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ÖZET
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ORYANTAL TÜTÜNDE (Nicotiana tabacum L.) HASAT SONRASI FARKLI
KURUTMA SİSTEMLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE
ETKİLERİ
HÜSEYİN VAKIF MERCİMEK
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. GÜNGÖR YILMAZ
Bu araştırma, Türkiye’de tütün üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla farklı kurutma
yöntemlerinin, tütünlerin kimyasal bileşimi, verim ve randıman üzerine etkilerini
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, 2014 yılında Uşak ili Ulubey ilçesinde üretici
tarlasında, tesadüf parsellerinde bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü
olarak kurulmuştur. Araştırmada Sarıbağlar-407 çeşidi kullanılmış olup, örtü altı ve açık
alanda geleneksel, file ve elek usulüyle kurutulan tütünlerde işleme öncesi, sonrası ile
fermantasyon sonrasında nikotin oranı (%), indirgen şeker oranı (%), randıman değeri (%),
verim kaybı (%) ve maliyet özellikleri incelenmiştir. Hasat sonrasında açık alanda
kurutulan tütünlerde su kaybı %79.86 iken, örtü altında %80.46 olmuştur. Kurutma
yöntemlerinden geleneksel kurutmada %80.95 olan su kaybı, elekte kurutmada %81.00,
filede kurutmada ise %78.55 olarak saptanmıştır. Bir dekar alandan alınan tütün geleneksel
yöntemle kurutulduğunda 68.00 kg/da iken örtü altında kurutulduğunda 66.87 kg’a
düştüğü aynı ürün filede kurutulduğunda 69.88 kg/da, elekte kurutulduğunda ise 67.59
kg/da olduğu belirlenmiştir. Randıman değerleri bakımından açık alanda kurutulan tütünler
%57.1 iken, örtü altında kurutulan tütünlerin randıman değeri %62.1 olarak tespit
edilmiştir. Her iki yöntemin ortalaması olarak geleneksel kurutmada randıman değeri
%56.1 iken, bu değer elekte %59.5, filede kurutmada ise %63.3 olarak bulunmuştur.
Kurutma yöntemleri nikotin ve indirgen şeker oranlarını da etkilemiş olup, geleneksel
kurutma yöntemine göre file ve elekte kurutulan tütünlerin nikotin oranları daha düşük,
indirgen şeker oranları ise daha yüksek elde edilmiştir. Kurutmada işçilik giderleri
yönünden bir karşılaştırma yapıldığında, geleneksel kurutma için yapılan işçilik giderlerine
göre elek (%40) ve filede (%19) kurutmanın daha ekonomik olduğu, en az işçilik giderinin,
filede kurutma yönteminde ödendiği belirlenmiştir.

2016, 98 SAYFA
ANAHTAR KELİMELER: Kurutma, Fermantasyon, Nikotin, Toplam İndirgen Şeker,
Randıman, Verim
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ABSTRACT
MASTER THESIS
THE EFFECTS OF DIFFERENT CURING METHODS AFTER THE HARVEST
ON YIELD AND QUALITY PARAMETERS OF ORIENTAL TOBACCO
(Nicotiana Tabacum L.)
Hüseyin Vakıf MERCİMEK
GAZIOSMANPASA UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND
APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT OF FIELD CROPS
SUPERVISOR: Prof. Dr. Güngör YILMAZ
The research was carried out to investigate the effets of different curing methods on
tobacco chemical composition, yield and quality to reduce the tobacco production cost
in Turkey. The search was conducted in farmer and field in Ulubey condition, Usak in
2014. In the trial, Saribaglar-407 type tobacco was used and experimental design was
Split, solit plot in a randomized with three replications. In the research, nicotine (%),
reducing sugar (%), quality, yield loss (%) and cost properties was determined by curing
them traditional (curing frames), wire screens and vento machine before and after
manupilation with fermentation stage in the open area and under plastic cover. After the
harvest, water deficiency of tobacco which was cured in open area were found 79.86%
whereas tobacco which was cured under the plastic cover was determined 80.46%.
According to the curing methods, water deficiency was determined 80.95% in
traditional curing, 81.00% in wire screens and 78.55% in vento machine curing
methods, respectively. The yield was identified 68.00 kg da-1 in traditional methods,
66.87 kg da-1 under the plastic cover, 69.88 kg da-1 in vento machine curing and 67.59
kg da-1 in wire screens methods, respectively. Quality was found 57.1% in open area
whereas it was determined 62.1% under the plastic cover. Quality was obtained 56.1%,
59.5% and 63.3% in traditional method which is average of the both method, wire
screens and vento machine methods, respectively. Different curing methods had
significantly effect on nicotine and reducing sugar rate. Nicotine rate in wire screen and
vento machine curing was lower than in traditional curing method whereas total
reducing sugar in traditional method was higher than both methods. When we compared
curing stage in terms of the labor cost, wire (19%) screen and vento (40%) machine
labor costs were lower than the traditional method but the lowest labor cost was
determined in vento machine method.
2016, 98 page.
KEYWORDS: Curing, Fermentation, Nicotine, Total reducing sugar, Visual quality
and Yield.
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1. GİRİŞ
Tütün, orijininde tropikal bir bitki olmasına rağmen günümüzde 60o Kuzey ve 40o
Güney Enlemleri arasındaki çok geniş bir alanda tarımı yapılan, dünyanın önemli sanayi
bitkilerinden birisidir. Solanaceae familyasından olan bu bitkinin tek veya çok yıllık ile
otsu veya çalımsı formları bulunmaktadır. Dünyada 120’den fazla ülkede yetiştirilmekte
olan tütünün dünyada 75, ülkemizde ise 3 türü yetiştirilmektedir (Davis, 1978; Seçmen
ve ark., 2008). Türkiye’de üretilmekte olan tütün genotiplerinin tamamına yakını
Nicotiana tabacum L. türüne aittir.
Dünya’da tütün tipleri kullanılış yerleri, üretildiği ülkeler, yaprak renkleri gibi çeşitli
ölçütler

