli ile 
gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında sözleşmeli üretim 
yapan 56 bin üretici 943.000 dekar alanda yurt 
genelinde 82,5 milyon kilogram tütün üretmiştir. 
Aynı zamanda sözleşmesiz olarak üretilen ve kayıt-
lara geçen 11 milyon kilogram tütün ile birlikte 
yurt genelinde toplam tütün rekoltesi 93,5 milyon 
kilogram olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 1. Oryantal Tütün Üreten Ülkeler ve Üretim Miktarları 

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: (2015) Universal Corp. 

4733 Sayılı yasanın çıktığı günden bu güne aradan geçen 15 yılda büyük kan kaybı yaşayan tütün üretimi 
rakamlarla ifade edilecek olunursa; 2002 ürün yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla %86 
azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 2002 ürün yılında 159.521 tondan %48 azalarak 2018 yılında 82.500 ton 
civarına gerilemiştir.  

Tablo 2. Türkiye Sözleşmeli Yaprak Tütün Üretimi Üretici Sayısı / Üretim Miktarı (Ton) 
 

 

Kaynak: GTHB 
 

Yaprak Tütün ihracatımızın ağırlıklı kısmını oluşturan 
Ege bölgesinde, 2017 ürün yılında mevsimsel yağış-
lardan kaynaklı verim artışının yaşanması ile üretim 
62.000 tonu aşmıştır. 82.500 ton toplam Sözleşmeli 
üretimin, Ege Bölgesi yüzde 75’ ini Karadeniz bölgesi 
yüzde 11’ini Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yüzde 
10’ unu oluşturmaktadır.  

Genç nesil tütün tarımının zorluğu ve gelirinin azlığı 
nedeniyle tütüncülükten uzaklaşmış, çoğunlukla bü-
yükşehirlere göç etmiş, Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde 
tütün üreticilerinin yaş ortalaması 48 yaş civarına 
yükselmiştir.  
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Tablo 3. Türkiye Sözleşmeli Yaprak Tütün Üretiminde Bölge 
Payları (2018) 

 
2018 yılında Ege Bölgesinde satılan tütünün kilog-
ram maliyeti ortalama 15,16 TL olarak gerçekleş-
miştir. Üretici bu tütünün kilogramını 16,70 TL 
fiyatla satmıştır. Bu rakamlar ışığında tütün üreti-
cisinin eline kendi işçilik yevmiyesi dışında bir şey 
geçmediği hane başına yıllık üretimin ise 1500 kilo-
gram olduğu göz önüne alındığında, gelirinin asga-
ri geçim seviyesinin çok altında olduğu gözükmek-
tedir. Alım fiyatındaki yıllık artış üretim girdilerin-
deki artışın gerisinde kalmıştır. Ürün kalitesinin de 
fiyatlandırmada belirleyici olması ile 2018 yılında 
üreticinin ortalama satış fiyatı bir önceki yılın altında 
kalmıştır.  

Tablo 4. Yıl Bazında Yurt İçi Ortalama Üretici Tütün Satış Fiyatları* 

Alım Yılı Ortalama Alım Fiyatı (TL/KG) 
2018 16,56 
2017 16.69 
2016 13,80 
2015 12,25 
2014 11,18 
2013 11,83 
2012 9,83 
2011 7,04 

Kaynak: GTHB, (*Yerli Menşeler) 
 

Yaprak tütün firmaları ile üretici arasında düzenlenen 
“Tütün Alım-Satım Sözleşmesi”nin özel şartlar ve 
fiyatların hazırlanmasında firmalar söz sahibi olurken, 
örgütsüz tütün üreticileri bu sözleşmelerin önemli bir 
kısmına müdahil olamamakta, verilen fiyatı ve miktarı 
kabullenmek zorunda kalmaktadırlar.  

Sözleşmeli Üretim açısından bakıldığında son yıllarda 
özellikle üretici avanslarında önemli bir artış yaşan-
ması ve alım garantisi üretici açısından kısmen rahat-
latıcı bir unsur olarak gözükmüştür. Yasada öngörülen 
Açık arttırma sistemi ile alım satım ise hayata 
geçirilememiştir.  

Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımlanan Tarımsal 
havzalar içerisinde tütün yer bulamamıştır. Sözleşmeli 
yaprak tütün üretim ve ihracatının %90’ından fazlasını 
karşılayan Ege bölgesi, Orta Karadeniz bölgesi ve 
Adıyaman-Hatay-Antakya havzalarında ki tütün üreti-
minin de desteklenecek ürünler içerisinde yer alması 
gereklidir. Bu destekleme ithal girdisi olmaksızın, 
yapılan tarımsal ihracata verilmiş bir destek olacaktır. 
Tütün üreticisi gelecek yıllarda da yalnız bırakılır ise 
dünya tütün ihracatında ki payımızı Makedonya, 
Bulgaristan ve Yunanistan’a kaptırma riskimiz bulun-
maktadır. 

SÖZLEŞMESİZ TÜTÜN ÜRETİMİ 

TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve sigara 
fabrikalarının satılması neticesinde piyasaya tümüyle 
hakim olan çokuluslu şirketlerin, tamamen yerli tütün-
den imal edilen sigaraları piyasaya yeterince sunma-
maları sonucu yurt içinde satılan sigaralarda yerli 
tütün kullanımı en alt seviyeye inmiştir. Bunun sonu-
cunda özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerine olan talebin kısıtlanması ile tütün üretici-
leri sözleşme yapacak firma bulamamıştır. Ancak 
özellikle 2010 yılından sonra tütün mamulleri üzerin-
de artan vergi oranları, tüketicinin ucuz ürüne yönel-
mesi “Sarmalık Kıyılmış Tütün” olarak nitelenen 
piyasanın büyümesine neden olmuştur. Bu piyasa 
özellikle TEKEL in piyasadan çekilmesi ile boşluk-
ta kalmış bulunan tütün üreticilerine yeniden bir 
alternatif sunmuştur. Sarmalık Kıyılmış olarak 
tüketilmek üzere yaklaşık 20-25 bin ton tütün 
üretiminin olduğu tahmin edilmektedir. Bu raka-
mın 2018 yılında 11 bin tonu kayıtlara geçmiştir. 

Hali hazırda sarmalık kıyılmış tütün piyasası zaten 
zirve yapmış ve kontrolsüz durumdadır. Var olan 
piyasayı yasal zemine çekmek gerçekçi bir yaklaşım 
olacaktır. 

Yurt içinde üretilen ve Sarmalık kıyılmış tütünün 
doldurulması ile tüketilen Makaron (boş sigara tüpü) 
üretim rakamları, resmi veri elde edemediğimiz bu 
sahada ki üretim ve tüketim rakamlarına ilişkin bir 
dayanak oluşturmaktadır. 2016 yılında yurt içinde 
satışa arz edilen 18 milyar adet makarona karşılık 
bu rakam 2017 yılında yarı yarıya bir artışla 27 
milyar adete yükselmiştir.  

Sözleşmesiz tütün üretiminde bölge payları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
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Tablo 5.  Kayıtlara Geçen Sözleşmesiz Yaprak Tütün Üretimi Verileri (Ton) 

 

Kaynak: GTHB 
 

Üretilecek yeni politikalar ile önemli sayıda bu tütün 
üreticisinin kendi topraklarında yetiştirdiği ürünü 
tütün,  kaçak olmaktan çıkarılmalıdır. Yasal zeminde 
üretimin ve satışın önü açılmalıdır. Üreticilerin veya 
yerli yatırımcının yüksek maliyetli yatırım gerektiren 
tesisler yerine yerli makine sanayicisinin ürettiği 
makinalar ile daha düşük yatırım gerektiren tesislerin 
de yasal üretim izni alınabilmesi sağlanmalıdır. Bu 
konuda özellikle Torba yasa sonrası üretici kooperatif-
leri ve tesislere ilişkin, çıkarılması beklenen düzenle-
meler biran önce hayata geçirilmelidir. 

Tablo 6. Sözleşmesiz Tütün Üretiminde Bölge Payları (2018) 

 

Kaynak: GTHB 
 

TÜTÜN FONU 

Ülke tütüncülüğünün geliştirilmesi amacıyla 1986 
yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilogram başına 
3 USD ve paket başına 40 cent dolar uygulanan Tütün 
Fonu AB-Türkiye İlerleme Raporlarının “Fiyatlandır-
ma ve Vergilendirme” başlıklı 16. Faslı kapsamında 

29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 2010 
yılından bu yana “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün 
damarı” 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 
2,25 USD/Kg düşürülmüştür. Her yılın sonunda 
yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarıyla 
kademeli olarak azaltılarak 2017 yılı için 0,30 
USD/Kg olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ise 0,15 
USD/Kg olan fon yıl sonunda sıfırlanacaktır. 2010 
yılından itibaren tütün fonunda yapılan sıfırlama 
ve kademeli indirimler neticesinde, Türkiye’nin 
sadece fon kaynaklı kaybı 2017 yılı sonu itibarıyla 
1 milyar doların üzerindedir. 

11 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile “ABD Menşeli Bazı Ürün-
lerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına 
Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” 
ile ABD’den ithal edilen tütünlere %60 oranında ek 
vergi uygulaması getirilmiştir. 2017 yılında toplam 
522,7 milyon dolarlık tütün ithalatımızda ABD 
menşeli tütünlerin payı 51 milyon dolar civarın-
dadır. 

TÜTÜN DIŞ TİCARETİ; 

Ülkemizde 2017 yılında 51.028 ton tütün, 352.6 
milyon dolar karşılığı ihraç edilmiştir. Buna kar-
şılık tütün ithalatı, 2017 yılında 99.773 tona ulaş-
mış olup karşılığında 522,7 milyon dolar öden-
miştir. 
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Tablo 7. Türkiye Tütün İhracatı ve İthalatı Karşılaştırma Grafiği (Ton) 

 

Kaynak: GTHB 

Fındık ve üzümden sonra ülkemizin en önemli tarım-
sal ihraç ürünü olan tütün, 2012 yılından itibaren 
ithalat karşısında üstünlüğünü yitirmiştir. Tütün 
ithalatımız her yıl düzenli olarak artışını sürdür-
mektedir. 

2017 yılında 51.028 ton ihracata karşılık 99.773 ton 
tütün ithal edilmiştir.  

Yaprak Tütün ihracatçısı firmalar, tütünü sözleşmeli 
olarak satın alarak, İzmir’de kümelenmiş tesislerinde 
işleyerek yurt dışı piyasalara sunmaktadır. Bu tesis-
lerin 150 milyon dolar yatırım değeri ile birlikte yarat-

tığı istihdam yaklaşık 3500 kişidir. Özellikle Dünya 
Sigara piyasasının oligopol yapısı dolayısı ile sınırlı 
sayıda alıcıya satış, Tütün ihracatçısı firmalarımız 
açısından bir handikap olarak değerlendirilebilir.  

Uluslararası alanda artan alıcı talepleri ve fiyat baskısı 
alım politikaları üzerindeki temel etkeni oluşturmak-
tadır.  

Bunun yanında ülkemizde tütün üretiminde temel 
girdi maliyetlerinde yaşanan artış, Balkan ülkeleri ile 
rekabetimizde dezavantaj yaşanmasına neden olmak-
tadır. 

 

Tablo 8. Türkiye Tütün Dış Ticareti Karşılaştırmalı Grafiği (Milyon USD) 

 

Kaynak: GTHB 
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2017 yılında 353 milyon dolarlık ihracata karşılık 
522,7 milyon dolarlık tütün ithalatı yapılmıştır. 
(Yapılan ithalatın 337 milyon doları Serbest Dolaşıma 
Giriş Rejimi, 186 milyon doları ise Dâhilde İşleme 
Rejimi kapsamında gerçekleştirilmiştir) 

Türkiye’de Üretilen ve İç Piyasaya Arz Edilen 
Sigaralarda Tütün Kullanım Oranları 

TEKEL sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştiril-
mesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak azaltılması 
sonucunda; Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına 
sahip olan çokuluslu sigara şirketleri, sigara harmanla-
rında giderek artan miktar ve oranlarda ithal tütün 
çeşitlerini (özellikle fonun sıfırlandığı homojenize 

tütün, şişirilmiş tütün damarı ve şişirilmiş tütün) kul-
lanmaya başlamışlardır. Bu zaman zarfında iç piyasa-
dan satın aldıkları yerli tütün miktarı bu kullanım 
oranlarına paralel olarak azalış göstermiştir. Tütün 
fonunun sıfırlandığı bu ürünlerin kullanımı sigarada 
perakende satış fiyatının artmasına rağmen önceki 
yıllara oranla önemli bir maliyet avantajı sağlamıştır.  

Yurt içinde yetişen tütünlerin iç piyasamıza satış 
amaçlı üretilen sigaralarda kullanım oranı 2003 yılında 
%42,07 iken bu oran 2008 yılında TEKEL’in 
sigara biriminin özelleştirilmesinden sonra tütün 
fonunda bazı ürünlerde sıfırlanması ile hızla 
azalarak 2017 yılı itibarıyla %12 ye düşmüştür.  

 

Tablo 9. İç Piyasaya Arz Edilen Sigaralarda Tütün Kullanım Oranları (Ton) 
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Kaynak: GTHB 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerine göre, Türkiye’de tütün ürünleri imalatının %89,3 yabancıların 
kontrolüne geçmiştir. Ülkemizde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu imalat sanayinde tütün ürünleri imalat 
sanayi ilk sırada yer almıştır.  

Tablo 10. İmalat Sanayinde Yabancı Kontrolünün En Yüksek Olduğu İlk 5 Bölüm (2015) 

 
 Kaynak: TÜİK 
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Tablo 11. Türkiye’de Kayıtlı Tüketilen Sigara Miktarı (Milyar Adet) 

 
Kaynak: GTHB 

 
 
 
 

SİGARA TÜKETİMİ 

Tütün kontrolü çalışmaları özellikle toplum sağlığının 
korunması boyutu ile Tütün Eksperleri Derneği 
tarafından desteklenmektedir. 2018 yılı itibarı ile 
sigara üzerindeki vergi yükü ÖTV ve KDV ile birlikte 
ortalama % 84’ e yaklaşmaktadır. Bu vergi yükü ile 
birlikte artan sigara fiyatları ile özellikle genç neslin 
erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi ve 
orta ve düşük gelir gurubunda ki sigara tüketicilerinin 
ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir. Ancak yüksek 
vergi ve yüksek fiyat sarmalık kıyılmış tütün tüketimi 
ile bir taraftan da sigara kaçakçılığını körüklemiştir. 
Tabloda gözüken yasal tütün tüketim rakamlarına 
kayıt dışı sarmalık kıyılmış tütünü ve kaçak sigaraları 
eklediğimizde ülke tütün tüketim oranının açıklanan 
rakamdan daha yüksek olduğu bir gerçektir. Türkiye 
sigara satış hacmine göre dünyanın en büyük on 
pazarı arasında yer almaktadır. 

İç piyasamıza arz edilen Tütün mamullerinin satış 
rakamları incelendiğinde 2017 yılı içerisinde toplam 
56 milyar liralık bir perakende satış hasılatı ile karşı-
laşmaktayız. Satış hasılatları konusunda veri bulun-
mayan Makaron ve Sigara Kâğıdınınsa tahmini pera-
kende satış hasılatı bu rakama eklendiğinde, Toplam 
tütün mamulü piyasamızın perakende satış hac-
minin 58 milyar lira (11 Milyar Dolar) civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. 

2017 yılında tütün mamullerinden elde edilen ÖTV 
geliri 37,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçek-
leşme rakamlarına göre tütün mamullerinden elde 

edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin %7’sine 
tekabül etmektedir. 2017 yılında tabloya Kıyılmış 
Tütün ihracatının eklenmesi ile toplam 603 milyon 
dolarlık tütün mamulü ihracatı gerçekleşmiştir. 

30 Haziran 2018 tarihinde yapılan ÖTV değişikliği ile 
sigaranın düşük fiyatla satışını engelleyici yönde, nispi 
oranda azaltma, asgari maktu vergi tutarında arttırma 
yapılmıştır. Bu durum düşük fiyat sınıfındaki sigara 
markalarının fiyatını yükseltmiş, yüksek fiyatlı sigara 
sınıfındaki markalarının ise vergisini düşürmüştür. 

Son yıllarda özellikle Meyve Aromalı Nargilelik Tütün 
Mamulü üretim tesislerinin kurulumunda önemli bir 
atış yaşanmış ve yurt içinde kurulu bu üretim tesis-
lerinin sayısı 26’ya yükselmiştir. 

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASA DIŞI TİCARETİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Raporlarından derlenen verilerde 
özellikle 2009 yılından itibaren kaçak sigara yakalama 
oranlarındaki artış dikkat çekicidir. 2009 yılında 10 
milyon paket olan kaçak sigara yakalaması 2015 
yılına gelindiğinde altı yıl içinde 143,4 milyon pakete 
yükselmiştir. 

KOM birimlerince 2016 yılı içerisinde ele geçirilen 
kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yakla-
şık 400 milyon TL’yi bulduğu tahmin edilmektedir 
Ülkemizde ele geçirilen kaçak sigaraların büyük bir 
kısmının Bulgaristan, Çin, Endonezya, Birleşik Arap 
Emirlikleri menşeili sigaralar olduğu görülmektedir. 
Söz konusu sigaraların Dubai üzerinden İran, Irak, 
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Suriye ve İran’ın Türkiye sınırına getirilip depolandığı, 
ardından da yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu 
KOM raporlarında ifade edilmektedir. Bahsi geçen 
sigaralara ilişkin gerçekleştirilen ihracatların, ihraç 
edildiği ülkelerin nüfusu ve iç tüketimi ile doğru 
orantılı olmadığına dikkat çekilmektedir. 

Ayrıca çevre / komşu ülkelerle kıyaslandığında en 
pahalı sigara satışı (Yunanistan hariç) ülkemizdedir. 
Komşu ülkelerde 1,5 dolar civarında olan Premium 
marka bir sigaranın ülkemizdeki satış fiyatı 2,5 dolar 
dolayındadır. Bu durum ise bizi yasadışı ticaretin 
hedef pazarı haline getirmiştir. 

