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Tütün Eksperleri Derneğinin kuruluşunun 
71. yılına adım attığımız 2020 yılının ilk 
günlerinden Tütün Eksperi Dergisinin yeni 
sayısı aracılığı ile yönetim kurulumuz adına 
sizleri saygı ile selamlıyorum.  

Gelenek olduğu üzere Ege ve Karadeniz 
bölgelerimizde tütün tespitleri ile başlayan 
bir alım sezonuna daha girdik. Meslektaşları-
mız her yıl olduğu gibi bu yılda Ege ve Kara-
deniz bölgelerimizin köylerinde çalışmala-
rına başladı. Tütün üreticilerimiz bir yılın 
emeği, ürünlerini satmak üzere kutulama me-
saisine başladı. 2019 ürün yılında meslektaş-
larımıza kolaylıklar üreticilerimize de bol 
kazançlar diliyorum. Şapkaların havaya atıl-
dığı, piyasaların patladığı günlerden bugüne 
coşku azalmış olsa da, tarımsal ürünlerimiz 
içerisinde, tütün üretimi çiftçimizin önemli 
gelir kaynağı ürünlerinden biri olma özelli-
ğini koruyor. Ege Bölgemizde mevsim şartla-
rının uygun geçmesi ile kalitesi yüksek 

yaklaşık 50 bin tonluk rekolte bekliyoruz. 
Sözleşme baş fiyatı ise 25 TL. Karadeniz 
bölgemizde ise 10 bin tonluk rekolte beklen-
tisi ile birlikte başfiyat 22-24 TL aralığında 
bulunuyor. Son yıllarda Karadeniz bölgesi 
tütünlerine gelen dış alım talebinde yaşanan 
düşüşün önümüzdeki yıllarda bir risk teşkil 
etmemesi için önlem alınmasına ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Deneme üretimi olarak başlayan 
ve Adıyaman’da üretimi artarak devam eden  
İzmir menşei tütünlerin bu yıl da alım satımı 
tamamlandı. Bu yıl 8500 ton civarında ger-
çekleşen rekoltenin yıllar itibarı ile artış gös-
termesi bizleri gelecek adına ümitlendiriyor. 
Ortalama alım fiyatının ise 16TL civarında 
gerçekleştiğini düşünüyoruz. Hatay ilinde  
tamamlanan alımlarda ise önemli oranda 
sözleşmeli ürünün kayıt dışı piyasaya satıl-
mış olması yapılan sözleşmelerin önemli bir 
kısmının doldurulamamasına neden oldu. 
Doğu ve Güneydogu Anadolu bölgemizde ise 
2500 ton civarı bir üretim sözleşmesi ile 
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birlikte sözleşme dışı üretimin devam ettiği, 
ancak 2018 yılına göre üretimde bir düşüş 
yaşandığını görüyoruz. Doğu Güneydoğu 
bölgemizde süregelen sözleşmesiz tütün 
üretimi ve kayıt dışı alım satımına ilişkin ise 
bakanlığımızca hazırlanacak Sarmalık Kıyıl-
mış Tütüne ilişkin yatırım ve pazarlama-satış 
kanallarında getirilecek düzenlemelere acilen  
ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tohu-
mundan başlamak üzere tütünün agronomi-
sine ve kurutmasına kadar disipline edilmiş 
Virjinya (Sun Cured Virginia – Flue Cured 
Virginia) menşei üretiminin, ilerleyen yıllar 
için ithalatımızın azaltılmasında ve tütün 
üreticisine gelir sağlamada önemli bir kaynak 
oluşturacağını düşünüyoruz. Bilindiği üzere 
Flue Cured Virginia menşei tütünler yurt 
dışından ithal ettiğimiz tütünler içerisinde ilk 
sırayı almaktadır. Bu konuda özellikle iç 
piyasada satılan tütün mamulleri kullanım 
oranlarına ilişkin basın beyanlarımız ve 
raporlarımız kamuoyunda geçmiş yıllarda 
önemli oranda dikkat çekmişti. Bakanlığımı-
zın mutlak suretle dünyanın birçok ülkesinde, 
iç piyasanın korunması için geliştirdikleri 
yaklaşımlara benzer uygulamalar yapmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle sigara paza-
rımıza satış yapan Tütün mamulü üreticileri 
mutlak surette iç piyasadan aldıkları tütün 
miktarında bir artış yapmalıdır. 

2019 yılında genel olarak diğer tarımsal 
ürünlerde olduğu gibi tütün çiftçimizi de 
zorlayan en önemli unsur girdi maliyetlerinin 
yüksekliği oldu.   

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumunun kapatılarak Tarım ve Orman 
Bakanlığına devri ile birlikte kurulan Tütün 
ve Alkol Dairesi Başkanlığı ikinci yılını 
doldurdu. Ancak geçen bu zaman zarfında 
daire başkanlığının taşra yapılanması ile ilgili 
bir gelişme yaşanmadı. Tütün ve Alkol Dai-

resi Başkanlığına atanan Dr. Yüksel DENLİ 
bey ve Tütün ve Tütün Mamulleri Daire 
Başkanı meslektaşımız Nail ACET beye yıl 
içerisinde yapmış olduğumuz ziyaretlerde 
Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlanma ya-
pısı ve hizmet sınıflarının yasal sorum-
lulukları doğrultusunda faaliyet sahasındaki 
işlemlerin yürütülmesi hususunda, taşrada 
çalışan meslektaşlarımızın beklentilerini ilet-
tik. Sayfalarımız arasında Daire Başkanlığı-
mıza yazdığımız yazıda bu konuya ilişkin 
ayrıntıları bulacaksınız. Bununla birlikte 
Daire Başkanlığınca Antalya’da düzenlenen 
Eğitim Programında Tarım ve Orman Bakan-
lığında çalışan meslektaşlarımız bir araya 
geldi. Meslektaşlarımızın eğitim programına 
azami katılımının sağlanması konusunda 
Daire başkanlarımıza göstermiş oldukları 
gayret için teşekkür ederiz. 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
çalışmakta olan meslektaşlarımızı yakından 
ilgilendiren, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri 
Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun Ek 2 
listesinin Birincil Üretim kısmına Tütün 
Teknolojisi Mühendisi ibaresi Derneğimizin 
çabaları ile ilgili yasaya eklenmişti ancak 
4733 ve 4207 sayılı yasalar da bakanlığımız 
sorumluluk sahasına girmiştir. Yetkili sendi-
kamıza ilettiğimiz bu hususun toplu sözleşme 
görüşmelerinde masaya getirileceği Denetim 
ücretleri konusunda mağduriyetimizin gideri-
leceği bizlere bildirilmişti. Masaya getirilmiş 
bulunan metinlerde bu konuya ilişkin düzen-
lemeyi gördük ancak memur toplu sözleşme 
görüşmelerinde nihai kararı veren Hakem 
Kurulu Kararında bu konuda bir değişiklik 
yapılmadığına şahit olduk. Tarım ve Orman 
Bakanlığı içerisinde çalışan Tütün Teknolo-
jisi Mühendislerinin bu konuda mağduriyeti 
devam ediyor. Benzer şekilde Tarım ve 
Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli-
nin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 



4     Tütün Eksperleri Derneği Bülteni 

 

İlişkin Yönetmelikte yerimizi almamız gere-
kiyor. Tütün Teknolojisi Mühendisleri de 
bakanlığın diğer meslek mensupları ile aynı 
koşullarda görevde yükselme ve atanma 
hakkına sahiptir. Çalışmalarımızı yıl içinde 
bu konuda yoğunlaştırmaya çalışacağız.  

2019 yılı içerisinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Ankara 
ve Hatay’da düzenlenen Bandrollü Ürün 
İzleme Sistemi Çalıştaylarına katılarak özel-
likle kayıt dışı tütün üretimi ve Tütün 
mamullerinin yasa dışı ticaretine ilişkin 
görüşlerimizi paylaşma olanağı bulduk. Top-
lantıların sektörümüze olumlu yansımalarının 
olacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde ÖTV 
konusunda yapılan düzenlemeler sonucunda 
tütün mamullerinin perakende satış fiyatla-
rında artiş yapıldı. 2019 yılında tütün mamul-
lerinin ve makaronun kayıt dışı ticaretinde 
önemli bir tırmanış yaşandığını gözlemliyo-
ruz. Kayıt dışı tütün üretimi ve yasadışı 
ticaretinin nedenlerini ortadan kaldıracak 
uzun vadeli yaklaşımların geliştirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır.  

Geçtiğimiz yıl boyunca meslektaşlarımızı 
çalıştıkları firmalarında ziyaret etmeye çalış-
tık, bu ziyaretlerimizin şirket merkezleri ile 
birlikte üretim mıntıkalarına doğru yönlen-
direrek ziyaretlerimize ve iletişim halinde 
bulunmaya devam edeceğimizi bildirmek 
isterim.  

Mahkemelerde Tütün ve Tütün Mamulle-
rine ilişkin davalarda meslektaşlarımızın 
verdiği Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin uzun 
zamandır yetkisiz görevlendirmelerin sonlan-
dırılması için uğraş vermekteyiz. Ancak son 
günlerde yasalarla açıkça Tütün ve Tütün 
Mamulleri konusunda yetkilendirilmiş mes-
lek grubu olmamıza rağmen özellikle CIF 
hesabı veya gümrük kaçak eşyası genel 
değerlendirmesi ile yetkisi olmayan çeşitli 
meslek gruplarına bu davalarda bilirkişiliğin 

verildiğini görüyoruz bu konunun çözümü 
için Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve mah-
kemelerimiz nezdinde çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. 

2019 yılında Tütün Eksperleri Vakfı ile 
birlikte dördüncüsünü düzenlediğimiz mes-
lektaş buluşmamızı, Mayıs ayında Kuşadası’nda 
gerçekleştirdik. Bu yıl da 17-19 Nisan 2020 
tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştireceği-
miz organizasyonumuza aileleriniz ile bir-
likte katılımınızı bekliyoruz. 

140 yıllık tarihi geçmişi olan TEKEL  
İzmir Alsancak Sigara Fabrikası kentin 
önemli bir noktasında özelleştirme sonrası 
metruk ve bakımsız bir şekilde durmakta. 
Kentin kültürel mirası ve hafızasında yerini 
alması gereken bu kompleksin bakımsız hali 
bizleri üzüyor. Bu konuya dikkat çekmek için 
bir sayfamızda fabrikanın eski fotoğraflarına 
yer verdik. İlgilileri bu kültürel mirasa sahip 
çıkmaya davet ediyoruz. 

Değerli okurlar, sözlerime son verirken 
öncelikle mıntıkalarında tütün alımı yapan 
arkadaşlarımıza kolay gelsin dileklerimi gön-
deriyorum. Bir yıl boyunca alınteri dökerek 
mahsulünü satışa hazır hale getiren tütün 
üreticimize bol kazançlar, firmalarımıza ise 
işlerinde başarılar diliyorum. Zengin bir 
içerikle dergimizi beğeninize sunuyoruz, 
özellikle vermiş oldukları reklamlarla sizlere 
ulaşmamızı sağlayan firmalarımıza teşekkür 
ediyorum. Bir dizi olumsuzlukla başlayan 
2020 yılının kalan günlerinin camiamıza, 
tütün üreticilerimize ve ülkemize huzurlu ve 
bereketli günler getirmesini diler hepinizi 
saygı ile selamlarım. 

 

Sağlıcakla kalınız. 
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Düz Paket Nedir? 

Tütün Mamullerinde Düz Paket; “sade paket-
leme”, “standart paketleme”, “tek tip paketleme” 
olarak da adlandırılmış olmakla birlikte Dünya 
Sağlık Örgütü’nce “tütün ürünlerinin çekiciliğini 
azaltan, tütün ambalajının tütün reklamı ve tanı-
tımı olarak kullanımını kısıtlayan, yanıltıcı amba-
laj ve etiketlemeyi sınırlayan ve sağlık uyarıla-
rının etkinliğini artıran önemli bir talep azaltma 
önlemi” olarak tanımlanmıştır. Temelde düz 
paketlemeyi tütün mamullerinin aynı renk ve 
dokuya sahip ambalaj malzemesi ile ambalajlan-
masını şart koşan, farklı renkte ambalaj kullanımı 
ile marka logosu, şekil, desen gibi reklam ve 
tanıtım içeren ögeleri yasaklayan, ambalaj 
üzerinde yer verilen sağlık uyarıları ve diğer 
zorunlu bilgilerin konumunu, yazı tipini, rengini, 
boyutunu standart hale getiren bir paketleme 
biçimi olarak tanımlamak mümkündür. 

Düz paketleme ile yapılan tütün mamulünün 
kendisinin ve paketinin standartlaştırılmasıdır. 
Standart hale getirilen unsurlar genelde paket 
için: paketin dış ve iç yüzeylerinin rengi ve 
parlaklığı, paketin şekli ve boyutu, kapak tipi ve 
açılımı, marka ve çeşit adının görünümü (yazı 
tipi, stil, yazı tipi boyutu, yer, renk), üretici veya 
şirket adı ile iletişim bilgileri, barkod, sağlık 
uyarıları (metin ve resim, paket üzerindeki boyut 
ve konum, kullanım süresi ve sıklığı), bandrol 
kullanımı (nasıl ve nereye yapıştırılacağı); 
ürünün kendisi için ise: örneğin sigaralarda 
pakete konulan sigaranın azami sayısı, sigara 
kağıdının, filtre uç kağıdının rengi ve bitişi 
olmaktadır. Standart hale getirilen hususlar tütün 
mamulü kategorilerine göre değişiklik arz 

edebilmektedir. Bunun nedeni paketlenen ürün 
özelliklerinin ve dolayısıyla paketlerinin farklı 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Düz Paketin Amacı Nedir? 

Son dönemde tütün mamulleri paketlerinde kulla-
nılan çekici renkler, şekil, çizgi ve desenlerden 
oluşturulan göz alıcı tasarımlar ve tanınmış 
marka logoları, özellikle gençler de dahil olmak 
üzere tütün kullanmayan yeni kitleleri tütün 
kullanımına yönelten önemli bir pazarlama aracı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Cezbedici ambalaj 
tasarımlarının tütün mamulü satışlarını artırdığı, 
tütün tüketimini teşvik ettiği, özendirdiği, dolayı-
sıyla tütün kullanımının olumsuz etkilerini gizle-
diği ve tehlikeleri hakkında tüketiciyi yanılttığı 
bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan tütün mamulü 
reklam ve tanıtım yasaklarından sonra paketlerin 
kendilerinin gizli reklam ve tanıtım amacıyla 
kullanımı yaygınlaşmıştır.  

Tamda bu noktada Düz ve Standart paketleme, 
tütün mamulü paketlerinin çekiciliğinin ve cazi-
besinin, paketlerin; tüketicileri tütün kullanımının 
zararlı etkileri konusunda yanlış ve yanıltıcı 
yönlendirme özelliğinin, reklam ve tanıtım aracı 
olarak kullanılmasının ortadan kaldırılmasını sağ-
lamaktadır. Bunun yanında düz paketleme sağlık 
uyarılarının fark edilebilirliğinin ve etkisinin 
artırılmasında da önemli katkılar sağlamaktadır. 

DSÖ TKÇS Ve 2014/40 Sayılı AB Direktifi 
Düz Paket Uygulaması Hakkında Ne Diyor? 

DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin 
Madde 11 ve Madde 13'ü ve Kılavuzları, Madde 
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11, "Taraflar, standart renk ve yazı tipi stilinde 
(düz ambalaj) görüntülenen marka adları ve ürün 
adları dışındaki ambalajlarda logoların, renkle-
rin, marka görüntülerinin veya promosyon bilgi-
lerinin kullanımını kısıtlamak veya yasaklamak 
için önlemler almayı düşünmelidir.", Madde 13, 
"Ambalaj, bireysel sigaralar veya diğer tütün 
ürünleri, ürünleri çekici kılan tasarım özellikleri 
dahil hiçbir reklam veya promosyon taşıma-
malıdır.” şeklindeki hükümleriyle Tarafların düz 
ambalajlamayı kabul etmelerini önermektedir. 

Diğer taraftan 2014 yılında Avrupa Birliği tara-
fından kabul edilen 2014/40 sayılı Tütün Ürünleri 
Direktifi, üye ülkelerin tütün ürünlerinin ambala-
jının standart hale getirilmesi ile ilgili olarak, 
piyasadaki tüm ürünlere uygulanacak ilave gerek-
leri sürdürme veya getirme hakkının bulundu-
ğunu, diğer bir deyişle üye ülkelerin düz paket 
uygulama seçeneğine sahip olduklarını açıkça 
belirtmektedir. 

Dünyada Düz Paket Uygulayan Ülkeler, 
Uygulama Kapsamı, Hukuki İhtilaflar 

Dünyada tütün mamullerinde düz paket uygula-
masına ilk geçen ülke 2012 yılında Avustralya 
olmuştur. Avustralya’dan sonra Fransa, Macaris-
tan, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç, Kuzey 
İrlanda ve Birleşik Krallık uygulamaya geçen 
diğer ülkelerdir. Burkina Faso, Kanada, Gürcis-
tan, Romanya, Slovenya, Tayland ve Uruguay’da 
da düz paket kanunları yayınlanmıştır. Düz paket 
uygulaması Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlan-
da’da tüm tütün mamullerini; Fransa, Macaristan 
ve Birleşik Krallık’ta sigara ve sarmalık kıyılmış 
tütün mamullerini; Norveç’te sigara, sarmalık 
kıyılmış tütün mamulü ve snusu kapsamaktadır. 

Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, İrlanda ve 
Norveç’te; marka mülkiyet haklarının, ticaret 
özgürlüğünün, uluslararası ticaretin engellenmesi, 
yatırım anlaşmaları ve insan haklarının ihlali 
iddiaları ile adli, tahkim veya idari işlemlere 
itiraz yollarıyla düz paket uygulamasına ilişkin 
düzenlemeleri yapan ülkeler ile tütün şirketleri 
arasında ihtilaflar yaşanmış, yaşanan tüm ihtilaf-
lar tütün şirketleri aleyhine sonuçlanmıştır. 

Türkiye’de Düz Paket Uygulamasına Geçişin 
Yasal Mevzuatı, Kapsamı 

Ülkemizde ilk defa 2015-2018 Ulusal Tütün 
Kontrolü Eylem Planında düz paket uygulama-
sına geçileceği taahhüt edilmiş ve 5 Aralık 2018 
Tarihli ve 30616 Sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Kanun ile 
7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünleri-
nin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkın-
da Kanun’da değişikliğe gidilerek düz paket 
uygulamasına ilişkin düzenleme yasalaşmıştır. 
Sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazır-
lanan ve düz paket uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları içeren Tütün Mamullerinin Üretim Şek-
line, Etiketlenmesine Ve Denetlenmesine İlişkin 
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.03. 
2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 27/6/2019 tarihli 
ve 30814 Resmi Gazetede yayımlanan Yön. 
Değişikliği ile Anılan Yönetmelikte değişikliğe 
gidilerek düzenleme son şeklini almıştır.  

Bu sayede 05 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye’de 
tütün mamullerinin düz paket ile üretimine geçil-
miş bulunmakta olup buna göre: tütün mamulü 
paketlerinde yer alan birleşik (resimli) sağlık 
uyarılarının oranı %65’ten %85’e çıkarılmış, 
paketlerin her iki yüzeyinde de birleşik (resimli) 
sağlık uyarıları bulunması zorunlu hal almış, 
paketlerinin yan yüzeylerinin %50’sini kaplayan 
genel uyarı ve bilgi mesajı konulmuş, sigara 
paketlerinde bulunan emisyon değerleri kaldırıl-
mış, tütün mamullerinin; kolisi, koli bandı ve koli 
etiketi, dış ambalajı, iç ambalajı, şeffaf grupman 
etiketi, açma şeridi, alüminyum folyosu ile 
sigara, puro ve sigarillo üzerinde markanın 
logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak 
üzere zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, 
ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve 
işaretler kaldırılmış, paketler üzerinde bulunan 
“18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı, 
“18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası ha-
pistir” şeklinde değiştirilmiş, tütün mamullerinin 
konulduğu kolilerde marka, ayırt edici ibare ve 
diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, 
paketler üzerine markanın yazım şekli, yazı 
karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu, 
paketlerin rengi standart hale getirilmiştir. 
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Osmanlı’dan günümüze kadar vergi gelirleri 
nedeniyle önemli bir kalem olan tütün özellikle 
son yıllarda özelleştirme sonrası Doğu ve 
Güneydoğu'da çiftçilerden kayıtlı ürün alım şan-
sını yitirse de bazı bölgelerde terk edilemeyen bir 
tarım bitkisi olmaya devam etmektedir. 147 yıllık 
tarihi boyunca pek çok çalkantılı dönem geçiren 
Tekel, 1986-2000’li yıllarına kadar devlet-özel 
sektöründe faaliyet gösterdiği bir alan iken; 2008 
yılında yapılan özelleştirme ile devlet sigara 
markaları ve sigara fabrikalarını satarak tütün alı-
mından ve sigara imalatından tümüyle çekil-
miştir. 