kullanılarak

sınıflandırılmasına

rağmen,

kurutma

metotlarına

göre

sınıflandırılması da kabul görmektedir (Sapan, 1997). Halen dünyada tütün üretiminin
%85’i Flue Cured ve Air-Cured tipi tütünlerdir (Anonim, 2015a). Bu yöntemlerle
kurutularak elde edilen tütünlerin üretimi, özellikle hasadı ve kurutma faaliyetleri
mekanizasyona uygun olduğu için üretimleri daha çok geniş alanlarda ve verimli
topraklarda yapılmaktadır. Oryantal tütünler ise daha kıraç arazilerde yetiştirilmekte
üretimi yoğun bir elemeği ile gerçekleştirilmektedir.
Dünyada yaklaşık 600-650 milyar dolar civarında olan tütün piyasasının ülkemizdeki
değeri 25-30 milyar dolardır (Kınay, 2014; Anonim, 2015b; Anonim, 2015c).
Türkiye’de büyük bir ekonomik öneme sahip olan tütün, üretiminden değerlendirme
aşamasına kadar geniş istihdam imkanı sağlamakta, ülkemiz ekolojik koşullarına ve
sosyal yapısına uygunluğu nedeniyle yüzyıllardır çeşitli bölgelerimizde aile tarımı
şeklinde üretilmektedir. Türkiye, 65 bin üreticinin 68 bin ton tütün üretimiyle dünya
oryantal tütün üreten ülkeler içerisinde birinci sırada yer almaktadır (Anonim, 2015c ).
Ülkemizde üretilen tütünler, yaprak boyutları bakımından orta ve küçük kıtalı olup,
özellikle Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde yetiştirilen küçük kıtalı ve nitelikli tütünlerin
ihraç değeri bulunmaktadır. Üretimin büyük bir kısmını oluşturan İzmir menşei tütünler
aynı zamanda ihracatta da önemli bir paya sahiptir. 2015 yılında 54 bin ton olan
ihracatın 42 bin tonu İzmir menşei tütünden oluşmaktadır. Bu rakam, tütün ihracat
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miktarının oransal olarak %78’ine karşılık gelse de genel tütün ihracat bedeli olan 383
milyon doların %83’ü olan 317 milyon dolarlık bölümünü içermektedir (Anonim,
2015c ).
Ege Bölgesinde oransal olarak tütün üretiminin yoğunluğu 2000 yılına kadar Akhisar,
Kırkağaç, Saruhanlı, Gördes bölgesi ile Manisa, Saruhanlı, Gölmarmara üçgeninde
üretiliyorken, son yıllarda Kale, Tavas, Acıpayam üçgeni ile Eşme, Kula, Selendi,
Ulubey sarmalından üretilmektedir (Anonim, 2015c). Bu çalışmanın Eşme-Ulubey
mıntıkasında yürütülmesinin de nedeni bu yörede tütün üretiminin fazla yapılıyor
olmasıdır.
Türkiye’de tütün üretimi geleneksel yöntemlere göre yapıldığı için çok emek gerektiren
bir tarımsal faaliyettir. Üretim döneminin büyük bir kısmında devamlı çalışmayı ve
ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü kullanmayı gerektiren bir tarım şeklidir
(Alıcı ve ark., 2011a).

Tütün tarımında fidelerin yetiştirilmesi, sökülmesi, tarlaya

dikilmesi, tütünün çapalanması, hasadı, dizilmesi, kurutulması, üretici evinde korunması
ve denklenmesi gibi işler, aile fertlerinin yardımlaşmasıyla yapılmaktadır. Bu nedenle
tütün tarımı aile ziraatı olarak da adlandırılmaktadır (Özcan, 2014).
Oryantal tütünün üretim maliyetinde, tütün hasadı ve hasat edilen yaprakların dizilmesi
maliyeti arttıran en önemli girdilerdendir. Oryantal tütün üretiminde işgücü
gereksinimlerinin yüksek olması nedeniyle maliyet düşürücü uygulamalar, üretimin
sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez unsurlar haline gelmiştir. Dünyada üretilmekte
olan tütün tiplerinde farklı hasat (el el yada sak hasadı=bitki hasadı) ve kurutma (fluecuring, air-curing, fire-curing ve sun-curing) şekilleri uygulanmaktadır. Türkiye’de ise
hasat işlemi el el ve güneşte kurutma (sun-curing) şeklinde yapılmaktadır (Alıcı ve ark.,
2011b).
Üreticiler oryantal tütünlerini gelenekselleşen yöntemlerle kurutmaktadırlar. Bununla
beraber tedarikçi firmalar üretimin sürdürülebilirliği açısından tütünün maliyetini
düşüren farklı kurutma yöntemleri geliştirerek, üretimin devamlılığını sağlamaya
çalışmaktadırlar.
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Günümüzde hasat sonrasında tütünlerin kurutulmasında farklı kurutma sistemleri
kullanılmaktadır. Bunlar;
1) Geleneksel yöntem ile kurutma: Kırılan tütünlerin 2.5 m boyunda kargılara
bağlanmış iplere, yaprağın ortasından iğne yardımıyla geçirilerek dizilmesidir. Her bir
kargıya bağlanmış ipte yaklaşık 3.5-4.0 kg yaş tütün yaprağı bulunmaktadır.
2) Elekte kurutma: Kırılan tütün yapraklarının 120 x 80 cm boyutunda ve tek tarafı örgü
teli kapatılmış, tütünlerin düşmesini engelleyen bir kafese yerleştirilerek kurutulmasıdır.
Her bir kafes yaklaşık 8-9 kg yaş tütün yaprağı almaktadır.
3) Filede kurutma: Kırılan tütün yapraklarının, vakumlu bir makine ile pamuktan
yapılmış filelerin içerisine doldurularak güneşte kurutulmasıdır. Her bir file 2 m
boyunda olup, içerisine yaklaşık 1.7-2.0 kg yaş tütün yaprağı konulmaktadır.
Elekte kurutma son on yıl içerisinde, filede kurutma ise son üç yıl içerisinde Türk
tütüncülüğünde gündemine giren yeni uygulamalardır. Bu uygulamalar ile tütünde
sürdürülebilirlik amaçlanmaktadır.
Oryantal tütünde, tütünlerin üretimi kadar, işlemesi ve bakımı da önemlidir. Tütün
üretiminde hasat, maliyetin önemli bir unsurudur.