 
Tablo 12. Tütün Mamullerinin İç Piyasaya Satış ve İhracat Hasılatı (2017) 

  Miktar  İç Piyasa Perakende Satış 
Hasılatı (TL) 

İhracat Hasılatı (USD) 

Sigara                               106.223.754.440 Adet 55.966.662.595 484.523.369 

Puro ve Sigarillo 38,611 kg 24.108.552 66.800 

Nargilelik Tütün Mamulü 68,183 kg 6.698.573 24.020.488 

Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü 364,835 kg 35.772.821   

TOPLAM   56.033.242.541 508.610.657 

Kaynak:GTHB 
 
Tütün mamullerinde yaşanan sigara ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının piyasanın %15’i civarında olduğu 
düşünülmektedir yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan bu ürünler hem halk sağlığını hem de ekonomimizi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Tablo 13. Yakalanan Kaçak Sigara Miktarı (Milyon Paket) 
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Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Raporları 

Özellikle ısıtılarak tüketilen tütün ürünleri, likit-elek-
tronik sigara ile Nargilelik Tütün Mamulü kaçakçı-
lığında önemli bir artışın yaşandığı görülmektedir. 

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 olma-
yan, tütün hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni 
teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır” hükmü, tama-
men piyasada bulunana çokuluslu şirketler lehine 

işleyen bir mekanizma yaratmaktadır. Amerika dahil 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tütün mamul-
leri üretiminde böyle bir kısıtlama yoktur. Bu düzen-
leme yerli sermaye ile kurulacak daha düşük kapa-
siteli ve yerli tütünden imal edilmiş sigaraların satışını 
yapabilecek küçük ölçekte fabrikaların kurulmasının 
önüne geçmektedir. Özellikle Amerikan Blend har-
manlar konusunda yaşanan yasaklama girişimlerinin 
devam etmesi halinde popülerliğini yitirmiş Türk tipi 
sigara harmanları tekrar tüketicinin gündemine gele-
bilir.  
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TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI 

Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP)’na ilişkin 
Eylem Planının ilki 2008-2012 yılları arasında uygu-
lanmış, ikincisi ise 2015-2018 dönemini kapsaya-cak 
şekilde düzenlenmiştir. 4207 sayılı Kanun 2008 yılın-
da revize edilmiş ancak, tüm hükümleriyle uygulan-
ması 19/07/2009 tarihinden itibaren gerçekleşmiştir. 
Akabinde UTKP Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı 
yayınlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler ile önemli bir 
kamu duyarlılığı yakalayan tütün ürünlerin tüketimi-
nin kontrol çabaları dünyada örnek gösterilecek 
boyuta ulaşmış, ancak aynı başarı tütün ürünlerinin 
tüketimine yansıtılamamıştır.   

2008 - 2011 yılları arasında %15’lik bir düşüş göste-
ren kayıtlı sigara tüketimi 100 milyar adedin altına 
inmiştir. Ancak 2012 yılında 8 milyar adetlik artışla 
tekrar 100 milyar sınırına dayanmış ve 2017 yılı itiba-
rıyla 106 milyar adet olmuştur. Bu artışın sebepleri, 
özellikle genç nüfusta artan stabil kullanım oranı, 
kaçakçılıkla mücadele nedeniyle kayıt dışı ürüne 
ulaşılabilirliğin zorlaşması ve tüketicilerin fiyatları 
kanıksamasıdır. Dünya’da gelişmiş ülkelerde tütün 
kullanımında azalma görülmesine karşılık Asya-
Pasifik-Afrika ülkelerinde bunun artacağı öngörülür-
ken ülkemizde ise yakın gelecekte tütün mamullerinin 
kullanımında ciddi bir düşüş beklenmemektedir.  

Dünyada ki önemli tütün ihracatçısı ülkelerin tütün 
mamulleri tüketimi ile yaprak tütün üretimleri 
arasında bir denge gözeterek uygulamalar yaptıkları 
açıktır. Brezilya, dünyada tütün kontrolü çalışmala-
rında örnek uygulamalar yapan bir ülke olmakla 
birlikte, yıllık 3,5 milyar doları bulan tütün ihracatı ile 
dünyanın en büyük tütün ihracatçısı ülkelerinden 
biridir. Tütün mamulleri tüketimi ile mücadele yaprak 
tütün üretimine ve ihracatına engel olmamaktadır.  

ÖNERİLER 

Tütün üreticileri yurt genelinde 100 bin üretici ailesini 
temsil eder. Ancak özellikle son yıllarda bu kesim 
unutulmuştur. Neredeyse tütünün tarımsal ürün olarak 
dahi görülmemesi yüksek ihracat kabiliyeti olan bir 
ürünün üreticileri ve ülkemiz için kabul edilebilir bir 
durum değildir. Tütün üretimi, Bakanlığımızın Milli 
Tarım Projesi ile yeniden tanımladığı Tarımsal Hav-
zalar içerisine alınmalı ve desteklemelerden faydalan-
malıdır. 

Genellikle yüksek gelir grubu tarafından tarafından 
tüketilen ve önemli bir kısmı ithal edilen puro, 
sigarillo gibi ürünlere %40 Nisbi ÖTV uygulanırken, 
dünyanın her yerinde gelir seviyesi düşük kesimlerce 
üretilen ve tüketilen sarmalık tütünlere %63 Nisbi 
ÖTV uygulanmaktadır. Tek başına içilebilen yerli ve 
soslanmamış Sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV %35 
bandına çekilmeli, Avrupa’da ki örnekler dikkate 
alınmalıdır. 

4733 sayılı yasanın Tütün Mamulü Üretim Tesisleri 
kurulumunu düzenleyen 6. Maddesinde ki hükümler 
çok yüksek yatırım miktarı ve zorlayıcı koşulları ne-
deni ile yerli üreticinin bu alana girişine engel 
olmaktadır. Bu maddeler esnetilmeli, yerli sanayicinin 
yerli tütünden sigara üretimine olanak sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmelidir, ülkemiz tütüncülü-
ğünün önünü tıkayan en önemli maddelerden biri bu 
düzenlemedir. 

Tütün fonu, Türk tütününü koruyacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

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

Türkiye sigara tüketim miktarında dünyanın ilk on 
pazarından biridir. Bu nedenle Türkiye’de tütün 
mamulü üreten firmalara Pazar payları oranında belli 
bir miktar yaprak tütünü ülkemizden satın alma 
zorunluluğu getirilmelidir. Türkiye’de üretilmiş tütüne 
alım zorunluluğu getirilmesi, her yıl belli bir miktar 
tütün üretimini ve satışını garanti edecektir. Bu model 
ile yurt dışı kaynaklı sipariş dalgalanmaları ve üretici 
aleyhine gelişecek fiyatlandırmaların önüne geçilecek-
tir.  

Tütün ve tütün mamulleri sektöründe tasarruf yetkisi, 
Tarım ve Orman Bakanlığımıza geçmiş durumdadır. 
Toplumumuzu tütün mamullerinin tüketiminin zarar-
larından koruma çalışmaları devam etmeli, aynı 
zamanda, Bakanlığımızın üretimi ve ihracat boyutları 
ile ülkemizin önemli bir kesimini ilgilendiren tütün ile 
ilgili bir “Milli Tütün Politikasını” ortaya koyması 
gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Tütün Eksperleri Derneği 

Yönetim Kurulu 
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ADIYAMAN’DA İZMİR MENŞEİ  
TÜTÜN ÜRETİMİ 

Tahir GÜNAL 

Tütün Teknolojisi Mühendisi 

 
 

 
1. Giriş 

Adıyaman ili 2000’li yılların başlarına kadar 35,000 
civarı üretici ile tütün üretimi konusunda oldukça 
yoğun bir tütün üretim bölgesi olarak bilinmektedir. 
Yıllar boyu bölgeye has yerli menşe ile yapılan üretim, 
Tekel’in kapanması sürecinde giderek azalmıştır. 2007 
yılında özel sektörün girişimi ve kurumdan alınan izin 
neticesinde Adıyaman bölgesinde İzmir menşei 
üretimi için ekicilerden 10,000 kg alım yapılmış ve ilk 
üretime başlanmıştır. Gelinen 10 yılı aşkın süreçte 
5000’ e yakın üreticiyle 6 milyon kg civarı bir üretim 
miktarı yakalanmıştır. 

2012‐2018 Adıyaman (İzmir) Menşei Alım 

Yapılan Üretici Sayısı
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Grafik 1.1 

Bu 10 yıllık süreçte tütün tedarikçisi firmalar bölge 
halkının kalkınması ve tütün üretiminin sürdürülebilir 
olması konusunda ilk adımları atmış, sözleşmeli 
üretimle her geçen yıl üzerine koyarak ilerletmişlerdir. 

Tüm bu atılan adım, yaratılan istihdam, sağlanan üre-
tim trendinin en büyük katkı koyan ve emek sarf 
edenleri elbette Tütün Teknolojisi Mühendisi arkadaş-
larımızdır. 20 civarında meslektaşımız çeşitli firma-
larda olmak üzere Adıyaman’ da ikamet etmektedir. İş 
yoğunluğunun arttığı dönemlerde dışarıdan gelenlerle 
bu sayı çok daha yukarılara çıkmaktadır. 

Gelişmekte olan dünyanın ve 21. yy.’ın getirmiş 
olduğu birçok yenilik ve değişim Tütün sektörünü  
 

 

dolayısı ile Tütün tarımını da etkilemiştir. Sosyal ko-
nulara olan eğilimin öneminin artışı, yeni tarım tek-
nikleri, iyi tarım uygulamaları, yapılan Tütün üreti-
minin sürdürülebilir olması gibi konulardaki araştırma 
ve gelişmelerin takibi ve tütün üreticilerine, Tütün 
eksperleri arkadaşlarımız vasıtasıyla aktarılması, yapı-
lan tütün tarımının sadece bir bitkiden ibaret olmadı-
ğının ve birçok sosyal ve kültürel alanı kapsadığının 
göstergesidir.  

 

 
Grafik 1.2. 

Tütün tedarikçisi firmalarda çalışan meslektaşlarımız, 
tütün tarımı yapan üreticilere sözleşme yapılmasından 
tütün teslimi anına kadar geçen fidelik, tarla, istif yeri 
ve kutulama zamanı, tespit gibi birçok dönemde 
ziyaretlerde bulunmakta ve üreticilerin sürekli yanın-
da olarak hem tütün tarımı ile ilgili gözlemlerini kayıt 
altına almakta hem de üretimi aksamaya uğratabilecek 
sorunların takibi ve çözümü konusunda sorumluluk 
ortaya koymaktadır. Bölgede çalışan eksperler çalış-
tıkları firmaların desteği ile Tütün tarımındaki çalışma 
koşullarında kademeli, ölçülebilir, somut iyileştirme-
leri gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  Bir çok tedarikçi 
firma sözleşme yaptığı her ekici ile ilgili online bir 
profil kaydı oluşturmaktadır. Gelişen çağın gereği 
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olarak bu takibi tablet, telefon ve dizüstü bilgisayarlar 
aracılığı ile gittikleri her üretici ziyaretinde ve köy-
lerde online olarak güncellemektedirler. Birebir eğitim 
ve bilgilendirmelerin dışında dönemsel gereksinimler 
doğrultusunda üreticilere toplu mesaj gönderimi 
yaparak da bilgilendirmelerini sağlamaktadırlar.  
Firmalarda görevli eksperler bir çok dönemde ziya-
rette bulunarak sosyal sorumluluk kapsamında çocuk 
işçiliği, zorla çalıştırma, kanunlara uyma, adil davra-
nış, gelir ve çalışma saatleri, güvenli çalışma ortamı 
gibi konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunmak-
tadırlar. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağla-
malarının olası iş kazalarının önleneceği konusunda 
bilinçlendirmektedirler. Tarım ilacı uygulamalarında 
kişisel koruyucu kullanılmasının önemi, tarım ilaçları-
nın çocukların erişemeyeceği kilitli dolaplarda muha-
faza edilmesinin zorunluluğu, kullanılmış İlaç amba-
lajlarının yıkandıktan sonra kapalı bir torba içerisinde 
çocukların ulaşamayacağı bir yerde toplanıp toprağa 
gömülerek imha edilmesinin gerekliliği konusunda 
bilgilendirme ve eğitimlerde bulunulmaktadır.  Tütün 
tarımında çocukların çalıştırılmaması gerektiği ve arz 
ettiği tehlikeler ve gelişimine verebileceği zararlar 
hakkında bilinçlendirmelerde bulunmaktadırlar. Tütün 
tarımının ve bölge ekonomisine katkısının ve yaratılan 
istihdamın sürdürülebilir olması konusunda bilinç 
sahibi bir üretici topluluğu pozitif yönde katkı 
sağlamaktadır. 

Tütün tarımında bilinç sahibi bir üretici topluluğunun 
oluşturulabilmesindeki en temel yol, salt tütün üreti-
minin desteklenmesinden ziyade, tütün üreticilerini 
bilgilendirmek, güncel iyi tarım uygulamaları ve 
metotlarıyla donatabilmektir.  

Adıyaman’da tütün tarımı yapan üreticilere iyi tarım 
uygulamaları ve metotları konusunda gerek ziyaret ve 
broşür dağıtımlarıyla gerekse birebir ya da toplu 
eğitimlerle bilgi verilmektedir. Adıyaman bölgesinde 
İzmir menşei olarak yapılan Tütün tarımının en iyi 
koşullara taşınabilmesi için izlenmesi gereken metot-
lar şu şekildedir; 
 
2. Adıyaman’da İzmir Tütünü Yetiştirme 

Uygulamaları 
 

2.1. Fidelik Dönemi 
 

2.1.1. Fide Yetiştirme 

Kaliteli ve verimli tütün elde etmek sağlıklı ve yeterli 
miktarda fide yetiştirmekle başlar. İdeal Fide, 10-12 
cm boy, kalın esnek gövde ve azami saçak köke sahip 

olmalıdır. Kök gelişimi sürecinde ihtiyaç duyulan 
enerjinin karşılanabilmesi amacıyla besin deposu 
görevini üstlenen gövdenin mümkün olduğunca kalın 
olması gerekir. Fide tarlaya dikildiğinde öncelikle 
kökleriyle toprağa tutunur. Emici tüyler saçak 
köklerin üzerinde bulunan kıl gibi ince uzantılardır. 
Kökün topraktaki temas yüzeyini arttırır. Emici tüyler 
topraktaki su mineralleri emip gövdeye iletir. Gövde-
deki sınırlı miktardaki besin maddesi sıfırdan (yeni) 
kök oluşturmada tüketileceğinden gerek adaptasyon 
gerekse gelişim süreci yavaşlayacak, hedeflenen 
potansiyel verime ulaşılamayacaktır. Bu nedenle ideal 
fidenin gövdesi kalın ve kökü azami miktarda saçaklı 
olmalıdır. 

 

2.1.2. Fide Yastığının hazırlanması 

Fide yastığı hazırlanırken Güney ve Güneybatıya ba-
kan yerler seçilmelidir. Yerel rüzgarlardan korunması 
için fideliğin kuzey yönü kapalı olmalıdır. Fide yas-
tıkları, sebzelerden ve diğer bitkilerin olduğu yerler-
den uzakta olmalıdır. Bakımının kolaylığı açısından 
yerleşim yerine yakın ve sulama imkanı olmalıdır. 
Fide yastığının tesviyesi iyi yapılmalıdır. Fidelik yas-
tık boyutları; genişlik=1-1,20m; uzunluk= 10-15m ve 
yükseklik= 20cm civarında olmalıdır. Fide yastıkları 
doğu-batı yönünde hazırlanmalı ve iki yastık arasında 
40-50cm genişliğinde yürüme yolu bırakılmalıdır. 
Fungal (mantar) hastalıklar, gelişmek için nemli 
koşulları tercih ederler. Fide yastığının hazırlanması 
ve uygun havalandırma, hastalıklarla mücadele açısın-
dan son derece önemlidir. Ayrıca fide yastığında fide 
sökümü ve yabancı ot temizliği daha kolay olur ve 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

20 
 

kök rahatlıkla gelişir. Son olarak fidelik toprağı her yıl 
ham toprakla değiştirilmeli ya da fidelik yeri 
değiştirilmelidir. 

 

2.1.3. Fidelik Harcı 

Fidelik harcı hazırlanırken kum, toprak ve yanmış 
hayvan gübresi eşit oranlarda karıştırılıp hazırlanma-
lıdır. Fidelik harcı hazırlanırken alınan toprak tercihen 
hastalık riski taşımayan, işlenmemiş toprak tercih 
edilmelidir. Toprağın hava almasını ve geçirgenliğini 
arttırmak için kum olarak temiz dere mili kullanıl-
malıdır. Fidelik harcı önemlidir çünkü; fidelikte 
tohumların yeknesak olarak çimlenmesini sağlar, kök 
gelişimini kolaylaştırır, organik madde kaynağıdır.  
Ayrıca kök bölgesinin nemli kalmasını sağlar ve 
fidelikte toprak sıcaklığını korumasına yardımcı olur. 

 

2.1.4. Tohum Ekimi 

Yeknesak ve sağlıklı fide yetiştirilebilmesi için 
tohumlar süzgülü kova ile ekilmelidir. Süzgülü kova 

içine konan tohum ve su karışımına süt eklenmesi 
tohumların yeknesak dağılmasına yardımcı olur. To-
humların kovada yüzeyde toplanmasını veya dibe 
çökmesini önlemek amacıyla bir çubukla sürekli 
karıştırtılması gerekmektedir.  İdeal tohum yoğunluğu 
metrekareye en fazla 1,5 gram olmalıdır. Eğer daha 
yoğun kullanımı olursa fideler eşit boyda büyüyemez, 
zayıf ve cılız kalırlar, kök gelişimi istenilen seviyede 
olmaz. Ayrıca su ve güneşten yeteri kadar yaralana-
maz, fazla nemden dolayı fungal hastalık riski artar.  