Özelleştirme sürecinde piyasanın gözetim ve 
denetimi amacıyla TAPDK kurulmuş  ancak 696 
sayılı kanun hükmünde kararname ile 24.12.2017 
tarihinde “ÜST KURUL” olmaktan çıkarılarak 
Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bir Daire 
Başkanlığına dönüştürülüp, kamu hiyerarşisinde 
ki yeni yerini almıştır. 

Yaşanan özelleştirme sonucu ülkemiz sigara 
piyasasını eline geçiren firmalar, tütün üretim 
miktarını ve alım fiyatını belirleme noktasına 
kadar gelerek kendileri bu konuda bir “TEKEL” 
olmuştur. Bu durum ekiciyi alternatifsiz hale 
getirmiş, birçok üretim noktasında alternatif ürün 
yetiştirme yoluna gidilmiş, tütün dışında ve tütün 
kadar gelir getirecek alternatif ürün yetiştirilme 
imkânı olmayan üretim noktalarında ise (Özel-
likle Çelikhan, Lice, Kulp, Bitlis, Muş-Kızıl-
ağaç… gibi)  üreticiler tütün üretimine devam 
etmektedirler. Piyasaya hakim olan özel sektör  
yerli üreticileri zora sokacak politikaları uygula-
maktan çekinmemektedir. Tarım ve Orman 

Bakanlığına bağlı TADB (Tütün ve Alkol Daire 
Başkanlığı) kurulduktan sonra nasıl bir yol izlenir 
bilinmez. Amerikan Blend Sigara harmanlarında 
kullanılan Virginia ve Burley tütünlerini de 
durum ve şartlara göre ülke içinde uygun üretim 
noktalarında ürettirme veya yurt dışında ithal 
ederek ülkemizi sadece bir sigara pazarı haline 
getirmişlerdir. 

Ülkemizde özel sektörün kontrolü altına alama-
dığı tek alan ise; bazı eski alım noktalarında 
kendine has koku, doku, aroma, şeker ve azot 
oranına sahip olan; tek başına içilebilir olma 
özelliği gösteren ve  kayıt dışı olarak üretilerek 
kıyılarak satılan tütünlerdir.Bu kıyılmış tütünler 
üreticisinin reklam yapmasına gerek olmayan, 
içine katkı maddesi katılmayan/katılmaması gere-
ken, her dönem tüketicisi olan, ülkenin her yanın 
da rağbet gören, sigara şirketlerinin etkileye-
meyeceği, yetiştirildiği alanları özel tütünlerdir.  

Ülkemizin belli yerlerin de yetişen ve tek başına 
içilebilen tütünlerimiz; 

1-Adıyaman (Merkez-Çelikhan İlçesi): Alternatif 
ürün yetiştirilmesi mümkün olmayan, insanların 
%80-90 nının geçimlerini sağladığı, az tarım 
arazili, Çelikhan ve köylerinde yetiştirilen meşhur 
Çelikhan tütünüdür. Özellikle Çelikhan İlçesinde 
kayıtlı üretici, siparişli/sözleşmeli üretim söz 
konusu değildir. Üreticiler hayatın olağan akışı 
içerisinde her yıl düzenli bir şekilde üretimine 
devam etmektedir. Fiyatının pahalı olması nede-
niyle özel sektör bu bölgeye girmemektedir. 

2-Bitlis (Merkez-Hizan ve Mutki İlçeleri): Anılan 
3 üretim noktasında yetiştirilen tütünler de renk, 
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saçaklılık, hoş koku, azot-şeker dengesi yönüyle 
özel bir tütün menşei olup, her dönem tüketicisi 
olmuştur. Çelikhan’a göre az da olsa alternatifli 
bir bölge olmasına rağmen bu güne kadar anılan 
tütünün üretimi azalmamış ve yöre insanı tarafın-
dan terk edilmeden tüketicilerine ulaştırılmıştır… 

3-Muş (Kızılağaç Beldesi): Muş iline bağlı 
Kızılağaç beldesinin, özellikle Kızılağaç-Kulp-
Diyarbakır yolu üstündeki dağ köylerinde yetişti-
rilen, kendine has ince dokusu ile ün salmış, renk 
olarak kızıla çalan, yine her zaman tüketicisi olan 
ve o bölgede yaşayan insanların en büyük geçim 
kaynağı olan bir tütündür… 

4-Diyarbakır (Kulp ve Lice İlçeleri): Diyarba-
kır İline bağlı Kulp ve Lice ilçeleri dağlık yapısı 
ile tarıma elverişli arazileri az olan, insanların 
geçimlerini daha çok tütün üretimi ve hayvancılık 
ile sağlayan, bu ilçeler de yetişen tütünlerde 
tüketicisi tarafından rağbet gören ve üretiminin 
devam etmesi gereken bir menşeidir… 

5-Mardin (Kızıltepe İlçesi): Mardin İli Kızıltepe 
ilçesinin özellikle Ğurs vadisinde yetiştirilen, 
renkleri açık sarı ve açık kırmızı, içimi sertçe, 
kendine has kokusu olan, üretildiği yerin adıyla 
ün salan meşhur ĞURS tütünü, daha çok kendi 
bölgesinde tüketilen ve her dönem rağbet gören 
bir menşeidir. Özellikle Ğurs vadisinde kayıtlı 
üretici, siparişli/sözleşmeli üretim söz konusu 
değildir. Üreticiler her yıl düzenli bir şekilde 
üretimine devam etmektedir. Fiyatının pahalı 
olması nedeniyle özel sektör bu bölgeye de 
girmemektedir. Üretim olarak az bir alan da 
üretilmektedir… 

6-Malatya (Doğanşehir İlçesi): Malatya iline 
bağlı Doğanşehir ilçesinin Çelikhan’a komşu 
köylerinde yetiştirilen, daha çok Çelikhan tütünü-
ne benzeyen tek başına içilebilen bir menşeidir. 

7-Hakkâri (Şemdinli İlçesi): Hakkâri ili, Şem-
dinli ilçesine bağlı Irak- İran sınırına yakın birkaç 
köyde yetiştirilen ve bölge insanı tarafından 
tüketilen, tek başına içilebilen bir menşeidir. 

Yukarıda maddeler halinde özetlediğim ve eski 
zamanlardan bu tarafa haklı bir şöhrete sahip 

oldukları herkesçe bilinen bu menşeilerin tek 
başına içilebildiği biz eksperler için malumun 
ilanıdır. Ancak bu demek değildir ki bunların 
dışında kalan menşeiler tek başına içilemez, 
kıyılmış tütün denince sadece bu menşeiler akla 
gelir şeklinde bir tez ileri sürülemez. Kaldı ki bu 
konu arz-talep dengesiyle kendinden oluşan bir 
durumdur. Örneğin Çanakkale ili Yenice İlçesi-
nin Hamdibey (Agonya) beldesinde üretilen 
kendine has kokusu ve özelliği olan Agonya 
tütününü, biz eksperler çok iyi biliriz. Kıyılmış 
tütün olarak piyasaya arz edilmesi arz- talep ile 
oluşacak bir durumdur. Ne yazık ki Kamu tütün 
alımını bıraktıktan sonra anılan üretim noktasında 
tütün üreticileri alternatif ürünlere yönelmiş ve 
tütün üretimi bitme noktasına gelmiştir. Bunun 
gibi örnekler çoğaltılabilir…  

Bu yedi menşein özellikle Ülkenin belli bir bölge-
sinde toplanmış/yoğunlaşmış olmasının farklı 
düşünce ve yorumlara sebebiyet vermemesi için, 
bu konuyu Ülkemizde “Bal üretimi” örneğini 
vererek açıklamak gerekirse; Ülkemizde en 
kaliteli/meşhur bal üretimi yapılan yerler ve 
isimleri özetle şöyledir; 1-Anzer Balı (Rize) 2- 
Çam Balı (özellikle Muğla) 3-Pervari karakovan 
Balı(Siirt-Pervari) 4-Bitlis Karakovan Balı 
(Bitlis-Hizan)… gibi, bu örnekler çoğaltılabilir. 
Anılan ballar eski zamanlardan bu tarafa haklı bir 
şöhrete sahip oldukları herkesçe bilinen bir ger-
çektir. Hatta ünleri yurt dışına kadar çıkmış, yurt 
dışından alıcıları mevcuttur. Bu demek değildir ki 
ülkemizin diğer illerin de bal üretimi yapılma-
maktadır. Ya da üretilen ballar kalitesiz denebilir 
mi? Bal Birlik ve kooperatifleri her yerde 
kurulabilir. Arz-Talep dengesi içinde her bal 
çeşidi piyasadaki yerini alabilir. 

Yukarıda üretim yerleri itibariyle özetlemeye 
çalıştığım tek başına içilebilen tütünlerin üretimi; 
daha çok kır, kır taban araziler de yetişen, 
üreticisi ve üretim yeri az olan, az gelişmiş, 
sanayisi olmayan, başkacada ürün yetiştirileme-
yen köylerde, dar gelirli ailelerin yapmak zorun-
da oldukları meşakkatli bir uğraşıdır. Bu tütünler 
nazlıdır. Esintiden nem kapar, küstürülmeye gel-
mez, zamanında sulanmalı, zamanında hayvan 
gübresi verilmeli, zamanında ilaçlanmalı, zama-
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nında kırılmalı, zamanında soldurulmalı, zama-
nında kurutulmalı, zamanında tavlandırılmalı, 
zamanında sevgi ile kıyılmalı ve evin en kıymetli 
yerinde saklanmalıdır. Aksi halde orijininin özel-
liklerini yansıtmadığı gibi gerçek tüketicilerince 
de rağbet görmeyecektir… 

Bu tütünler; aracıları, bir yerde toplanmak üzere 
sırada beklemeyi ve büyük silolara girmeyi 
sevmez. Kalitesi tarladan tarlaya fark eder, her 
köyün hatta her tarlanın tüketicisi farklıdır. Bir 
araya toplanarak, karıştırılarak sanayi tesislerinde 
kıyılması halinde ortaya çıkacak ürün farklı bir 
ürün olur. Bu tütünlerin üreticileri ile tüketi-
cileri birbirlerini tanırlar. Bu birbirini tanıma 
lokal olarak söz konusu olup üreticilerin sözleş-
meli tüketicileri var şeklinde düşünülmemelidir.  

Tütün mamulleri üzerindeki aşırı vergiler nede-
niyle, Kıyılmış tütün piyasası şahıslar/toplayı-
cılar/şirketler/ bu işi ticarete dökenler yüklü 
miktarlar da her menşei toplayarak veya birkaç 
menşei karıştırarak kıyılmış tütün harmanları 
oluşturup “Çelikhan Tütünü”, “Bitlis Tütünü”, 
“Lice Tütünü” satışışına doğru evrilmektedir, şu 
anda ki piyasa zaten bu platformda zemin bulmuş 
ve ilerlemektedir. 

Bu durum dört farklı şekilde takip edilmesi 
gereken bir piyasayı oluşturacaktır.  

1. Tek başına içilebilen tek menşei kıyılmış, 
Kıyılmış Tütün Piyasası,  

2. Ülkemizde yasal olarak üretilen/ithal edilen, 
Sigaralar piyasası, 

3. Kaçak olarak yurda giren,  Sigaralar ve Tütün 
Mamülleri Piyasası, 

4. Harman haline getirilmiş, Harmanlanmış 
Kıyılmış Tütün Piyasasıdır. 

Çok yüksek vergi oranları nedeniyle birçok 
tüketici, ya kaçak sigaraya yönelmekte ya da 
hemen her yerde çok ucuza satışı söz konusu 
olacak/olan hatta “Çelikhan tütünü”, “Bitlis 
tütünü”, “Lice tütünü”, “Yerli M.....” ….gibi 
isimler kullanılarak piyasaya arz edilen, ismiyle 
alakası olmayan ve tüketicilerin bütçesine uygun, 
hatta makaronu kaçak, kıyılmış tütünlerin 
tüketicisi haline gelebilir. 

Bu karışık ortam içerisinde, özellikle yukarıda 
bahsettiğim haklı bir şöhrete sahip oldukları 
herkesçe bilinen tütün menşeileri lokal olarak 
özellikle kendi bölgeleri içinde hak ettikleri 
değeri almaya, üretilmeye ve tüketilmeye devam 
edecektir. Bu tütünler yüz yıl önceden de üreti-
liyordu, şimdi de üretiliyor ve yüz yıl sonrada 
muhtemelen üretilecektir. 

SİGARA VE KIYILMIŞ TÜTÜNDE VERGİ 

1)- 14/8/2019 tarihli ve 1424 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile değişen liste (B) CETVELİ 
(Yürürlük:15/8/2019) ile oluşan tütün mamulleri 
üzerinde ki vergilere göre, Ülkemizde, sigara 
fabrikalarında özel sektörce üretilen sigaraların, 
en düşük perakende satış fiyatının 11-11,5 TL/p 
aket den aşağı olamayacağı bir örnek üzerinde 
açıklanırsa; 

1 kg tütün, vergiler hariç (tütün bedeli+üretim 
maliyeti+firma karı v.b.) olmak üzere yaklaşık 75 
TL dir. Bu da 75TL/50paket=1,5 TL CİF kıymeti 
olacaktır. Yurt içinde üretildiği için gümrük 
vergisi olmayacaktır. Eğer tütün ithal edilmiş ise 
gümrük vergisi tütün bedelinin içinde kabul 
edilmiştir. Yürürlükteki vergilerin uygulanma-
sıyla oluşacak Örnek Tablo 1. 

2)-1 Kg kıyılmış tütünün, Makaron içine 
konularak, piyasaya arz edilmesi ve arz edilen 
ürünün de sigara olarak kabul edilmesi yönüyle, 
bir örnek üzerinde incelenirse; 

1 kg kıyılmış Çelikhan tütününün piyasada 
ortalama satış fiyatı 125 TL, 5 paket makaron 
satış fiyatı 75 TL olmak üzere 200 TL dır. 
Makaronun içine tüketicinin kendisi doldurmak 
kaydıyla 200 TL olacaktır. Bu da 200/50 paket=4 
TL/paket CİF kıymeti demektir. Bu ürünün sigara 
olarak kabul edilmesi halinde ve yürürlükteki 
vergilerin uygulanmasıyla oluşacak örnek Tablo 
2. 

50 Paket hazır Sigara ile makaron içine tütün 
konmasıyla oluşan 50 Paket dolu makaronun 
arasındaki fiyat farkı 700 TL olacaktır. Sigara 
şirketleri ve kıyılmış tütün simsarlarının istediği 
de kanımca tam olarak budur. 
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Tablo 1. 

Tütün 
Mamulünün 

Cinsi 
Markası 

Paket 
Adet/Kilo 

Birim 
Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti 

ÖTV /Asgari 
Maktu vergi    

Maktu 
Vergi   

KDV 

Vergiler 
Toplamı 

(Kamu Zararı 
TL) 

 
Gümrüklenm
iş Değer(TL 

Sigara A  1 11,50 1,49 7,80 0,45 1,75 10,01 11,50 
Sigara A  50 11,50 74,69 389,90 22,70 87,71 500,31 575,00 

 
Tablo 2. 

Tütün 
Mamulünün 

Cinsi 
Markası 

Paket 
Adet 

Birim 
Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti

ÖTV / 
Asgari 
Maktu 
vergi     

Maktu 
Vergi 

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 
Zararı) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Kıyılmış 
Tütün 

İçi Tütün dolu makaron 1 25,5 4,07 17,09 0,45 3,89 21,43 25,5 

Kıyılmış 
Tütün 

İçi Tütün dolu makaron 50 25,5 667,91 389,90 22,70 194,49 607,09 1275 

 

3)- 1 Kg kıyılmış tütünün Makaron içine 
doldurulması haliyle piyasa da satılan en düşük 
sigara fiyatına göre Güncel Nispi ÖTV oranının 
%63 den %46, asgari maktu vergi oranın da 
0,2645 indirilmesi halinde sigara firmalarıyla eşit 
seviye ye gelmiş olacaktır ÖTV oranlarının 
düşürüldüğü varsayılarak piyasaya arz edilmesi 
durumunda oluşacak örnek Tablo 3. 

Eğer vergi oranları düşürülürse 1 kg tütünde 50 
paket sigara/Makaron doldurup 575 TL satması 
gerekecektir.  

4)- (a)1 Kg kıyılmış tütünün, güncel vergiler ile 
piyasaya arz edilmesi, bir örnek üzerinde 
incelenirse; 

1 kg kıyılmış Çelikhan tütününün piyasada 
ortalama satış fiyatı üretim masrafı ve üretici karı 
dahil 125 TL dır. Bu ürün ortalama 2-3 dönümlük 
alanlarda yetiştirilmekte olup dönüm verimi 140-
160 Kg dır. Üretim Maliyetleri düşüldükten sonra 
kalan kısmı aylık asgari ücret seviyesinde bir 
rakama denk geldiği görülecektir. Bu da ticari 
amaçtan çok, ailesini geçindirmek üzere yapılan 
çok küçük ölçekli bir aile ziraatı kabul edil-
melidir. 

125 TL maliyet ile piyasaya arz edilmesi halinde 
güncel vergiler eklenince oluşacak örnek Tablo 4.  

Üretim maliyeti ve karını dahil ederek piyasaya 
125 TL ile arz ettiği tütünün 1 Kg da (78,75+ 

9,07+19,07)= 106,89 TL vergi vermiş olacak ve 
kendisine 18,10 TL/Kg kalacaktır. Bu da 
maliyetini bile kurtarmayacaktır.  

(b) Kıyılmış tütün de güncel vergilerden Asgari 
Maktu vergisi 0,025 TL, Nispi vergi oranı da 
%63 den %20 ye indirilmesi halinde oluşacak 
örnek Tablo 5.  

Üretim maliyeti ve karını dahil ederek piyasaya 
125 TL ile arz ettiği tütünün 1 Kg da 
(25+9,08+19,07)= 53,15 TL vergi ödemiş olacak 
ve ekiciye üretim maliyeti+üretici karı dahil 
71,85 TL/Kg kalacaktır. Vergi oranlarının bu 
kadar aşağıya çekilmesi halinde bile, ekici 
maliyet+karı 71,85 TL/Kg olmaktadır. Yani 350 
kg tütün üreten ve bu tütünü kıyılmış halde 
satması ile 350x71,85=25.147,5 TL kazanacaktır. 
Maliyetleri de düşülürse yıllık geliri asgari 
ücretin altında olacaktır. 

5)- Bandrollü boş makaronun yürürlükteki 
vergilerin uygulanmasıyla oluşacak örnek Tablo 6. 
 

Bu durumda 15 TL ye piyasada satılan bandrollü 
Makaronun vergisi (10,8+2,29)=13,09 TL dir. 
Dolu Makaron Paketi başına 1,5 TL maliyet 
oluşturmaktadır. Yasal Makaronun bu maliyeti 
nedeniyle kaçak makaron arayışı artacak ve vergi 
kaybı oluşacaktır. Bu durum vergiler yönüyle 
hem kıyılmış tütünde hem de makaron üzerinde 
incelenerek doğru yolun bulunması gereklidir. 
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Tablo 3. 

Tütün 
Mamulünün 

Cinsi 
Markası 

Paket 
Adet/ 
Kilo 

Birim Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti 

ÖTV 
/Asgari 
Maktu 
vergi     

Maktu 
Vergi  

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 
Zararı) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Kıyılmış 
Tütün 

İçi Tütün dolu 
makaron 1 11,5 4,00 5,29 0,45 1,75 7,50 11,5 

Kıyılmış 
Tütün 

İçi Tütün dolu 
makaron 50 11,5 200,09 264,50 22,70 87,71 374,91 575 

 
Tablo 4. 