Çünkü el el hasat edilen tütün

yapraklarının dizilmesi işlemi, kırım ile birlikte yoğun bir işgücü istemektedir (Özavcı,
2007).Tütünde işleme; alıcılar tarafından üreticilerden satın alınan yaprak tütünün el,
boyut, renk, doku, yaprak bütünlüğü, arıza ve hastalık durumu gibi fiziksel özelliklerine
göre tasnif edilmesidir. Bakım ise, tütünlerin istenilen olgunluk ve kalite açısından
sağlıklı doğal fermantasyon ve olgunlaşmasını tamamlaması için gerekli bakım
tedbirlerinin uygulanması ve sigara fabrikalarında kullanıma hazırlanmasıdır (Yılmaz,
1990).
Tütünün yetiştirildiği ekolojik koşullar, çeşit seçimi, üretimi esnasında yapılan
uygulamalar,

tütünlerin

hasadı,

kurutulması,

ekici

işlemesi,

denklenmesi,

manipülasyonu, fermantasyonu, bakımı ve korunması ile fabrikasyonu işlerinde
uygulanan işlemler genellikle tütünün kalitesini ve dolayısıyla kimyasal bileşimini ve
içim kalitesini de etkilemektedir (Sarıoğlu,1976). Bunun için ekici elinden itibaren,
fermantasyon sonuna kadar devamlı kontrol altında bulundurulması ve içimde olumsuz
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etkiler yapan nedenlerin tespit edilerek giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması
bakımından degüstasyon muayenelerinin yapılması da yararlı olmaktadır (Anonim,
2015d).
Bu araştırma, tütünde üretim maliyetini düşürmek amacıyla yapılmakta olan hasat ve
kurutma uygulamalarının, tütünün kuru yaprak verimi ve kalitesinde meydana getirdiği
değişiklikleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Firmalar hasat sonrası farklı kurutma
sistemlerini seçerken, maliyet unsurunu en önemli ölçüt olarak ele almaktadırlar.
Maliyetin yanı sıra verim ve fiziksel ekspertiz değerlendirmesi firmaların karar
mekanizmasını etkilemekte, ancak fermantasyon değişimi ile bu oluşumdaki kimyasal
ve degüstatif analiz sonuçlarının etkilerini incelememektedirler. Bu çalışma da bu
eksikliğin giderilip, fermantasyon sonucunda oluşan kimyasal değişim ve kalite farkının
da incelemesi amaçlanmıştır. Bu araştırma ile tütün firmalarının sadece maliyeti esas
alması değil, maliyetin yanı sıra fermantasyon sonucu oluşan kimyasal değişimleri ve
fiziksel ekspertiz kriterlerini göz önüne alarak üreticileri yönlendirmelerine katkı
sağlamak hedeflenmektedir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Bitkisel üretimde verim artışının yanında kalitenin de yükseltilmesi amaçlanır. Özellikle
tütün gibi endüstriyel ve keyfe yönelik bitkilerde, tüketici yönünden kalite, verimden
daha önemlidir (Yılmaz, 2009). Tütünün yetiştirilmesi, işlenmesi ve fermantasyonu
sırasında uygulanan teknikler kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Kaliteli bir tütün elde
edebilmek için, tütünün çeşit seçimi ve ekiminden hasadına, devamında işlenmesine
kadar her evresinin iyi bilinmesi gerekir. Bu evrelerdeki işlemlerden en önemli olanı,
hasat sonrasında yapılan kurutma işlemidir.
Tütünde kurutmanın asıl amacı, hasat edilen yaprakların belirli ısı, nem ve hava şartları
altında kimyasal bileşiminde belirli değişiklikler meydana getirmek suretiyle tüketici
tarafından istenilen özelliklerin kazandırılmasıdır. Tütünlerin kurutulması bölgelere, çeşit
özelliklerine, ekonomik duruma ve kullanma amaçlarına göre değişir (Mercimek, 2014).
Hasat edilen tütün yaprakları yaklaşık %85-90 su içermektedir. Kurutma sırasında bu
oran %10-15’e düşmektedir. Kurutma sırasında tütün yaprağındaki bazı kimyasal
değişiklikler olmakta, bu değişiklikler kurutma şekil ve şartlarına göre farklılıklar
göstermektedir (Garner, 1946).
Tip özelliği, ekolojik koşulların etkisi ve kurutma metotlarının değişik modellerde
olması, günümüzde tütünlerin ayrımında (tasnifinde) büyük önem kazanmaktadır.
Dünya tütün tipleri kurutma yöntemine göre dört ana gruba ayrılmaktadır (Anonim,
2015a). Bunlar;
Flue Cured: Bir ısı kaynağından yararlanarak elde edilen sıcak havanın kullanılmasıyla
kurutulan tütünlerdir. Bu tütünler dünyada en yaygın tütün tipidir. Virginia tütünleri bu
grupta yer almaktadır.
Air Cured: Kısmen ya da tamamen kapalı mekânlarda, hava ile kurutulan tütünlerdir.
Bu tütünlerin başında Burley ve Maryland tütünleri gelmektedir.
Fire Cured: Ateşte yakılan aromatik kokulu çeşitli ağaçların dumanına maruz kalmak
suretiyle kapalı hangarlarda kurutulan tütünlerdir. (Koyu Kentucy, Lazkiye)
Sun Cured: Güneşte kurutulan tütünlerdir. Bu tütün tipi, Oryantal, semi-oryantal, light
sun cured, dark sun cured olarak alt gruplara ayrılmaktadır. Türkiye’de Oryantal tip
tütünlerin yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu şekilde kurutulmaktadır.
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Dimitrijeviç ve ark., (1966), kurutmanın fizyolojik ve otolitik (kendi kendine çözünen ve
oluşan) bir olgu olduğuna değinerek, sararma ve kurutma devresi olarak iki aşamada
gerçekleştiğini belirtmektedir. Aksu, (1967)’ye göre kurutma işlemi, sarartma fazı ve
kurutma fazı olmak üzere iki fazdan oluşmaktadır. Sarartma fazında hidrolitik ve
oksidatif reaksiyonlar yer almaktadır. Başlangıçta yapraklarda %85-90 kadar bulunan su,
soldurma işlemi