2.1.5. Fidelik Bakımı 
 

2.1.5.1. Fidelik Sulama 

Sulama genellikle gündüz saatlerinde yapılmalıdır. 
Sulamadan önce toprağın nem durumu kontrol edil-
melidir. Fideler çimleninceye kadar, toprak yüzeyi 
kurumayacak şekilde sık sık ve azar azar sulanmalıdır. 
Fideler toprak yüzeyine çıktıktan sonra bol bol ve 2-3 
gün aralıklarla sulanır. Fidelerin dış ortama uyumunu 
sağlamak için fide sökümünden 7 gün önce sulama 
kesilir. Fide sökümünün kolaylığı ve kök bütünlüğüne 
zarar gelmemesi için sökümden önce bol su verilme-
lidir. 

2.1.5.2. Fidelik Havalandırma 

Havalandırmanın amacı fidelikteki nemi dengeleye-
rek, fideleri hastalıktan korumaktır. Nemi ve sıcaklığı 
korumak için, fidelik üzerine naylon örtülür. Naylon 
ile örtülü fidelikte ortam sıcaklığı gündüz 38C°den 
yukarı, gece 8 C° den az olmamalıdır. Çimlenmeden 
sonra sakin ve ılık havalarda naylon örtü açılır. Fide-
ler büyüdükten sonra olumsuz hava şartları dışında 
bütün gün açık, geceleri ise kapalı tutulur. Dikimden 
7-10 gün önce fideliklerin üstü gece ve gündüz 
açılarak, fideler dış koşullara alıştırılır.  

2.1.5.3. Fidelik Temizliği 

Fidelik toprağında ve fidelik harç ile kapağında bulu-
nan yabancı ot tohumları çimlenerek tütün tohumunun 
çimlenmesine ve sağlıklı büyümesine engel olduğun-
dan, bunların fidelik yastığından uzaklaştırılması gere-
kir. Bundan dolayı Tütün harici tüm bitkiler fidelik 
alanından ve etrafından uzaklaştırılmalıdır. Fidelik ile 
ilgili tüm işlerde kullanılan malzemeler temiz olma-
lıdır. Fidelikte kullanılan suyun mutlaka temiz olması 
gerekir. Ayrıca fidelik yerinin veya toprağının her yıl 
değiştirilmesi gerekir.  



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

21 
 

2.1.5.4. Fide Kırpma 

Dünyada tütün yetiştirilen birçok ülkede fide ve kök 
sisteminin daha sağlıklı ve kuvvetli bir şekilde geliş-
mesi için uygulanan bir yöntemdir. Kırpma işlemi; 
tütün yaprağının büyüme noktasının 2,5 cm üzerinden 
makasla kesilmesidir. Kırpma sonucu yukarı doğru 
büyüme yavaşlar ve kök gelişimi artar. Gelişen kök ile 
birlikte gövde daha kalın ve sağlam hale gelir. Dola-
yısıyla tütünün verim ve kalitesi olumlu yönde etkile-
nir. Kırpma sayesinde büyük fideler kök ve gövde 
gelişimi için kendi büyümesini yavaşlatır ve küçük 
kalan fidelerde daha fazla güneşten faydalanarak büyük 
fidelerle aynı boya ulaşır. Tüm fideler yeknesak 
büyür. Olumsuz hava koşullarından dolayı fide dikimi 
ertelenecek olursa 1-2 kırpma yapılarak, fidelerin bu 
dönem sırasında aşırı boylanması (kartlaşması) önlenir. 
Kırpma makası, %20 süt ve %80 su oranında hazırla-
nan karışım içine batırıldıktan sonra kırpma işine 
başlanır. Burada amaç fidelikte mevcut virüsün tüm 
fideliğe yayılmasına engel olmaktır. Kırpılmış yaprak-
lar mutlaka fidelikten uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca 
kırpma sabah saatlerinde yapılmalıdır. 

 

2.1.6. Fide Sökümü 

Fideler 10-15 cm boyunda ve 4-6 yapraklı olunca 
dikilecek duruma gelir. Bu duruma gelen fidelerden 
bir kaç tanesi çekilir, parmağa dolanır kırılmaz ise 
dikim için elverişli hale gelmiş demektir. Fide çekimi-
nin kolay ve köklerinin toprakla birlikte çıkarılabil-
mesi için, sökmeden birkaç saat önce fidelikler hafif 
sulanır. İlk önce en kuvvetli ve en sağlıklı olanları 
seçilir. Bir günde ne kadar dikilebilecekse, o kadar 
fide sökülmelidir.  Sökülen fideler küfe ya da kasalara 
istif edilir. Üzeri ıslak çulla örtülerek dikime kadar 
canlı kalmaları sağlanır. Küfe ya da kasalar gölgelik 
yerde muhafaza edilmelidir.  

2.2. Tarla Dönemi 
2.2.1. Tarla Seçimi 

Kaliteli tütün yetiştirmek için orta verimli kır, kır 
taban araziler seçilmelidir. Fazla su tutan taban yer-
lerde yaprak fazla büyüyüp, dokusu zayıf kaldığından 
bu özellikteki alanlarda iyi kalitede tütün yetiştiril-
mez. Tütün tarlasının, güneye bakan hafif meyilli 
sırtlarda veya küçük dağ eteklerinde bulunması ideal-
dir. Böyle yerlerde yetişen tütünlerin kaliteli olma-
sının nedeni sert esen rüzgarlardan etkilenmemesi, 
fazla rutubetin sebep olabileceği zararlara maruz 
kalmaması, ayrıca akşama kadar güneşin doğrudan 
etkisinden yararlanmasıdır. 

2.2.2. Sonbahar Sürümü 

Orta derinlikte (25-30cm) tarla eğimine dik yapılır. Bu 
sürümle; kış yağmurlarının toprakta depolanması sağ-
lanır. Kar ve donların etkisi ile ağır topraklar iyileşir. 
Yabancı otlar, kök ve bitki artıkları parçalanarak top-
rağa yarayışlı hale gelir, topraktaki faydalı canlıların 
faaliyeti artar ve toprağın havalanması sağlanır. 

2.2.3. İlkbahar Sürümü 

Tarla eğimine dik yapılır. Dikimden 1 ay önce 10-
15cm derinlikte sürülür ve ardından diskaro çekilir. 
Toprağın tavını koruması için daha sonra sürgü veya 
tırmık çekilmesi uygun olacaktır. Bu sayede kalan 
kesekler parçalanır, fidelerin toprağa iyi tutunması, 
köklenip, rahat gelişmesi için uygun ortam hazır-
lanmış olur. 

2.2.4. Gübreleme 

Tütün yetiştirilen tarlalarda en az 3-4 yılda 1 kere 
olmak üzere İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri veya 
Toprak-Su Araştırma Enstitüleri ya da Ziraat Fakül-
telerinde toprak analizleri yapılmalıdır. Çıkan sonuç-
lara göre uygulanacak gübre çeşidi, miktarı ve zamanı 
belirlenmeli bu sonuçlara göre gübreleme yapılma-
lıdır. Zamansız ve uygun olmayan çeşit ve miktarda 
uygulanan gübre kaliteyi düşürmektedir. Gübre dozu 
ve uygulama zamanına çok dikkat edilmelidir. Besin 
maddelerinin noksanlığı veya fazlalığı durumunda, 
büyüme yavaşlar veya durur. Verim ve kaliteye doğru 
bir beslenme yapılarak ulaşılabilir.  

2.2.5. Ekim Nöbeti (Münavebe/ Rotasyon ) 

Sürekli olarak aynı tarlada aynı ürünü yetiştirmek 
toprakta yorgunluğa, verim kaybına ve zararlıların 
görülmesine neden olur. Böyle durumlarda en az 2 
ürün yılı ara verilerek buğday, arpa, yulaf, mısır, no-
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hut gibi uygun ürünlerle mutlaka münavebe yapılma-
lıdır. Münavebe ya da rotasyon ile toprağa organik 
madde kazanımı sağlanarak ürün verimlilik ve kalitesi 
arttırılır. Hastalık ve zararlıların gelişmesi ve çoğal-
ması azaltılır ve toprak erozyonu önlenir. 

2.2.6. Dikim 

Tarımda işgücünü azaltıp, üretimi arttırmanın yegane 
ve en geçerli yolu mekanizasyona geçişle mümkün 
kılınmaktadır. Bu sebepledir ki, dikim işçiliğinin daha 
az ve dikilen fide sayısının daha fazla olabilmesi için 
makineli dikim tercih edilmelidir. Dikim zamanı; hava 
şartları, toprağın tav durumu ve fidelerin gelişme 
durumuna göre belirlenir. Ağır tavlı topraklara dikim 
yapılamaz. Fide dikim aralığı 40-45 cm olmalıdır. Sıra 
üzeri 8-14 cm olmalıdır. Bu ölçülere uygun dikim 
yapıldığında bitki sayısı 1 da alanda ortalama 18000’ 
dir. Fideler mutlaka can suyu ile birlikte dikilmelidir. 
Can suyuna sistematik (bitki tarafından özsuyunda 
tutulan ilaçlar) insektisitlerin ilavesi uygun dozda 
yapılmalıdır. Can suyunun verilmediği durumlarda 
fide kökleri uygun zirai ilaç çözeltisine batırılarak 
dikilmelidir. Bu uygulama ileride tütün bitkisini zarar-
lılara karşı korumada fayda sağlayacaktır. Ayrıca 
dikimden 2 -3 gün sonra kontrol edilip tutmayan 
fidelerin yerine yenileri şaşırtılmalıdır.  

 

2.2.7. Çapalama 

Çapalama makine veya elle yapılabilir.  İlk çapalama 
fide dikiminde 10-15 gün sonra, 2. Çapa 1. Çapadan 
15 gün sonra yapılmalıdır. 2.çapada özellikle tütün 
kök boğazlarının doldurulmasına dikkat edilmelidir. 
Çabalama sayesinde yabancı otlar temizlenir, toprak 
kabartılıp havalandırılır, Tütün bitkisinin kazık kökleri 
güçlenir, kuraklığa dayanıklılığı artar. Kök boğazı 
doldurulduğunda, yan kökler oluşur, daha iyi besin 
maddesi alımını sağlar. 

2.2.8. Sulama 

Gerekmedikçe sulama yapılmaz. Çok kurak dönem-
lerde 1. ve 2. çapa arasında aşırı olmamak kaydı ile su 
verilebilir. Gereksiz sulama kaliteyi olumsuz etkiler. 
Yaprak aşırı büyür ve incelir. Ayrıca kuruma esna-
sında istenen iyi rengi kazanmaz.  

2.2.9. Dip Sıyırma 

Dip yapraklar, bitkinin toprağa en yakın kısmında bu-
lunan 2-3 adet ticari değeri olmayan fide yapraklarıdır. 
Bu yapraklar olgunlaşmadan sıyrılmalı ve sıyrıldığın-
da mutlaka tarladan uzaklaştırılmalıdır. Dip Sıyırma 
ile üst eller kuvvetli ve sağlıklı gelişir Üst ellerde kali-
teyi oluşturan aromatik maddelerin birikmesi teşvik 
edilir. Bunların yanı sıra bitkiler arasında havalandır-
ma sağlanarak hastalık ve zararlıların gelişimi engel-
lenir. 

2.2.10. Kırım 

Dikimden 40-50 gün sonra yapraklar kırım olgunlu-
ğuna ulaşır. Her kırımda en fazla 4-5 olgunlaşan yap-
rak kırılmalıdır ve mümkünse en az 4 kırım yapıl-
malıdır. Kırım olgunluğuna ulaşmış bitkilerde yaprak 
rengi açık yeşile döner, yaprak uçlarından başlayarak 
kenarlara doğru sararır, yaprak ucu aşağı doğru sarkar,  
damarların rengi yeşilden, beyaz krem renge dönüşür. 
Tütün yaprakları gece yarısından sabaha kadar olan 
zaman aralığında kırılmalıdır. Yağmur yağdıktan 
sonra kırıma en az 1-2 gün ara verilir. Kırım sonrası 
tütün sap ve kökleri hastalık riski yok ise toprağa 
karıştırılmalı (sürülmeli) ya da risk var ise tarladan 
uzaklaştırılmalı ve yok edilmelidir. Kesinlikle tarlada 
yakılmamalıdır. Tarladan uzaklaştırmalı ve uygun bir 
yerde yakılarak yok edilmelidir. 

2.3. Dizim 

Tütünler 2 yöntemle dizilerek kurutulur. El ile dizim, 
fileye dizim ve ya doldurma. Dizimde olgunlaşmamış 
yanık, yırtık, hastalıklı ve benzeri yapraklar ayrılmalı 
ve el el dizim ya da doldurma yapılmaya özen göste-
rilmelidir. Tütüne karışabilecek naylon ip, naylon bağ-
cık, şambrel, plastik, tüy gibi maddelere dizim 
sırasında ürüne karışmaması için dikkat edilmelidir.  
Fileye doldurma yapılır iken, 1 metrede alt ellerde 
ortalama 700-750 gr, üst ellerde ise ortalama 800-850 
gr yeşil tütün doldurulmalıdır. Tütün yapraklarını ma-
kineye beslemeden önce filizler, saklar ve yabancı 
otlar kesinlikle ayıklanmalıdır. Fileleme sırasında yap-
rakların birbirine yapışık olmamasına dikkat edil-
melidir. 
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2.4. Kurutma 
 

2.4.1. Izgarada Kurutma 
 

Kurutma ızgaralarının kurulacağı yerler oturulan yere 
yakın olmalıdır. Toprak yabancı otlardan temizlenmiş 
olmalı ve arazi tesviye edilmelidir. Rüzgarlara kapalı 
lanlar tercih edilmeli ve bol güneş almalıdır. Ayrıca 
tozlu yollardan ve harman yerlerinden uzak olmalıdır. 
Tütün dizileri yerden 60-80 cm yükseklikteki ızgaraya 
yerleştirilmeli ve Tütün dizileri arasında yeterince 
boşluk bırakılmalıdır. Yaprak ayasının kuruması, hava 
koşulları ve el grubuna göre 6-12 gün sürer. Izgaralar-
dan alınan tütün dizileri yere konularak yaprak dama-
rının kuruması sağlanır (4-6 gün).2-3 gün sonra ters 
çevrilerek 2-3 gün bekletilir, istife alınır. 
 

 
 
2.4.2. Serada Kurutma 

Naylon sera güneye bakan doğu-batı yönünde istif 
yerine yakın yerde kurulmalıdır. 8-10 dekarlık tütün 
üretimi için 100 m2 bir sera kurulması yeterli olacak-
tır. İdeal bir sera örneği için yaklaşık olarak uzunluk 
10,5 metre, yüksek 1,9 metre ve en 3,8 metre ve ızga-
ranın yerden yüksekliği 60-65 cm olmalıdır. Seraya 
konulan tütün yaprakları el grubuna göre 1-2 gün 
üzeri örtülü olarak bekletilir. Tütün yaprağının rengi-
nin sarıya dönüşmesi ve ayanın kuruması 4-5 gün, 
damarın kuruması ise 2-3 gün sürer. Sera içindeki 
sıcaklık 50-55 °C’yi geçmemesi gereklidir. Sıcak ve 
nem kontrolü için uygun hava şartlarında seranın her 
iki tarafı açılarak havalandırılmalıdır. 

2.5. İstifleme 

Kuruyan tütün dizileri 100-200 adet üst üste veya 
tavana asılı konulur. Bu dönem 10-15 gün sürer. Daha 
sonra üst üste konularak 1 metre yüksekliğinde esas 
istif yapılır. İstif yapılan yerlerin üstü ve yanları ka-

palı, kısmen karanlık, rutubetsiz, kokusuz ve başka 
ürünler depolanmamış olması gerekir. Akaryakıt, ilaç, 
gübre ve benzeri maddeler istif yerinde bulunmama-
lıdır. İstif yeri alanı, istiflenecek tütünün miktarına 
uygun olmalıdır. İstifleme süresince tütün dizileri 
mutlaka kontrol edilmelidir. 

2.6. Kutulama 

Tavlanan diziler kutu ölçülerinde kesilmelidir. Yabancı 
maddeler temizlendikten sonra tütünler ipsiz olarak 
kutulanır. Tütünler el ve kalite grubuna göre kutulan-
malıdır. Kutu doluncaya kadar kutu boyutundaki tahta 
kapakla 4-5 kez baskı yapılır. Kutuya doldurulan 
tütünün nem oranı %12-13 ü geçmemelidir. Kutular 
en fazla üst üste 4 erli istif edilerek, alıma kadar 
muhafaza edilir. Tütünlerin tav durumu 2-3 günde bir 
kez elle kontrol edilir. NTRM (Tütün dışı yabancı 
maddeler) maddeler mutlaka temizlenir. Tütünler ipsiz 
olarak kutulanır. Kutular en fazla üst üste 4 erli 
konulur. Tütünün tav durumu haftada 1 kontrol edilir. 

 

2.6.1. NTRM (Tütün Dışı Yabancı Madde) 
Kontrolü 

Sigara üreticilerinin tütün satın almak için ön şartları 
tütünün içinde yabancı madde olmamasıdır. Ürettiği-
miz tütünün kalitesi ve içimi dünyadaki bütün tütün-
lerden iyi olsa bile içinde yabancı madde varsa o tütü-
nün satılma ihtimali yoktur. Tütünleri işleyip Pazar-
layan tüm tütün firmaları bu sektörün devam edebil-
mesi için Tütünde yabancı madde olmaması konu-
sunda gerekli hassasiyet ve önemi göstermektedir. 
Gösterilen bu hassasiyetin ve yabancı maddenin 
kontrolünün önlenebileceği en temel en birinci evresi 
Tütün üreticisinin olduğu aşamadır. Dolayısı ile bu 
birinci evrede Tütün üreticisinin üretim aşamasında 
yabancı madde konusunda dikkat etmesi gerekli 
hususlar hakkında bölgedeki Tütün Eksperi arkadaşla-
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rımız tarafından NTRM (tütün dışı yabancı madde) 
eğitimi ve bilinçlendirmeleri her aşamada ve tekrar 
ederek yapılmaktadır. 