Tütün 
Mamulünün 

Cinsi 
Markası 

Paket 
Adet/ 
Kilo 

Birim Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti 

ÖTV / 
Asgari 
Maktu 
vergi     

Maktu 
Vergi  

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 
Zararı) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Tütün Kıyılmış Tütün 1 Kg 125,00 18,10 78,75 9,0780 19,07 106,90 125,00 

 
Tablo 5 

Tütün 
Mamulünün 

Cinsi 
Markası 

Paket 
Adet/ 
Kilo 

Birim Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti

ÖTV veya 
Asgari Maktu 

vergi      

Maktu Vergi  
(Paket Başı 
0,4539 TL) 

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 

Zararı TL) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Tütün 
Kıyılmış 

Tütün 
1 125,00 71,85 25,00 9,08 19,07 53,15 125,00 

 
Tablo 6. 

Eşyanın 
Cinsi 

Markası 
Paket 

Adet/Kilo 

Birim 
Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti 

ÖTV veya 
Asgari 
Maktu 
vergi     

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 
Zararı) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Makaron B 1 15,00 1,91 10,80 2,29 13,09 15,00 

 

Ülkemizde yasal olarak üretilen Bandrollü 
Makaron ve sarmalık sigara kâğıdının satışı ve 
taşınması serbest olup makaronun içine tütün 
doldurulması halinde cezai müeyyidelere tabidir. 
Vergiler yönüyle hem kıyılmış tütün hem de 
makaron ayrı ayrı vergiye tabidir. Fabrikasyon 
sigarada veya kaçak sigara da perakende satış 
fiyatı veya sigara dal başı vergilendirilerek vergi 
alınmakta veya para cezası verilmektedir. Öyle 
bir yol bulunmalı ki kıyılmış tütün ile 
makaron/sigara kâğıdını da birbiriyle ilintili hale 
getirilip bir vergilendirme yöntemine geçilmesi 
değerlendirilmelidir. Aksi durumda biri birinin 
ambalajı olan ve tek başlarına hiçbir anlam ifade 
etmeyen “ Kıyılmış tütün” ile “Makaron/sigara 
kağıdı” arasındaki vergi ilişkisi ve birleşmesi 
hususu muallakta devam edecektir.  

Kıyılmış tütünün makaronun içinde yakalanması 
halinde Mahkemelerce, Makaron Bandrollü bile 
olsa hem tütün kaçakçılığına, hem de 
makaronu satışa arz edenler şeklinde ceza 
verilerek, 4733 sayılı yasanın 8/5-ı ve 8/5-o 
bentleri birlikte uygulanmaktadır.  

Makaron da asgari maktu vergi sıfır (0) iken, 
2018 yılında KDV nin yanında dal başına 0,05 
TL vergi konarak kıyılmış tütün ticaretinin önüne 
geçilmesi amaçlanmış ise de bu durum amacına 
ulaşamadığı gibi yasal makaron satışını aşağılara 
çekmiştir. Makaron/sigara kâğıdı ve kıyılmış 
tütünün vergileri azaltılmalıdır.  

6)- Kaçak olarak Ülkemize giren sigaraların 
yürürlükteki vergilerin uygulanmasıyla oluşacak 
örnek Tablo 7. 
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Tablo 7. 

Tütün 
Mamulü

nün 
Cinsi 

Markası 
Paket 
Adet 

Birim 
Satış 
Fiyatı 

CİF 
Kıymeti 

Gümrük 
Vergisi 

ÖTV veya 
Asgari 

Maktu vergi 

Maktu 
Vergi  
(Paket 
Başı 

0,4539 
TL) 

KDV 

Vergiler 
Toplamı 
(Kamu 

Zararı TL) 

Gümrüklenmiş 
Değer(TL) 

Sigara X  1 11,50 0,95 0,55 7,80 0,45 1,75 10,55 11,50 

Sigara X  100.000 11,50 94.788,24 54.598,03 779.800,00 45.390,00 175.423,73 1.055.211,76 1.150.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu tablo incelendiğinde yürürlükteki vergilere 
göre, ülkemizde en düşük sigara satış fiyatı 
üzerinde CİF kıymeti ve Gümrüklenmiş değeri 
hesaplanarak sadece 100.000 paket kalitesiz/gü-
vensiz ürün olan, kaçak sigaradan devletin vergi 
kaybının 1.055.211,76 TL olduğu görülmektedir. 
Yani yasal olarak bu sigara yurt dışından ithal 
edilseydi, devletin vergi geliri 1.055.211,76 TL 
olacaktı. Ülkemizde üretimi yapılan, yüksek 
fiyatlara satılan sigaraların kaçak olarak yurda 
girmesi halinde ise vergi kaybı daha da yüksek 
olacaktır. Örneğin 2018 yılında kaçak olarak yur-
da giren ve yakalanan sigara miktarının yaklaşık 
24.000.000 paket olduğu ilgili kurum kayıtlarında 
mevcuttur. Eğer yakalanmadan piyasaya 
sürülmüş olsa idi Devletin vergi kaybı 
24.000.000x10,55=253.200.000TL olacaktı. Yıl-
lara göre yakalanan paket sayısının azalması, 
kaçakçılıkla iyi bir mücadele edildiği anlamı 
taşımadığı gibi ülkenin her tarafında kaçak sigara 
satışları devam etmektedir. Yukarda bana göre 
tespit edilen dört tütün mamulü piyasasında ki 
tüketim miktarlarının tespiti ile, gerçek durum 
daha net olarak ortaya çıkarılmalıdır. 

Sonuç olarak 

Ülkemizde üretimi yapılan ve piyasaya arz edilen 
sigaralara uygulanan vergi oranları çok yüksek 
olup bu vergiler ile en düşük sigara fiyatının 11,5 
TL den daha aşağı olamayacağı bilinen bir 
gerçektir. Bu vergi oranları ile 11,5-18,5 TL 
aralığında sigara satışları yapılmaktadır. Bu 
durum girdi maliyetleri ile alakalı olmayıp 
tamamen vergilerin yüksek olması nedeniyledir. 
Yani firmanın ürün bedeli sabit olsa bile vergiler 
nedeniyle perakende satış fiyatlarını yükseltmek 
zorundadır. Ülkemizde sigara üretimi yapan 

Firmalar, kendiliğinden zam yapma zevkini 
hiç yaşamamıştır. 

Sigara fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, 
tüketicilerinde alım gücüyle alakalı olmak üzere 
kaçak sigaraya yönelmeleri ve bu kaçakçılığı 
yapan kişilerinde aşırı gelirler elde etmesini ve 
ülkenin vergi kaybına uğramasına sebep olmak-
tadır. Sigarada vergi oranları makul seviyelere 
çekilmeli, sigara kaçakçılığı ile çok sıkı bir 
şekilde mücadele edilmelidir. 4733 ve 5607 sayılı 
yasada ki cezalar artırılmalı ve caydırıcılığı 
sağlanmalıdır. 

Tek başına içilebilme özelliğini doğal yapısında 
barındıran, yukarıda üretim yerleri itibariyle 
özetlediğim,  eski zamanlardan bu tarafa haklı bir 
şöhrete sahip oldukları herkesçe bilinen tütün 
menşeilerinin kıyılması ile elde edilen ve 
piyasada rağbet gören kıyılmış tütünlerin de satış 
şeklinin daha belirgin düzenlenmesi, makaron/ 
sigara kâğıdı ile arasındaki ilişkinin netleşmesi ve 
vergilerinin aşağı çekilerek piyasaya arzı ortamı-
nın sağlanmasına ihtiyaç vardır. Sigara da 
vergiler düşürülmez ise bir kısım tüketicilerin 
ikinci başvurduğu tüketim şekli kıyılmış 
tütünlerdir. Aynı şekilde sigara fiyatları arttıkça, 
kaçak olarak piyasaya sürülen kıyılmış tütün 
fiyatları da artmaktadır. 

Fiyatı nedeniyle kaliteli kıyılmış tütün temin 
etmekten zorlanan birçok tüketici, ya kaçak 
sigaraya ya da her menşei tütünden kıyılmış, 
karıştırılmış harman haline getirilmiş, belki 
soslandırma bile yapılarak piyasaya sürülen çok 
daha ucuz kıyılmış tütünlere rağbet etmektedir. 
Bu durum da en büyük vergi kaybını oluşturan 
tütün mamulü konusun da yeni bir piyasanın 
oluşmasına sebebiyet verecektir. Tütün üretimi 
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ve Yaprak tütün naklinin takibi yapılmaz ise bu 
vergiler ile bu durum katlanarak artmaya devam 
edecektir. Bu yerli toplayıcı veya tüccarlar hem 
piyasanın dengesini bozacak hem de büyük vergi 
kayıplarına sebep olurken aynı zaman da yüksek 
kazançlar sağlamaya devam edecekleridir.  

Ülkemizde üretilen Tütünlerin tamamı üretim 
miktarları ve üretim yerleri yönüyle kayıt altına 
alınması ise Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra 
teşkilatı olan İl ve İlçe Müdürlüklerince Çiftçi 
kayıt sistemleri oluşturularak kayıtlı ekiciler 
haline dönüştürülüp takip ve kontrollerinin yapıl-
ması zorunlu hale getirilmelidir. Sözleşmeli ve 
sözleşmesiz yapılan üretimlerin tarla dönemi 
sonraki safahatının da takibi yapılmalıdır. Yapı-
lan üretim miktarına göre makul bir vergi peşin 
olarak alınabilir… Kıyılmış tütün olarak satmak 
isteyenlerin üretim miktarlarına göre piyasada 
makaron/sigara kağıdı almaları zorunlu hale 
getirilebilir… Makaron ve sigara kâğıdı olmadan 
kıyılmış tütünün tüketilmesi mümkün değildir. 

5607 sayılı yasanın 3. Maddesinin 20. Bendi 
“Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumun-
dan yetki belgesi almadan veya bildirimde 
bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari 
amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, 
içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da 
tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş 
olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran 
ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis 
cezası verilir. (1)” denilmektedir. Bu bendin 
uygulama tarihi 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.  
Bu düzenleme ile 2020 yılının Temmuz ayından 
itibaren ticari amaçla dense bile, tüketim amacı 
yönüyle bir rakam belirtilmediği için ve ticari 
amaçlı olmadığı ispatının belirtilmemesi nedenle-
riyle, içi kıyılmış tütün dolu 5 kutu makaronla 
evine giderken yakalanan vatandaş muhtemelen 
hapis cezası ile karşılaşacaktır. Kıyılmış tütünün, 
kaçak makaron içinde yakalanması halinde ise 
5607 sayılı yasanın 3.maddesinin ilgili bentleri 
uygulanarak kaçak sigara muamelesine tabi 
tutulması gerektiği düşüncemdir. 

Ülkemizin en büyük sorunu, tütün mamullerin-
den alınan vergilere çok ihtiyacının olması ve 

aynı zamanda da üretim ve tüketiminin, sağlık 
yönüyle azaltılmasına çalışılmasıdır. Bu durum 
vergileri yükseltmekte, tüketicilerin güvensiz 
ürünlere, ucuz ürünlere yönelmesini sağlayarak 
hem vergi kaybına hem de kaçak, güvensiz ürün-
lerin tüketimin artmasına sebebiyet vermektedir. 
Yasal ürünler sağlığa daha az zararlıdır denile-
mez. Bu ürünün her türlüsü sağlığa zararlıdır. 
Vergilerin aşırı artırılması yerine cezaların aşırı 
artırılarak, caydırıcılığın ortaya konması gerek-
mektedir. Sözleşmeli üretimde sözleşmelerin 
müeyyideleri ağırlaştırılıp, üretimler denetim ve 
kontrol altına alınmalıdır.  

Tütün mamullerin de maliyet ve vergilerin aşırı 
yüksek olması, tüketicilerin seçiciliğini azalt-
makta ve art niyetli kaçakcı/toplayıcı/firma/ 
kişilerin işini kolaylaştırarak, vergisiz olarak da 
aşırı kazanç getirici bir ticaret olması neden-
leriyle kaçakçılığın artarak devamını sağlamak-
tadır. Tütün mamullerinde sadece Vergilerin 
artırılması ve birçok mekânda tüketilmesinin 
yasaklanması üretim ve tüketim miktarı yönüyle 
sağlıklı bir sonuç elde etmek için yeterli olmaya-
caktır. 2019 yılının ilk 8 ayında; 03/01/2019, 
05/01/2019, 01/05/2019, 03/07/2019 ve 15/08/ 
2019 tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere 
Cumhurbaşkanı Kararları ile tam 5 defa tütün ve 
tütün mamullerinden alınan vergi oranları değiş-
tirilmiştir. Belki bu yazı okunurken yürürlükte 
farklı vergi oranları olacaktır. Ülkemizde Band-
rollü sigara fiyatları 11,5-18,5 TL/Paket aralığın-
da iken, kaçak sigara 7,5-10 TL/Paket fiyat 
aralığında satılmaktadır. Makaron içine kıyılmış 
tütün doldurulması ile elde edilen sigara ise 3-9 
TL/Paket aralığında piyasaya sürülmektedir. 
Vergiler artırılınca bandrollü sigara fiyatları oto-
matik olarak artmakta ve aynı dönemde kaçak 
sigara fiyatları da her nedense artmaktadır. Bu 
döngü, kaçakçının gelirini katlayarak artırmakta, 
vergi gelirini ise iki katı olarak azaltmaktadır.  

Kalın sağlıcakla.     
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*Bu yazı 15 İlkkanun 1941 tarihinde Türk Tütünü Dergisinin 86. sayısından orijinal baskısı ile alınmıştır. 



Tütün Eksperleri Derneği Bülteni 17 

 

 

 

TÜTÜN TOHUMUNDA ÇİMLENME VE ÇIKIŞ KALİTESİNİ 
İYİLEŞTİRİCİ BAZI UYGULAMALAR ÜZERİNDE 

ARAŞTIRMALAR 
 

Prof. Dr. A. Esen ÇELEN*      Tureç KERİMİ** 
 
 

*E.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi        
**Tütün Teknolojisi Mühendisi   

 
ÖZET 

Tütün tohumlarında yaşanan çimlenme ve çıkış  
sorunlarının  azaltılması  amaçlı yürütülen bu  çalışma,  
2017-2018  yılları  arasında  Ege  Üniversitesi  Ziraat  
Fakültesi  Tarla Bitkileri  Bölümünde  yürütülmüştür.  
Çalışmada  Birlik-125 tütün çeşidi kullanılmış ve 
tohumlara priming, KNO3, GA3, peletleme ve bu 
işlemlerin kombinasyonları uygulanmıştır.Araştırma  
sonucunda priming  uygulamasının  en  iyi  çimlenme  
oranını ve çıkış oranını verdiği, KNO3 ve GA3 uygu-
lamalarının da  priming’e  benzer  sonuçlar  verdiği  
anlaşılmıştır. Çalışmamızda  tek  başına  peletlemenin  
çimlenme  üzerinde  olumsuz  etkisi  görülmüş  ancak 
priming+peletleme  uygulaması  %  88.50  çimlenme  
oranıyla  kabul  edilebilir  bir  sonuç vermiştir. KNO3, 
GA3, KNO3 + peletleme ve GA3 + peletleme uygula-
maları da aynı istatistik guruba  girmelerine  rağmen  
sayısal olarak en iyi sonuç priming+peletleme  
uygulamasından elde edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Tütün, priming, KNO3, GA3, 
peletleme 

ABSTRACT 

The study carried out for the purpose of reduction the 
germination and emergence problems of tobacco seeds 
was conducted in the Field Crops Department, Faculty 
of Agriculture, Ege University between 2017 and 
2018. In the study Birlik-125 tobacco cultivar was 
used and priming, KNO3, GA3, peleting and 
combinations of these treatments were applied to the 
seeds. As a result of the research, it was found that 
priming application gave the best germination rate. 
Also, KNO3 and GA3 applications gave similar 
results to priming. In our study, the negative effect of 
peleting on germination was seen. But, priming + 
peleting gave an acceptable result with 88.50% 
germination rate. Although KNO3, GA3, KNO3 + 
peleting and GA3 + peleting applications were 
included in the same statistical group, the best 
numerical results were obtained from priming + 
peleting application. 

Keywords: Tobacco, priming, KNO3, GA3, peleting 

 

 
1. GİRİŞ 

Ekim öncesinde tohuma yapılan uygulamalar 
genel anlamada “Priming” olarak isimlendiril-
mektedir (Heydecker ve Gibbins, 1978). Hartley 
ve ark. (2001), sıcaklık, ışık ve primingin NC71 
ve NC72 flue-cured tütün tohumları üzerindeki 
etkilerini saptamak üzere 1999 ve 2000 yıllarında 
yaptıkları çalışmada priming yapılmış ve 
yapılmamış peletli tohumları kullanmışlardır. 

Priming yapılmış tohumların priming yapılmamış 
tohumlara göre diğer çimlenme sıcaklıklarından 
daha hızlı olmuştur. Xu ve ark. (2011), tütün 
tohumunun priming yapılmasının soğuk tole-
ransına etkisini araştırmışlardır. Primingin tütün 
tohumlarının soğuk toleransını arttırmak için 
kullanılabileceğini göstermiştir. Cui ve ark. 
(2012), tütün tohumlarını peletlemiş, peletli 
tohumlarda çimlenme yüzdesi (GP), çimlenme 
endeksi (GI), aktivitelerinin anlamlı bir şekilde 
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arttığını göstermiştir. Taurai (2013), tütün 
tohumlarını gibberellic asit ile priminge tabi 
tutmuştur. Gibberellik asit uygulaması kontrole 
göre önemli derecede daha hızlı bir çimlenmeye 
neden olmuştur. Tütün çeşitlerinin tohumlarına 
ekim öncesi bazı muamelelerin etkilerini 
araştıran Akın ve Duman (2018), priming 
uygulamaları olarak PEG6000 (-6 MPa, - 12 Mpa 
ve – 18 Mpa) ile farklı KNO3 konsantrasyonlarını  
% 1, % 2, % 3) kullanmışlardır. Uygulamaların 
çeşitlere göre farklılık gösterebileceğini ve bu 
yüzden ekim öncesinde çeşitli uygulamalar 
yapılarak en iyi sonucun alınabileceğini ifade 
etmişlerdir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  

2.1. Materyal 

Ege Denetim Kalite Analizleri Araştırma Geliş-
tirme ve Depolama Hizmetleri’ nden temin edilen 
2015 yılına ait ve herhangi bir işlem görmemiş 
Birlik-125 tütün (Nicotiana tabacum L.) çeşidi-
nin tohumları bu çalışmanın materyalini oluştur-
muştur. Tohum kalitesini iyileştirici uygulamalar 
olarak Gibberellik Asit (GA3) ve Potasyum nitrat 
(KNO3) kullanılmıştır. Tohum çapını arttırmak 
ve yapılan tohum uygulamalarını uzun süre 
muhafaza edebilmek adına yapılan peletleme 
uygulaması ise ticari olarak kullanılmakta olan 
hazır peletleme malzemesi ile gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Yöntem 

Priming ve peletleme uygulamalarından önce 
denemede kullanılacak olan çeşidin tohumlarına 
çimlenme testleri uygulanmıştır. Bu testler Ege 
Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Fiziksel Analiz Laboratuv-
arında, ISTA (International Seed Testing 
Association) tarafından belirtilen kurallara uygun 
gerçekleştirilmiştir (ISTA, 2009). Bu çalışma 
laboratuvar ve saksı denemeleri şeklinde iki 
aşamada gerçekleşmiş olup, çimlenme testleri 
ISTA kuralları çerçevesinde kağıt ortamında 
laboratuvarda, çıkış testleri ise torf ortamının 
kullanıldığı viyollerde yürütülmüştür.  

2.2.1.Çalışmada İncelenen Özellikler 

2.2.1.1. KNO3, GA3  Uygulaması 

Hassas tartı yardımı ile 2 g KNO3 ve 0,1 g GA3 

tartılmış olup manyetik karıştırıcı kullanılarak bir 
litre suda çözünmesi sağlanmıştır. (ISTA).70’ er 
g  tütün tohumları solüsyonlarla birlikte beherlere 
koyularak orbital karıştırıcı yardımı ile karıştırıl-
mıştır. Tohumlar çözeltilerden süzülerek kurutma 
kağıtları üzerlerine serilerek 2 gün süresince 
kurulmaya alınmıştır. Uygulama görmüş ve gör-
memiş tohumlar ayrı ayrı paketlenerek fizyoloji 
laboratuvarına alınmış olup 4 tekerrürlü olarak 
çimlenme testlerine alınmıştır. 