sonunda %80-85’e düşmektedir. Nişastanın

monosakkaritlere,

proteinlerin amino asitlere ayrışması, klorofilden fitoalkalin sabunlaşması gibi hidroliz
reaksiyonlardan sonra, indirgen karbonhidratların su ve karbondioksite parçalanmaları,
amino asitlerin desiminasyonu sonucu keto asitlere dönüşmeleri gibi oksidatif
reaksiyonlar olmaktadır. Bu reaksiyonlar sonucu kuru madde kaybı meydana
gelmektedir. Sarartma sırasında meydana gelen su kaybı nedeniyle hücrelerin ölmesi
sonucu solunum faaliyetleri durduğundan kurutma fazında sadece enzimlerin etkisiyle
kimyasal reaksiyonlar sürmektedir. Kurutmada uygulanan yöntemlere göre %12-30
arasında kuru madde kaybı olmaktadır. Bu arada renk önce sarıya, daha sonra tanenlerin
oksidasyonu sonucu koyu renkli maddelerin oluşması ile koyu renge dönüşmektedir.
Demeczky (1961), Macaristan’da yetiştirilen Virginia, Szabolcsı ve Kerti tütün tiplerine
uygulanan doğal (Aircuring) ve suni (Flue curing) kurutma yöntemlerinin yaprakların
kimyasal özelliklerine ve higroskopisitelerine olan etkilerini araştırmıştır. Farklı kurutma
yöntemlerinin kimyasal bileşime etkinlik derecelerinin farklı olmakla birlikte, kurutma
sırasında hasad anındaki kuru maddeye göre hesaplanan değerler göz önüne alındığında,
nikotin, protein, toplam indirgen maddelerde azalma olduğu görülmüştür.
Kurt (2011)’un bildirdiğine göre, azotun tütünde %2–5 arasında değiştiği protein,
klorofil ve nikotin moleküllerinin yapısına katılarak, yaprak rengine etki ettiğini belirten
Chouteau ve Fauconnier (1988), bütün kurutma şekillerinde azot noksanlığı gösteren
bitkilerde renk üniformitesinin bozulduğunu, yüksek azot düzeyinde oluşan koyu yeşil
rengin ise kurutma ile giderilemediğini, bunun da kaliteyi olumsuz etkilediğini ifade
etmişlerdir.
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Cavlek (1995) tarafından Flue-cured tütünlerle dört yıl süreyle yapılan bir çalışmada,
hasat zamanı ile verim, kalite ve bazı kimyasal özellikler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Çalışmada tütünler dört zamanda hasat edilmiş olup, tam olgunluk döneminde yapılan
hasatta görsel olarak en kaliteli yapraklar ve daha iyi randımanın elde edildiğini
bildirmiştir.
Eğilmez (1984)’e göre, el el hasat edilen Virginia ve Oryantal tip tütünlerin kuruma
süreleri kısa olduğu için, şekerlerin CO2 ve H2O’ye parçalanma oranı düşük olmakta, bu
nedenle kuru yaprakların şeker oranı yüksek kalmaktadır. Aynı nedenle koyu renkli
maddelerin oluşmasına fırsat kalmadan kuruma tamamlandığı için renk sarı kalmakta,
kuru madde kaybı da az olmaktadır. Sak ile hasat edilen tütünlerin kuruma süreleri daha
uzun olduğundan solunum olayları daha fazla sürmekte ve şekerlerin kaybı daha fazla
olmakta, bu nedenle kurutma sonunda çok az oranda şeker içermektedirler. Bu
yapraklarda proteinlerin hidrolizi azot bileşikleri, potasyum fosfor ve SO2 miktarı ve kuru
madde kaybı daha fazla olmakta ve koyu renkli maddeler oluşmaktadır. Sakla hasat
edilen tütünlerin el el hasat edilen tütünlere göre dumana geçen toplam alkaloit ve toplam
zifir oranları daha fazladır. Bu da içim karakteristiğini olumsuz etkilemektedir.
Burton ve Wright (1961), Burley tütün çeşidinde değişik hasat ve kurutma yöntemlerinin
yaprakların

kimyasal

bileşimi,

fiziksel

özellikleri

ve

verime

olan

etkilerini

araştırmışlardır. Tütünler sakla birlikte ve el el hasat edilmiş ve kurutulmuştur. Alınan
sonuçları, kurutma sırasında kalsiyum miktarının değişmeden kalmasından yararlanılarak
hasat anındaki kuru maddeye göre hesaplamışlardır. Araştırma sonunda normal kurutma
şekli olan yaprakların, sakla birlikte kurutulması sırasında nikotin ve protein azotunun
azaldığını, kül oranının ise arttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca, hasat anındaki kuru
maddeye göre hesaplanmış değerlerde de nikotin ve protein azotu azalmakta, kül ise
değişmeden kalmaktadır. Yaprak hasadı yapılan tütünlerin hasat anındaki kimyasal
analizleri

yapılmadığından

kurutma

sırasındaki

değişikliklerin

saptanamadığı

bildirilmiştir (Özcan, 2014).
Özgüven, (1981)’in bildirdiğine göre, Basile ve Faroy (1966) oryantal tütünün doğrudan
doğruya güneşte veya plastik örtü altında kurutulması yöntemlerini karşılaştırmışlardır.
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Plastik örtü altında kurutmanın kurutma zamanını kırım başına 4 ila 8 gün arasında
kısalttığını, rengin istenilen niteliğe gelmesini sağladığını, tütünün ağırlığını ve eşdeğer
nem miktarını da arttırdığını saptamışlardır.
Gnoatto (1980)’a göre Arjantin’de Criollo Corretnino tip tütünde plastik örtünün kurutma
üzerine etkisini araştırmıştır. Araştırmada gölgede kurutma ve farklı iki kalınlıkta plastik
örtülerle hazırlanmış iki plastik örtülü yüksek tünel kullanılmış olup, plastik örtü altında
kurutulan tütün yapraklarının görünüş olarak daha iyi olduğu saptanmış, fakat nikotin
oranı bakımından örneklerde bir fark belirlenemediği bildirilmiştir (Kaba, 1998).
Petev (1982), yaptığı çalışmada, plastik örtü altında, tütün yapraklarının rüzgârı yağmur
ve çiğ etkilerinden korunduğunu, kurutma süresinin 2-4 gün kısaldığını, kurutma
mevsiminin uzadığını, tütün kalitesinin ortalama %6-10 oranında arttığını belirtmiştir.
Yazan ve ark. (1993), Ege Bölgesi’nde farklı iklim koşullarında yetiştirilen tütünlere
uygulanan