2.6.2. Tavlama 

Kuruyan tütüne yumuşaklık, esneklik ve dayanıklılık 
vermek için tavlama işlemi yapılır. Ortam sıcaklığı, 
ortam nemi ve tütünün kendi nemi ile el grubu tütüne 
verilecek tav miktarını belirler. Tav tütünlere yumu-
şaklık, esneklik ve dayanıklılık vererek kutulama sıra-
sında kolaylık sağlar. Adıyaman bölgesinde tavlama 2 
şekilde yapılır. Tavlama için zemini temiz, rutubetsiz 
ve rüzgar almayan bir yer seçilir. Yerden 15 cm 
yükseklikte ahşap zemin üzerine yırtıksız ve temiz bir 
naylon, naylon örtünün üzerine de kuru bez serilir. 
Tavlama genellikle tulumba ile yapılır. Tavlamada 
kullanılan tulumba deposu, su ile iyice temizlenmeli, 
kalıntı ilaç kalmamalıdır. Tavlama suyu sis şeklinde 
verilir. Diğer tavlama şekli toprak altına açılan tav 
kuyularına veya ambarda tütün dizilerine direkt su 
vermeden duvar ve zemini sulayarak ortamdan nem 
almasıdır. Tavlama sonrası Tütün yaprağı sıkılıp bıra-
kıldığında, yaprak eski haline hemen geri dönüyorsa 
kutulamaya hazırdır. Tütün yaprağı sıkılıp bırakıldı-
ğında yapışıp kalıyorsa, fazla tav verilmiş demektir. 
Bu durumdaki istif başka bir yere aktarılarak, hava-

landırılır. Tavı normale döndükten sonra kutulamaya 
geçilir. Tütün yaprağında çıtırdama ve kırılganlık 
varsa tav yetersizdir veya tütün tav almamıştır. Böyle 
durumlarda istif tekrar kapatılır veya ihtiyaca göre 
tekrar tavlanır. Aşırı tav, tütünün küflenerek ticari 
değerini kaybetmesine neden olur. Tavlama sırasında 
arızalı, hastalıklı, yanık, solmuş, kara yeşil tütünler 
ayıklanmalıdır. Naylon, ip, sakal ipi, tüy, ot ve benzeri 
yabancı maddeler temizlenmelidir. Kutulama sırasın-
da tütünler % 13-14 nem içermelidir. 

2.6.3. Depolama 

Tütün yaprağı nem ve koku çekici özelliği nedeniyle 
dış ortamdan gelebilecek her türlü yabancı kokuyu 
bünyesine kolaylıkla alır. Bu nedenle tütünün içim 
kalitesini muhafaza etmek ve yabancı koku çekme-
mesi için depolama koşullarına özen gösterilmelidir. 
Depo Kapasitesi yeterli olmalıdır. Üzeri sağlam bir 
çatı ile örtülü ve dört tarafı kapalı olmalıdır. Dışarıdan 
gelebilecek yabancı maddelere korunaklı olmalıdır. 
Ahır veya kümes hayvanlarının barınaklarına uzak 
olmalıdır. Duvarlar boyalı ve bakımlı olmalıdır. 
Yiyecek maddesi bulunmamalı ve tarım ilacı, hayvan 
gübresi, sabun, deterjan, yağ, mazot, motorin, benzin, 
boya, tiner veya önceki yıl mahsulünden tütün kalın-
tısı olamamalıdır. Ayrıca yıpranmış, eskimiş gübre 
çuvalları ve boş ilaç kapları bulundurulmamalıdır.  

 

Şekil 2.6.1.1 
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Grafik 1.3 

 

3. Sonuç ve Genel Değerlendirme 
 

Adıyaman İzmir menşei Tütün üretiminde bugüne 
kadar gelinen süreçte Tütün üretiminin sürdürülebilir 
hale gelmesi bölgenin ekonomisine olan katkısını da 
önemli ölçüde arttırmıştır.  

85 milyon TL’yi bulan yıllık katkı sayesinde, bölgenin 
kronik sorunu olan genel ve mevsimlik işçi göçü 
problemini azaltma yönünde etki göstermiştir. Bunun 
yanı sıra, Tütün tedarikçi firmalarımız, Tütün eksperleri 
arkadaşlarımız ve bölgedeki Tütün üreticilerimizin 10 
yılı aşkındır süren bu yolculuğu grafiklerde de görüle-
ceği üzere birçok alanda ivmesi yukarı ve katkısı 
pozitif yönde ilerlemektedir.  

Uzun vadede dünya piyasalarında kalıcı olmanın 
yegane prensibi yetiştirilen tütünün kalitesini muhafa-
za ederken üretim maliyetini düşürebilmektir. Bölgede 
yapılan eğitim ve uygulamalarla, iyi tarım uygula-
maları ve tarım metotlarının geliştirilmesi ve meka-
nizasyonu her geçen yıl biraz daha iyileşme ve geliş-
me göstermektedir.  

Tütün eksperi arkadaşlarımızın ortaya koyduğu çaba, 
Tütün üreticilerimizin emeği ve tarımsal alanda ino-
vatif gelişimlerle harmanlanan bölgedeki üretimin 
geleceği her geçen yıl daha da gelişim göstermekte ve 
geleceği için kararlılıkla ilerlemektedir.  

 
 

 
 
 
 
 

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu 18. Dönem (1992 – 1996) 
Mezunlarından meslektaşımız Nail ACET Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Daire 
Başkanlığına, Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Meslektaşımızı tebrik eder çalışmalarında 
başarılar dileriz. 
 

 
KUTLAMA 
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Soner YALÇIN, kitabının SİGARAMIZDA-TÜTÜNÜMÜZDE “TEKEL”: 
ABD başlıklı bölümünde (257-275 sayfalar), TEKEL’in içki ve sigara 

birimlerinin özelleştirilmesi ile sigara harmanlarında kullanılan kimyasalların 
kanserojen etkilerini konu ediyor. 

 

 
 

(…) BİZİM TÜTÜNÜMÜZ TAM 30 YILDIR BU TOPRAKLARDA YETİM 

– Bir de tütün meselesi var. Tütün üretimini yok etmek için iç ve dış odakların 
elbirliği ile neler yaptıklarını da kitabınızdan öğreniyoruz. İktidarların TEKEL'i 
kaldırıp, ABD'yi nasıl tekel yaptıklarını rakamlarla yazmışsınız! 

İthal tütünün önü sonuna kadar nasıl açıldı yıl yıl rakamlarla yazdım. Bizim 
tütün ise 30 yıldır bu topraklarda yetim. Tütün üretici sayısı, 2002'de 405 bin 
882 iken, 2015'de yüzde 86 azalarak 56 bine geriledi! Hâlâ Adıyaman'daki bir 
avuç tütün üreticisiyle uğraşıyor AKP! Tütünün hangi boyutunu anlatayım: 
Bugün sigara tüketicisi düne göre en sağlıksız sigara kağıdını içiyor. Yaban-
cılar ucuz sigara satmak için buna mecburlar. Türkiye büyük bir sigara pazarı, 
kaybetmek istemiyorlar. Sigaranın içine bırakmayı zorlaştıracak kimyasallar 
koyuyorlar! 

GDO'LU TÜTÜN İÇİRİYORLAR 

Dünya Sigara Sağlığı İle Savaşanlar Örgütü Başkanı İngiliz David Simpson 
gerçeği yüzümüze vuruyor: “Biliniz ki, ABD'de ve İngiltere'de sigara 
içenlerin sayısı azalıyorsa, Türkiye'de içenlerin sayısı mutlaka artacaktır.” Bu 
kadar net. Sadece kimyasal maddeler de değil.1983'de antibiyotiğe dayanıklı 
ilk genetiği değiştirilmiş GDO'lu tütün elde edildi. 1985'de virüs, bakteri ve 
böceklere dayanıklı genetiği değiştirilmiş tütünün tarla denemeleri başladı. 
1990'da ABD'de herbisite/otlara dayanıklı genetiği değiştirilmiş tütünün 
üretimine izin verildi. Sigara artık sağlığa bin kez zararlı. Bir de mentollü 
sigaralar var. Mentolün serinletici ve ağrı kesici yönleri sigarayı daha hafif ve 
tiryakiler için çekici hale getiriyor! Bunlar normal sigaralara göre daha 
zararlı. Bu sebeple AB ülkelerinde yasak. Ancak sigara düşmanı Erdoğan'ın 
gücü yetmedi; 2020'ye kadar satışı serbest bırakıldı! 

– Sigaradaki katkı maddelerinin sayısını 120 olarak yazmışsınız. Siz içiyor 
musunuz sigara? 

(Gülüyor) Hayır. Tiryaki olmadım. 

(…) 
 

http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/acilen-ataturkun-yolunda-bagimsizligi-
yaratmaliyiz-yoksa-hepimizi-oldurecekler-2178494/ 
Sözcü, 18.01.2018, Röportaj: Nil SOYSAL 

 
Mustafa SEYDİOĞULLARI 

Tütün Eksperi 
E-posta: msseydi@hotmail.com 
Twitter: @msseydi 

 

 
 

“TÜRKİYE’DE TARIM  
NASIL ÇÖKERTİLDİ?” 

 

Dr. Necdet ORAL’ın editörlüğünü yaptığı “Türkiye’de 
Tarımın Ekonomi-Politiği (1923-2013)” isimli kitabın 
tanıtımını Dergimizin 2014 yılında yayınlanan 87. 
sayısında yapmıştım.  
 

Bu sayıda ise Necdet Hoca’nın Redaksiyon Yayıncılık 
tarafından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde basılarak 
raflarda yerini alacak olan “Türkiye’de Tarım Nasıl 
Çökertildi?” isimli kitabından kısaca bahsedeceğim. 
 

Beş bölümden oluşan kitabın birinci bölümdeki yazılarda, 
dünyada ve Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının 
dünü ve bugünü ele alınıyor. Bu bağlamda tarımda 
kendine yeten bir konumda olan Türkiye’nin nasıl net 
ithalatçı hale getirildiği anlatılıyor. İkinci bölümde tarımsal 
üretimin temel girdilerinde (tohum, gübre, tarım ilacı, 
mazot vb.) dışa bağımlılığın boyutları ve fiyatlarının nasıl 
fahiş şekilde artırıldığı irdeleniyor. Üçüncü bölümde 
ülkenin gıda güvencesi ve dış ticaretinde çok önemli yeri 
bulunan temel ürünlerin durumu, yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışılıyor. Dördüncü bölümde yer alan 
yazılarda ise, Türkiye’nin hayvan varlığı ve yem 
hammaddeleri bakımından nasıl yetersiz hale getirildiği, 
kırmızı ette krizin nasıl yaratıldığı ve ithalata bağımlılığın 
fiyatları düşürmediği konuları anlatılıyor. Son bölümde 
yoksullaşan, mülksüzleşen, işçileşen tarım emekçilerinin 
neoliberalizme karşı mücadelede örgütlenmekten başka 
çarelerinin olmadığı vurgulanıyor.  
 

Ülke tarımının ekonomi-politiğini bütün gerçekliği ile 
sunan Necdet Hoca’nın eline ve emeğine sağlık…  
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TÜTÜNCE / Anılar 

 
"...Zaman zaman Çorum'a gelen ve Hattuşa'yı 

gezen Japon Prensi MİKASA amansız bir 
sigara tiryakisi... Birini söndürüp diğerini 

yakıyor... Peki külünü ne mi yapıyor?... Açık 
arazide bile elinde kültablasıyla dolaşıyor, 

külünü asla araziye dökmüyor, özel 
kültablasında topluyormuş. İstanbul'da şehir 

hatları vapurlarında sigara içenler ise külleri ve 
izmaritleri vapurun orta yerine atıveriyorlar... 
Aralarında hanımlar da var. Kimsenin aklına 

külü bir kâğıda alıp daha sonra çöp tenekesine 
atmak gelmiyor. Ah uygarlık ah..."  

13.05.2004 
Melih AŞIK 

*** 
“…Sigara yasağı THY’de uygulanmaya 

başladı. Turgut Bey’i ziyarete gitmiştim, Semra 
Hanım beni görünce, ‘Sen sigarayı nasıl 

yasaklarsın’ dedi. Ben de ‘Sağlığa zararlıdır, 
insanımızı düşünüyoruz’ dedim. Semra Hanım, 
‘Ben yarın uçağa bineceğim, en önde oturarak 
puromu yakacağım, kim gelip durduracak beni 

bakalım’ dedi. Ben de, ‘Efendim eğer puro 
içecekseniz kokpite gidin için’ dedim. ‘Hayır 

uçağın içinde içeceğim’ deyince, ‘Gönderirim 
hostesi o puroyu senin elinden alırlar’ dedim. 
Turgut Bey güldü, ‘Vallahi hanım bu Ekrem 
yapar dediğini’ dedi. Yavaş yavaş yasağa 

Semra Hanım da alıştı…”  
13.04.2013 

Ekrem PAKDEMİRLİ 
*** 

“…Siyaset, silah ve sigaranın yani ‘3S’nin 
PR’ını asla yapmam… Yıllar önce sigara 

içerken bir markanın tanıtımını yaptım ama 
tıpkı bir silah gibi öldürdüğünü fark edince   

S’lerimin arasına sigarayı da ekledim. Zaten 
sigarayı bırakalı 30 yıl oldu… Tüm 

yasaklardan bağımsız söylüyorum, sigara! 
Bugüne kadar en büyük paraları sigara 

firmaları teklif etti, bir an bile düşünmeden 
hepsine hayır dedim…”  

26.07.2015 
Betül MARDİN 

*** 
“…Sigarayı bir dönem kullandım, uzun yıllar 

oldu bırakalı. Bir gün maç anlatmak için 
Avrupa’ya gittim. Sabah kalktığımda sesim 
kısıktı. Hastaneye kaldırdılar. Maç saatine 
kadar kendime geldim. Ama döndüğümde 

sigarayı, çakmağı, gümüş sigara tablamı bir 
poşete koyup denize attım. O gün bugündür 

de bir nefes bile çekmedim…” 
02.09.2017 

Halit KIVANÇ 

TÜTÜNCE / Halit DERİNGÖR 
 

 
 

 
 

 
11.09.2017, Fotoğraf: Savaş SEYHAN 

 

 

27.11.2016, İstanbul Fenerbahçe 
Dereağzı Spor Tesisleri 

 

TÜTÜNCE / II. Abdülhamid 
 

 
 

II. Abdülhamid’in Sigarası: Ateshian 

	
(…) 

“…Acayip “sigara” içerdi Abdülhamid… 
Birini yakar, birini söndürür, vapur gibi tüttü-
rürdü. Saraydaki işi sadece sigara sarmak 
olan özel ustalar vardı. Kızlarının hatırala-
rında yazıyor, sürgüne giderken, bavullara 
en önce sigara paketleri doldurulmuştu.  

(Türk tütünüyle yapılan Amerikan sigarası 
Ateshian’ın tiryakisiydi. Chicago’da üretilen 
bu sigara, New York, Boston ve San 
Fransisco’nun yanısıra İstanbul ve Kahire’de 
satılıyordu. Hatta, Ateshian firması, 
1900’lerin başında Amerikan gazetelerine 
verdiği reklamlarda “Türk sultanı Abdülhamid’in 
içtiği sigarayı için” sloganını kullanıyordu. 
Bu reklamlarda “haremde, oryantal giysiler 
içinde sigara içen, saçı açık, hatta göbeği 
görünen, seksapel bir kadın” resmi kulla-
nılıyordu. Paketi 25 cent’ti.) …” 

(…) 
Yılmaz ÖZDİL, Sözcü 22.09.2016 
Not: Yazarın “Abdülhamid” başlıklı 
yazısından 
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FARKLIYI BULMAK 

Selçuk KARAGÖZLER, Haldun BABACAN 

Erdinç AKSU 
 

 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Genel ekonomik durumun yanında ülke tütüncülüğü-
müz için de maalesef bazı acı gerçekler de gizlenemez 
biçimde ortadadır. 

Tütün Eksperleri Derneğinin Aralık ayında yayınla-
dığı “Tütün Raporu 2018“de de çok açık bir şekilde 
ortaya koyduğu gibi, tütün ithalatı tütün ihracatımızı 
uzun süredir geçmiş bulunmaktadır. (2017 yılında 
51.028 ton tütün ihraç edilmiş, 99.773 ton ise ithal 
edilmiştir.) Görünen odur ki özellikle geçimini tütün-
den sağlayan üreticileri ve tüm tütünle ilgili kesimleri 
tehlikeli bir gelecek beklemektedir.   

Ülkemiz Şark tipi tütünde halen daha Dünyada en 
yüksek üretime sahip olsa da yapılan yaprak tütün 
ihracatı geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında hem miktar 
hem de gelir olarak değer kaybetmektedir. 

TEKEL’in el değiştirmesiyle de yerli tütün kullanımı 
dibe vurarak ihracatımızdaki düşüşle birlikte tütün 
üretimindeki azalmanın nedenlerini teşkil etmiştir. 

Öncelikle bahse konu yıllar ekonomimizin kontrolsüz 
olarak dışa açıldığı yıllardır. Yabancı yatırımcılar 
hemen her alanda uluslararası markalarının montaj ve 
imalatları ülkemizde yapılanmış. TEKEL gibi ulusal 
değerler satılmış her alanda olduğu gibi yabancı 
kurumlar tütüncülüğümüzün geleceğini belirler hale 
gelmiştir. 

Tabi ki bu durumlara sadece çok üzülmek bizi 
hiçbir yere getiremez 

Bu durumun düzeltilmesi, Türk tütün sektörünün 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için elbette her 
alanda en iyi üretimi yaparak ara vermeksizin çalış-
malar yapılmalıdır. Devlet ve özel sektördeki yetkin-
liğimiz şu ana kadar olduğu gibi tavizsiz çok çalışarak 
devam ettirilmelidir; Ayrıca yeni alanlara açılmak 
“farklıyı” bulmak, az bulunanı keşfetmek, için de 

arayışlara girmenin tütüncülüğümüze önemli katkıları 
olacağı da bir gerçektir.  