2.2.1.2.Priming Uygulaması 

Ön çimlendirme yöntemi olarak; havalandırmalı 
uygulama kabı tekniği (bubble colon) kullanıl-
mıştır (Akers and Hooley, 1986; Bujalski et al, 
1989; Bujalski and Nienow, 1991; Duman ve 
ark., 1998; Duman ve İlbi, 2001). 1 gram KNO3 
1 litreye suya tamamlanarak solisyon hazırlanmış 
uygulama 25°C’de 8 gün devam etmiştir. Uygu-
lama sonrası tohumlar saf su ile yıkanarak 2 gün 
boyunca kurutulmaya bırakılmıştır.  

2.2.1.3. Peletleme uygulaması 

Peletlemede "Ve002" kodlu peletleme malzemesi 
kullanılmıştır. Peletleme makinasında Peletlenen 
tohumlar yaklaşık 3 saat 30 oC’de kurutulmuştur. 
Kurutulan tohumlar renklendirildikten sonra yine 
yaklaşık 1 saat 30oC’de kurutularak çimlendirme 
ve çıkış denemelerine alınmıştır.  

4. BULGULAR 

4.1. Çimlenme Gücü (%) ve Çimlenme 
Zamanı (gün) 

Tütün tohumlarına yapılan uygulamalar arasında 
en yüksek çimlenme oranının % 90.00 ile 
priming uygulamasında alındığı anlaşılmıştır. En 
düşük çimlenme oranı ise % 62.75 olarak 
peletleme uygulamasında elde edilmiştir. Orta-
lama çimlenme zamanına bakıldığında ise en kısa 
çimlenme zamanı 3.55 gün ve 3.80 gün arasında 
değişmek üzere priming, GA3+peletleme, pri-
ming+peletleme, GA3 ve GA3+peletleme uygula-
malarında elde edilmiştir (Tablo 3) 
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Tablo 3. Tütün tohumlarına yapılan uygulamaların çimlenme değerleri üzerine etkisi 

UYGULAMA Çimlenme Gücü 
(%) 

Ortalama Çimlenme Zamanı  
(gün) 

Kontrol 72.25C  4.80A  

Priming  90.00A  3.55C  

KNO3 83.00B       4.25B  

GA3 86.25AB  3.77C  

Peletleme 62.75D  5.06A  

Priming+Peletleme 88.50AB  3.80C  

KNO3+Peletleme 87.00AB  3.80C  

GA3+Peletleme 84.25B  3.64C  

  p≤0,05                                                                            LSD: 5.58                      LSD: 0.328 

*:  p≤0,05 önem düzeyinde uygulamalar arasında istatistiki önemlilikte fark vardır. 

Tablo 5. Tütün tohumlarına yapılan uygulamaların çıkış değerleri üzerine etkisi 

UYGULAMA Çıkış gücü  
(%) 

Ortalama Çıkış Zamanı (gün) 

Kontrol 69.00C  8.03A  

Priming  87.75A  5.13E  

KNO3 81.50B  6.92BC  

GA3 84.75AB  6.40CD  

Peletleme 65.00C  8.18A  

Priming+Peletleme 87.25AB  7.37B  

KNO3+Peletleme 82.50AB  7.05BC  

GA3+Peletleme 81.50B  6.64CD  

  p≤0,05                                                                         LSD: 5.919                       LSD: 0.481 

*:  p≤0,05 önem düzeyinde uygulamalar arasında istatistiki önemlilikte fark vardır. 

 

4.2. Çıkış Gücü (%) ve Çıkış Zamanı (gün) 

Tütün tohumlarına yapılan uygulamalar arasında 
en yüksek çıkış oranının % 87.75 ile priming 
uygulamasında alındığı görülmektedir. En düşük 
çıkış oranları ise % 69.00 ve % 65.00 olarak sıra-
sıyla kontrol ve peletleme uygulamasında alın-
mıştır (Tablo 4.) 

3. TARTIŞMA 

Çalışmada çimlenme oranı ve zamanı açısından 
uygulamalar arasında p≤ 0,01 düzeyinde istatis-
tiki farklılık olduğu tespit edilmiştir. Priming 
uygulaması en yüksek oranda çimlenme gücünü 
vermiştir. Priming yanında KNO3 ve GA3 uygu-

lamalarıyla bu uygulamaların primingle kombi-
nasyonları da sadece priming uygulamasının 
ardından en yüksek çimlenme oranlarını vermiş-
lerdir. Primingin birçok türün tohumlarında 
çimlenme üzerinde pozitif etki yaptığını gösteren 
çok sayıda araştırma bulunduğu gibi, çimlenmeyi 
uyaran KNO3 ve GA3 gibi uygulamaların da 
çimlenme üzerinde pozitif etki yaptığını gösteren 
araştırmalar bulunmaktadır. Min (2001), tütün 
tohumlarında priming uygulamasının pozitif 
sonuçlar verdiğini görmüştür. Taurai (2013) 
gibberellik asit uygulamasının kontrola göre 
önemli derecede daha hızlı bir çimlenmeye neden 
olduğunu belirtmiştir. Ogawara ve Ono (1961), 
gibberellinin, tütün tohumlarının çimlenmesini 
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uyarmada çok etkili olduğunu bulmuşlardır. Akın 
ve Duman (2018) % 2’lik KNO3 çözeltisinin hem 
tütün tohumlarının çimlenme oranlarını arttırdı-
ğını, hem de ortalama çimlenme süresini düşür-
düğünü belirtmişlerdir. Hartley ve ark. (2001) 
tarafından sıcaklık, ışık ve primingin flue-cured 
tütün tohumları üzerindeki etkilerini saptamak 
üzere yapılan bir çalışmada primingin bazı 
çeşitler için bazı yıllar yararlı olabileceği ancak 
ışık şartları, çeşitler ve sıcaklıklar bağlamında 
primingin pozitif ve sabit bir tepkimesinin görül-
mediği vurgulanmıştır. 

Çalışmamızda tek başına peletlemenin çimlenme 
üzerinde olumsuz etkisinin görülmesine rağmen 
priming+peletleme uygulaması % 88.50 oranında 
çimlenme gücü vermiştir. Bu çimlenme oranı 
diğer birçok uygulama ile aynı istatistik sınıfta 
yer almasına rağmen sayısal olarak primingnden 
sonra ikinci sırada yer almıştır. Peletlemenin 
olumsuz etkisi priming ile giderilmiş ve priming+ 
pelet uygulaması, tohumların büyüklüğünü arttır-
mak ve primingin yararlılığını uzun süre koru-
mak anlamında tercih edilebilir bir sonuç vermiş-
tir. Caldeira ve ark. (2014), priming yapılmış ve 
peletlenmiş tohumların çimlenmesini ve çıkışını 
kontrol etmek için yürüttükleri çalışmalarında 
primingin yararlı etkisinin peletlenmiş tohumlar-
da daha büyük olduğunu, üç aylık depolamanın 
gerek peletlenmiş gerekse de peletlenmemiş to-
humların kalitesini olumsuz etkilemediğini bildir-
mişlerdir.  

Peletleme uygulaması sonucunda tohumların 
çimlenme oranında kontrole kıyasla bir düşüş 
gözlenmektedir. Peletleme uygulamasının, kalın-
lığı ile orantılı olarak bir çimlenme bariyeri oluş-
turduğu ve çimlenme oranını düşürdüğü düşünül-
mektedir. Çalışmada peletleme uygulamasının 
kullanılmasındaki asıl amaç, Bewley ve Black’in 
(1994) de dediği gibi, küçük tohumların irileşti-
rilmesi suretiyle ekim işlemlerinin kolaylaştırıl-
ması ve tohumların çimlenme ve çıkış perfor-
manslarının iyileştirilmesidir. Bu amaçla tütün 
tohumlarına yapılan tek başına peletleme uygula-
masının çimlenmeyi istenildiği kadar yükseltme-
diği görülmüştür. Akıllı bir tütün tohumu peletle-

mesi geliştirerek bu peletle tütün tohumlarını 
kaplayan Cui ve ark. (2012) ise, peletlemenin 
tohumlarda çimlenme yüzdesini arttırdığını 
belirlemişlerdir. Kangsopa ve Siri (2015) de tütün 
tohumlarının çimlenme ve güçleri üzerinde 
peletleme formulasyonlarının etkisini inceledik-
leri çalışmalarında, pomza ile peletlemenin en iyi 
çimlenme yüzdesi, hızını ve gücünü sağladığını 
belirtmişlerdir. Çalışmamızda peletlemeden iste-
nilen sonucun alınamaması kullanılan pelet 
malzemesine bağlanabilir.   

Çalışmada çıkış oranı ve zamanı açısından uygu-
lamalar arasında p≤ 0,01 düzeyinde istatistiki 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Priming uygula-
ması en yüksek oranda çıkış gücünü ve çıkış 
zamanını vermiştir. Çimlenme gücünde en düşük 
oran peletleme uygulamasından alınırken çıkış 
gücünde kontrol ve peletleme uygulamaları en 
düşük çıkış gücünü vermişlerdir. Diğer tüm 
uygulamalar aynı istatistik gurupta yer almalarına 
rağmen priming+peletleme uygulaması sayısal 
olarak diğerlerinden daha iyi bir sonuç vermiştir. 
Çıkış zamanına bakıldığında priming uygulaması 
5.13 gün ile en kısa sürede çıkışı gerçekleştir-
miştir. Peletleme ve kontrol uygulamaları ise 
sırasıyla 8.13 ve 8.03 gün ile en uzun sürede çıkış 
gerçekleştirmişlerdir. Primingin çıkış üzerinde de 
pozitif etkileri olduğunu gösteren araştırmalar 
mevcuttur. Pırasa tohumları ile çalışan Parera ve 
Cantliffe (1992), priming yapılan tohumların 
daha yüksek bir çıkışa sahip olduklarını belirt-
mişlerdir. Patlıcan tohumlarının çimlenmesi üze-
rinde primingin etkisini araştıran Demir ve ark. 
(1994) GA3 ve KNO3 uygulamalarının çimlenme 
ve çıkış oranını kontrola göre önemli derecede 
arttırdığını vurgulamışlardır. Caldeira ve ark. 
(2014), priming yapılmış ve peletlenmiş tohum-
ların çimlenmesini ve çıkışını kontrol etmek için 
yürüttükleri çalışmalarında priming yapılmasının 
tütün tohumlarının çimlenme ve çıkışını olumlu 
yönde etkilediğini, primingin yararlı etkisinin 
peletlenmiş tohumlarda daha büyük olduğunu 
bulmuşlardır. Nejatzadeh-Barandozi (2018) ise 
tütün tohumlarında primingin etkileri üzerinde 
gerçekleştirdiği çalışmada, çıkış zamanı ve çıkış 
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oranının priming ile arttığını, polietilen glikol ile 
tohum priminginin KNO3 primingine göre çıkış 
yüzdesini arttırmada daha etkili olduğu öne 
sürmüştür. Çalışmamızda da KNO3 ile muamele 
primingden daha düşük bir çıkış yüzdesi vermiş-
tir. Priming+peletleme ise tek başına primingden 
farklı bir istatistik gurupta yer almasına rağmen 
priminge yakın bir çıkış yüzdesi vermiştir.  

4. SONUÇ 

Bitki yetiştiriciliğinde iyi bir çimlenme ve çıkış 
bitkisel üretimin en önemli aşamalarından birisini 
oluşturmaktadır. Bu çalışma ekim öncesi tohum 
uygulamalarının çimlenme ve çıkış oranı ile 
çimlenme ve çıkış zamanı üzerine olan etkinlik-
lerinin ortaya konması amacıyla yürütülmüş, en 
iyi çimlenme ve çıkış oranı priming uygulama-
sıyla gerçekleştiği anlaşılmış, ortalama çimlenme 
ve çıkış zamanları bakımından da priming 
uygulamasının en iyi uygulama olduğu ortaya 
konmuştur.Bununla birlikte priming+peletleme 
ve KNO3+peletleme uygulamalarının da primin-
ge benzer sonuçlar verdiği ve tohumların büyük-
lüklerinin arttırılarak ekimlerinin kolaylaştırıl-
ması düşüncesinden hareketle önerilebileceği 
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma ile 
tohumun çimlenmesini ve çıkışını hızlandırmak, 
homojenliğini sağlamak ve çimlenme ve çıkış 
oranını arttırmak amacıyla tohumlara ekim öncesi 
yapılan uygulamaların etkinliği ortaya konmuş-
tur.  
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"Oflu Hoca" olarak bilinen Osmanlı 
döneminin din adamlarından 
Mehmet Emin Efendi'nin sigara ve 
nargilenin zararlarını anlatmak 
için 1891'de yazdığı “Kardeşleri 
sigara hakkında aydınlatan risale” 
anlamına gelen “Risaletu Mürşidi'l 
İhvan fi Hakki'd Duhan” isimli 
Osmanlıca eser "Oflu Hocanın 
Sigara Manifestosu" adıyla Türkçe 
olarak yayınlandı. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI ve 
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
AYDIN'ın ortaklaşa yürüttüğü 
çalışma, sigaranın zararlarıyla 
ilgili mücadelede önemli bir tarihi 
ismi ortaya çıkardı. 

Kitapta, “Sigaranın Çirkinliği ve 
Dini Hükmü”, “Sigaranın Afetleri” 
ve “Sigarayı Bırakmanın Faydaları” 
başlıklı bölümlerden sonra nargile, 
enfiye ve kahve başlıklı konular ele 
alınıyor. 

Oflu Hoca, toplumda yaygın hale 
gelen sigara ve nargile türünden 
keyif verici maddeler konusunda 
yazdığı bu risalede tütün ürünleri 
tüketmenin haram olduğuna 
hükmettiğinden tütüncü çevrelerin 
baskısıyla kitabı yasaklanmış ve 
iki yıl sürgün cezasına 
çarptırılmıştır. 

1815 yılında Trabzon'un Of 
ilçesine bağlı Ballıca köyünde 
doğan Mehmet Emin Efendi, 

1902 yılında vefat etmiş ve 
cenazesi Fatih Camisi haziresine 
defnedilmiştir. 

 
 

39 yılı TEKEL'de olmak üzere 
(1967-2005) alkollü içki 

sektöründe toplamda 50 yılı bulan 
birikimin sahibi Kerim 

YANIK’ın “Tekel’in Nesi Kaldı 
Damaklarda Tadı Kaldı” isimli 
anı/belgesel kitabı yayınlandı. 

 
Yazar, TEKEL’de 39 yılı bulan 

görev ve hizmet serüvenini 
kronolojik olarak anlatırken bir 

taraftan da ülkemizin siyasi, 
sosyal ve ekonomik 

yönleriyle yarım asırlık 
geçmişine dair gerçekleri 

dikkatimize sunuyor. 
 

Kitabın “Özelleştirme” başlığı 
altında yer alan (115-118 

sayfalar) bilgi ve değerlendirmeler, 
TEKEL'in içki biriminin satışı ile 
ilgili yaşananlar için bir kez daha 

"yazıklar olsun!" dedirtiyor. 
 

Kitabın arka kapağında TEKEL'in 
içki biriminin özelleştirilmesi, 

"...Belleklerimizde içki ve sigarayla 
bütünleşen Tekel, yeni kurulmuş 

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli 
yatırımlarından biriydi. Sadece içki 
ve sigara değil, tuzdan çaya kadar 
uzanan geniş bir yelpazede üretim 

yapıyor, ürünlerine hammadde 
sağlarken de çiftçiliğe yurt çapında 

büyük bir destek sağlıyordu. 
Demokrat Parti döneminden beri 

sıklıkla gündeme getirilen 
özelleştirilme sonunda 

küreselleşmenin de dayatmasıyla 
2004 yılında gerçekleştirildi..." 

cümleleriyle özetleniyor. 
 

Keza, kitabın 119 uncu 
sayfasından itibaren “Tekel 

Müzesi” başlığında yer alan tespit 
ve değerlendirmeler TEKEL'in 

maddi ve manevi 
varlığının/envanterinin nasıl talan 

edildiğini ortaya koyuyor. 
 

Bu değerli eseri edinmenizi ve 
okumanızı öneriyorum. 

 

 
 

Mustafa SEYDİOĞULLARI 
Tütün Eksperi 

e-posta: msseydi@hotmail.com 
Twitter: @msseydi 

 

 
 
“Reji’nin Kadınları” 1955 Samsun 
doğumlu Cem KÜKEY’in ikinci 
romanı. 

Sonunu merak ederek okuduğum 
kitabın arka kapağında yer alan 
tanıtım yazısı şöyle: 

“Canik Sancağı’na bağlı on dört 
bin kişilik nüfuslu Samsun’da, 
1912-1915 yılları arasında geçen 
bir tütün hikayesi. 

Osmanlı’nın Düyun-u Umumiye 
borçlarına karşılık, tütünün her 
türlü üretim ve ticaret hakkını 
devrettiği Reji’nin, kolcuları vasıta-
sıyla uyguladığı zulme karşı, biri 
Türk, biri Ermeni, biri Rum, üç 
Reji işçisi kadının dayanışarak 
yaşama tutunma çabalarının 
hikayesi. 

Balkan Savaşlarından dolayı yük-
selen milliyetçilik, muhaceret ve 
tehcir; onların ilişkilerinde de 
zaman zaman değişiklikler yaratır 
ve sonunda dayanışmalarının içine 
kocalarını da katarlar. 

Alt- üst olan dünyanın bu coğraf-
yaya taşıdığı acılar, arkadaşlıkla-
rını büyütür. 

Yine de tarihsel dönem sürprizlere 
gebedir…” 
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TÜTÜNCE / şiir 
 

 
 
 

TÜTÜN İŞÇİLERİ 
 
Zümrüt gözlü baharın geldiğinden bîhaber, 
Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler, 
Gayretle işliyorlar yanarak için için; 
Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için… 
  
Duvarları ağlayan bu loş, karanlık inde ; 
Bu sahte sonbaharın ölgünlüğü içinde 
Yaprak çıtırtısından başka bir ses çıkmıyor; 
Cefakeş göğüslerden sanki nefes çıkmıyor… 
  
Kimi, “canım tütünler güneş görmesin” diye 
Koca bir çul tıkılan biricik pencereye 
İç çekerek bakıyor merhamet bekler gibi 
İnce boynu bükülmüş solgun çiçekler gibi… 
  
Kimi, usta gözünden bir dakika çalarak, 
Genizleri kavuran havadan bunalarak 
Yanındaki kadına derdini dinletmede, 
Kimi de pastalını denge istif etmede… (*) 
  
Sevdalı bülbüllerden, narin kelebeklerden, 
Şu yemyeşil kırlara saçılmış çiçeklerden; 
Güzel papatyalardan, sümbüllerden bîhaber; 
Sararmış yaprakların üstüne eğilmişler, 
Gayretle işliyorlar yanarak için için 
Kıymetli bir zehirden ekmek çıkarmak için… 
  
Ey yüzleri gülerken tatlı canları yanan, 
Kınalı parmakları zifirlere boyanan 
Ak saçlı, güzel dullar, zavallı yavrucuklar, 
Ey benzi pastalından daha solgun çocuklar. 
 
Ey kırlarda baharın aşka sorduğu kızlar, 
Sararmış yaprakların soldurduğu yıldızlar; 
Kara bahta gülerek “ah…niçin” demeyiniz… 
Hülyalı dumanlarla uçacak emeğiniz! 
 

Ömer Bedrettin UŞAKLI (1904-1946) 
 
(*) Pastal: Denkleme yapılırken aynı sınıf 
(nevi), boyut ve renkte 15 ilâ 20 tütün 
yaprağının sap ve uçları bir araya getirilerek 
yapılan yaprak kümesi. 

TÜTÜNCE / film 
 

 
 

SAKSAK: Bir Tütün Belgeseli 
 
Saksak, tütün yapraklarının elle hasadı sırasında parmaklara 
yapışan zifire verilen isimdir. 

Film, Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Gülbağlık köyünde tütün 
üreticiliği ve işçiliği yapan insanların zorlu ve zorunlu hayatlarını 
konu ediyor.  