geleneksel

kurutma

ile

plastik

örtü

altında

kurutma

tekniğini

karşılaştırmışlardır. Güneş altında ve kontrollu koşullarda yani plastik tünelde, tütünlerin
kurutma süresi, fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri ve ticari değeri belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda plastik örtü altında kurutulan tütünlerin kalitesinde
geleneksel kurutmaya göre önemli bir artış sağlanmıştır. Bu kurutma tekniğinin
geleneksel kurutmaya göre tütünlerde kurutma süresini ortalama 5.2 gün kısalttığı ve
ağırlık kaybının da ortalamadan az olduğu belirlenmiştir. Plastik örtü altında kurutulan
tütünler toplam şeker, Petrol Eteri Ekstraktı (PEE) yönünden yüksek, toplam alkaloit ve
protein azotu yönünden daha düşük değerler vermiştir. Önem bakımından benzer değerler
bulunmasına karşın, ham kül geleneksel olarak kurutulan tütünlerde daha yüksek
bulunmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçların ekonomik yönden tahlilinde tütün
üretiminde geleneksel kurutma yerine plastik örtü altı kurutma tekniğinin daha ekonomik
olduğu, bir dekardan elde edilen geliri %7.26 arttırdığı ve yapılacak ek masrafın
karlılığının da %181 olduğu hesaplanmıştır.
Moseley ve ark. (1963) tarafından, Flue-cured tütünlerinde, yapraklar olgunlaşmadan bir
hafta önce ve olgunlaştıktan bir hafta sonra yapılan hasadın, verim ve kalite üzerine olan
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etkileri araştırılmıştır. Olgunlaşmadan önce ve tam olgunluk döneminde hasat edilen
tütünlerde verim aynı, geç hasat edilen tütünlerde ise verim daha az bulunmuştur. Olgun
hasat edilen yapraklarda doku ve renk daha iyi olmuştur. Erken hasat edilen yapraklar ise
donuk ve ıslak görünüm almışlardır. Olgunluğun artması ile nem tutma kapasitesi, şeker,
protein azotu ve total azot oranlarında azalma, spesifik hacim ve nikotin oranında ise
artma görülmüştür. Geç hasat tütünün aroma miktarında ve kalitesinde azalmaya neden
olmuştur.
Viart (1963), Paraguay tütünlerinde farklı olgunluk zamanlarında hasat edilen tütünlerin
kuruma hızlarını, kuru madde kaybını ve kalitelerini karşılaştırmıştır. Alınan sonuçlar geç
hasat edilen tütünlerin daha çabuk kuruduklarını göstermiştir. Geç hasat edilen tütünlerde
kurutma sırasında kuru madde kaybı daha az olmuş, ağırlıkları daha fazla, kalite daha
düşük bulunmuştur. Ancak alt ellerdeki yaprakların bu genellemeden farklı olduğu
görülmüştür.
Özçam ve Sekin (1983)’e göre, farklı hasat zamanları ve kurutma biçimleri analitik
karakterlerde bazı değişmelere neden olsa da, bu değişim ticari kaliteye yansımamaktadır.
Şeker ve nişasta miktarları aynı gün içinde sabahtan akşama doğru azalma göstermiştir.
Bunun nedeni, aynı gün akşam saatlerindeki hasadın, sabah saatlerine göre daha iyi bir
kırım uygunluğu durumu oluşturmasındandır. Hasattan sonra ilk dört gün örtü altında
bekletilen tütünlerde, açıkta bekletilenlere göre toplam şeker % 13 kadar azalmıştır.
Ege 64 tütünü ile yapılan bir araştırmada ise, sabah saatlerinde hasat edilen yapraklarda
toplam şeker ve sakkaroz miktarları üst seviyede olarak tespit edilmiş, akşam saatlerinde
hasat edilenlerde ise bu değerler azalmıştır. Yeşil yaprakta nişasta sabah saatlerinde
yapılan hasatta yüksek (%17.96), akşam saatlerinde ise düşük (%11.4) olmuştur (Özçam
ve Sekin, 1983).
Tütünleri m2’de 80-96 kg yaprak ve 100-130 m3/m2 hava hacmi sağlanacak şekilde
hangar içerisinde kurutarak, Flue-Cured tütünlerde kurutma sırasında ortamdaki hava
miktarının tütünler üzerindeki etkisi araştıran Seok ve ark., (1992)’na göre, hava hacmi
arttıkça yapraktaki nişasta, oksalik asit, sitrik asit, toplam doymuş yağ asidi muhtevası,
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kırılma indeksi ve doldurma kapasitesi artmıştır. Fakat toplam şeker, indirgen şeker ve
nem muhtevası ise azalmıştır (Kaba, 1998).
Güneşte kurutulan tütünlerin kaliteleri üzerine yaptığı bir araştırmada Petev (1982),
tütünlerin güneşte kurutulurken dizilerin yüksekliğinin, kuru dizilerin yerleştirme
metotlarının, tütün dizilerinin tek ya da çift katlı olmasının, dizilerin yoğunluğunun,
kurutma süresi gibi faktörlerle, kurutmada kullanılan alet ve edevatın, kurutma sonucunu
değiştirdiğini ifade etmektedir.