Bu konuda örnek çalışmalarıyla gurur duyduğumuz, 
Nargile sektöründe dünya çapında başarı kazanmış 
veya yerli FC Virginya üretim tesislerini kurmuş 
arkadaşlarımızın olması öncülük bakımından Tütün 
eksperliğine, camiamıza yakışan çalışmalar olmuştur. 

Derneğimizin de çok emek verdiği ülkemizdeki yerli 
tütün kullanımını özendirecek kanunların çıkmasıyla; 
daha birçok meslektaşımızın küçük ölçekli bile olsa 
sarmalık tütün ve tütün ticareti konularında çalışmalar 
olacağı beklentimizdir. 

Zaten birkaç arkadaşımız bu yolda korkusuzca ilerle-
mekte ve bu umudumuzu yeşertmektedir. 

Daha değişik bir öncülük olarak; Dünyada üretimi çok 
az olan, “butik” üretimi yapılan “Latakia” tütününün 
ülkemizde üretim çalışmalarıdır; 

Latakia, Latakya, Lazkiye 

Suriye‘de bir liman şehri. Geçmişi M.Ö. 2. Yüzyıla 
dayanan, yaklaşık olarak Hatay’a 80 kilometre, Kıbrıs’a 
60 deniz mili (yaklaşık 95 km.) mesafede bulunan 
Lazkiye, 500 bin nüfuslu bir şehir. Nüfusunun nere-
deyse beşte biri Suriyeli Türkler’ den oluşan bu 
şehirde, Türkçe bilen çok sayıda insan yaşamaktadır.  

Adını bu şehirden alan Latakia tütünü “tütünlerin 
doğal yollarla islenmesi” ile elde edilen bir tütün 
çeşidi. Kendine has bir aroması olan bu tütün çeşi-
dinin, pipo harmanlarında düşük oranlarda kullanıl-
ması ile pipo içicilerine farklı bir içim tarzı sunulur. 
Dünyada üretimi az olan ve oldukça değerli bu tütünü 
bazı seçkin Pipo tütünü üreten firmalar harmanlarında 
kullanmaktadır. 

Latakia tütün çeşidi, daha önceden bilinçsiz olarak 
üretildiği için azalmış daha sonra başlayan iç karışık-
lıklardan dolayı Suriye’de üretilmesi bu ülkeden dışa-
rıya satılması imkânsız hale gelmiştir. Halen Kıbrıs’ta 
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ekici kooperatifi tarafından iptidai şartlarda üretilmek-
tedir. Ancak,  bu üretim tarzı da hem kalite hem de 
miktar açısından Pipo tütünü üreten şirketlerin istek-
lerini karşılamaktan çok uzaktadır.  

Farklı bir üretim 

İzmir’de kurulu bulunan tütün şirketimiz bu yılın 
ikinci yarısından itibaren, aranan bu özel tütün 
çeşidinin üretim denemelerini yapmaya başlamıştır. 
Alınan başarılı sonuçlardan sonra bazı örnekler dün-
yanın en önemli pipo tütün üreticilerine götürülmüş, 
alıcı şirketler tarafından yapılan analiz ve içim 
denemelerinden sonra beğeni toplamıştır.  

Yapılan anlaşma ile İzmir’de şirket bünyesi içinde 
kurulan özel hangarlarda Ülkemizde yetişen tütün-
lerden isleme işlemi yapılarak hazırlanan “latakia” 
tütünü 2019 yılında ihraç edilecektir.  

 

Bizim için İnovasyon  

Bundan 11 yıl önce ülkemizde daha önce hiç denen-
memiş “tütün yapraklarının makine ile tarlada dizil-
mesi” uygulamasını getirerek bir ilki başarmanın he-
yecanını yaşadık. Ürettiğimiz makineler özellikle 
Karadeniz bölgesinde çok yaygın bir biçimde kulla-
nılmaktadır. Karadeniz’de tütüncülük bu makine 
olmasaydı devam edemezdi kanaati kabul gören bir 
savdır.    

2013 yılında ise “Türkiye ve Avrupa patenti” tarafı-
mızda olan “yeşil tütün yapraklarını fileye doldurma 

ve güneşte kurutma” yöntemini yine Dünyada bir ilk 
olarak ülkemizde uygulanmıştır. 

Tütünlerin kurutulmasında makine kullanımı ekicinin 
genel tütün yetiştirme maliyetini %20 - 30 oranında 
düşürerek, önemli bir ekonomik fayda sağlamaktadır. 

Türkiye genelinde ekici başı ortalama üretim 1.300-
1.600 kg/ekici iken bahse konu makineyi kullanan 
ekici üretimi 1.750-2.500 kg/ekici olmuştur. 

Bu uygulama, sadece ülkemizde değil, içlerinde 
Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya gibi balkan 
ülkeleri, Tayland, Endonezya gibi uzak doğu ülkeleri 
ile Lübnan ve Sırbistan’da denenmiş ve toplamda 
yaklaşık 3500 makine satışı gerçekleşmiştir.  

Kayıtlı Patentlerimiz; 

‐ İncelemeli Patent No: TR 2012 08642 B T.C. Türk 
Patent Enstitüsü 

 

‐ Avrupa Patent No: 2770855 – European Patent 
Office 

 

‐ Macedonia Patent no: MK/P/2015/233 Vlahovic IP 
and Law Office 

 

‐ Yunanistan Patent no: 2015 – 01562 App.no: 
20150401120 Evretechnika-C.Papaharalabus Law 
Office 

Global koşullar ve sosyo-ekonomik kısıtlar ne olursa 
olsun farklı olana ve alışıla gelmişin dışında üretim 
teknolojileri ve modelleri üzerinde yoğunlaşmanın 
gerekliliğine inanıyoruz. Özellikle mekanizasyon ve 
üretim teknikleri ile ürünlerde çeşitlendirme için 
ARGE çalışmalarına sektörümüzün önemli oranda 
ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Kuşkusuz bu çalışma-
ların itici gücü teknik bilgisi ve donanımları ile Tütün 
Eksperleri olacaktır.  

Yapacağımız bu farklı üretimin ülkemiz tütüncü-
lüğünde yeni arayışlara küçükte olsa katkı sağlaması 
en büyük dileğimiz. 

Saygılarımızla  
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TÜTÜN FONUNUN KALDIRILMASININ 

ARDINDAN 
BASIN AÇIKLAMASI  

(03.01.2019) 

Tütün Fonu 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı kanun 
ile; Virginia, Burley ve vasıflı şark tipi tütün ekiminin 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi, tütün ekicilerinin destek-
lenmesi ve eğitilmesi, tütün borsasının kurulması, 
tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektörce 
kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi yatırımların, 
ülke dışında Türk tütününden mamul sigara fabrikala-
rının kurulması, özelleştirilen TEKEL’in tütün ma-
mullerinin, ihracatının desteklenmesi, amaçları doğ-
rultusunda  çıkarılmıştı. 

Tütün fonu kanununun çıkartılmasının ardından 1986 
yılında Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; yabancı 
tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş 
(blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün 
ithali sırasında ton başına 3000 ABD Doları; üretilmiş 
halde ithal edilen sigaraların ithalatında bünyesinde 
bulunan yabancı tütüne istinaden, paket başına 0,40 
ABD Dolarına varan tütün fonu alınması söz konusu 
uygulamasına başlanmıştır. 

Tütün fonunun oluşturulması ile bir yandan ithal tütün 
ve tütün mamulleri üzerine ilave bir yük getirerek 
yerli tütüne koruma sağlama, diğer yandan elde edilen 
gelirle hem tütün yetiştiricisinin hem de tütün sektö-
rünün geliştirilmesine hizmet etme gibi iki yönlü 
fonksiyon icra etme amacı güdülmüştür. 

İlk uygulanmaya başlandığı yıllarda büyük övgü ve 
heyecan uyandıran Tütün Fonu, yıllar içinde fonda 
biriken meblağın büyüklüğü ile dikkat çekmiştir. 
Uygulamanın 15. Yılında IMF ve Dünya Bankasının 
baskıları ile çıkarılan 21.02.2001 tarihli ve 4629 sayılı 
Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un Geçici 
1’inci Maddesi ile tütün fonu  kaldırılmıştır. Ancak, 
büyük bir Tütün Fonu adı altında alınan tutarların, 

aynı usulle tahsiline ve tahsil edilen paraların fonun 
amacı doğrultusunda değil doğrudan bütçeye gelir 
yazılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere süreci tütün 
fonunun kaldırılması muhataplarımızca bir fırsat ola-
rak kullanılmış; tütün fonu ayrımcı vergi uygulaması 
olarak nitelenerek kaldırılması yönünde Türkiye’ye 
baskı yapılmaya başlanmıştır. 

Tütün fonu üzerinde çok yönlü baskılar sonrası 
maalesef, 29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 
2010 yılından bu yana "şişirilmiş tütün", "şişirilmiş 
tütün damarı" ile "homojenize tütün" gibi işlem gör-
müş tütünlerde fon sıfırlanmış; ithal yaprak tütünde 
ise 2011 yılında 3 USD/Kg olan Tütün Fonu kademeli 
olarak azaltılarak AB-Türkiye İlerleme Raporlarının 
"Fiyatlandırma ve Vergilendirme" başlıklı 16. Faslı 
kapsamında 2018 yılında 0,15 ABD Doları olarak 
alınması ve yıl sonunda sıfırlanması kararlaştırılmıştır. 
Tüm bu gelişmelerin sonucunda, 30.12.2018 tarih ve 
536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Tütüncüsü 
ve Türk Tütüncülüğünün ithalat karşısında koruma 
duvarı işlevi gören “Tütün Fonu” kaldırılmıştır. 

Tütün Fonu uygulamasının sonlandırılması ile; 

Yaprak tütün piyasamız için koruma duvarı ortadan 
kalkmıştır. 

Yurt içinde yetişen yerli ve milli tütünlerin iç 
piyasamıza satış amaçlı üretilen sigaralarda kullanım 
oranı 2009 yılında yüzde 24’den ve yüzde 9’ a 
gerilemiş, buna paralel olarak fonun sıfırlandığı işlem 
görmüş tütün ürünleri ile ithal yaprak tütünün payı 
hızla artmıştır. 
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Yıllar itibarı ile tütün ithalatına ödediğimiz para 523 
milyon dolara yükselmiştir.  

2010 yılından itibaren tütün fonunda yapılan sıfırlama 
ve kademeli indirimler neticesinde, Türkiye’nin 
sadece fon kaynaklı kaybı 2017 yılı sonu itibarıyla 1 
milyar doların üzerinde olmuştur. 

Bu gelişmeler olurken ülkemizde sigara kullanımı 
oranı ise artmaya devam ederek 106 milyar adede 
yükselmiştir.  

Tütün Mamullerinin zararlarından toplumumuzu koru-
ma çalışmaları devam etmelidir. Ancak aynı zamanda 
tipik bir ihraç ürünümüz olan tütünün ve aile ziraati 
ile üretim yapan tütün üreticimizin ve sektörümüzün 
korunması gerekmektedir. Piyasamızı koruma yakla-

şımına 11 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Kararı ile ABD menşeli ithal tütünlere %60 oranında 
vergi uygulaması getirilmesi önemli bir örnek teşkil 
etmektedir. 

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmada, böylesine gelir 
getirici bir ürünü gözden çıkartma lüksüne sahip 
olmadığını, tütün fonunun Türk tütününü, üreticisini 
ve ihracatçısını koruyacak şekilde yeniden düzen-
lenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

 

 

KUTLAMA  

 

2018 Yılında LYS’ye giren ve zorlu bir çalışma maratonu geçiren çocuklarımızı ve anne babalarını 
tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

 

Mehlika-Kubilay KOÇ Doğuş Dokuz Eylül Ünv.Elektrik - Elektronik Müh. (İng) 

Zeynep- Haşim KARTAL Eren Gebze Teknik Ünv. Elektronik Müh. 

Şenay- Hüseyin GÜRBÜZ Anıl Dokuz Eylül Ünv. İşletme Fak. 

Devlet - Hakan KARAALİ Kaan Uludağ Ünv.İşletme Fak. 

Ayşe - Arif ERTEM Bilge Bilgi Ünv.İşletme Fak. (% 50 Burslu ) 

Ayşe - Gökhan ÜSTÜN İrge Selen Kadir Has Ünv. Endüstri Müh. (İng. %50 Burslu) 

Nermin - Taner AKÇAY Ali Tamer Hacettepe Ünv.Tıp Fak. (İng) 

Güler- Fuat BIYIKLIOĞLU Çağdaş Yaşar Ünv. Mimarlık %50 Burslu 

Nihal – Çetin GENÇALP Yiğit Gazi Ünv. Mimarlık 

Aysen- Celal Murat ASLANAPA Tolga Ege Ünv. Psikoloji 

Füsun – İbrahim ERTEN Sena Celal Bayar Ünv. Hemşirelik 

Aysema – Mehmet EROĞLU Sıla Yaşar Ünv. Mimarlık 
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TÜTÜN BİTKİSİNİN FARKLI KULLANIM 
ALANLARI 

 

Adem KULCU 

Tütün Teknoloji Mühendisi/Ziraat Mühendisi 

 

 
 

1.) Akademi Dünyası ve Ziraat Fakülteleri 

Merhaba değerli tütün eksperleri ailesi bu yazımda 
sizleri tütünün tarihçesi, şark tipi tütünün ülkemizde 
şu an gelmiş olduğu durumu ve diğer sosyo-ekonomik 
konularından öteye farklı bir noktaya götürmek istedim. 
Tütünün, lisans derslerimizde gördüğümüz ve doğrusu 
göremediğimiz birçok konuyu beraberinde getiren 
ziraat dünyasının çok büyük bir parçası olan maalesef 
bizlerin de pek merak etmediği aslında bu meraka uy-
gun koşulların olmadığı gerçeği dahilinde araştırdıkça 
ucu bucağı olmayan bir bitki olduğudur. Bu ummanın 
derinliklerinde bildiğim kadarıyla daha önce hiç deği-
nilmemiş (bu başlık adı altında daha önce dergimizde 
yayınlanan çalışma içeriğini hariç tutuyorum) olan 
akademi dünyasında kabul görmüş dergilerde bulunan 
birçok makalede sıklıkla karşılaştığımız tütünün 
vazgeçilmez bir model bitki olarak kullanıldığıdır. 
Ayrıca şu an ziraat fakültelerinde özellikle bitki pato-
jeni bakterilerin hypersensitive reaksiyon (HR) testle-
rinde vazgeçilmez bir bitkidir. Daha fazlası aynı şekilde 
bitki patojeni virüsler ile yapılan çoğu yüksek lisans 
ve doktora çalışmalarında her zaman aranan bir bitki 
olduğudur. Tabi bu bitkilerin her zaman şark tipi 
tütünlerle değil diğer çeşitleriyle de çalışıldığına dair 
bir not düşmek daha gerçekçi olacaktır. Çeşit farklı 
olsa dahi bizler sonuç olarak tütün eksperiyiz ve bu 
durum tek bir çeşitle sınırlandırılmadığımız gerçeğini 
değiştirmemektedir. 
 

Bitkiler, bitki patojeni etmenlerle karşılaştıklarında 
patojene karşı çeşitli savunma mekanizmaları gelişti-
rir. Bitkilerde ortaya çıkan savunma mekanizmaların-
dan biri de aşırı duyarlılık reaksiyonudur (hypersen-
sitive reaksiyon). Patojen hücre duvarından girdikten 
sonra hücre çekirdeğinin ve protoplazmasının yapısı 
hızlı bir şekilde bozularak hücrede ölüm meydana 

gelir. Böylece patojenin bu bölgede gelişerek çevre-
deki diğer hücre dokularını etkilemesi önlenmiş olur. 
Daha açık bir ifadeyle bir patojenin efektör protein 
(patojenlerin bitki dokularına nüfus etmesini sağlayan 
protein) salgılamasına karşı, bitkide patojenin etrafın-
daki hücrelerin öldürülmesini programlayan dayanık-
lılık genleri tarafından kodlanan (R) proteini harekete 
geçer. Burada kastedilen (R) proteini, tıpkı patojenin 
bitki dokularına ulaşmak için salgıladığı proteinler 
gibi bu patojen proteinlerine karşı mücadele etmek 
için bitkinin ürettiği proteinlerdir. Bunun sonucunda 
bakteriyel etmenin ölü hücrede lokalizasyonunu sağla-
yan aşırı duyarlılık reaksiyonu (hypersensitive reak-
siyon- HR) meydana gelir. Bu nedenle dayanıklılıktan 
sorumlu R proteinleri, bağışıklılığı tetikleyen efektör-
ler olarak isimlendirilirler. Yapılan bir çalışmada tü-
tün bitkisi yaprağının alt yüzeyinden damar aralarına 
biber bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria) izolatlarının 108 hücre/ml yoğunluğun-
daki süspansiyonu bir enjektör yardımı ile inokule 
edilmiştir. 24-48 saat sonra inokule edilen alanlarda 
oluşan nekrotik görünüm pozitif olarak kabul gör-
müştür (Ritchie, D.F. 2000).  
 
Patojeni inokule edildiği alanla sınırılandıran tütün 
bitkisi efektörleri etmenin çevre hücrelere yayılmasını 
engellemiştir. Hypersensivite reaksiyonlarında tütün 
bitkisinin özellikle seçilme nedeni bitkinin çok kısa 
sürede patojene tepki vermesinden kaynaklanmakta-
dır. Bu sonuçla bitkilerden izole edilen patojenlerin 
tespiti konusunda tütün bitkisinin kısa sürede verdiği 
cevap bizleri daha hızlı ve kesin sonuçlara götürmek-
tedir. Bakteri dünyasında yararlı ve nötr bakteri türle-
rinin patojen olan etmenlerden daha fazla olması bizi 
bu teste yönlendiren en büyük etmendir. Yararlı ve 
nötr bakterileri patojen bakterilerden ayıran bu test 
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pozitif sonuç verdiğinde etmenin patojen olduğunu, 
negatif sonuç verdiğinde ise etmenin yararlı veya nötr 
bir bakteri olduğu konusuna ışık tutmaktadır. Aşa-
ğıdaki şekilde de görüldüğü üzere tütün bitkisi etmene 
cevap vererek nektorik bölgeler oluşturmuş ve pozitif 
sonuç vererek etmenin bir bitki patojeni olduğunu 
ispatlamıştır. 
 