Yönetmenliğini Turan KUBULAY’ın yaptığı 20 dakikalık belgesel 
Türkiye’de 8 festivalde ödül alırken 2019 yılında Cannes Film 
Festivali’nde Türkiye kataloğuna girerek dünyaya adını duyurdu. 
Belgeselin fragmanı ve kamera arkası görüntülerini izlemek için: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-zI9ElZIcC0 
https://www.youtube.com/watch?v=OztNGK70TFc 
 

TÜTÜNCE / fotoğraf 
 

 
  

“Tütünler, Hatay 2019”, Fotoğraf: Meriç AKTAR 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 

11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması birincisi 
 

Tarım ve İnsan, 25.12.2019, www.tariminsan.com 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
SATIŞ BELGESİ VE EKSPERTİZ RAPORLARI  

DÜZENLENMESİ EĞİTİMİ 
03 - 09 Aralık 2019  

 
 

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında satış 
belgesi işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş 
bulunan çalışanlara ve meslektaşlarımıza yönelik 
olarak Antalya ili Kemer ilçesinde  "Satış Belgesi 
İşlemleri Eğitim Çalışması ve Ekspertiz Rapor-
larının Hazırlanması ve Tütün Mamullerinin 
Yasa Dışı Ticareti " konusunda bir eğitim prog-
ramı düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitim Tütün ve 
Alkol Dairesi Başkanı Sayın Dr. Yüksel DENLİ 
tarafından yapılan açılış konuşması ile 3 Aralık 
2019 Salı günü başlamıştır. Bakanlık bünyesinde 
yurt genelinde çalışan meslektaşlarımız, eğitim 
toplantısına iki grup halinde katılmışlardır. Eğiti-
min ilk etabında Satış Belgelerinin düzenlenmesi 
konusunda uygulamalar ile kullanılan bilgi sis-
temleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve 
yaşanılan sorunlar ele alınmıştır. İkinci etapta ise 
tütün mamullerinin yasadışı ticaretinin adli 
süreçlere konu olması ile birlikte özellikle ürün 
tanımaya yönelik bir eğitim verilerek program 9 
Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.  

 

 

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Tütün ve 
Alkol Dairesi Başkanı Sayın Yüksel DENLİ, 
Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Sayın 
Nail ACET, Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire 
Başkanı Sayın Uğur YALÇIN başta olmak 
üzere ve Bakanlık uzmanlarına teşekkür ederiz. 
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İSTANBUL’DA BİR TÜTÜNCÜNÜN HİKAYESİ:   
SERDUHANİ MEHMET HALİS EFENDİ 

 

Rabia DEMİREKİN 
 

 
 
 
 

Hikayemiz 1877’de Osmanlı Rus harbi sebebiyle 
iki kardeşin Erzincan’dan  İstanbul’a gelmesiyle 
başlıyor. O dönemde tütün tüketiminin köylerden 
getirilip harmanlanması kıyılması ve sokaklarda 
satışa sunulması şeklinde gerçekleşmesinden mü-
tevellit, bu iki kardeş Mehmet ve Yusuf Efendi 
sokaklarda bu usulde tütün satmaya başlıyorlar. 
Ellerinde terazi İstanbul’u sokak sokak dolaşan 
bu iki kardeş o dönem şartlarında geçimlerini zar 
zor idare etmektedir. Derken dönemin zenginle-
rinden Tahsin Bey ile tanışmaları hayatlarında bir 
dönüm noktası olur. Tahsin Bey'in teşviki ve 
verdiği bir miktar parayla Mehmet Efendi 
İskeçe'den 40 hayvan yükü tütün getirtir. Hemen 
ardından Küçükpazar’da küçük bir dükkân sahibi 
olurlar; kardeşi dükkânda satışla uğraşırken, 
Mehmet Efendi de gidip mal getirmeye devam 
eder.  

 

Kemah’lı Mehmet Efendi artık Tütüncü Mehmet 
Efendidir. O dönemde hiç tütün fabrikasının ol-
maması ve Osmanlı’nın tütünle yeni yeni tanış-
maya başlayıp halk nezdinde tutulmasıyla Tütün-
cü Mehmet Efendi ününe ün katmıştır. Küçük-
pazar'daki dükkânlarında işlerin iyi gitmesiyle bir 
tütün fabrikası kurmaya karar verir ve yer olarak 
da Haliç kıyısındaki Cibali'yi seçer. Cibali'de 

kurduğu fabrika ile ordunun tütün ihtiyacını kar-
şılayan Tütüncü Mehmet Efendi, zamanla kazan-
cını arttırır. İstanbul'un en zenginleri arasına girer 
ve serduhani yani baş tütüncü olarak anılmaya 
başlar. 

 

Ne var ki devletin tekel gelirlerini arttırma kararı 
alması ve Duyunu Umumiye İdaresinin tütün ve 
tuz gelirlerine el atmasıyla, Girit ve Lübnan 
dışında tütün imalatı ve tütün fabrikası açma 
imtiyazı 30 yıl süre ile Reji idaresi'ne verilir ve 
Mehmet Efendi Cibali'deki tütün fabrikasını 
satmak durumunda kalır. Bu fabrika cumhuriyet 
idaresine kadar Fransız idaresinde kalacak, 
cumhuriyet ilanından sonra Türk Tekel İdaresi'ne 
bağlanacak ve 1995 yılında Kadir Has Üniver-
sitesi devrine kadar üretime devam edecektir. 

Fabrika satışından 95 bin altın kazanan Mehmet 
Halis Efendi, bu parayla bugünkü Göztepe sem-
tinin bulunduğu alanda yaklaşık 1000 dönümlük 
arazi satın almış ve bu araziyi parselleyerek saray 
eşrafına mensup kimselere satmıştır. Saray çevre-
sinden bu parselleri satın alıp, üzerine çoğunlukla 
yazlık ev yaptıranlar doğrultusunda yeni bir 
muhit doğmuş ve bugün mevcut olan semtin 
temelleri atılmıştır (yaptırılan yazlık evlerden bir 
tanesi, Defter-i Muktesid Muharriri Galatalı 
Süleyman Sudi Efendi tarafından satın alınır ve 
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bugün Erenköy Kız Lisesi olarak kullanılmak-
tadır). 1902 yılında servetinin bir kısmıyla, kendi 
ismiyle anılan Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ni 
yaptırır. Ömrünün son yıllarını Büyükada’da 
geçirir. Vefat edince cenazesi, vasiyeti üzerine 
Göztepe’de yaptırdığı camiinin önüne defnedilir. 
Oğlu Kemal Efendi, Tütüncü Mehmet Efendi 
Camii'nin ilk imamıdır. Şuanda Kadıköy’de bir 
semt onun adını yaşatmaya devam etmekte ve 
bizlere tarihten bir kapı aralamaktadır. 

 

Pek çok tarihi olaya tanıklık eden, çok sayıda 
sosyal hakka imza atan Haliç’teki bu ihtişamlı 
bina ve işçileri edebiyatımızdaki yerini, birçok 
aşkın tanığı ve sahibi olarak ta almıştır. 

Rizeli bir berber olduğu anı defterinden anlaşılan 
Aşık Çakır Çavuş, İstanbul’dan ayrılıp giderken 
yanında yol arkadaşı olarak Cibalili bir kadını da 
götürür. Bununla ilgili üç parça manzum hatıra-
tından biri Cibali üzerinedir ve bir bölümünde 
şöyle der: 

            Cibâli’nin dilberi 

            Tütün sarar elleri 

            Şekli beşerde peri 

            Gör Rizeli berberi 

Mahmut Yesari’ye ait Çulluk isimli roman da 
Cibali Tütün Fabrikası’nda çalışan bir genç kızı 
anlatır. Bu romandan etkilenen Bora Ayanoğlu da 
“Fabrika Kızı” şarkısını yazar ve besteler. Ancak 
bir başka rivayete göre Ayanoğlu bu şarkıyı, fab-

rikada çalışan Mahtume isimli bir kızdan etkile-
nerek yazmıştır. 

 

Günümüzde bina duvarlarında tütün üretimi 
dönemine ait fotoğraflar görebilirsiniz. Fabrika 
döneminden kalan demir yapı unsurları da 
gözünüze çarpacaktır. Bu demir sütunlar arasında 
o eski fotoğraflarda tütün kokusunu ciğerlerinize 
kadar hissedecek, iş makinelerinin seslerini 
duyacaksınız. Romanlara, şiirlere ve şarkılara 
dökülmüş aşkları  burada içtenlikle anabilirsiniz. 
Bu yazıyı okuduktan sonra Haliç’ten geçerken 
binaya ve Kadıköy Göztepe semtine bir kez daha 
nazarla bakabilirsiniz. Size görkemleriyle göz 
kırpacaklardır. 

 

 
 
Kaynaklar 
İstanbuldakicamiler.com 
Sanayicidergisi.com / Hüseyin Irmak 
Osmanlı’dan Günümüze Tekel isimli kitap, (TEKEL 
Yayınları) 
1001istanbul.com 
Panorama.khas.edu.tr 
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GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı sonrasında ve 1950’li yılların 
başından itibaren tarımsal faaliyetlerde yoğun bir 
şekilde kullanılan girdiler, bir yandan yüksek 
verim getirirken diğer yandan da çevre 
sorunlarını arttırmıştır.  

Gelişmiş ülkelerdeki üreticiler ve tüketiciler 
sağlıklı, temiz, kimyasal girdiler kullanılmadan 
üretilmiş, çevreye ve insana zarar vermeyen tarım 
ürünlerinin üretimini ve tüketimini talep etmeye 
başlamışlardır (Ataseven, 2008). 

ORGANİK TARIM 

Organik tarım dil farklılıkları nedeniyle farklı 
ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. 

Örneğin; İngiltere’de organik (organic), Almanya’da 
ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik 
(bioloque) kelimeleri kullanılmaktadır. 

Ancak bunlar genel olarak birbirleriyle eşanlamlı 
olarak kullanılmaktadır (Demiryürek, 2004).  

EKOLOJİK TARIM 

Ekolojik Tarım; ekolojik sistemde hatalı uygula-
malar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden 
kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim 
sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik 
kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral 
gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, 
organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın 
muhafazası, bitkinin direncini arttırma, doğal 
düşmanlardan yararlanmayı tavsiye eden, bütün 

bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulma-
sını öneren, üretimde sadece miktar değil aynı 
zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini 
amaçlayan bir üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 
1996). 

NEDEN ORGANİK TARIM? 

- Korunan doğal kaynaklar, 

- Sağlıklı tarımsal ürünler, 

- Korunan gelecek nesiller, 

- Organik tarımda kimyasal gübre ve pestisit 
kullanılmadığından toprak bozulumu önle-
niyor, 

-  Organik tarım yapılan alanlar endüstriyel 
tarım alanlarına kıyasla %30 daha fazla tür 
çeşitliliğine sahiptir (URL 1). 

ORGANİK TARIMDA KAÇ ÇEŞİT 
SERTİFİKA VARDIR? 

ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKASI NEDİR? 

Organik tarımda iki çeşit sertifika vardır. Birin-
cisi müteşebbis ikincisi de ürün sertifikasıdır. 
Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası, yetkilen-
dirilmiş kuruluş müteşebbis ile sözleşme imzala-
dıktan sonra yapılan ilk kontrole müteakip uygun 
görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tara-
fından verilen sertifikadır. Verilen bu sertifika 
müteşebbisin ürettiği ürünün organik olduğunu 
belgelememekte olup müteşebbisin organik tarım 
faaliyeti yaptığını göstermektedir. Ürün sertifi-
kası ise bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması 
sonucu organik ürünün ve organik girdinin mev-



28     Tütün Eksperleri Derneği Bülteni 

 

zuata uygun olduğunu gösteren belgedir. Bu 
belgede sertifikayı veren kuruluşun adı, Bakan-
lıkça verilmiş kod numarası adresi, kuruluşun 
verdiği sertifika nosu, ürünün adı statüsü, miktarı, 
üretim yılı veya hasat yılı, ürünün kaynağı, ürün 
toptan ve ihracat edilecekse alıcı müteşebbis adı 
ve adresi gibi ürünü tanımlayan bilgiler yer alır 
(URL4). 

NEDEN ORGANİK ÜRÜN 
TÜKETMELİYİZ? 

İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek 
gereklidir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, 
güvenilir, GDO'suz ve Hormonsuz ürünler sunar. 

Organik Tarım, hasat, kesim, işleme, tasnif, 
ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, 
taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar 
olan işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 
yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuru-
luşları tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte 
ve denetlenmektedir.  Tüketici aldığı ürüne ait 
sertifika ile ürünü kim, nerede, nasıl, üretildiğini 
sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün 
sağlıklı olduğu belgelenmektedir (URL 4). 

ORGANİK ÜRÜN 

Organik ürün tanımı ve kapsamı oldukça geniştir. 
Bu alanda öncelikle et ve süt ürünleri, ekmek, 
taze ve kurutulmuş sebze ve meyveler, dondurul-
muş gıdalar, fırınlanmış gıdalar gibi doğal 
ürünler, kozmetik yağlar, vücut bakım ürünleri 
gibi doğal kozmetik ürünler, sabun, deterjan gibi 
temizlik malzemeleri, çocuk bezleri, medikal 
bitkiler gibi sağlık gereçleri, kitap, mobilya, kağıt 
ve orman ürünleri, kırtasiye, bilgisayar gibi ofis 
gereçleri ve tekstil ürünleri, doğal iplik gibi 
ürünler akla gelmektedir (Ataseven, 2008). 

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMDAKİ 
GELİŞMELER 

Türkiye’de organik tarımsal üretime 1984-1985 
yıllarında Avrupa’da faaliyet gösteren yabancı 
firmalardan gelen talep doğrultusunda başlan-
mıştır. 1994 yılındaki yasal düzenlemeden sonra 

bu alanda hızlı bir gelişme kaydedilmiştir 
(Özbilge, 2007). 

1985 yılında Ege Bölgesinde 8 çeşitte ve 
Türkiye’nin önemli geleneksel ihraç ürünlerinden 
olan kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ile 
başlayan organik tarımsal üretim, daha sonraki 
yıllarda fındık, pamuk gibi ürünlerle diğer 
bölgelere de yayılmış ve 2006 yılında 203 çeşit 
üründe organik üretim yapılmıştır (Ataseven, 
2008). 

Türkiye’deki organik tarım hareketini daha sağ-
lıklı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla 1992 
yılında İzmir’de Ekolojik Tarım Organizasyonu 
Derneği (ETO) kurulmuştur (Aksoy ve Altındişli, 
1999). 

Türkiye’de organik tarım konusundaki ilk yasal 
düzenleme, 24 Haziran 1991 yılında AB’de çıka-
rılan EEC 2092/91 sayılı Yönetmeliğin 
Türkiye’deki uyarlaması olan 24 Aralık 1994 
tarih ve 22145 sayılı “Bitkisel ve Hayvansal 
Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine 
İlişkin Yönetmelik” ile olmuştur (Baydır, 2004).  

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 3 Aralık 
2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “5262 Sayılı Organik Tarım 
Kanunu” ve 10 Ağustos 2010 ve 27676 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Organik Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 
kapsamında Tarım ve Orman Bakanlı’nca orga-
nik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikas-
yon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı 
olarak yürütülmektedir. 

Organik üretim yapacak çiftçinin organik tarım 
yapacağı arazisi; geleneksel üretim yapılan böl-
gelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesisle-
rinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların 
toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atık-
lar içeren akarsular ve yeraltı sularından etkilen-
meyecek bir mesafede olması gerekmektedir.  
Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol 
edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir 
üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde 
uygulanmaktadır (URL 2).  
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ORGANİK TARIMA NASIL BAŞLANIR? 

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı 
Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamın-
da Bakanlığımızca organik tarımda yetki verilen 
Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan 
sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir. 

Organik üretim yapacak çiftçinin organik tarım 
yapacağı arazisi; geleneksel üretim yapılan böl-
gelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesisle-
rinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların 
toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atık-
lar içeren akarsular ve yeraltı sularından etkilen-
meyecek bir mesafede olması gerekmektedir.  
Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol 
edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir 
üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde 
uygulanmaktadır. 

Bu nedenle organik tarıma başlamak isteyen 
çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise, 
aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak Bakan-
lıkça organik tarım konusunda yetki verilen 
kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına başvurur. 

Organik tarıma başlama kuralları aşağıda belir-
tilmiştir. 

a. Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen 
müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. 
Başvuruda aşağıdaki koşullar aranır: 

1. Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden 
alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, 
büyükbaş hayvancılık işletmeleri için 
Türkvet'den alınan onaylı işletme Tescil 
Belgesi, küçükbaş hayvancılık işletmeleri 
için KKKS' den alınan onaylı belge ve 
arıcılık işletmeleri için ise AKS' den alınan 
onaylı belge, 

2. ÇKS kaydı olmayan veya yapılamayan 
müteşebbisler için; 

Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik 
numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek 

kişilerde ise yabancı kimlik numarasını 
içeren kimlik bilgi ve belgeleri, 

İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler, 

Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda 
tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise 
araziye ait kroki, 

Müracaat edilen arazinin veya arazinin 
kullanım hakkının kendine ait olduğuna 
dair bilgi ve belgeler, 

3. Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 
28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri 
gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya 
İşletme Onay Belgesi, 

4. Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri 
Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri 
Kuluçkahane Belgesi. 

b. Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen 
müteşebbis, başvurduğu yetkilendirilmiş ku-
ruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik 
tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği 
gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici 
grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik 
altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım 
faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir 
üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu 
durumda müteşebbis, üretici grubu adına 
yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. 
Üretici grubu içinde yer alan çiftçiler, 
müteşebbis olarak değerlendirilir ve bir kod 
verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı 
tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason 
hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler 
ile de sözleşme yapar. Fason üretim yapan 
işletmeler de organik tarım kontrol sistemine 
dâhildir. 

c.  Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imza-
lamış olan orman ve doğal alanlardan ürün 
toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan 
önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma 
hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır. 

ç. Su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis Ba-
kanlıktan yetiştiricilik için izin alır. Bakan-



30     Tütün Eksperleri Derneği Bülteni 

 

lıktan yetiştiricilik izni alan müteşebbisler 
organik su ürünleri üretimi yapabilir. Organik 
su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis, 
kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili ku-
rumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendi-
rilmiş kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar. 

d. Yetkilendirilmiş kuruluş, her bir üretim aşa-
ması için, ayrı ayrı sözleşme yapabileceği 
gibi, her faaliyeti ayrı ayrı belirtmek kaydıyla 
tek bir sözleşme de yapabilir. Yetkilendirilmiş 
kuruluş, müteşebbise ister bağımsız, ister 
üretici grubu dâhilinde olsun, Bakanlıkça 
hazırlanacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlara 
bildirilecek kodlama sistemine göre, bir kod 
numarası verir. Organik Tarıma Başlama 
kuralları hakkında detaylı bilgi Tarım ve 
Orman Bakanlığının ilgili kuruluşlarından ve 
Bakanlık web adresinden (www.tarimorman. 
gov.tr) alınabilir (URL 3-4).  

TÜTÜNDE ORGANİK TARIM 

24 Şubat 2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 25.01.2017 tarih 12611 
No’lu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuru-
lu Kararı ile “Tütün üretiminin, organik tarım 
faaliyetleri esaslarına uygun olarak yapılması 
hususunda anlaşan alıcı ve üreticiler isterlerse 
belirlenen özel hükümler çerçevesinde en fazla 
beş yıl süreli sözleşme imzalayabilirler. 

Uzun süreli yapılacak sözleşmelerde “Tütün üre-
timi ekteki özel hükümler doğrultusunda organik 
tarım faaliyetleri esaslarına göre yapılacaktır” 
(Tablo 1) şeklinde belirtilmiştir. 

Tablo 1. Organik Tütün Üretimi ile İlgili Özel Hükümler 

Süre 
Yıl  

Ürün 
Yılı 

Mevki 
Üretim 
Alanı 
(da) 

Üretim 
Miktarı 

(kg) 

Nevi 
Fiyatları 

Artış 
Oranı 

1      

2      

3      

4      

5      

Kaynak: 2010 tarih ve 27637 sayılı Resmi gazete 

 

1. Sözleşmenin süresi en fazla beş ürün yılı 
olarak belirlenecek, yukarıdaki çizelge anlaş-
maya varılan süre dikkate alınarak dolduru-
lacaktır. 