Araştırmasında, kuru tütünlerin tekli diziler halinde

yerleştirilerek dizi ağırlığının 3.9 kg’ı geçmemesi şeklindeki uygulamaların, en uygun ve
ekonomik yöntem olduğu belirlenmiştir.
Özgüven (1981), tütünde nikotin oranı ile toplam N oranı arasında olumsuz bir ilişki
bulunduğunu, tütünün doğal koşullarda kurutulduğunda nikotin oranının kaliteye
olumlu, sıcak su kullanılarak yapılan kurutmada ise olumsuz etkide bulunduğunu
bildirmiştir.
Gül (2015), yaptığı çalışmada filede kurutmanın geleneksel kurutmaya göre hasat ve
kurutmada geçen zaman açısından %48, elekte kurutmaya göre %9’luk, elekte
kurutmanın geleneksel kurutmaya göre %43’lük avantaj sağladığını tespit etmiştir.
Hasat aşamasında gerçekleşen zaman avantajının tüm maliyete yansıması durumunda,
kurutmanın elekte yapılması halinde maliyetin geleneksel kurutmaya göre %19.3, filede
kurutmanın geleneksel kurutmaya göre ise %21.5 oranında bir avantaj sağladığını tespit
etmiştir.
Uygulanan yöntemlerin geleneksel kurutma modeline göre daha düşük maliyet içermesi
nedeniyle üreticiler, filede ve elekte kurutma yöntemlerini benimsemektedirler. Ancak
üreticilerde bilgi birikiminin olmaması bu yöntemlerin hızlı bir şekilde yayılmalarını
engellemektedir (Anonim, 2016).
Filede kurutulan tütünlerin hasadında daha az işçilik ile daha çok tütün hasat
edilebilmektedir. Filede sıyırılarak tütünlerin kırılması ile geçen süre geleneksel tütün
hasadında geçen süreye göre çok daha kısa olmaktadır. Ancak geleneksel kurutma ve
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elekte kurutma yöntemlerinde tütünlerin kurutulmasının iyi olabilmesi için belli bir
düzen ile kırılarak, sıralanması gerekmektedir. Bu düzeni sağlamak kurutma maliyetinin
büyük kısmını oluşturmaktadır. Elekte kurutmada ise geleneksel kurutma ile aynı
şekilde tütünler kırılmasına rağmen, tütünlerin ipe dizilmesi yönünde bir faaliyet
olmadığı için, yaprakların eleğe sıralanma işleminin süresi geleneksel kurutmaya göre
daha kısa olmaktadır.
2.1. Hasat ve Kurutmanın Tütün Yapraklarının Kimyasal Yapısına Etkileri
Frakenburg, (1946) kurutma sırasında tütün yaprağının kimyasal bileşiminde olan
değişiklikleri araştırmak amacıyla yapılan çalışmaları derlemiş ve kurutma sırasında
kimyasal bileşimde önemli bazı değişimler görüldüğünü tespit etmiştir. Bu değişimler
kurutma şekil ve şartlarına göre farklı oranda olmakta ve kurutma sırasında yeşil
yapraktaki suyun %97’si azalırken protein azotunun da yaklaşık %40-50’si çözünen
azot bileşiklerine dönüşmektedir. Alkaloidler başlangıçtaki miktarına göre yaklaşık
%3.0-15.0 arasında bir azalma göstermektedir. Nikotin yüzdesinde, kurutmanın
başlangıcında alkaloidlerin nikotine dönüşmesi nedeniyle biraz yükselmektedir.
Kurutma sırasında alkaloidlerin azalması oksidasyon nedeniyle olmaktadır. Kurutmada
bir diğer önemli durum ise enzimlerin etkisiyle karbonhidratlarda iki baskın
reaksiyonun gerçekleşmesidir. Bunlardan ilki poli ve disakkaritlerin monosakkaritlere
hidrolizi, ikincisi ise karbonhidratların oksidasyonu nedeni ile bir takım ara ürünlerden
sonra CO2 ve H2O’un açığa çıkmasıdır. Bir araştırmada yeşil yaprakların kurutma
sırasında %75 karbonidrat kaybetmesine karşılık, sarı yaprakların %55 karbonhidrat
kazandığı görülmüştür. Kurutma sırasında bazı değişiklikler olmakta, parlak görünüş
kaybolmakta, karakteristik bir koku oluşmakta ve renk yeşilden, açık yeşil, parlak sarı
renge ve en sonunda kahverengiye dönüşmektedir.
Müller (1957)’e göre, asarak kurutmada nikotinin nornikotine az da olsa dönüştüğünü
ancak 4 günlük soldurmadan sonra bu dönüşüm belirlenmektedir (Özgüven, 1981).
Chuman (1977), güneş altında kurutulmuş İzmir CU çeşidi Oryantal tütünün, asidik
aroma içeriklerini incelemiştir. İncelenen 93 bileşiğin 10’una doğada ilk kez, 18’ine ise
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tütün içeriğinde, ilk kez karşılaşılmıştır. Bulunan 93 bileşik yağ asitleri, aromatik asitler
ve terpenoid asitler olarak sınıflandırılmış olup, aynı araştırmada Oryantal tütün,
arzulanan karakteristik aroması nedeniyle Burley ve Virjinya tütünlerinden sigara
yapımına daha uygun bulunmuştur.
Kaba (1998), tarafından bildirildiğine göre Ryu ve ark. (1985), Oryantal tütünlerin
karakteristikleri üzerine kurutma sıcaklığının etkilerini araştırmışlardır. Sıcaklığın
artışına bağlı olarak organik asitlerin ve eterik yağların azaldığını, sarı rengin
oluşumunun hızlandığını, bunun tersi olduğunda yüksek yağ asidi bulunduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca kuru yapraklarda en yüksek fiyat/kg ilişkisinin kurutma yerinin
40-500C olmasıyla mümkün olduğunu da belirtmişlerdir.
İncekara (1979)’ya göre hasat edilen yapraklar bitki üzerinde iken canlılıklarını yeteri
derecede kaybetmişlerse çabuk kurumaktadırlar. Kurutma güneşte yapılırsa zaten az
miktarda kalan klorofil maddesi de parçalanarak yerini sarı renk almaktadır. Protein
maddeleri yaprak henüz bitkide iken parçalandığından, böyle bir yaprağın dumanında
yanmış proteinlerden ileri gelen bir yün kokusu oluşmakta, bulundurdukları şekeri
solunumla sarf edemediklerinden kurutma sonunda şeker oranı yüksek bulunmaktadır.
Bitki henüz canlı bir dönemde iken, hasat edilen yapraklarda daha fazla miktarda
protein bulundurmaktadır. Bu yaprakların kurumaları yavaş olduğu ve uzun süre aldığı
için solunumla şekerlerin tüketimi fazla olmakta, bu sırada büyük moleküllü protein
maddeleri de parçalanmaktadır. Ancak bu parçalanma ürünleri bitkinin diğer kısımlarına
taşınamadığından yaprakta kalmakta ve yanma sırasında dumana kötü bir koku
vermektedir.
Gölgede kurutulmuş Maryland ve güneşte kurutulmuş Oryantal tütünlerin kimyasal
farklılıklarını Akehurst (1968), detaylı olarak belirtmekte ve aşağıdaki sonuçları
özetlemektedir.
a) Oryantal tütünlerde nikotin ve total azot daha düşük,
b) pH, Oryantal tütünlerde çok asidik, Maryland tütünlerinde ise alkali,
c) Maryland tütünlerin şeker içeriği çok düşük, buna karşılık selüloz içeriği çok
yüksek,
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d) Sülfür miktarı ise Maryland tütünlerinde yüksek,
e) Ayrıca gölgede kurutulan Maryland tütünler ve diğer çeşitlerin yapraklarında
artan kalsiyum ve potasyuma bağlı olarak artış göstermektedir.
Özgüven (1981)’e göre normal koşullarda gölgede kurutulmuş yapraklarda;
a) Yaprak olgunluğu, nikotinin nornikotine dönüşmesine çok az veya hiç etkili
olmamış,
b) Yaprak olgunluğu azaldıkça alkaloid oranı düşmüş, toplam azot oranı ise
yükselmiş,
c) Yaprakların hızlı kurutulması, nikotinin nornikotine kantitatif dönüşümüne
neden olmuş,
d) Kurutma esnasında nikotinin nornikotine dönüşme hızı, kurutma başlangıcındaki
yaprak olgunluğu ve madde değişimine etkili olan sıcaklığa bağlı kalmıştır. Aynı
araştırmacı yüksek hava neminde, 35-370C’da 2 günlük yapay kurutmada,