Bitki patojeni bakterilerde olduğu gibi bitki patojeni 
virüslerin tanılama yöntemlerinde kullanılan tütün 
bitkisi, bitki virüs hastalıklarının genelinde patojenin 
kimliğinin teşhisi konusunda bizlere ışık tutan vaz-
geçilmez bir model bitkidir. Viral etmenlerin tanıla-
masında kulanıllan Biyolojik İndeksleme, Fiziksel 
Özellikler, Serolojik Yöntemler ve Moleküler Yön-
temler gibi çeşitli yöntemler vardır. Özellikle serolojik 
yntemlerde model olarak kullanılan tütün bitkisi, 
patojenin belirtilerini kısa sürede ve net şekilde ortaya 
çıkarmaktadır. Farklı bitkilerde viral hastalıklara 
neden farklı patojenlerin izolasyonu yapıldıktan sonra 
tütün bitkisine inokule edilir ve belirtiye göre etmenin 
tanılaması yapılır. Örnek olarak Tobacco Mosaic 
Virus (TMV) patojenin belirtileri, Nicotiana glutinosa 
çeşidinde yine Cucumber Mosaik Virus (CMV) 
patojeninin belirtileri de Nicotiana tabacum çeşidinde 
nettir ve bu belirtiler bizi direk tanılama aşamasının 
ilk safhasına götürmektedir. Bu tanılama yöntemi biri-
birini takip eden birkaç aşama gerçekleştirildikten 
sonra tamamlanır. Burada bu aşamaların detayına 
girerek siz okurları sıkmak istemedim. Uygulanması 
kolay olan serolojik yöntemler, duyarlı ve güvenilir 
yöntemlerdir. Çok sayıda örneği birlikte test etmek 
mümkündür. Bu özellikler yöntemin uygulanmasında 
avantaj olan birkaç özellikten bazılarıdır. Serolojik 
yöntemlerin avantajları gibi dezavantajları da mev-
cuttur. Fakat burada esas konu tütün bitkisi oluğundan 
bu noktaların detayına girmek şu an için pek gerekli 
değil kanısındayım. Tütün bitkisi gibi akademik çalış-
malarda aranan bir diğer model bitki ise fare kulağı 
(Arabidopsis thaliana) dır. Bu bitkinin bizi ilgilen-
diren kısmı ise diğer bitkilerde patojen etmenlerin 
testi için kullandığımız tütün bitkisinin aynı zamanda 
kendisi için özellikle ABD’de yapılan çalışmalarda 
kontrol bitkisi olarak kullanılması fare kulağı bitkisi-

nin tütündeki önemini ortaya koymaktadır. Bir sonraki 
sayıda görüşmek dileğiyle yeni yılınızı kutlar sağlıklı 
ve umut dolu bir yıl dilerim. 
 

 
 
 

Tütün bitkisi yaprağının alt yüzeyinden damar aralarına biber 
bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) 
izolatlarının 108 hücre/ml yoğunluğundaki süspansiyonu bir 
enjektör yardımı ile inokule edilmiştir. 24-48 saat sonra inokule 
edilen alanlarda oluşan nekrotik görünüm pozitif olarak kabul 
görmüştür (Ritchie, D.F. 2000). 
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C.B.Ü TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULU                                
40. DÖNEM (2014 - 2018) MEZUNLARI ARAMIZDA 

 

Abdullah KESKİN 
Ünal ÇAKAN 
Mehmet MUT 
Yalçın Onur ORHAN 
Saliha YEŞİLBAĞ 
Ferhat KOCAMIŞ 
Muhterem AYCAN 
Saadet ÇAMOK 
Alpaslan  ÖZTÜRK 
Gökhan KORKMAZ 
Murat IŞIK 
Recep SAK 

Mehmet Ali KARTAL 
Cem CEMER 
Meral KORKMAZ 
Çetin ÖZKUL 
Serhan ÖZEN 
Ahmet ERTEM 
Süleyman GÜLCAN 
Muharrem SELMANOĞLU 
Hasan DOĞRU 
Burak  BAYBAŞ 
Emin PEKER 
Koray YAYLA 

Erol KURT 
Halil  ÇAKAR 
Mustafa YELDOĞAN 
Naci AĞIRBAŞ 
Mihrican DOĞAN 
Halis AKTUĞBA 
Hasan MİNGİR 
Memet SÖNMEZSOY 
Nizamettin İLGÖRMÜŞ 
Zülfikar ÇAKAR 
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2018 YILI EN İYİ “TİYATRO YAZARI”  

DR. BİRGÜL YEŞİLOĞLU GÜLER  
 

Röportaj:  Savaş SEYHAN 

 
 

 

S.S: Merhaba Birgül… Uzun zaman oldu seni tanıyalı, 
tanıdığımdan buyana başarılarını şahsım ve tütün 
eksperleri camiası tarafından yakından takip ediliyor 
ve seninle gurur duyuyoruz, okurlarımız için kendini 
kısaca anlatır mısın? Kimdir Birgül Yeşiloğlu Güler? 

B.Y.G: Sevgili Savaş… İnsanın kendini görme biçimi 
aslında onun kim olduğunun en güzel yanıtıdır bence… 
Bu nedenle ‘ben kimim?’ sorusuna en dolaysız şekilde 
yanıt vermek istiyorum… Ben önce doktor adayı genç 
bir kızın annesiyim… Hazan Yazgı Güler… Ve sonra 
da Tütün Eksperi Murat Güler’in karısıyım… En so-
nunda da elbette bir yazar ve akademisyenim… Bu 
tanımlamalara bir ek yapmam gerekirse tiyatro eleştir-
meni, dramaturg ve yönetmen unvanlarını da kata-
bilirim ama demin de dediğim gibi her şeyden önce 
bir eş ve anneyim! 

 

S.S: Murat’ın da kulaklarını çınlatalım o zaman buradan… 

B.Y.G: Çınlatalım valla… 

S.S: Yazarlık hayatın nasıl başladı? Biraz bahsetsene 
bize bugünlere nasıl geldin? Hangi süreçleri yaşadın? 

B.Y.G: Elbette… Murat’la aynı ortaokul ve lisede 
okuduk… Sonra o meslek eğitimini eksperlikten yana 
yaptı… Ben de yazarlıktan yana… Kendimi bildim 
bileli yazmayı çok severim… Hal böyle olunca yazma 
sevdam beni Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana 
Sanat Dalı’nın yetenek sınavlarına sürükledi… Gir-
dim sınava, kazandım… Daha ikinci sınıf öğrencisi 
iken Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması’nda üçüncülük 
ödülünü aldım… O sene  ‘Hesaplaşma’ adlı oyunum 
oynandı… İlk oyunumdu, bu nedenle bendeki yeri 
özeldir… Bir sene sonra aynı yarışmaya bu sefer de 
ikincilik ödülünü aldım… O da oynandı… ‘Düşen 
Maskeler’… Sonra mezun oldum… Aynı yıl Murat 
TEKEL’e girdi ve Muş’a gitti… Ben de peşinden 
Erzurum’a… Çünkü nişanlaydık, ayrı kalmak isteme-
dim… Böylece ben de Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Bölümü’nde Dramatik 
Yazarlık Ana Sanat Dalı Araştırma Görevlisi kadro-
suyla işe başladım… Sonra kızımız doğunca ben istifa 
ettim ve anneliğin tadını çıkarmak istedim. Murat’a o 
süreçte sağ olsun bana hiçbir şey demedi… “Bu senin 
en doğal hakkın! Annelik yapmak istiyorsun ve onu 
yap” dedi. Ben de bu destekle kızımız ilkokula başla-
yana kadar anneliği doya doya yaşadım. Aynı zaman-
da özgün yazarlık yaptım. Sonra akademik hayata geri 
döndüm… Adana’ya taşındık… Çukurova Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devlet Konservatuarı, 
Tiyatro-Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisansa 
başladım. 2005 yılında ‘Cumhuriyet Dönemi Kadın 
Oyun Yazarlarının Kadın Eksenli Oyun Metinlerinde 
Kadın Karakterlere Yaklaşımlarının İncelenmesi’  
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konulu tezimle mezun oldum… 2007 yılında Uludağ 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları 
Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’na öğre-
tim görevlisi olarak kadroya atanmam nedeniyle 
Bursa’ya taşındık… Halen burada Doktor Öğretim 
Üyesi kadrosuyla çalışmaktayım… 2015 yılında 
Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden 
‘Suskunluk Sarmalı Ekseninden Tiyatro Metinlerinde 
Susma Eylemi’ başlıklı tezimle doktor unvanımı aldım… 
Şu an ikinci doktora eğitimimi yapıyorum Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Devlet 
Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde… Tez aşama-
sındayım… Üniversitemde lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde derslere giriyor, elimden geldiğince yazar-
lık ve oyunculuk öğrencilerime katkıda bulunmaya 
çalışıyorum… 

S.S: Basından takip ettiğim kadarıyla yakın zamanda 
‘Yılın Yazarı’ ödülünü aldın sanırım… Başka ödül-
lerin var mı Birgül? Ödül almak senin için ne anlam 
ifade ediyor? 

B.Y.G: Savaşçım sanatla uğraşanların malum 
motivasyonları kolay yükselip, kolay da düşebiliyor. 
Bu anlamda ödülleri önemsiyorum… Çünkü beni 
yazmaya daha çok teşvik ediyor… Özellikle bu yıl 
aldığım senin de dediğin gibi ‘Yılın Yazarı’ ödülünü 
almak beni çok mutlu etti… Zeynep Oral, Gülriz 
Sururi, Ayşen Gruda, Suna Keskin gibi ustaların 
yanında böyle bir ödüle layık görülmek benim için 
büyük bir gurur… Diğer ödüllerime gelince; İzmir 
Rotary Kulübü’nün düzenlediği Barış Mektupları 
Yarışması’nda birincilik ödülüm var… Lâ’l Kültür 
Sanat Dergisi’nin düzenlediği Öykü Yarışması’nda 
‘Üç Kadın’ adlı öykümle aldığım üçüncülük ödülüm 
var… 2013 yılında Uludağ Üniversitesi tarafından 
‘alanında en çok yayın yapan akademisyen’ ödülünü 
almıştım ki o da benim için kıymetlidir… Bir de 
“Mana” adlı öykümle 6. Homeros Kısa Öykü yarışma-
sında Yayımlanmaya Değer eser Ödülünü aldım 
2017… Aynı yıl “Y6224” adlı bilim kurgu ödülümle 
de yine Yayımlanmaya Değer eser Ödülünü aldım n-
beyin Dergisi tarafından… 2014 yılında Şehrengiz 
Dergisi tarafından ‘Bursa’ya Değer Katanlar Ödü-
lü’nü almıştım… Bir de şimdi 12 Ocak’ta alacağım 
bir meslek ödülüm var… 

S.S: Peki kitapların? 

B.Y.G: Kitap yazmak bambaşka bir duygu Savaş… 
Beni çok mutlu ediyor. 2017 yılında içinde öyküleri-
min olduğu iki kitap bölümüm çıktı… Bu kitapların 
çoklu yazarı vardı ve onlardan biri de bendim… 

Bunlar ‘Gelecekten Beyin Öyküleri’ ve ‘İya Hayatı 
Yazıyorum’ adlı kitaplardı… Sonra 2017’de “Toplu 
Oyunlar I” adlı kitabım basıldı… Üç oyunum var bu 
kitap içinde… 2018’de ise iki kitabım çıktı… Bun-
lardan biri tiyatro eleştirisi üzerine diğeri ise bir çocuk 
oyunu… “Eleştiri Seçkileri I” ve “Sihirli Anahtar” 

S.S: Peki şu an yeni bir kitap hazırlığı var mı? 

BYG: Eleştiri seçkileri II basılacak Mart ayında… Bir 
de yetiştirebilirsem bir tane tiyatro kuram kuramı… 
Yaklaşık bir yıldır onun üzerinde çalışıyorum ama 
henüz tamamlayamadım. Malum kuram kitabı yazmak 
ciddi bir literatür taraması gerektiriyor ki, bu da çok 
zaman alıyor maalesef…  

 

S.S: Yönettiğin oyunlar var mı Birgül? 

B.Y.G: Şimdi diyeceksin ki sevmediğin bir şey var mı 
ama inan yönetmenliği de çok seviyorum. Bu nedenle 
elimden geldiğince reji de yapmaya çalışıyorum. İlk 
yönetmenlik deneyimim 2015 yılında Jean Genet’in 
‘Hizmetçiler’ adlı oyunuyla oldu... Geçen sene yani 
2018’de kendimin yazdığı ve yönettiği ‘Fare Kapanı’ 
adlı oyunum oldu… Şimdi de öğrencilerimle bir oyun 
çıkarıyorum. Bir komedi oyunu… ‘Yolcular… 

S.S: Bu oyunlar nerede oynandı? 

B.Y.G: “Hizmetçiler” oyununu Bursa Devlet Tiyatrosu 
Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesi’nde, “Fare 
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Kapanı” adlı oyunumu Anadolu Üniversitesi Eskişehir 
Devlet Konservatuarı Dans Salonunda sahneledik. 
“Yolcular” oyununu ise Uludağ Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nde sahneleyeceğiz bu yıl…  

S.S: Yazarlığın her konuda çalışmışsın gördüğüm 
kadarıyla… Öykü, oyun, akademik, çocuk, eleştiri… 
Bilmediğim başka var mı? 

B.Y.G: Yazarlık benim için çok özel… 2019 yılında 
Devlet Tiyatrolarında oyunum sahnelenecek. 19 Şubat’ta 
Adana Devlet Tiyatrosunda prömiyeri var… Pembe 
Panduflu Aşk isimli iki perdelik komedi oyunu… 
Tiyatro dışında metin yazarlığı var… TRT Turizm ve 
Belgesel Kanalı’nda ‘Yansıma’ programının metnin 
yazımına katkıda bulunmuştum bir dönem… Bir de 
alanımla ilgili makale yazarlığım var. O da ayrı bir 
tat… Anlayacağın ben kalem oynatmayı seviyorum 
Sevgili Savaş… Bunun akademik, edebi ya da tiyatral 
bir alanda olması çok da önemli değil aslında… 
Çünkü yazma eylemine vurgunum ben... Yazayım da 
hangi alanda olursa olsun… Yazarak var olmayı 
seviyorum ben… Kendimi ifade etme biçimim bu… 
Yazmak!  

SS: Yazarken ne hissediyorsun? 

B.Y.G: Yaşadığımı! 

SS: Nasıl yazıyorsun peki? Daha doğrusu şunu 
sormak istiyorum şu ilham perisi denen şey var mı 
gerçekten? 

B.Y.G: Var! Ve sanırım beni çok seviyor o peri… Sağ 
olsun hiç yalnız bırakmıyor… 

SS: Önerin var mı bize? 

B.Y.G: Neyle ilgili? 

SS: Yazmakla ilgili! Tiyatroyla ilgili! 

B.Y.G: İşte bak bu soru çok önemli… Ben özellikle 
günümüz dünyasında herkesin yazması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü gerek teknolojiyi yanlış kullan-
mamız gerekse de toplumsal ve ekonomik bazı sorun-
lar nedeniyle insanın her geçen gün biraz daha yalnız-
laştığını düşünüyorum. Yalnızlaşan bireyin hırçınlaş-
ması ve insani değerlerden kopması çok kolay oluyor. 
Haberlerde gördüğümüz seri katiller, dayakçı kocalar, 
şiddet eğilimli insanlar aslında bize sanatın ne kadar 
gerekli hatta zorunlu olduğunu kanıtlıyor. Sanat 
iyileştirir! Sanat iyiye ve güzele götürür. Bu nedenle 
yediden yetmişe herkesin ucundan kıyısından olsa bile 
sanatla uğraşmasını istiyorum. Hiçbirşey yapamıyor-
larsa bile en azından ayda bir defa tiyatroya gidebile-
ceklerini ya da bir kitap okuyabileceklerini umuyo-
rum. Sanata daha fazla zaman ayırmalıyız. Eğer 
gerçekten aydınlık ve güzel bir gelecek istiyorsak.  

SS: Sohbetin için teşekkür Ederim Sevgili Birgül. Son 
olarak söylemek istediğin bir şey var mı? 

BYG: Ben de sana teşekkür ederim Savaş. Senin 
aracılığınla tanıdığım ve tanımadığım bütün eksper 
dostlara selamlarımı iletiyorum. Türk tiyatrosunun 
önemli yazarlarından biri olan sevgili Sadık Şendil 
ustamızın hem bir yazar hem de Tütün Eksperi 
olduğunu hatırlatarak meslektaşlarını yazmaya ve 
tiyatroya teşvik etmek isterim. Sanatla kalın…

 
 

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

 
 

DERNEĞİMİZE AİT BANKA 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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ETKİNLİKLERİMİZ 
 
 
 
 
 

 Dernek Genel Sekreterimiz Savaş SEYHAN 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Bilirkişilik Daire Başkanı Hakim Sayın İzzet 
BAŞARA ile görüşmüş sorunları kendisine ilk 
ağızdan aktarmıştır. Çalışmalar akabinde birçok 
şehirde yetkisiz bilirkişi görevlendirmeleri iptal 
edilmiştir. 

 Yönetim Kurulu olarak 8 Mart 2018 tarihinde 
okulumuz 40. Dönem mezunları bir akşam yemeği 
organizasyonunda bir araya geldik.  

 GTHB bünyesinde çalışmakta olan meslektaşla-
rımızı yakından ilgilendiren 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 
ilgili olarak Yetkili Sendika Genel Başkanlığı, 
Bakanlık Müsteşarlığı ile görüşmelerde bulunulmuş 
bilgi notları gönderilmiştir. Çalışmalarımız netice-
sinde, 19 Mart 2018 tarihinde Resmi gazetede 
yayınlanan 7139 sayılı yasa ile 5996 sayılı kanu-
nun Ek 2 listesinin Birincil Üretim kısmına Tütün 
Teknolojisi Mühendisi ibaresi ile eklenmiştir.  