2. Takip eden yıl için çizelgede belirtilecek 
üretim miktarı bir önceki yıldan daha düşük 
olmayacaktır. 

3. Birinci yıl nevi fiyatları artış oranı belirtil-
meyecek, ilk yıl sözleşmenin 4 üncü madde-
sinde yer alan nevi fiyatları uygulanacaktır. 
İlk yıldan sonra, takip eden yıllar için 
belirlenen nevi fiyatları artış oranı bir önceki 
yılın nevi fiyatları temel alınarak uygulanacak 
olup, çizelgede belirlenen artış oranının 
tütünlerin teslim alındığı ayda bir önceki yılın 
aynı ayma göre 12 aylık hesaplanan Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 
değişimi oranından daha düşük olması 
durumunda artış oranı olarak, gerçekleşen Yİ-
ÜFE oranı uygulanacaktır. 

4. Sözleşme süresi boyunca her bir ürün yılı 
itibariyle bu özel hükümlerle belirlenen üre-
tim miktarı ve bu üretim miktarının bedelinin 
ödenmesi hususlarında tarafların yerine getir-
mediği yükümlülüklerle ilgili olarak sözleş-
menin 6’ncı maddesi ve 7’nci maddesinin (D) 
fıkrası hükümleri uygulanır. 

5. Her yıla ait ürünün teslim edilerek, bedelinin 
tam olarak alınması ile o yıla ait yükümlü-
lükler sona erer. 

6. Uzun dönem organik tarım faaliyetleri esasla-
rına uygun tütün üretimiyle ilgili özel hüküm-
leri içeren bu belge üretici ve alıcının muta-
bakatıyla düzenlenecek, ilk yıl sözleşmenin 
eki olarak kuruma teslim edilecektir (URL 5).  

Ülkemizde organik tütün tarımı faaliyetleri, 5262 
Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın 
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca orga-
nik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifi-
kasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı 
olarak yürütülmektedir. 

Bunun yanında 24 Şubat 2017 tarih ve 29989 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.01.2017 
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tarih 12611 No’lu Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurulu Kararı kapsamında sözleşmeli 
üretim yapılmaktadır. 

Ülkemizde piyasanın talepleri doğrultusunda 
yaklaşıl 4.5 milyon kg’a kadar yükselen organik 
tütün üretimi son yıllarda yeterli talebin oluşma-
ması nedeniyle önemli derecede düşüş yaşa-
mıştır. 

Organik Tütün Üretimi faaliyetleri 5262 Sayılı 
Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamın-
da yürütülüyor olmasına rağmen ilgili kurum ve 
kuruluşlarca üretim aşamasında organik üretim 
kapsamına alınan tütün ve tütün ürünleri mamul 
(ürün) aşamasında organik ürün olarak kabul 
görmemektedir. 

Sözleşmeli Organik Tütün Üretimi yaptıran fir-
malar kendi imkanları dahilinde organik üretimi 
teşvik etmek amacıyla üreticilere dekar başına 50 
₺ destekleme ödemesi yapmaktadırlar. Organik 
Üretim Esaslarına göre üretilen tütünler diğer 
tütüne göre yaklaşık %15-20 daha yüksek fiyat 
ile alıcı bulmaktadır. 

Organik Üretim Esaslarına göre üretilen tütünler 
çok yoğun denetim ve analiz sürecinden geçiril-
mektedir. 

Tarla döneminin her aşaması ilgili firmanın 
teknik elemanları ve Tarım ve Orman Bakan-
lığınca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve 
Sertifikasyon kuruluşları tarafından 
denetlenmektedir. 

Hasat sonrası aşamada laboratuvar analizleri ya-
pılarak organik üretim esaslarına göre üretildiği 
tescillenen tütünler değerlendirmeye alınmak-
tadır. Denetim ve analiz aşamasını geçemeyen 
tütünlerin üreticilerine geri bildirim yapılarak 
yaptırım uygulanmaktadır. Firma tarafından veri-
len teşviklerden yararlandırılmamaktadır (Sunel 
Türk Tic. A.Ş, 2019). 

SONUÇ 

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullan-
madan, üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. 
Organik tarım, eko sistemde hatalı uygulamalar 

sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya 
yönelik, insana ve çevreye dost üretim 
sistemlerini içermektedir. 

Her türlü sentetik, kimyasal ilaçlar ve gübrelerin 
kullanımının yasaklanması yanında organik ve 
yeşil gübreleme, münavebe, toprak muhafazası, 
bitkilerin (tütün vb) direncini arttırma, parazit ve 
predatörlerden yararlanarak, organik tarım ile 
üretimde miktar artışı değil ürünün kalitesinin 
yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

Organik tarımla toprak ve su kaynakları ile 
havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan 
sağlığını korumak mümkün olacaktır. 
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OTLAKÇI  (Memduh Şevket ESENDAL) 

– Efendim, tütün tabakasını ortada unutmaya 
gelmiyor, insafsız herif, tütünün ne kadar saçak 
yeri varsa içti, tozları bana kaldı. Çok otlakçı gör-
düm ama böylesine hiç rastgelmedimdi. Bizim 
rahmetli İlhâmi de otlakçı idi ama hiç olmazsa bir 
inceliği vardı, adamı eğlendirirdi. Karşınıza oturdu 
mu, gözleri ile tütün paketini arar, sokulur, taba-
kayı, cebime koyarım, sözlerini şaşırır, cebimden 
çıkarıp masanın üstüne bırakırım, sevinir. Saat-
lerce gözleriyle tabakanın arkasından koşar, son-
ra bir fırsatını düşürüp bir cıgara yakınca keyifle-
nir, güler, söyler, dinleyenleri de eğlendirirdi. En 
çok hoşlandığı da fırsatını düşürüp cıgarayı kendi 
eliyle almasında idi. 

Siz ona paketinizi uzatırsanız alır ama kendi 
eliyle aldığı cıgaradan duyduğu haram tadını 
duymazdı. Bu otlakçıya canım kurban, kardeşim! 
Bu herif öylesi değil ki.. 

Dün artık dayanamadım, söyledim: – Ama 
Mahmud Efendi, dedim? Bu kadar da olmaz. 

İçiyorsun, neyse, iç. Ama hiç olmazsa tozunu da 
katık et! 

O, alışmış, aldırmıyor. Yan gözle bana baktı: 

– Bir cıgara sardım diye mi söylüyorsun? dedi. 

– Hangi bir cıgara birader, dedim, bak gene bir 
tutam saçak tütün kalmadı. Bana yalnız tozları 
kalıyor. 

Kayıtsızca: 

Senin tütün de içimli bir şey değil ya! dedi, bunu 
nasıl içiyorsun? Kaçak içsen bundan daha iyi! 

Kızdım: 

A birader, dedim, iyiye kötüye baktığımız yok, sen 
benden çok içiyorsun. Fena ise niçin içiyorsun? 

Ne yapayım, dedi, daha iyisi olsa onu içerim.. 

Neden yok, dedim, tütüncü dükkânları dolu! 

Yüzüme dik dik baktı: 

Ben, dedi, bu Zıkkıma para vermem. Mundar 
şey… Mekruh. Kalkıp üste de para vereceğim! 
İşim yoktu da… 

Çok iyi buyuruyorsun, dedim, ama biz para 
veriyoruz! 

Ben de onu söylüyorum ya, dedi, para verdin 
verecek, bari iyisine ver. Bunun böylesini içecek 
olduktan sonra hiç içmesen daha iyi! 

Sen, dedim, kırk yaşından sonra benim huyumu 
mu değiştireceksin? 

Kayıtsızca omuzlarını kaldırdı: 

Benim neme gerek, dedi, ben kimsenin keyfine 
karışmam. Sen bana karışıyorsun da ben de 
söylüyorum. 

Canım, dedim, senin kuruyasıca huyunun bana 
ziyanı olmasa ben de kırk yıl söylemem. Ziyanın 
bana dokunuyor. 
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Benim sana ne ziyanım dokunuyor? diye sordu, 
bu sözleri hep bir cıgara için mi söylüyorsun? 
Ziyan olmuş da dünya batmış… Ben içmeseydim 
de sen içseydin, daha mı kâr edecektin? Bâri 
başkalarının yanında söyleme, seni ayıplarlar. 

Tepem attı: 

Neden ayıplıyorlarmış? diye sordum. 

Neden olacak, dedi, bir cıgaralık tütün için bu 
kadar lâkırdı ediyorsun. 

Canım birâder, dedim, hangi bir cıgara, hangi beş 
cıgara?… 

Haydi, on cıgara olsun, dedi, yirmi cıgara, otuz 
cıgara olsun… daha diyeceğin yok ya! Yok, tütü-
nün saçak yerini içmişim, sana tozu kalmış… 

Bunları söylemek ayıp. Tozu kaldı ise bir paket 
al, saçak tütün iç. Bunun kemâli altmış para! 

Bunu ben alacağıma sen alsan ne olur, dedim, şu 
neden almak bize düşüyor da, içmek size? 

Ben âdet etmemişim, dedik ya! Böyle zehire para 
vermem, dedi. Sen âdet etmişsin, ben içsem de 
alıyorsun, içmesem de. Benim için tütün almıyor-
sun ya. Benim için alıyorsan bir daha alma. Hem 
bir cıgara için adama böyle kahve ortasında bu 
kadar söz söylemek ayıp değil mi? Bu sana 
yakışır mı? 

Çıldıracağım, dedim, sen altmış para verip bir 
paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinir-
sin, bu ayıp değil; ben tütünü katık et, saçağından 
bana da kalsın, dedim, ayıp öyle mi? 

Bana neden ayıp oluyormuş? dedi, hırsızlık etmi-
yorum ya, zorla da almıyorum, tütünün saçağı 
dururken tozunu içecek kadar ahmak değilim… 

Biz tütünün tozunu içip ahmak mı oluyoruz? 
dedim. 

Doğrusu çok da kızdım. Onun da cıgaradan sarar-
mış parmakları titremeye başladı, ama sözünü 
kesmedi: 

Sen, dedi, deminden beri bana o kadar söz 
söyledin ben sesimi çıkardım mı? Tütünün saçağı 

dururken tozun içmek ahmaklıktır dedimse niçin 
kızıyorsun? 

Kahvede olanlara bakarak: 

Yalan mı söylüyorum, efendiler, dedi. Bana bir 
cıgara verdin diye bu kadar söz söylenir mi, bu 
nerede görülmüş şey? 

Karşı peykede oturan Miralay Esat Bey bana 
işaret et Kendimi topladım: 

Sen, dedim, birader bir daha benim yanıma gel-
me, benimle de konuşma. Bir gün öfke ile kafana 
bir şey vururum başıma bela olursun. Anladın 
mı? 

İş buraya varınca Esat Bey cebinden tabakasını 
çıkardı: 

Mahmut Efendi, dedi, gel sen buraya, bak ben 
sana bir tütün vereyim, nasıl beğenirsin… 

Tabakayı görünce kalktı, karşıya gitti. Bana da: 

– Benim kabadayılığım yok, dedi, kimseye de bir 
fenalık etmedim, gene de etmem. Bütün suçum 
nedir: Bir cıgara sarmışım! Sanki tufan olmuş… 

Bir yandan söylendi, bir yandan da Esat Bey’in 
tabakasında ne var ne yok içti. Ben artık cevap 
vermedim. Ancak Mahmut Efendi bana darıldı, 
ben de ondan kurtuldum sanmayınız. Ertesi sabah 
erken çocuk haber verdi ki, bir efendi gelmiş, 
beni görmek istiyormuş. Aşağı odaya indim. 
Baktım, Mahmut Efendi. Beni görünce dedi ki: 

Birader, dün sizin hatırınızı kırdım. Sonradan ben 
de pişman oldum. Sizden özür dilemeye geldim. 
Kusura bakmayın, insanlık hâli… İnsan bazen 
boş bulunuyor… 

Siz olsanız ne yaparsınız? Özür dileyen bir adam. 
Kalkıp evinize kadar da gelirse… Benim yüzüm 
tutmaz. 

“Buyurun” dedik. Kahve de pişirttik. Önüne bir 
dolu kâse de tütün koyduk. Kardeşim, emin olun, 
kalem vaktine kadar kâsenin dibinde yalnız tozlar 
kaldı, cıgara tablası da ağzına kadar doldu! 
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"TEKEL’İN NESİ KALDI  
DAMAKLARDA TADI KALDI” 
KİTABININ YAZARI KERİM YANIK 

 

 

Röportaj: Savaş SEYHAN 

 
 

 

Merhaba Kerim Bey “Tekel’in Nesi Kaldı Da-
maklarda Tadı Kaldı” kitabınızı büyük bir 
beğeniyle ve Tekel özlemiyle okudum. Şunu da 
ifade etmek isterim ki kitabınız 2019 yılında 
çıkmasına rağmen kısa sürede tükenmiş, kitabı-
nızı bulmakta çok zorlandım. Bu elbette okuyu-
cuların Tekel’in hikayesine gösterdikleri ilgiden 
kaynaklandığını düşünüyorum. Bu durumun kitap 
yazmaya hevesi olan ama cesaret edemeyenlere 
güç vereceğini umut ediyorum. 

Sohbetimize öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir 
miyiz? Kerim YANIK kimdir? 

Merhaba Savaş Bey, nüfus kaydına göre memle-
ketim Diyarbakır İli Silvan İlçesi olarak gözü-
küyorsa da, Malatya doğumluyum. Babam Malatya 
Sigara Fabrikası’nda Bakım Amiri olarak çalışı-
yordu, bu nedenle lise 2. sınıfa kadar Malatya'da 
yaşadım. Babamın Ankara Bira Fabrikası'na 
atanmasıyla yaşamıma Ankara'da devam ettim. 
Bir taraftan üniversite öğrenimime devam eder-
ken diğer taraftan 1967 yılında iş hayatına da 
adım attım. Böylelikle Tekel'le başlayan çalışma 
yaşantımın ilk durağı da Ankara Tekel Bira  
 

 

 

Fabrikası oldu. İşçi statüsüyle başladığım bu fab-
rikada, üniversiteyi tamamladıktan sonra memu-
riyete geçtim ve sırasıyla Rakı Kısım Amirliği, 
Fabrika İşletme Şefliği ve Fabrika Müdür Yar-
dımcılığı görevlerinde bulundum. 1980 yılında 
Karaman Şarap Fabrikası Müdürlüğü, 1981 
yılında Şarköy Şarap Fabrikası Müdürlüğü, 1985 
yılında Ürgüp Şarap Fabrikası Müdürlüğü, 1988 
yılında Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası 
Müdürlüğü, 1996 yılında Alkollü İçkiler Mües-
sesesi Müdür Yardımcılığı, 2000 yılında Bilecik 
İçki Fabrikası Müdürlüklerini yaptıktan sonra 
özelleştirmeyi takiben 2004 yılında TEKEL APK 
Dairesi Başkanlığı yaptım. Artık  devlette görev 
yapmanın sonunu gördüğümden, 2005 yılının 
Temmuz ayında emekliye ayrıldım. Ancak öyle 
meslekler vardır ki, siz isteseniz dahi bir türlü 
bırakamazsınız. Bu nedenle ayrıldığım tarihten 
bu yana özel sektörde de değişik pozisyonlarda 
(Genel Koordinatör, Genel Müdür, Danışman) 
olarak çalışmalarımı halen sürdürmekteyim. Şu 
günlerde bir yandan mesleğimle ilgili çalışan 
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dostlarıma ve kuruluşlara deneyimlerimi aktar-
maya çaba gösterirken, öte yandan birikimlerimi 
kitaplara yansıtmaya çalışmaktayım. 

Yeni kitabınızı da sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Babanızın Tekel’de çalıştığı dönemlere ait neler 
hatırlıyorsunuz? 

 

Babamın gerek Malatya'da ve gerekse Ankara'da 
çalıştığı dönemlerde anılarımda yer alan elbette 
pek çok renkler var. Günümüz iş hayatıyla 
kıyasladığımda o günkü çalışanların  işe ve  iş 
yerine göstermiş oldukları saygılarını ve özen-
lerini anımsıyorum. Statüleri ne olursa olsun 
işçisiyle, memuruyla, yöneticileriyle birlikte ya-
ratılan o muhteşem ailenin varlığını da unutmam 
mümkün değil. Bugün iş yerlerinde sıklıkla 
yaşanmakta olan çeşitli dil, din, inanç, siyasal 
görüş ayrımcılığının o günlerde genel olarak 
gündeme gelmemiş olması da, dayanışmanın ve 
hoşgörü anlayışının bir göstergesiydi. O günlerde 
dini ve milli bayramlar  salt evlerde ve aileler 
arasında kutlanan günler değildi. O bayram iş 
yerlerimizde de gerektiği gibi coşkuyla kutla-
nırdı. Çocukluğumun geçmiş olduğu Malatya 
Sigara Fabrikası’nda; özellikle ulusal bayram-

larda organize edilen gecelerdeki işçi ve memur 
ayırımı yapmadan bir arada kutlama gecelerinde 
bir araya geldikleri o günler, belleklerimizde 
kalan hoş anılardı. 

Babanızla başlayan Tekelcilik hayatınız 
yaklaşık yarım asırdan fazladır sürüyor.  
Tekel sizin için ne ifade ediyor?  
Tekel size ne kattı?  

Sıklıkla vurguladığım gibi; Tekel sadece içki ve 
sigara üreten bir dev kuruluştan öte, ülkemizin 
her noktasındaki insanlarımıza ulaşan muhteşem 
bir organizasyondu. Başta tütün ve bağcılık 
olmak üzere; arpa, şerbetçi otu, anason, türlü 
meyvelerin yaşatılması adına çok önemli bir 
misyonu da yerine getirmekteydi. Tekel bu mis-
yonun yanı sıra spor, sanat, edebiyat gibi faaliyet-
leri de eksiksiz yerine getiren, sadece çalışan-
larına değil, çevresindeki insanlara da sosyal ve 
kültürel katkılarda bulunan örnek bir kurumdu.  
Tekel gerek içki gerekse tütün ve sigara ihracat-
larıyla her zaman ülkemizde öncülük görevi 
gören bir kurum olmuştur. Faaliyetleriyle vergi 
adı altında hazineye sağlamış olduğu katkılarla, 
ülkemizin en başta gelen sanayi kuruluşuydu. 
Tekel'in yaratmış olduğu katma değeri sınırlı 
sayfalarla anlatabilmek elbette olası değil. Tütü-
nüyle, sigarasıyla, alkollü içkileriyle, tuzuyla, 
kibritiyle, spora, sanata vermiş olduğu sürekli 
destekleriyle; ülkemizdeki hemen her bireye 
ulaşan bir kuruluştu Tekel.  

Kitabınızda “… yazılı belge fukarasıyız.” 
diyorsunuz, sizi de çevrenizin teşvik ettiğini 
biliyoruz… Sizin kalemi kağıdı almanızı 
sağlayan kırılma noktanız neydi?  

Yazmış olduğum kitap, bir anlamda yaklaşık 50  
yılımı vermiş olduğum çalışma yaşamımı anlatan 
bir belge niteliğinde olmasının yanında, özellikle 
Tekel'in hiç bir vicdanın  kabul edemeyeceği 
şekilde nasıl diz çöktürüldüğünü de anlatmak 
istedim. Özellikle gelecek nesillerin, Cumhuriye-
timizin bu  önemli kuruluşunun nasıl ve hangi 
anlayışlar doğrultusunda yıkıldığını ve yok 
edildiğini bilsinler istedim. Dünya üzerinde Tekel 
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gibi müthiş bir organizasyonla kurulmuş ve 
halkının her ferdine ulaşabilen tek bir kuruluşun 
varlığı söz konusu dahi olamamıştır. Hem 
tarımsal faaliyetleri düzenleyip disiplin altına 
alabilen hem de bu tarımsal faaliyetlerin katma 
değere ulaştırılmasını bu denli başarabilen 
başkaca bir kuruluş olduğunu hiç kimse iddia 
dahi edemez kanısındayım. 

Siz  Bomonti Fabrikası’nın  biz Tütün 
Eksperleri  de Reji’nin tütün işlerinin 
millileştirilmeleri  sonrası bu kurumlarda 
çalışma şansı yakaladık. Sizce bu kurumların 
özelleştirilmesinin gerekçeleri neydi? 

Hiç sağa sola eğip bükmeden söylemek isterim 
ki, Tekel'in özelleştirilmesinin temelinde bu 
kurumun tasfiyesi yatmaktadır. Peki kurumun 
tasfiyesi kime ve kimlere yarar sağlayacak bir 
operasyondu? Bu sorunun da tam karşılığı; dünya 
tütün, sigara lobileri başta olmak üzere, Türk 
tarımının devre dışı bırakılma uğraşılarıdır. Ço-
cukluğumuzda, özellikle ilkokulda bize öğreti-
lerin başında "Türkiye'nin en önemli ihraç ürün-
leri tütün, üzüm… diye " cümleler gelirdi. Bugün 
daha iyi görebilmekteyiz ki, bırakın tütün ihra-
catını ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sigara 
üreticileri dahi tütünlerini yurt dışından getir-
mekteler.  