dönüşümün 5-6 gün doğal gölgede kurutma ile eş değer olduğunu saptamıştır.
Peksüslü ve Gencer (2001), Ege Bölgesi tütünlerinin indirgen şeker içeriklerinin
ortalama %21.76, nikotin içeriklerinin ortalama %0.66, toplam azot içeriklerinin
ortalama %1.40 ve klor içeriklerinin ise ortalama %0.48 olduğunu bildirmişlerdir.
Çelen ve ark., (2015) tarafından Bergama tütün üretim merkezi Aşağı Ilgındere köyünde
geleneksel ve file usulü kurutma yöntemlerinin tütünün verim ve kalitesi üzerine
etkilerinin incelendiği araştırmada, toplam indirgen şeker miktarını geleneksel
yöntemde %11.8, file usulü kurutma yönteminde ise %12.2 olarak belirlemişlerdir.
Kurutmanın ilk dönemlerinde yapraklardaki metabolik olaylar devam etmektedir.
Enzim aktivitesi ile ilgili olarak kimyasal değişmeleri etkileyen dehidrasyon olaylarının
hızında farklılık görülmektedir. Kurutma sırasında ilk önce hidrolitik enzimlerin
aktivitesi ile poli ve disakkaritler basit şekerlere, proteinler amino asitlere hidroliz
olmakta, daha sonra oksidatif reaksiyonlar sonucu şekerlerden asit, CO2 ve H2O amino
asitlerin oksidatif deaminosyonu ile amonyak ve amidler oluşmaktadır. Nikotinde düşük
oranda azalma ve kuru madde kaybı görülmektedir (Özcan, 2014).
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2.2. Hasat ve Kurutmanın Kaliteye Etkisi Hakkında
Özcan (2014) tarafından bildirildiğine göre tütünde kalite, başta çeşide bağlı olmakla
birlikte özellikle kültürel yapı ve toplumun içim tadına bağlı olarak değişim
göstermektedir. Nitekim Abdallah (1986), tütün kalitesini; “Belli kullanım amaçları için
tütünü arzulanır veya arzulanmaz kılan fiziksel, duygusal, ekonomik ve kimyasal
özelliklerin toplamı veya tütünden beklenen özelliklerin derecesi” olarak tanımlarken,
Tso (1972) ve Tso ve Gori (1975) tütün kalitesini; “Belli alıcı grubunun yer ve zamana
bağlı tercihini karşılayacak temel özelliklerin dengesi” olarak tanımlamaktadır.
Kaba (1998)’nın bildirdiğine göre, Ryu ve ark., (1989) Oryantal tütünlerin kalite ile
olan ilişkilerini, onların kimyasal bileşimlerini, belirli kimyasal komponentler ve yaprak
kalitesini değerlendirmiş ve üretilen yaprakları kalite açısından karşılaştırmışlardır.
Araştırmada bitkilerin gelişme döneminde dört farklı ışık yoğunluğu, üç farklı sıcaklık
derecesi (20-25-300C) ve üç kontrol sıcaklığı (18-20-280C) uygulanmıştır. Işık
yoğunluğu azaldığında hasat edilen yaprakların klorofil içeriği artmış, fakat kuru
yaprağın ağırlığı ve kalitesi azalmıştır. Şeker, Petrol Eteri Ekstraktı ve organik asitler
azalmış, fakat total azot, nikotin, kül ve pH azalan ışık intensitesinde artmıştır. Yetişme
döneminde sıcaklığın artışı çiçeklenme süresini kısaltmış ve yaprak kalitesindeki önemli
farklılıklar hariç gelişme gerilemiştir. Gelişme döneminde sıcaklık yükseldiğinde azot,
kül ve pH içeriği artmakta fakat şeker azalmakta, Petrol Eteri Ekstraktı ve organik asit
içeriğinde ise belirgin bir değişiklik olmamaktadır.
Dimitrov ve ark., (1983) puls 100 tip kurutma ambarları (5x20 m) kullanarak oryantal
tütünlerin kurutma seyrini izlemiş ve sonuçta 55-600C’de 20 saatte 1 000 -1 100 kg
tütünün kuruduğunu ve bu teknolojinin diğer kurutma sistemlerine göre 4-5 gün daha
kısa olduğunu, kapasitesinin %30 daha fazla olduğunu ve tütün kalitesinde gelişme
görüldüğünü belirtmişlerdir.
Tütünün kalite özelliğini ve endüstriyel değerini sağlayan nitelikler, fiziksel teknik ve
kimyasal özellikleridir. Organoleptik muayeneler, degüstasyon muayeneleri ve kimyasal
bileşimlerinin analiz sonuçları, tütünlerin üç esas kalite değerlendirme yöntemini
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oluşturmaktadır. Toprak, ekolojik koşullar (sıcaklık derecesi, güneşlenme süresi, yağış
miktarı, nispi nem oranı), tip özelliği, vejetasyon süresi boyunca uygulanan tarım
teknikleri, hastalık zararlılar ve teknolojik işlemler kaliteyi doğrudan etkilemektedir
(Mercimek, 2003).
Pyriki (1958), taban arazilerde yetiştirilen tütünlerin kalite yönünden kıraç şartlarda
yetiştirilenlere erişemediklerini, iklim faktörlerinden ışıklı gün sayısı, sıcak ve kurak
rüzgârlar ile serin gecelerin, oryantal tütünlerin kalitesine olumlu etki yaptığını
bildirmektedir. Aynı araştırıcı, üst yaprakların alt yapraklardan daha değerli olduğunu,
doğal kurutma ile yapraktaki şekerin büyük bir kısmının kaldığını, bu durumun tütünün
kalitesini yükselttiğini kaydetmektedir.
Yüksel (2015), filede kurutulan tütünlerin geleneksel kurutma yöntemine göre kalite
farklılığını araştıran bir makalesinde, geleneksel kurutma yönteminin file usulü kurutma
yöntemine göre daha kaliteli tütünler içerdiğini bildirmiştir.
Yaprak tütün ekspertizi; yaprağın doku, renk, koku ve kıta büyüklüğü ve el durumuna
bakılarak tütünlerin kalite gruplarına ayrılması olup, yaprak ekspertizinde ele alınacak
kriterler TSE tarafından ayrıntılı bir biçimde verilmiştir (Anonim, 2006; Çamaş ve ark,
2007).
Mercimek (2005)’e göre tütünlerin fiziksel, teknik ve kimyasal bileşim niteliklerinin
tanımlanması bakımından yapılan ekspertiz, degüstasyon ve kimyasal analizler,
tütünlerin üç esas kalite değerlendirme metodunu oluşturur. Belli bir tütün üzerinde bu
muayene metotlarının ayrı ayrı uygulanmasına, tam veya kesin kalite değerlendirme
muayenesi denir. Kimyasal kalite özellikleri belirli yöntem ve cihazlarla yapılmakta,
degüstasyon, sigara yapılan tütünler içilerek, fiziksel kalite kriterleri ise konuda
uzmanlaşmış Tütün Eksperleri tarafından yapılmaktadır.
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2.3. İşleme ve Fermantasyonun Kaliteye Etkisi
Aksu (1967)’ya göre üretim dönemi, tütünün ekiminden yaprakların içilebilir bir hale
gelinceye kadar uygulanan işlemleri içerir. Bu dönemin ilk yarısı tamamen ziraî
özellikte olup, ikinci yarısı kurutma ve fermantasyon gibi özel teknik işlemlerle devam
eder. Üretim şekilleri, kısmen deneyim, kısmen de bilimsel veriler ile maliyet
unsurunun sınırladığı imkânlar ölçüsünde, kaliteyi sağlayacak şartlara dayanırlar. Bu
şartlar ile tütün yaprağının son kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişki,
bu dönemin ana konusunu içerir. Bitki üzerindeki canlı yaprakta oluşan,
biokimyasal olaylar, hasadı takiben uygulanan kurutma, işleme ve fermantasyon
işlemlerinden oluşan faaliyetler, bu çerçeve içerisinde değerlendirilir.
Mercimek (2005)’e göre tütün işlemesi, tütünlerin kalitelerine göre, gradlara,
derecelere, sınıflara ayrılması ve her kalite grubunu oluşturan tütünlerin transferini,
muayene edilmelerini kolaylaştırarak tütün endüstrisinin gereksinimlerini karşılamayı
amaçlayan bir işlemdir. Genelde yaprak tütün işlemesi ya da tütün manipulasyonu
deyimiyle adlandırılan teknolojik faaliyet, menşei özellikleri bakımından değişik
nitelikler