 TEYO Müdürü Prof. Dr. Altay Uğur GÜL ve aka-
demik kadro ile okulumuz müfredatı ve özellikle 
işbaşında eğitim modeli ile ilgili bir toplantı yapıl-
mıştır. Okulun öğrenci alım sisteminin değişmesi 
üzerine yapılabilecekler konusunda görüşlerimiz 
aktarılmıştır. 

 

 2 Nisan 2018 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi 
Tütün Eksperliği Yüksek Okulunda düzenlenen 
Kariyer Gününe Yönetim Kurulu Başkanımız 

Servet YAPRAK derneğimizi temsilen katılmıştır. 
Panelde Tütün Mamulleri Sektöründen Şirketleri 
adına JTI Oryantal Tütün Alım Sorumlusu Sedat 
ADIGÜZEL, JTI İnsan Kaynaklar Uzmanı Sezer 
GENÇ PHİLSA Tütün Müdürü Tufan KAN, 
PHİLSA Tütün Uzmanı İlkay BİLGEN bulunmuştur. 
Genel olarak özel sektörün, Tütün Teknolojisi Mü-
hendisi istihdamından beklentileri, işe alım ve staj 
süreçlerinin yönetimi ve sektörel değerlendirmeler-
den oluşan panel verimli bir soru cevap turu ile 
tamamlanmıştır. Bizleri okulda misafir eden Genç 
Meslektaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz.  

 

 Dernek başkanımız Para Dergisinden İdriz 
ÇOKAL’a açıklamalarda bulunmuş ve görüşleri-
miz Para dergisinde yayınlanmıştır. 

 Tütün Eksperleri Vakfı ile düzenlediğimiz ve 
geleneksel hale gelmeye başlayan ailelerimizle 
birlikte hafta sonu konaklamalı organizasyonumu-
zun yenisini 11-13 Mayıs 2018 tarihin Kuşadası 
Sealight Resort Hotel’de gerçekleştirdik. Yüz 
civarında meslektaşımızın katıldığı organizasyonu-
muzun konuğu okulumuzun müdürlerinden Prof. 
Dr. Tahsin AKALP’di.  

 Haziran ayı içerisinde ÇSGB tarafından bu kuruma 
başvuran iki meslektaşımızdan denklik belgesi 
istenmesi üzerine hem ilgili bakanlık hemde YÖK 
nezdinde görüşmeler Genel Sekreterimiz Savaş 
SEYHAN tarafından yürütülmüş ve ÇSGB ve 
YÖK nezdinde mezunlarımızdan talep edilen 
belgenin yersiz olduğu anlaşılmış ve sorun çözüme 
kavuşturulmuştur.  
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 Dernek genel merkezinde Tütün Eksperleri Yük-
sek Okulunun genel durumu hakkında görüşme 
yapmak üzere önceki dönem dernek yönetim 
kurulu üyelerimiz ve başkanlarına bir toplantı çağ-
rısı yapılmıştır. Toplantıya katılım gösteren üyele-
rimiz ile 22 Eylül 2018 tarihinde bir değerlendirme 
toplantısı yapılmıştır. 

 

 Dernek Yönetim Kurulu olarak Alliance One Tütün, 
Socotab Tütün, Özege Tütün, TTL Tütün ve Or-
yantal Tütün Paketleme (OTP) firmalarında çalışan 
meslektaşlarımızı ve firma yöneticilerini ziyaret 
ettik. Meslektaşlarımızın özellikle mıntıkalarında 
bulunmaları nedeni ile bir kısmını görme şansımız 
olmadı. Görüşebildiğimiz arkadaşlarımızla dernek 
faaliyetlerimiz hakkında genel değerlendirme 
yapma olanağı bulduk. 

 

 Firma yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde 
sektörel konular ile özellikle meslektaşlarımızın 
istihdamı ve çalışma koşulları ile ilgili görüşleri-
mizi kendilerine aktardık. 

 

 İzmir basın camiasından gazeteci Sinan DOĞAN’a 
Dernek başkanımız bir röportaj vermiş röportaj 
Toprakla Gelen dergisi ve web sitesinde Tütün 
Dosyası olarak yayınlanmıştır. 

 Dernek Başkanımız Manisa Milletvekili Sn Vehbi 
Bakırlıoğlu ile sektörümüze ilişkin bir görüşmede 
bulunmuştur. 

 

 Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı olan Sayın 
Ömer Celal UMUR ve şirket müdürlerinden mes-
lektaşımız Ali BAKİ ile yaptığımız toplantıda ise 
ek olarak okulumuzun genel durumu ve çözüm 
önerilerimizi iletme ve tartışma fırsatı bulduk. 
Okulumuzun içinde bulunduğu sorunların çözümü 
konusunda birlikte hareket etme kararı aldık. 

 Tütün İhracatçıları Birliğinin “Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulu” gündemli toplantısına derneğimizi 
temsilen Dernek Başkanımız Servet YAPRAK 
katılmıştır.  
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 Meslektaşlarımızla bir arada olmak için, gelenek-
sel hale getirmeye çalıştığımız yeni yıl buluşma-
sının üçüncüsünü bu yıl 22 Aralık 2018 saat 19.00 
da dernek merkezimizde gerçekleştirdik. 

 

 Tütün Eksperleri Derneği olarak, TAPDK'nın gö-
rev ve yetkilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına 
devri, mesleğimizin yeni bir sürece girmesi nede-
niyle bakanlığa ve TBMM’ye bir dizi ziyaret yapı-
larak Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının, mer-
kez ve taşra yapılanmasına ilişkin temaslarımızı 
13-14 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleş-
tirdik. 

 

 Ankara ziyaretimizde, TBMM’de hükümet ve 
muhalefet milletvekillerimizle görüşmelerimizi 
gerçekleştirdik, kendilerine mesleki ve sektörel 
görüş ve taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin karşı-
lanması konusunda fikir birliği içinde olduğumuzu 
gördük. 

 Milletvekillerimiz, Sayın Ahmet AYDIN, Sayın 
Yakup TAŞ, Sayın Halil İbrahim FIRAT, Sayın 
Abdurrahman TUTDERE ve Mv. Danışmanı Sayın 
Mustafa ALDOĞAN beye bütçe görüşmelerine 

rağmen bizleri kabul ettikleri için teşekkür ederiz. 
Ayrıca kısa sürelide olsa Sayın Yasin ÖZTÜRK ve 
Sayın Veli AĞBABA ile görüşme fırsatı bulduk. 
Ziyaretlerimiz boyunca derneğimizce hazırlanan 
2018 Tütün Raporunun tüm muhataplarınca yakın-
dan takip edildiğini gözlemleme fırsatı yakaladık. 

 

 Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanlığına 
görevlendirilen meslektaşımız Nail ACET bey ma-
kamında ziyaret edilmiştir. Değerli meslektaşımıza 
iş yoğunluğu arasında bizlere geniş vakit ayırması 
nedeniyle teşekkür ederiz. Tütün ve Tütün Ma-
mulleri Dairesi Başkanlığındaki meslektaşlarımız 
ziyaret edilerek görüş alış verişinde bulunulma-
sının ardından Daire Başkanlığı ziyaretimiz sona 
ermiştir. Meslektaşlarımıza göstermiş oldukları 
misafirperverlikleri için teşekkür eder çalışmala-
rında kolaylıklar dileriz. 

 

 2018 yılının sonunda Geleneksel Tütün Raporunu 
yayınladık ve akabinde Tütün Fonuna ilişkin 
açıklamalarda bulunduk. Başta çeşitli TV kanalları 
olmak üzere birçok ulusal ve yerel basın yayın 
organında açıklamalarımız yer buldu. 
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Meslektaşımız Mehmet Sait ARSLAN ve eşi Hatice Hanımın Muhammed Emin ismini verdikleri çocukları 
23.01.2018 tarihinde dünyaya gelmiştir. Arslan çiftini tebrik eder Muhammed Emin bebeğe sağlıklı ve uzun bir 
ömür dileriz. 

Meslektaşımız Uygar AKSU ve eşi Eylem Hanımın Beren Su ve Selen Ada isimlerini verdikleri ikizleri 
22.01.2018 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişlerdir. İkizlerimize mutlu sağlıklı bir ömür diler  meslektaşımızı 
ve değerli eşini tebrik ederiz. 

Meslektaşımız Ali Rıza TAŞÇI ve eşi Gönül Hanımın Feyza isimlerini verdikleri çocukları 14.02.2018 tarihinde 
dünyaya gelmiştir. Taşçı çiftini tebrik eder Feyza bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Yusuf KAHRAMAN ve eşi Ebru Hanımın Yiğit isimlerini verdikleri çocukları 18.02.2018 
tarihinde dünyaya gelmiştir. Kahraman çiftini tebrik eder Yiğit bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Ercan SARI ve eşi Ceylan Hanımın Muhammed Emir ismini verdikleri çocukları 30.03.2018 
tarihinde dünyaya gelmiştir. Sarı çiftini tebrik eder Muhammed Emir bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Sümeyra IŞIK ve eşi Muhammed Bey’in Azra Asel ismini verdikleri çocukları 30.03.2018 
tarihinde dünyaya gelmiştir. Işık çiftini tebrik eder Azra Asel bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Ünal YAĞMA ve eşi Müge Hanımın Pamir isimlerini verdikleri çocukları 04.04.2018 tarihinde 
dünyaya gelmiştir. Yağma çiftini tebrik eder Pamir bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Oktay KURTULMAZ ve eşi Alev Hanımın Eylül Cemre ismini verdikleri kızları 24.04.2018 
tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Meslektaşımızı ve eşini tebrik eder Eylül Cemre'ye mutlulukla geçireceği 
uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Eser KURŞUN ve eşi Ebru Hanımın Mina isimlerini verdikleri çocukları 28.06.2018 tarihinde 
dünyaya gelmiştir. Kurşun çiftini tebrik eder Mina bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Fatma Ela ÇINAR ve eşi Yıldıray Bey’in Deniz ismini verdikleri çocukları 02.07.2018 tarihinde 
İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çınar çiftini tebrik eder Deniz bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Ahmet TAŞLICA ve eşi Büşra Hanımın Yusuf ismini verdikleri çocukları 09.08.2018 tarihinde 
dünyaya gelmiştir. Taşlıca çiftini tebrik eder Yusuf bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Azmi Gökhan ERCİYAS ve eşi Meryem hanımın İlayda ismini verdikleri çocukları 17.08.2018 
tarihinde dünyaya gelmiştir. Erciyas çiftini tebrik eder İlayda bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız İlkay BİLGEN ve eşi Ömer Bey’in Ela ismini verdikleri çocukları 03.01.2019 tarihinde dünyaya 
gelmiştir. Bilgen çiftini tebrik eder Ela bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 

Meslektaşımız Erdost CAN ALSAN ve eşi Selen hanımın 07/06/2018 Tarihinde kızları Güneş dünyaya 
gelmiştir. Alsan çiftini tebrik eder Güneş bebeğe mutlu sağlıklı uzun ömür dileriz. 

Meslektaşımız Aytekin TEKEL ve eşi Burcu hanımın 07/12/2018 tarihinde oğulları Nazmi Eymen dünyaya 
gelmiştir. TEKEL çiftini tebrik eder Nazmi EYMEN bebeğe mutlu sağlıklı uzun ömür dileriz. 

Meslektaşımız Yasin KARAPINAR ve eşi Elif hanımın 19/06/2018 tarihinde oğulları Ali KEMAL dünyaya 
gelmiştir. KARAPINAR çiftini tebrik eder Ali KEMAL bebeğe mutlu sağlıklı uzun ömür dileriz. 

Meslektaşımız Sezai ALDIRMAZ ve eşi Ebru hanımın 24/07/2018 tarihinde kızları Defne dünyaya gelmiştir. 
ALDIRMAZ çiftini tebrik eder Defne bebeğe mutlu sağlıklı uzun ömür dileriz. 

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

Merhaba Dünya 
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Fatih  - Gülşen ZEREY 01/07/2018 
Hatice AVCI – Atilla KILIÇASLAN 11/07/2018 
Erkan  - Melek DAVULCU 14/07/2018 
Hasan Coşkan  - Nazlı TÜRKER 18/08/2018 
Yaşar  - Hülya UZUN 20/10/2018 
Tamer – Semiha ÖZALP 01/12/2018 
 

Nikahlanarak Elveda Bekarlık diyen meslektaşlarımızı ve eşlerini tebrik eder.  
Bir ömür boyu mutluluklar dileriz. 

 
 

 

ÖZ-EGE Tütün Firmasına Operasyon Direktörü olarak atanan Meslektaşımız Ahmet OKUMUŞ’u tebrik 
eder görevinde başarılar dileriz. 
ÖZ-EGE Tütün Firmasına Ege Bölge Müdürü olarak atanan Meslektaşımız Şakir AKÇEŞME’yi tebrik 
eder görevinde başarılar dileriz. 
ÖZ-EGE Tütün Firmasına Karadeniz Bölge Müdürü olarak atanan Meslektaşımız Emrah OCAKTÜRK’ü  
tebrik eder görevinde başarılar dileriz. 
ÖZ-EGE Tütün Firmasına Agronomi Müdürü olarak atanan Meslektaşımız Volkan ŞEN’i tebrik eder yeni 
görevinde başarılar dileriz. 
PMI firmasında Brezilya Tütün Direktörü olan meslektaşımız Umut Candan AKTAŞ’ı tebrik eder yeni 
görevinde başarılar dileriz. 
ALTRİA (ABD) Tütün firmasında Harmancılık ve Ürün Geliştirme bölümüne Associate Blend Manager olarak 
atanan Meslektaşımız Cüneyt Devrim MERAN’nı tebrik eder yeni görevinde başarılar dileriz. 
JTI Firmasında (Almanya) Oriental Tütün Alım Sorumlusu olarak görevlendirilen Mehmet 
HEKİMOĞLU’nu tebrik eder yeni görevinde başarılar dileriz. 
JTI Yaprak Tütün firmasında Agronomi Müdürlüğüne atanan meslektaşımız Tuna TAHTA’yı tebrik eder 
görevinde başarılar dileriz. 
JTI Yaprak Tütün firmasında çalışmaya başlayan meslektaşımız Ümran YILDIZ’ı tebrik eder görevinde 
başarılar dileriz. 
JTI Yaprak Tütün firmasında çalışmaya başlayan meslektaşımız Bektaş ÇAPAR’ı tebrik eder görevinde 
başarılar dileriz. 

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Karabağlar İlçe Müdürlüğüne görevlendirilen meslektaşımız Aziz 
KAYA’yı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. 
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne görevlendirilen meslektaşımız 
Cihat YILDIRIM’ı tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. 
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne görevlendirilen meslektaşımız 
Erdinç YETİMOĞLU’nu tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. 
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne görevlendirilen 
meslektaşımız Vahap ŞAHİN’İ tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. 
Sümer Holding Genel Müdürlüğünde tekrar görevine başlayan meslektaşımız Ünal OCAK’ı tebrik eder 
görevinde başarılar dileriz.  
Meslektaşımız Tunay ÇOBAN bir süredir vekaleten yürüttüğü Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, 
İl Müdürü olarak atanmıştır. Meslektaşımızı tebrik eder yeni görevinde başarılar dileriz. 

Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan unvan değişikliği sınavında başarı göstererek atanan yetmişbeş 
meslektaşımıza aramıza hoşgeldiniz der yeni görevlerinde başarılar dileriz. 

Değerli Meslektaşlarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. 
 

 

Evlilik  

Kutlama
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TEYO 1. Dönem Mezunlarından 
Emekli ağabeyimiz Rıfat KÖKTÜRK' 
ün babası Murat KÖKTÜRK bey-
efendi 10.02.2018 tarihinde vefat 
etmiş ve İstanbul'da toprağa veril-
miştir. Merhuma Allah'tan Rahmet 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 

GTHB İzmir İl Müdürlüğü çalışanı 
Meslektaşımız Turabi TURAN'ın 
ağabeyi M Şerif TURAN İzmir'de ve-
fat etmiştir. Cenazesi  23.02.2018 saat 
11.30'da Limontepe Cemevi'nden 
kaldırılmış ve Doğançay Mezarlığına 
defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan 
rahmet meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 

TAPDK'da çalışan meslektaşımız 
Hikmet SAPAN'ın kayınpederi İsa 
MEŞE beyefendi İstanbul'da vefat et-
miş ve 24.02.2018 tarihinde memle-
keti Alaplı'da toprağa verilmiştir. 
Merhuma Allah'tan rahmet meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Emekli meslektaşımız Hüseyin 
BİLGEN'in babası Murat BİLGEN 
12. 03.2018 tarihinde vefat etmiş ve 
Nazilli'de defnedilmiştir. Merhuma 
Allah'tan rahmet, yakınlarına  sabır 
ve başsağlığı dileriz. 