Yine her fırsatta “ulusal içkimiz” diye gururlan-
dığımız rakı üretimimiz de büyük çapta İngiliz 
firmasının güdümüne girmiş durumda. Özellikle 
rakı tekelini elinde bulunduran bu firma, rakımızı 
geliştireceğine, kendi içkileri olan viski, cin, 
brendi gibi içkilerini Türkiye'de hakim duruma 
getirebilme uğraşı vermektedir.  

Bu arada hazinemize vergi katkısıyla başı çeken 
Tekel yerine geçen yerli ve yabancı üreticilerden  
ne ölçüde vergi toplanabildiğini acaba hiç merak 
edebildik mi?  

Dünyanın gıptayla izlediği Çamaltı Tuzlası, 
Şereflikoçhisar Göl Tuzlası ülkemizin pek çok 
yerinde üretim yapılan kaya tuzlalarını acaba kaç 
kişi merak edip sorgulayabiliyor?  

Kitabınızda; Tekirdağ Şarköy Uçmakdere  
Köyü ile ilgili olarak “Uçmakdere’de yapılan 
tütün tarımına son verilmesine ise, intihardan 
başka bir sözcük bulmam mümkün değil.”  
diyorsunuz. Sizin bu cümleleri söylemenize 
sebep olan gözlemleriniz neydi? 

Tütün üretiminde Tekirdağ İlinin Şarköy İlçesi, 
Mürefte Beldesi, Gaziköy ve Uçmakdere Köyleri  
önemli yerleşim yerleriydi. Zaman zaman geçmiş 
yıllarda bölgeye seyahatlerim olduğunda, 
Uçmakdere Köyü insanlarını ayrı bir hayranlıkla 
izleme şansını bulurdum. Zira çok eski yıllarda, 
özellikle mübadele yılları öncesinde bu köyün 
başlıca geçim kaynakları tütün, ipek böcekçiliği 
ve bağcılıktı. Bu köyün sarp ve geçit vermez 
yolları yüzünden köylüler zor koşullarda köy-
lerine kapanarak ürünlerini değerlendirirlerdi. 
Devlet tarafından; önce kademeli olarak uygula-
nan tütün ekim kotaları, daha sonra tamamen 
tütün üretiminin sonlandırılmasıyla bu köyün en 
önemli geçim kaynağı yok edilmiş oldu. 
Günümüzde Uçmakdere Köyüne gittiğimde hala 
o günlerden kalma tütün kurutma askılarını 
görebilmek mümkün. 

İçki fabrikaları bağcılarla, sigara fabrikaları 
ise tütüncülerle anlam kazanan sanayilerdi. 
Özelleştirme sonrası tütün ve üzüm üreticileri 
neler yaşadı? Bu durumdan ülkemiz nasıl 
etkilendi? 

Alkollü içki fabrikaları ile sigara fabrikalarının 
özelleştirilmesiyle, beklenen sonucu görmekten 
üzüntü duymaktayım. Yukarıda da  kısmen sözü-
nü ettiğim gibi ülkemizin en önemli ihraç kalem-
lerinden olan tütün üretiminin bugün hangi nok-
tada olduğunu bu konulardan oldukça uzak insan-
larımızın dahi içleri acıyarak görebilmekteler. 
Dünyanın en çok önem verdiği tütünlerimizi göz 
göre göre üretemeyip, üstüne üstlük yurt dışından 
tütün getirtmeyi  nasıl içimize sindirebildiğimizi 
anlamış değilim. Aynı senaryoya bağcılıkta  da 
tanık olmaktayız. Dünyanın en önemli bağcı 
ülkelerinden birisi olduğumuzu artık bütün dünya 
biliyor. Ancak ne var ki bu zenginliğimizi yok 
edebilmek için olanca gücümüzle uğraş vermek- 
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ten de geri durmadık. Tekel, yaş üzüm üretiminin 
tahminlerin ötesinde fazla gerçekleştiği yıllarda 
ekici mağduriyetini en aza indirmek için fazla 
üzüm üretimlerini de değerlendirebiliyordu. 
Ancak Tekel bu alımları yaparken bir alım hovar-
dalığı olarak değil bu ürünleri rakı üretiminde 
değerlendirerek bu sorunu çözerdi. Bu günlerde 
bırakın fazla üzüm üretimini, yakın zamanda yurt 
dışından yaş üzümün de ithal edildiğini yaşarsak 
şaşırmamalıyız. Aynen mercimek, pirinç, sarım-
sak, nohut, hatta samanı dahi ithal ettiğimiz 
gibi… 

 

Tütün Eksperleri ile tanışıklığınız oldu mu? 

İstanbul dışında görev yaptığım dönemlerden 
ziyade, daire başkanlığım sırasında görüştüğüm 
ve tanıştığım birçok tütün eksperi arkadaşlarım 
olmuştur. Bunların başında da bir dönem 
müessese müdürlüğü yapan Oğuz Çelik Bey 
gelmektedir. Ayrıca Mustafa Seydioğulları Beyle 
yüz yüze tanışma olanağı bulamama karşın, 
sosyal medyadan yararlı faaliyetlerini izleme 
şansı bulabilmekteyim.  

Son yıllarda tütün ve alkolde kaçak ve kayıt 
dışı üretimde artışlar görülüyor, bunun  
nedeni ve çözüm önerileri hakkında 
düşünceleriniz nelerdir? 

Son yıllardaki tütün  ve alkollü içkilerde dolu-
dizgin giden kaçak veya kayıt dışı üretim 
çalışmalarını kaygı ile izlemekteyim. Elbette bu 
tür üretimlerin gittikçe artış göstermesinin en 
temel göstergesi aşırı vergi uygulamalarıdır. 
Şunun altını çizerek ifade etmeliyim ki, kabul 

edilemez vergi (ÖTV) artışlarının hazineye katkı 
yapmadığı apaçık ortadadır. Hem sigarada hem 
de alkollü içkilerdeki resmi üretim rakamların-
daki bırakın artışı, sürekli biçimdeki düşüş bu 
tezimi de doğrulamaktadır. Bu kaçak üretimlerin 
bir de insan sağlığını tehdit eder yönü var ki, asıl 
ürkütücü tarafı da budur diyebilirim. Son yıllarda 
"evde rakı yapımı" adı altında yapılan çılgınlıklar 
yüzünden sakat kalmaların ve hatta belli bir 
zaman sonra meydana gelen ölümlerin hızla 
artacağını düşünüyorum. Bir anlamda bu çılgın-
lığı yapan insanları da anlamak istiyorum. Yük-
sek vergiler yüzünden sigara ve alkollü içki 
alımlarında ekonomik güçlükler içinde kalan 
insanlar, çareyi tehlikeli dahi olsa bu yollarda 
bulmaktadırlar. Bir an sahte içkiler yüzünden 
Hindistan, Pakistan gibi  bazı ülkelerde yaşanan 
toplu ölümlere benzer ölümlerin gerçekleşeceğini 
düşünmeden edemiyorum. Öyle gözüküyor ki, 
bizde de hızla o ülkelerdeki yaşanmışlıklara 
doğru gidiyoruz.  

Bir de derneğimizin de yakından takip ettiği 
Tekel Müzesi olayı var. Tütün Müzesi neden 
açılamadı? Müze için toplanan malzemelerin 
akıbeti ne oldu?  

Tekel Müzesinin kurulması için Daire Başkan-
lığım döneminde başlatmış olduğum yoğun 
çalışmalar sonucunda 6000 (altı bin) dolayında 
sergilenebilecek malzemeyi Türkiye'nin her nok-
tasından İstanbul’da toplamıştık. Bu malzeme-
lerin arasında; başta Atatürk'ün kullandığı sigara-
ları, sigara tabakaları, içki, tütün ve sigara kolek-
siyonları, sigara makineleri, el paket materyalleri, 
tablolar, imbikler, laboratuvar malzemeleri, silah-
lar, mobilyalar, tulumbalar, saatler, müzik aletleri 
vs. Bütün bu tarihi değeri olan binlerce malze-
meyi önce aslına uygun biçimde öğretim görevli-
lerinin nezaretinde sergileme noktasına getirdik. 
Tam İstanbul Paşalimanı’nda 12.000 m² kare 
kapalı alana sahip Tekel Müzesi’nde sergileme 
çalışmalarına başlamıştık ki, yine siyasete yenil-
dik. Önce bazı İlçe Belediye Başkanları bu müze 
binamızı alıp düğün dernek salonu olarak kullan-
mak üzere harekete geçmişlerdi. Bizzat Kültür 
Bakanları nezdinde görüşmeler yapmama karşın, 
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ne yazık ki başarılı olamadım. Sonunda bu güzel 
mekan Atatürk Kültür Merkezi'ne devredildi. 
Peki o binlerce objeye ne oldu? Sonradan öğren-
diğime göre, bu malzemelerin çeşitli illere ve 
müzelere dağıtıldığını öğrendim. En son olarak 
geçen ay tekrar bu malzemelerin  başlarına neler 
geldiği konusunda bir dizi görüşmeler yaptım. 
Öğrendiğim kadarıyla bu malzemelerin 4103 
adedi bazı birimlerde  bulunuyordu. Müzeyi 
kurma konusunda hayal kırıklığına uğradığım o 
yıllarda, hiç değilse ileride izleri bulunsun diye 
bu malzemeleri İstanbul İl Kültür Müdürlüğü'ne 
zimmetle vermiştik. Şu an İstanbul İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi Müzesi Müdürlüğü'nün 
himayesinde  bulunan malzemelerin dökümü 
(1894 adet Rezzan Has Müzesi’nde, 1833 adedi 
Ankara Sanayi Müzesi’nde, 109 adedi Samsun 
Kent Müzesi’nde, 175 adedi Özel Bafra Tütün 
Müzesi’nde, 26 adedi İstanbul Devlet Tiyatroları 
Müdürlüğü’nde, 65 adedi İstanbul Devlet Opera 
ve Bale Müdürlüğü’nde, 1 adedi Paşalimanı 
Misafirhanesi’nde) olarak toplam 4103 adedi 
bulmaktadır.  

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Tekel 
Müzesi’nin Tekirdağ'a kazanılması için benimle 
birkaç görüşmesi olmuştu. Konuyu İstanbul 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze yetki-
lileriyle görüştüğümde, ilke olarak olumlu yanıt 
almıştım. Umarım Kültür Bakanlığının olumlu 
görüşü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 
çabalarıyla umarım Tekel Müzesi’nin gelecek 
nesillere ulaşmasını sağlarız.  

Okuyucularımızla paylaşmak istediğiniz 
unutamadığınız bir anekdotunuz var mı? 

Yarım asrı bulan çalışma yaşamım boyunca elbette 
sayılamayacak çok anılarım olmuştur. Konu 
ettiğiniz için bir yaşanmış olayı aktarmak isterim: 

Sigara üretiminde devlet tekelinin kaldırılması, 
yani özel sigara fabrikalarının ülkemizde egemen 
olma özlemleri çok daha uzun yıllar öncesine 

dayanır. İşte bu çabalardan birine bizzat tanık 
olduğumu söylemeliyim: 

1981 yılının ilk aylarıydı. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki Tetkik ve 
Murakabe Kurulu'nda uzman kadrosunda (aslında 
pasifize edilmiş bir sürgün kadrosu) bulunmak-
taydım. Gümrük ve Tekel Bakanı Recai 
Baturalp'in beni yanına çağırdığı haberini 
almıştım. Bakanın Özel Kalem Müdürü’nün 
yanına gittiğimde, Özel Kalem “5 dakika önce 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp 
Sabancı'nın randevusu olduğundan bakanın 
yanına girdi, kendisinin görüşmesi tamamlan-
dığında sizi içeriye alacağım” dedi. O günü çok 
iyi anımsıyorum, daha 5-10 dakika henüz geç-
mişti ki, Sakıp Sabancı bakanın odasından çıkı-
yordu. Oldukça meraklanmıştım. Ancak merakım 
ertesi günkü gazete haberlerinde cevaplanıyordu. 
Sakıp Ağa sigara fabrikalarının özelleştirilmesi 
konusunda bakan Recai Baturalp'i ikna edeme-
mişti.  

Son olarak söylemek istedikleriniz ve geleceğe 
dair ön görüleriniz nelerdir? 

Kim ne derse desin, nasıl bir değerlendirme 
yaparsa yapsın, TEKEL Cumhuriyetimizin en 
önemli temel taşlarındandır. Yokluklar ve yok-
sunluklar altındaki bir ülkenin yaratmış olduğu, 
7’den 70’e her yurttaşın sahip olduğu bir ulusal 
kuruluşuydu. Bugün hala anlaşılamamış olabilir, 
ancak yıllar sonra neleri kaybettiğimizi anlaya-
cağız. Umarım ülkemiz adına çok geç kalma-
dan... 

Tütün Eksperleri Derneği olarak  
röportaj için teşekkür ederiz. 

Ben de Tütün Eksperleri Derneği’ne düşüncele-
rimi ve yaşadığım tecrübeleri anlatma fırsatı 
verdiği için teşekkür ederim. 
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Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağına İlişkin Tütün Eksperleri Derneği’nin Tarım ve Orman 

Bakanlığına Bildirdiği Görüşüdür 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yönetmelik Taslağının Madde 2 – (o) bendinde 
bulunan Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı tanımı 
değiştirilmelidir. Bu tanımın değiştirilmesi 
gerektiğine ilişkin gerekçelerimiz ve önerimiz 
aşağıda sunulmuştur. 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamul-
leri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair 
Kanun’un altıncı maddesi  

Madde 6 – “ Türkiye’de tütün eksperliği yapmak 
için, tütün eksperliği yüksek okullarından veya 
muadili yerli ve yabancı okullardan lisans düze-
yinde yüksek öğrenim diploması alarak mezun 
olmak şarttır. Tütün eksperi unvanına sahip 
olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, 
tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve 
tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapa-
mazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem ola-
mazlar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve 
mesleki sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönet-
meliklerle düzenlenir.” Şeklindedir. 

Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî 
Sorumlulukları İle İlgili Usul ve Esaslar Hak-kında 
Yönetmelik’in sekizinci ve onuncu maddeleri; 

MADDE 8 – (1) Tütün eksperlerinin görev ve 
yetkileri; a) Tütünlerin muayene ve ekspertizi ile 
değerinin saptanması, b) Tütünlerin ferman-
tasyon, bakım ve muhafaza tedbirleri, işleme 
şartları ve şekilleri ile tütün depo ve işleme 
tesislerinde ilaçlama tedbirlerinin tayini, tespiti 
ve uygulamasının denetimi, c) Tütün mamulleri 
harmanlarının tertibi ile tütün mamulleri fabri-
kasyonu uygulamasının teknik denetimi, ç) Tütün 
mamullerinin depolama ve muhafaza şartlarının 
uygunluğunun tespiti, d) Tütün mamullerinin 
fizikî muayenesi ile içim nitelikleri ve standart-
larına uygunluğunun belirlenmesi ve bunlara 
ilişkin raporların düzenlenmesi, e) Araştırma 
kuruluşlarınca yapılan tütünle ilgili deneme 
sonuçlarının uygulamaya konulması için mua-
yene, ekspertiz ve degüstasyonların yapılması ve 

bunlara ait raporların düzenlenmesi, f) Tütünle 
ilgili ıslah, üretim ve teknoloji çalışmaları, tütün-
lerin arıza, hastalık ve zararlılardan korunma ve 
mücadele tedbirlerinin tayini ve uygulamasının 
denetimi, g) Kaliteli tütün üretimini sağlamak 
için üreticilerin eğitilmesi ve aydınlatılması, ğ) 
Tütün ve tütün mamulleri ile ilgili işlerde 
bilirkişilik ve hakemlik görevleri ile serbest mü-
hendislik ve müşavirlik hizmetlerinin ifa edil-
mesidir. (2) Tütün eksperi unvanına sahip olma-
yanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün 
vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün 
işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamaz-
lar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. 

Bilirkişilik ve Hakemlik  

MADDE 10 – (1) Bilirkişilik ve hakemlik; tütün 
ve tütün mamulleri ile ilgili bilimsel, teknik ve 
ekonomik açıdan yerinde veya dosya üzerinde 
gerekli inceleme, muayene, ekspertiz, degüstas-
yon ve değerlendirme yapmak suretiyle, kıymet 
takdiri, hasar, kusur ve durum tespiti gibi iş ve 
işlemler ile yetkili makamlarca verilecek diğer 
işlerin yapıldığı uzmanlık hizmetidir. Şeklindedir.  

Anılan yasal düzenlemeler ışığında sektörümüze 
ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde açıkça 
yasal olarak yetkilendirilmiş meslek grubu Tütün 
Eksperleri/Tütün Teknolojisi Mühendisleridir. 
Tarım ve Orman Uzmanı unvanı Tarım ve Orman 
Bakanlığında çeşitli meslek gruplarından uzman 
yardımcılığı sınavı ile seçilmiş ve bu unvanı 
kullanan farklı lisans eğitimli, uzmanları kapsa-
maktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
çalışmakta olan ve Tütün Teknolojisi Mühen-
disliği dışında lisans düzeyinde eğitim almış 
Tarım ve Orman Uzmanlarının bu alanda faaliyet 
göstermeleri ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman 
Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Madde 6 – (b) 
bendinde; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
düzenlenen uzman yardımcılığı yarışma sınavına 
katılabilecek meslek grupları içerisinde Tütün 
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Teknolojisi Mühendisliği sayılmamaktadır. Dola-
yısı ile Tütün Teknolojisi Mühendislerine hali hazır-
da Tarım ve Orman Uzmanı olma yolu kapalıdır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman 
Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin Beşinci Bölü-
münde Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk Uzman 
ve Uzman Yardımcılarının Görevleri, Yetki, Hak 
ve Sorumlulukları kısmında; 

“MADDE 31- (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 
istihdam edildiği birimin görev alanına giren 
konularda aşağıdaki görevleri yaparlar: 
a) Gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal 
kalkınma, toprak, su kaynakları ve bio çeşitliliğin 
korunması ve verimli kullanımının sağlanması, 
çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarım, 
hayvancılık, su ürünleri, destekleme politikaları, 
tarımsal ekonomi ve bilimsel alanlarında politika, 
strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları 
hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak, 
b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş 
ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde 
bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak, 
c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası 
mevzuatı izlemek, 
ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer 
konularda inceleme ve araştırma yapmak, 
d) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile 
çalışma gruplarında görev almak, 
e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer veya 
bağlantılı diğer görevleri yerine getirmek. 
f) Görev yaptığı birim amiri tarafından verilecek 
diğer görevleri yapmak. 
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştiril-
melerine katkıda bulunurlar. 
(3) Uzmanlar, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında 
belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak 
mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ 
ve projeleri eğitimde sunarlar. 
(4) Uzmanlar verilen işleri, mevzuata uygun 
olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı 
birim amirine karşı, uzman yardımcıları da 
birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine 
karşı sorumludurlar.” Denilmektedir. 

Tarım ve Orman Uzmanlarının, yukarıdaki yö-
netmelikte ifade edilen görev ve sorumlulukları, 
hazırlanan yönetmelik taslağında Tarım ve 
Orman Uzmanına atfedilen iş ve işlemlerin ifası 

ilgili görevleri kapsamamakta ve görev tanımları 
içerisinde yer almamaktadır.  

Malumları olduğu üzere, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumunun kapatılarak Tarım ve 
Orman Bakanlığı bünyesine alınması ile kurumun 
bakanlığa getirdiği iş ve işlemlerin ifası konu-
sunda, Tarım ve Orman Bakanlığının organi-
zasyon yapısına ve teşkilatlanmasına uygun bir 
çalışma anlayışının yerleştirilmesi kaçınılmazdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma sahasında yer 
alan Gıda ve Yem, Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri 
ve Balıkçılık vb. çeşitli alanlarda, Taslak 
yönetmelikte yer alan iş ve işlemlerin benzerleri 
şeklinde yerine getirilen (Tesis Kurma - Üretim 
ve Faaliyet Uygunluk İzinleri, Deneme 
Üretimleri vb) faaliyetlerin doğrudan muhatabı 
Teknik Hizmetler Sınıfına mensup Mühendisler 
veya Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan 
Veteriner Hekimlerdir. Tarım ve Orman Bakan-
lığında halen merkezde ve yurt genelinde taşra 
birimlerinde çalışmakta olan beşyüzün üzerinde 
Tütün Teknolojisi Mühendisi bulunmaktadır. 
Dolayısı ile yönetmelik taslağında Tarım ve 
Orman Uzmanına verilmiş görevler hem yasal 
düzenlemeler hem de Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çalışma Yönergesine uygun olarak Tütün Tekno-
lojisi Mühendislerince yerine getirilmelidir.  