GTHB Trabzon İl Müdürlüğünde 
çalışan meslektaşımız Furkan KOÇ'un 
annesi vefat etmiş ve 26.03.2018 
tarihinde Trabzon Merkez 2 No'lu 
Bostancı camisinden kaldırılarak, 
Bostancı mezarlığına  defnedilmiştir. 
Merhumeye Allah'tan rahmet mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

GTHB İzmir İl Müdürlüğünde çalışan 
meslektaşımız Erdinç YETİMOĞLU'nun 
kayınpederi Mehmet KARADUMAN  
beyefendi 29.03.2018 tarihinde 
Düzce'de vefat etmiştir. Mehmet 
KARADUMAN beyefendiye Allah'tan 
rahmet meslektaşımıza ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 

TEYO 21. Dönem Mezunlarından 
Meslektaşımız Nina BAFİKİR'in ba-
bası ve meslektaşımız Atilla MUTLU 
nun kayınpederi Aziz BAFİKİR, bey-
efendi 04.04.2018 tarihinde İzmir 
de vefat etmiştir. Aziz BAFİKİR bey-
efendiye Allah'tan rahmet meslektaş-
larımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Emekli meslektaşımız Zeki YILMAZ'ın 
annesi Habibe YILMAZ hanımefen-
di  03.05.2018 tarihinde İzmir'de 
vefat etmiştir. Cenazesi 04.05.2018 
tarihinde Bahçelievler-Üçyol Kulalı 
Hacı Halil Camiinden kaldırılmıştır. 
Habibe YILMAZ hanımefendiye 
Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

GTHB İzmir İl Müdürlüğünde çalış-
makta olan 8. Devre meslektaşımız 
Haydar TUNCAY'ın babası Sadık 
TUNCAY beyefendi 25.05.2018 tari-
hinde Çorum'da vefat etmiştir. Sadık 
TUNCAY beyefendiye Allah'tan rah-
met meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

GTHB İzmir İl Müdürlüğünde çalış-
makta olan meslektaşımız Osman 
TOKLU'nun kayınpederi Ahmet CAN 
beyefendi 17.06.2018 tarihinde vefat 
etmiş ve İzmir'de toprağa verilmiştir. 
Merhuma Allah'tan rahmet meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Alliance One Tütün firmasında çalı-
şan meslektaşımız Tahir SAÇIKARA' 
nın babası vefat etmiştir. Cenazesi  
26.06.2018 tarihinde Kuşadası Ha-
nım Camiinden kaldırılmıştır. Mer-
huma Allah'tan rahmet meslektaşı-
mıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

TEYO 11. Dönem mezunu  meslek-
taşımız Zeki TÜRE’nin annesi  
Dudu TÜRE hanımefendi 09.07. 
2018 tarihinde Manisa da vefat 
etmiş ve Kula'da toprağa verilmiştir. 
Merhumeye Allah'tan rahmet mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

TEYO 16. Dönem mezunu GTHB 
Batman İl Müdürlüğünde çalışmakta 
olan meslektaşımız Aydın TÜZÜN' ün 
babası Hüseyin TÜZÜN beyefendi 
12.07.2018 tarihinde Batman'da ve-
fat etmiştir. Hüseyin TÜZÜN beye-
fendiye, Allah'tan rahmet meslekta-
şımıza ve yakınlarına başsağlığı dile-
riz. 

İstanbul Pendik Tarım ve Orman 
İlçe Müdürlüğünde çalışan meslekta-
şımız Metin SARIÇAM 'ın kız kar-
deşi Dr. Gülay SARIÇAM ŞAHİN 
İstanbul'da vefat etmiş ve toprağa 
verilmiştir. Gülay SARIÇAM ŞAHİN 
hanımefendiye Allah'tan rahmet, 
meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

İzmir Çiğli İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünde çalışmakta olan mes-
lektaşımız Abuzer GÜNGÖR'ün ka-
yınvalidesi Elif ÖZTÜRK hanım-
efendi vefat etmiş ve memleketi 
Kahramanmaraş'ta toprağa verilmiş-
tir. Elif ÖZTÜRK hanımefendiye 
Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğünde çalışan meslektaşı-
mız Sabahattin BATUR‘un annesi 
Makbule BATUR hanımefendi 
Ankara'da vefat etmiştir. Cenazesi 
15.08.2018 tarihinde Polatlı Çarşı 
Camisinde kaldırılmış ve Şehir 
Mezarlığına defnedilmiştir. Makbule 
BATUR hanımefendiye Allah'tan rah-
met meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğünde çalışan meslektaşımız 
Şaban KESEN'in annesi tedavi gör-
düğü Manisa'da vefat etmiştir. Cena-
zesi 26.09.2018 tarihinde Balıkesir - 
Konakpınar'da defnedilmiştir. Mer-
humeye Allah'tan rahmet meslektaşı-
mıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

 

BAŞSAĞLIĞI 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve 
Alkol Dairesi Başkanlığında görev 
yapan Selim ASLANBAY'ın ablası 
Havva ASLANBAY 01.10.2018 tari-
hinde Zonguldak Ereğli'de vefat et-
miştir. Havva ASLANBAY Hanıme-
fendiye Allah'tan rahmet meslekta-
şımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.   

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğünde çalışmakta olan meslek-
taşımız Mehmet UZUNLAR'ın babası 
Hamdi UZUNLAR beyefendi 12.10. 
2018 tarihinde vefat etmiş ve 
Gölmarmara'da toprağa verilmiştir. 
Hamdi UZUNLAR beyefendiye Allah'tan 
rahmet meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 

Meslektaşımız Sedat YILDIRIM’ın 
babası eski TEKEL çalışanlarından 
Halil YILDIRIM 24.10.2018 tarihin-
de vefat etmiş ve Malatya ‘da defne-
dilmiştir. Halil beye Allah’tan rahmet 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 

TEYO 13. Devre mezunlarından 
Secat GÜNGÖR'ün annesi Tuna 
GÜNGÖR hanımefendi Adana'da vefat 
etmiştir. Cenazesi 01.11.2018 tari-
hinde saat 11.00'da Adana - Söğütlü 
köyünde defnedilmiştir. Tuna GÜN-
GÖR hanımefendiye Allah'tan rahmet 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 

Bursa'da çalışmakta olan 9. Devre 
meslektaşımız Osman GÖKDEMİR in 
annesi Fatma GÖKDEMİR hanım-
efendi 04.11.2018 tarihinde vefat et-
miş ve Bursa Hamitler / Hamitdede 
camisinden kaldırılarak defnedil-
miştir. Fatma GÖKDEMİR hanıme-
fendiye Allah'tan rahmet meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

2. Dönem Tütün Eksperlerinden İlhan 
ÇALIŞKAN'ın annesi Hatice 
ÇALIŞKAN 19.11.2018 tarihinde ve-
fat etmiş veİstanbul-Pendik Kurt-
doğmuş Köyü camiinden kaldırılıp 
köy mezarlığına defnedilmiştir. 
Hatice ÇALIŞKAN hanımefendiye 
Allah rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.. 

3. Dönem Meslektaşımız Bülent 
ALİBAŞOĞLU'nun kızı Aslin 
ALİBAŞOĞLU bir süredir mücadele 
ettiği hastalığına yenik düşmüş ve 
Adana'da vefat etmiştir. Cenazesi 
28.11.2018 tarihinde Öğlen namazı-
na müteakip Adana Kabasakal Me-
zarlığına defnedilmiştir. Aslin 
ALİBAŞOĞLU kardeşimize Allah'tan 
rahmet meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 

Emekli Ağabeyimiz Fahrettin 
ARICALI'ın eşi Nevriye ARICALI 
hanımefendi İzmir'de vefat etmiştir. 
Cenazesi 04.12.2018 tarihinde 
Karşıyaka Beşikçioğlu Camisinden 
öğlen namazına müteakip kaldırıl-
mıştır. Nevriye ARICALI hanım-
efendiye Allah'tan rahmet ağabeyi-
mize baş sağlığı dileriz. 

TEYO 2. Devre Meslektaşlarımızdan 
Erhan UZUNLAR'ın Babası Orhan 
UZUNLAR beyefendi 17.12.2018 ta-
rihinde vefat etmiştir. Cenazesi 18. 
12.2018 tarihinde İstanbul Bakırköy 
Bahçelievler Çamlık Camiinden öğ-
len namazına müteakip kaldırıl-
mıştır. Orhan UZUNLAR beyefendiye 
Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.  

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğünde çalışan meslektaşımız 
Ömer AKIŞ'ın annesi Zeynep AKIŞ 
hanımefendi 05.01.2019 İzmir'de 
vefat etmiş ve 06.01.2019 tarihinde 

toprağa verilmiştir. Zeynep AKIŞ h-
anımefendiye Allah'tan rahmet mes-
lektaşımıza yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Adana İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğünde çalışan meslektaşımız 
Kadir EKEN'in annesi Nafiye EKEN 
hanımefendi 12.01.2019 tarihinde 
vefat etmiş ve memleketi  Diyarba-
kır-Silvan'da toprağa verilmiştir. Na-
fiye EKEN hanımefendiye Allah'tan 
rahmet meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz.  

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğünde  çalışan meslektaşımız 
Erkan ÇELİK’in babası Hayrettin 
ÇELİK beyefendi  vefat etmiş ve 
28.01.2018 tarihinde Yalova'da top-
rağa verilmiştir. Hayrettin ÇELİK 
beyefendiye Allah'tan rahmet mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 

Erbaa İlçe  Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü çalışanı meslektaşımız 
Hayrettin TURAN'ın babası Zeynel 
TURAN  vefat etmiş ve 28.01.2019  
tarihinde Almus'ta toprağa veril-
miştir.  Zeynel TURAN beyefendiye 
Allah'tan rahmet meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

TEYO 17. Dönem mezunu meslekta-
şımız Kemal ÖZEL’in annesi 
Fevziye ÖZEL hanımefendi vefat 
etmiştir. Cenazesi 25.01.2019 cuma 
günü Bafra İshaklı Camiinden öğlen 
namazına müteakip kaldırılacak ve 
Bafra'da defnedilmiştir. Fevziye 
ÖZEL hanımefendiye Allah'tan rah-
met meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ 
 

 

 

TEYO 4. Dönem (1978-1981) mezunlarından TEKEL'in çeşitli birimlerinde İdari 
ve  Teknik görevlerde bulunmuş, TAPDK'ya Uzman olarak atanmış, çeşitli 
dönemlerde Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmış meslektaşımız Mustafa SEYDİOĞULLARI çalışmakta 
olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından 
Emekli olmuştur. Kendisine camiamıza ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu 
katkılardan ve yıllardır dernek çalışmalarımıza vermiş olduğu desteklerinden 
dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dolu günler 
geçirmesini dileriz. 

 

TEYO 9. Dönem (1983-1987) mezunlarından TEKEL bünyesinde çeşitli görev-
lerde bulunmuş meslektaşımız Cüneyt KOÇAK çalışmakta olduğu GTHB İzmir 
İl Müdürlüğünden emekli olmuştur. Meslektaşımıza mesleğimize yapmış olduğu 
katkılarından dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamında sağlık mutlu-
luk, fotoğraf çalışmalarında başarılar dileriz. 

 

TEYO 2. Dönem (1976-1979) mezunlarından, TEKEL'in çeşitli birimlerinde İdari 
ve Teknik görevlerde bulunduktan sonra TAPDK’ya Uzman olarak atanmış 
muhtelif dönemlerde Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tütün 
Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Faruk GÜLPINAR 
görev yapmakta olduğu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan emekli 
olmuştur. Kendisine Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu katkı-
lardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk 
dileriz. 

 

TEYO 3. Dönem (1977-1980) mezunlarından, TEKEL 'in çeşitli birimlerinde İdari 
ve Teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız İsmail BOSTANCI çalışmakta 
olduğu GTHB Maltepe İlçe Tarım Müdürlüğünden Emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza mesleğimize ve Türk tütüncülüğüne  yapmış olduğu katkılardan 
dolayı teşekkür eder, mutlu sağlıklı bir emeklilik geçirmesini dileriz. 

 

TEYO 10. Dönem (1984-1988) mezunlarından TEKEL Genel Müdürlüğü bün-
yesinde çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Yüksel 
ŞEHİTLİOĞULLARI çalışmakta olduğu GTHB İzmir İl Müdürlüğünden emekliye 
ayrılmıştır. Değerli meslektaşımıza mesleğimize yapmış olduğu katkılardan 
dolayı teşekkür eder sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dileriz. 

 

TEYO 1. Dönem (1975 - 1978) mezunlarından TEKEL'in çeşitli birimlerinde idari 
ve teknik görevlerde bulunmuş  Tayfun URSAVAŞ son olarak çalışmakta 
olduğu  GTHB Akhisar İlçe Müdürlüğünden emekli olmuştur. Değerli meslekta-
şımıza Türk tütüncülüğüne ve mesleğimize vermiş olduğu katkılardan dolayı 
teşekkür eder sağlıklı ve mutlu bir emeklilik yaşamı dileriz. 
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TEYO 10. Dönem (1984 - 1988) mezunlarından TEKEL'in çeşitli birimlerinde 
idari ve teknik görevlerde bulunmuş Mustafa YÖRDEM çalışmakta olduğu 
Tarım ve Orman Bakanlığı,  Menemen İlçe Müdürlüğünden emekli olmuştur. 
Meslektaşımıza Türk tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür 
eder bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından, TEKEL'in çeşitli birimlerinde idari 
ve teknik görevlerde bulunduktan sonra TAPDK'ya uzman olarak atanmış, 
Tütün Eksperleri Derneği Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış,  
okulumuz eğitim kadrosunda bulunmuş H. Vakıf MERCİMEK çalışmakta 
olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından 
Emekli olmuştur. Kendisine, Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış 
olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamında sağlık ve 
mutluluk dileriz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ 
 
 

 
 
 

 

Enstitü Dönemi 9. Devre (1949-1953) Mezunlarından TEKEL'in çeşitli 
birimlerinde idari ve teknik görevlerde bulunmuş, Cibali Sigara Fabrikası 
Müdürlüğü yapmış Fenerbahçe Futbol Kulübü ile özdeşleşmiş Milli 
Futbolcu, Teknik Adam ve Spor Yazarı ağabeyimiz Halit DERİNGÖR 
14.03.2018 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Değerli ağabeyimize 
Allah'tan rahmet ailesine, mensubu bulunduğu kurumlara ve camiamıza 
başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 21. Devre (1961-1965) Mezunlarından TEKEL'in çeşitli 
birimlerinde idari ve teknik görevlerde bulunmuş, meslektaşımız  
Fuat TIĞLI İstanbul'da vefat etmiştir. Cenazesi 20.06.2018 tarihinde 
Karacaahmet Şakirin Camiinden kaldırılmıştır. Meslektaşımıza Allah'tan 
rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

TEYO 2. Dönem (1976-1979) mezunlarından, TEKEL bünyesinde çeşitli 
görevlerde bulunmuş, İzmir Başeksperliği yapmış, Tütün Eksperleri 
Derneği Yönetim Kurullarında  görevler üstlenmiş meslektaşımız Selçuk 
ÖZBECENE bir süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşmüş ve 
06.07.2018 tarihinde İzmir'de vefat etmiştir. Cenazesi 07.07.2018 tarihinde 
Hacı Mustafa Gökdemir camisinden kaldırılmıştır. Meslektaşımıza Allah'tan 
rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 
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Enstitü Dönemi 27. Devre (1967-1971) Mezunlarından Yücel ÜNAL 
(Harbiyeli Yücel) emekliliğini geçirdiği  Bursa'da  (Gemlik Umurbey) 
02.08.2018 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 02.08.2018 tarihinde  Gemlik’ 
te toprağa verilmiştir. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına 
ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 10. Devre (1950-1954) mezunlarından İzmir Merkez 
Müdürlerinden ve TEYO eğitim kadrosundan Kemal BALABAN İstanbul'da 
vefat etmiştir. Cenazesi 09.09.2018 tarihinde Şakirin camiinden kaldırıl-
mıştır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza baş-
sağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 20. Devre (1960-1964) mezunlarından Alpaslan KÜTÜKÇÜ 
İstanbul'da vefat etmiştir. Cenazesi 29.09. 2018 cumartesi günü Şişli 
camiinden öğlen namazına müteakip kaldırılmıştır. Meslektaşımıza 
Allah'tan  rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 26. Devre (1966-1970) mezunlarından Erdoğan ÇETİNKOL 
Samsun'da vefat etmiştir. Cenazesi 02.10.2018 tarihinde Bafra'da 
kaldırılmış ve Bafra Asri Mezarlığına defnedilmiştir. Meslektaşımıza 
Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 28. Devre (1968-1972) Mezunlarından Mahmut KALINLI 
06.10.2018 tarihinde Çanakkale'de vefat etmiştir. Cenazesi 08.10.2018 
tarihinde Mersin'de defnedilmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet 
yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 24. Devre (1964-1968) Mezunlarından Üstün HAMSİCİ 
yaşamakta olduğu Ordu - Perşembe'de 21.10.2018 tarihinde  geçirmiş 
olduğu beyin kanaması sonucu vefat etmiş ve aynı gün defnedilmiştir. 
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 
dileriz.  
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Enstitü Dönemi 10. Devre (1950-1954) mezunlarından, TEKEL bünyesinde 
Samsun Merkez Müdürlüğü ve Ticaret Grup Amirliği yapmış meslektaşımız 
Hüseyin Tahsin SAVAŞ 06.11.2018 tarihinde Altınoluk'ta vefat etmiştir.  
Cenazesi 08.11.2018 tarihinde Sakarya Akyazı İlçesi Merkez Camiinden 
kaldırılmıştır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza 
başsağlığı dileriz.  

 

Enstitü Dönemi 15. Devre (1955-1959) mezunlarından İrfan ÇIKLA 
11.11.2018 tarihinde emekliliğini geçirdiği İstanbul'da vefat etmiş ve 
Feriköy'de defnedilmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 24. Devre (1964-1968) mezunlarından Adana'da yaşayan 
meslektaşımız Yalçın DİNÇ  tedavi gördüğü hastanede 10.12.2018 
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 11.12.2018 tarihinde Adana Kabasakal 
Mezarlığında defnedilmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

TEYO 8. Dönem (1982-1986) Mezunlarından Emekli meslektaşımız 
İbrahim KURCUOVA geçirdiği kalp krizi sonrası  İzmir-Ödemiş'te vefat 
etmiştir. Cenazesi 26.12.2018 tarihinde Ödemiş Merkez Köşebaşı 
Camiinden kaldırılmıştır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 28. Devre (1968-1972) mezunlarından emekliliğini 
Samsun'da geçiren Recep SÜRMELİ vefat etmiştir. Cenazesi 27.12.2018 
tarihinde Bafra Yıldız Camiinden kaldırılmıştır. Meslektaşımıza Allah'tan 
rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 28. Devre (1968-1972) mezunlarından Mehmet ÇİFTÇİOĞLU 
tedavi gördüğü Bursa'da 09.01.2019 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 
Bandırma Haydar Çavuş Camiinden kaldırılmıştır. Meslektaşımıza 
Allah'tan rahmet camiamıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz.   
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