Aynı zamanda Tarım Orman Bakanlığı taşra 
teşkilatlanmasında Tarım ve Orman Uzmanının 
bulunmaması nedeni ile süregelen iş ve işlem-
lerin Tütün Teknolojisi Mühendislerince gerçek-
leştirilmesi, sayıca sınırlı olan Tütün ve Tütün 
Mamulleri Daire Başkanlığı uzmanlarının iş 
yükünün azalmasına ve işlemlerin optimum 
zamanda gerçekleştirilmesi, kamu yararı ve 
kaynakların etkin kullanımı açısından zaruridir. 

Anılan nedenlerden ötürü Tütün Teknolojisi 
Mühendislerinin Mesleki hak kaybı yaşama-
maları için; 

Yönetmelik Taslağının Madde 2 – (o) bendinde 
bulunan Uzman: Tarım ve Orman Uzmanı tanı-
mı, Teknik Personel: Tütün Teknolojisi Mühen-
disi, olarak değiştirilmeli ve ilgili maddelerdeki 
Uzman yerine Teknik Personel ifadesi getiril-
melidir.  

Bilgilerinize arz ederim. 
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BİZDEN HABERLER 
 
 

 
2019 yılında LGS / YKS’ye giren ve zorlu bir çalışma maratonu geçiren çocuklarımızı ve anne 

babalarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 
  

 

 

YKS 

Aynur - Ahmet Turan 
SARIKAYA 

Arda İTÜ Elektrik Müh. 

Ebru - Bülent SANLI İrem Su Atılım Ünv. Tıp Fakultesi (İng.) 

Sefagül - Birol GÜREL Destina Yeditepe Ünv. Tıp Fakultesi (İng %100 Burslu ) 

Tuba - Cihat YILDIRIM Emre Göktuğ Koç Ünv. Tıp Fakultesi (İng. % 50 Burslu ) 

Sema – İsmail KARAKAŞ Ege Atılım Ünv. Hukuk Fakultesi 

Saadet – Kazım TAŞTAN Selin Yalova Ünv. Hukuk Fakultesi 

Mefharet – Sabahattin BATUR Göktuğ İstanbul Ünv. Edebiyat Fak / Tarih  

Halime – Coşkun SERBEST Emre Eskişehir Teknik Ünv. Elektrik Elektronik Müh.  

Yelda – Gürsel TANRIKUL Hasan  Çağatay Celal Bayar Ünv.  İnşaat Müh. 

Nurcihan- Mehmet TURUNÇ Murat Görkem Adnan Menderes Ünv. Diş Hekimliği Fak  

Nakiye – Abuzer GÜNGÖR Uğur Can 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve 
Haberleşme Müh. (İng)  

Halide – Mazhar ÖZCAN Mevlüt Berk Uludağ Ünv. İktisat Fak. 

Sümeyra-Muzaffer IŞIK Rana 
Eskişehir Teknik Ünv. Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fak. Hava Trafik Kontrol Bölümü 

 

 

LGS 

Ayşe - M. Murat ARAMIŞ Irmak İzmir Atatürk Lisesi 

Ayşe - Emin  BULUT İnci Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi 

Nahide - Muzaffer AKGÜL Hayrettin Can Kırklareli Fen Lisesi 

Afife - Ahmet TAYUZAK Dilan İstanbul Bahçesehir Fen ve Teknoloji Lisesi (%100 Burslu) 

Sema - Tamer KÖKSAL Yiğit Kocaeli   ENKA Fen Lisesi (%100 Burslu ) 
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ETKİNLİKLERİMİZ 
 
 
 
 
 
 

 16- 18 Nisan 2019 tarihleri arasında Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Bandrollü Ürün İzleme 
Çalıştayına başkanlığın derneğimizi daveti 
üzerine katıldık. Tütün ve Tütün Mamulleri 
Sektörü  ve özellikle Sarmalık Kıyılmış Tütün 
piyasasına ilişkin görüşlerimizi katılımcılarla 
paylaştık. Birçok kurum ve kuruluş  tarafından 
yayınlarımızın ilgi ile izlendiğini gözlemledik. 
Uzun süredir yayınlarımızda ve basın açıkla-
malarımızda yer verdiğimiz İç Piyasada satı-
lan tütün mamullerinde yerli tütün kullanım 
oranındaki düşüş konusunda bir gündemin 
yakalandığına şahit olduk. 

 

 23.05.2019 tarihinde davet üzerine TBMM 
Palan ve Bütçe Komisyonu toplantısına Tütün 
Eksperleri Derneği adına Genel Sekreterimiz 
Savaş SEYHAN ile birlikte katıldık.  

 
 

 Tarım ve Orman Bakanlığında yetkili sendika 
olan TOÇ-BİR-SEN'in Genel Başkan Yardım-
cılarından Sayın Zekeriya YAZICI le görü-
şerek Gıda ve Yem Kanunu EK 2 listesine  
geçmemize vermiş oldukları destek için teşek-
kür ettik ve  toplu sözleşme öncesi bakanlıkta 
çalışan Tütün Teknolojisi Mühendislerinin, 
özellikle 5996 sayılı kanun ve Kontrol ücretl-
erinin alınması noktasında yaşadığı sorunların 
aşılması ile  Tütün ve Alkol Daire Başkanlı-
ğının  taşra çalışma yönergesi ile ilgili 
beklenti ve taleplerini aktardık ve desteklerini 
istedik. 
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 7-8 Ekim 2019 tarihinde Antakya'da düzen-
lenen ve Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve 
Tütün Mamulleri Daire Başkanlığı, Gümrük 
Bk., Emniyet G.M. ve Jandarma Kom., gibi  
Kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşla-
rının ve mesleğimizden akademisyenlerin 
katıldığı Bandrollü Ürün İzleme Çalıştayına 
katıldık. Özellikle kayıtdışı tütün üretimi ile 
bu tütünlerin alım satımı, Nargilelik Tütün 
Mamulü Üretimi ve Ticareti, Bandrol takip 
sistemine ilişkin konularda sorun ve çözüm 
önerilerinin tartışıldığı iki günlük toplantıya 
katıldık. Adı geçen kurumlardan toplantıya 
katılan meslektaşlarımızla bir araya geldik. 
Bahsi geçen konulara ilişkin dernek olarak 
görüşlerimizi ifade ettik.  

 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim 
Genel Müdürü Sayın Fuat Fikret OKTAY 
beyi makamında ziyaret ettik. Görüşmeleri-
mizde Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı 
Sayın Ercan TÜRKTEMEL beyde bizlere 
eşlik etti. Kendilerine Tütün Teknolojisi Mü-
hendislerinin hak kaybı yaşadığı bazı yönet-
melikler ve eğitimlerle ilgili taleplerimizi 
aktardık.  

 

Girişimlerimizin bir süre sonra somut sonuç-
lara dönüşeceğini düşünüyoruz. Tütün tarımı-
na ilişkin görüşmelerimizde ise sektörümüzün 
beklentilerini ifade ettik.  Daire Başkanımıza 
özellikle daha önceki süreçte  tütünün tarım 
havzaları içine alınması çalışmasının devam 
ettirilmesi gerektiğini yineledik. 

 

 09 Ekim 2019 tarihinde Tütün Eksperliği 
Yüksek Okulu Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. 
Rana KİBAR'ı makamında ziyaret ettik.  
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 14 Ekim 2019 tarihinde CBÜ Rektörlüğüne 
atanan Prof. Dr. Ahmet ATAÇ'ı ziyaret ettik. 
Her iki ziyaretimizde özellikle okulumuzun 
son yıllarda yaşamış olduğu kan kaybına 
ilişkin değerlendirmelerimizi aktardık. Özel-
likle sektörümüz firmaları ile ortak kanaatte 
buluştuğumuz okulun, Tütün Teknolojisi Mü-
hendisliği Bölümü olarak, Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesine bağlanması gerektiğine 
yönelik görüşlerimizi aktardık ve olası geliş-
melerde desteklerini rica ettik. Tütün Eksper-
liği Yüksek Okuluna bu yıl kayıt yaptıran 
öğrenci sayısı 12 olarak gerçekleşmiştir. 

 
 

 Ankara'da gerçekleştirilen Tarım ve Orman 
Şurası alt komisyon toplantısına derneğimizi 
temsilen katılarak katkı sunduk.  

 

 20 Kasım 2019 tarihinde Tarım ve Orman 
Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı-
na atanan Dr. Yüksel DENLİ beyi makamında 
ziyaret ettik, kendisine başarılar diledik. Taş-
rada çalışan meslektaşlarımızın taleplerini ve 
sektörümüze ilişkin görüşlerimizi ifade ettik. 
Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na geçen 
TAPDK'nın görev ve yetkilerinin İl Müdür-
lükleri bünyesine aktarılması ile ilgili olarak 
gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğinin 
altını çizdik. 

 
 

 22 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. 
Tarım Şurası toplantısına katıldık. Kurum-
larını temsilen toplantıya katılan meslektaş-
larımızla bir arada bulunma fırsatı yakaladık.  
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 23 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da  Türk 
Tarım Orman Sen Genel Merkezine bir 
ziyaret gerçekleştirdik ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ugur ÖZDEMİR bey ile görüştük.  
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
çalışan Meslektaşlarımızın sorunlarına ilişkin 
konuların çözümünde kendilerinden destek 
talebinde bulunduk. 

 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TEPAV 
tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da 
düzenlenen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından yapılan iş kollarına ilişkin eşleştir-
melerin doğrulamasını yapmak ve eşleştirme 

yapılmamış iş ve meslek unvanlarının eşleş-
tirilmesini sağlamak amacıyla, Gıda Sektörü 
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiş olan 
toplantıya toplantı programımız nedeni ile 
bizleri temsilen Mehmet Emin ASLAN 
katılmıştır. Özellikle mesleğimize ilişkin 
yapılmış olan hatalı ifadelerin düzeltilmesini 
sağlamıştır. Kendisine desteği ve dayanışması 
için teşekkür ederiz. 

 
 
 Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü 

yönetim kurulu olarak bir ziyaret ederek bir 
toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda 5996 
sayılı kanun kapsamında sorun yaşanan dene-
tim ücretleri ve görevde yükselme konularının 
çözümlenmesi gerektiği meslektaşlarımızca 
ifade edilmiştir. Meslektaşlarımıza ziyareti-
mize göstermiş oldukları ilgiden dolayı 
teşekkür ederiz. 

 

 Yönetim Kurulu olarak ÖZ-EGE Tütün Fir-
masını ziyaret ettik. 2019 yılı ürünü hakkında 
genel değerlendirmelerde bulunduğumuz bir 
toplantı gerçekleştirdik. 
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 Yönetim Kurulu olarak SUNEL Tütün ve 
Alliance One Tütün Firmalarını ziyaret ettik. 
Meslektaşlarımızla güncel konular ile yakla-
şan alım dönemine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunduk.  

 

 Yönetim Kurulu olarak Oryantal Tütün Paket-
leme (OTP) Firmasına ziyarette bulunduk. 
Alım ve işleme sezonunun açıldığı şu gün-
lerde arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JTI Yaprak Tütün ve Prestij Yaprak Tütün 
Firmalarında çalışan meslektaşlarımız ile 
şirketlerinde bir araya geldik Sektörümüze 
ilişkin güncel konuları değerlendirdiğimiz bir 
toplantı gerçekleştirdik.  

 

 2019 yılı içerisinde, basın ve yayın organla-
rına sektörümüze ilişkin görüşlerimizi bildiren 
röportajlar verdik.  
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ 
 
 
 
 

 

 

TEYO 7. Dönem (1981-1985) mezunlarından, TEKEL bünyesinde çeşitli İdari ve Teknik 
görevlerde bulunmuş, Derneğimiz Yönetim Kurullarında görev almış, Mehmet Emin 
ASLAN'ı  emekliliği nedeni ile kutlar, Türk Tütüncülüğüne ve  mesleğimize yapmış 
olduğu katkılardan dolayı  teşekkür ederiz. Emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk 
dileriz.  

 

TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından, TEKEL bünyesinde çeşitli İdari ve Teknik 
görevlerde bulunmuş, Selami VURAL son olarak çalıştığı İzmir Bilim ve Sanayi İl 
Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Kendisine Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize 
yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk 
dileriz. 

 

TEYO 7. Dönem (1981-1985) mezunlarından, TEKEL bünyesinde çeşitli İdari ve Teknik 
görevlerde bulunmuş, Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail TEKET çalışmakta 
olduğu  İzmir İl  Tarım ve Orman Müdürlüğünden  emekliye ayrılmıştır.  Kendisine 
mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, 
sağlık ve mutlulukla geçireceği bir emeklilik yaşamı dileriz. 

 

TEYO 6. Dönem (1980-1984) mezunlarından, TEKEL bünyesinde çeşitli İdari ve Teknik 
görevlerde bulunmuş, Adıyaman İl Müdürlüğü yapmış meslektaşımız Ali Şefik 
GÜNTANIR çalışmakta olduğu İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden emekliye 
ayrılmıştır. Meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 5. Dönem  (1979-1982)  mezunlarından,  TEKEL bünyesinde çeşitli idari ve teknik 
görevlerde bulunmuş meslektaşımız, Salim AÇIL çalışmakta olduğu İzmir İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Kendisine Türk Tütüncülüğüne ve 
mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder mutlu ve sağlıklı bir 
emeklilik yaşamı dileriz. 

 

TEYO 5. Dönem  (1979-1982)  mezunlarından  TEKEL bünyesinde çeşitli idari ve teknik 
görevlerde bulunmuş meslektaşımız Nevzat KANDEMİR çalışmakta olduğu Bergama 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Kendisine Türk 
Tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder mutlu ve 
sağlıklı bir emeklilik yaşamı dileriz. 

 

TEYO 11. Dönem (1985-1989) mezunlarından  TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çeşitli idari ve teknik görevlerde bulunmuş meslektaşımız Mehmet Nuri CAN çalışmakta 
olduğu İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Kendisine 
mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık 
ve mutluluk dileriz. 
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TEYO 1. Dönem (1975-1978) mezunlarından, TEKEL Genel  Müdürlüğü bünyesinde  
uzun süre yöneticilik ve İl Müdürlükleri  yapmış olan meslektaşımız Harun KOMSER, 
çalışmakta olduğu Erciyes Üniversitesi'nden emekliye ayrılmıştır. Camiamıza mal olmuş 
isimlerden  olan ağabeyimize  mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 6. Dönem (1980-1984 ) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde  
idari ve teknik görevlerde bulunmuş, çeşitli dönemlerde Tütün Eksperleri Derneği 
Yönetim Kurullarında görev almış meslektaşımız Sabahattin BATUR, çalışmakta olduğu 
İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza Türk 
Tütüncülüğüne ve mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik 
yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 8. Dönem (1982-1986) mezunlarından, meslektaşımız  Yusuf YUMUŞ,   son 
olarak çalıştığı Bandırma İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder  
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 3. Dönem (1977-1980) mezunlarından, meslektaşımız Semih TARIM son olarak 
çalıştığı İstanbul İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. 
Meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize vermiş olduğu katkılardan dolayı 
teşekkür eder  emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 5. Dönem (1979-1982) mezunlarından, TEKEL Genel Müdürlüğü bünyesinde idari 
ve teknik görevlerde bulunmuş Haluk ALPMEN, çalışmakta olduğu Çiğli Tarım ve 
Orman İlçe Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Meslektaşımıza, Türk tütüncülüğüne ve 
mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder emeklilik yaşamında sağlık 
ve mutluluk dileriz. 

 

TEYO 2. Dönem (1976-1979) mezunlarından  TEKEL bünyesinde çeşitli idari ve teknik 
görevlerde bulunmuş meslektaşımız Yekta DÜNDAR çalışmakta olduğu İstanbul Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğünden emekliye ayrılmıştır. Kendisine Türk Tütüncülüğüne ve 
mesleğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder mutlu ve sağlıklı bir 
emeklilik yaşamı dileriz. 

 

TEYO 3. Dönem (1977 - 1980) mezunlarından uzun yıllar TEKEL'in çeşitli birimleri ile 
birlikte Yaprak Tütün Ticareti ve Müessesesi Müdürlüğünde  çalışmış olan meslektaşımız, 
Ruhi ÖNER son olarak çalışmakta olduğu Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 
emekliye ayrılmıştır. Değerli ağabeyimize mesleğimize ve Türk Tütüncülüğüne yapmış 
olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk dileriz. 
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Enstitü Dönemi 12. Devre (1952-1956) mezunlarından Mustafa Cengiz 
ÖZARI 31.03.2019 tarihinde, İzmir’de vefat etmiştir. Meslektaşımıza 
Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 17. Devre (1957-1961) mezunlarından TEKEL Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Müessese Müdür Yardımcılığı ve Alım Şube 
Müdürlüğünde bulunmuş meslektaşımız Orhan GÜNEY 26.03.2019 
İstanbul'da vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve 
camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 28. Devre (1968-1972) mezunlarından Tekel Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yöneticiliklerde bulunmuş Helim GÜÇLÜ 
15.12.2019 tarihinde vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allahtan rahmet 
yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz. 

 

Enstitü Dönemi 15. Devre (1955-1959) mezunlarından meslektaşımız  
Ercüment KAPICIOĞLU 21.12.2019 tarihinde  İstanbul'da vefat etmiştir. 
Değerli ağabeyimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı 
dileriz 

 

Enstitü Dönemi 12. Devre (1952-1956) mezunlarından ağabeylerimizden 
İrfan Ramazan TANÖZ 30.06.2019 tarihinde vefat etmiştir. 
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. 
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ÇİTLEMBİK 
 
 
 
 

 
Çarşıyı damıtmam imbikle 
Oyun mazi yaman çimdikle 
Arabam tel ha babam tepikle 
Püskül koşulu savruluş çedikle 
Yaz esmeri izim kilteli lastikle 
Manisa'yı dolaşmam tembihle 
Nazilli basma top çiçek varaklı 
Genci tarakla aynaya meraklı 
Üzüm üzüme bakar kararır 
Cebimde Birinci Bafra saklı! 
 
Yılmaz Tuhafiye becerime 
Jüliyet Yıldız ilave incelikle 
Şekerci Erdoğan şekerleme 
Bezelyeden küçük tanecikle 
Dayanır ta çocukluk günlerime 
Üstü rengârenk Alpullu kaplı 
İlk tanışmamdır o çitlembikle. 
 
Babam seslenir nefes bir vesile 
Telefon erişmediğimiz letafet 
Koşarım faytoncuların Vezire 
Ucuza gelir taksiden bir kesire 
Kebapçı Bekir uğrağı nefaset 
Otobüsle seyahat bir mesire 
Satılır nane şeker nazire 
Bükük kese ağzı kapalı 
Türlü türlü taneden şekere 
Küçük naylon tel zımbalı 
Öyle kaldı ki bende canlı 
Tadı hatırımda hâlâ baharlı! 
 

 

Burunlu anahtarsız çalışmalı 
Kollu marşı muavine bırakmalı 
Alâattin Dayım şoför havalı 
Mahalli hısma dosta kayırmalı 
Ayakta yolcu hiç kalmamalı 
Altım motor üstü yanmalı 
Gördes Yolu toprak rampalı 
Hoş gelir bana sürüş seyri 
Kızsa da gari derim dayanmalı! 
 
 
Uzun yol yarıda oyalanmalı 
Mıcır toz boş ama dolanmalı 
Ekmek yağlı ayran çam yayıklan 
Sağlı sollu orman han Tavşanalan 
Bayram önü nine dedelerim bekler 
Ellerinden öperim koz ev baklavalı 
Anam babam çocukluğu iple çeker 
Kucakla terfi ocakta sevgi biter 
Hoplaya zıplaya sılaya tez varmalı! 

 
 

Hakkı Uçkun / 15.11.2019 
Tütün Eksperi 
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