gösteren

yaprak

tütünlerin

kalitelerine

göre

gradlandırılması

(neviyatlandırılması) ve belirli biçimlerde (tarzda) kutulanarak ambalajlanması
işlemlerini içerir.
Tütün fermantasyonu, yaprak tütünlerin menşei özelliklerine uygun nem, sıcaklık ve
hava koşulları altında enzim ve bakterilerin etkisiyle kimyasal ve biyolojik değişimlere
uğramaları olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyimle fermantasyon, yaprak tütünlerin
bozulması ve çürümesine neden olabilecek koşulların önlenmesi, olgunluk ve kaliteyi
arttıracak koşulların yönlendirilmesi, denetlenmesi veya bu koşulların oluşturulması ile
gerçekleşmektedir. Tütünde fermantasyon olayının şiddeti ve hızı, tütünün kendi
niteliği, tütünün rutubeti,

sıcaklık ve hava nemi gibi faktörlere bağlı olarak

değişmektedir (Yılmaz, 1990).
Kurutma ve fermantasyon olaylarında vuku bulan kuru madde kayıplarının en büyük
kısmı karbonhidratlardan ileri geldiği için, her bir cins ve tip tütünde kül ve
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karbonhidrat nisbetleri daima ters oranlıdır. Bu itibarla en düşük kül seviyesi Asidik
karakterli, en yüksek kül seviyesi ise, alkali reaksiyonlu tütünlerde görülmektedir
(Aksu ve Enercan, 1963).

Yine aynı araştırmada, üretim döneminin sonu olan

fermantasyonda suyun oynadığı rolün öneminden bahsedilerek, fermantasyon
başlarken tütünde bulunan nem oranının, fermantasyonun şiddetini ve kimyasal
değişmeleri belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilmiştir.
Aksu (1967), tütün kimyasını ele aldığı çalışmada fermantasyona değinmeden önce
yaprak bileşenlerini bir sınıflandırmaya tabi tutmaktadır. Bu sınıflandırmaya esas
olacak prensibi, yaprak maddelerinin üretim dönemi boyunca gerçekleşen olaylarda, çok
değişken veya az çok dayanıklı olmaları teşkil edecektir. Bu suretle olaylar ve bunların
sonuçları daha kolaylıkla incelenebilir. Üretim dönemi boyunca, gerek bitki üzerindeki
canlı yaprakta cereyan eden metabolizma faaliyetlerinde, gerek hasadı takiben
gerçekleşen kurutma ve fermantasyon faaliyetlerinde derin değişmelere yatkın
maddelere dinamik maddeler, az çok dayanıklı olanlara da statik maddeler
demektedir. Özellik ve önemlerinden ötürü, bütün azotlu bileşikleri de ayrı bir
grupta ele almaktadır.
Her tütün tipinin kendisine özgü bir kokusu vardır. Aromalı olan tütün çeşitleri bu
özelliklerini, bilhassa yetiştikleri ortamın uygun olan ekolojik koşullarında daha iyi
geliştirirler. Fakat koku maddelerinin belirginleşip durağan hale gelmesi, tütünlerin
vaktinde kırılıp, soldurma, kurutma, fermantasyon, bakım ve koruma dönemlerinde
gerekli özenin gösterilmesiyle mümkündür (Sarıoğlu ,1976). Yine aynı araştırıcı yaptığı
çalışmada fermantasyon sonucu tütünlerde meydana gelen değişiklikleri şu şekilde
özetlemektedir.
1. Tütünlerin rengi genellikle açılır. Bilhassa yeşil renkler kaybolarak sarıya
dönüşür. Yaprağın dış yüzeyi parlak bir görünüm alır.
2. Tütünlerin çevre atmosferinin nispi rutubetinden etkilenme özelliği azalır. Yani
higroskopisiteleri azalır.
3. Tütünlerin higroskopisiteleri azaldığı için kendi kendine ısınma ve tavlanma
özelliğini ( dış şartlardan daha az etkilendiği için ) hemen hemen kaybeder.
4. Tütünlerin küflenmesi hemen hemen önlenmiş olup, teknik bakımları kolaylaşır.
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5. Tütünün tadı iyileşir. Tütün dumanındaki acılık bir dereceye kadar hafifleyerek,
tadının yumuşaması sağlanmış olur.
6. Tütünlerdeki hamlık ve boğazda belirgin olarak hissedilen yakarlık kaybolur.
7. Tütünlerdeki aroma (koku) niteliği belirginleşir. Tütünlerde menşeine özgü koku
duyu organlarınca bariz şekilde hissedilir duruma gelir.
8. Tütünlerin yanma niteliği yükselir.
9. Yaprağın yüzeyindeki yapışkanlıklar (reçinelerin azalması nedeniyle) kaybolur.
10. Fermantasyonda meydana gelen kimyasal değişmeler sonucu tütünlerde kuru
madde ve su kaybı olacağından ağırlıkları azalır. (Pratikte bu azalmaya fire
denmektedir.)
11. Denk içerisindeki tütünün sıcaklığı bulunduğu çevrenin sıcaklığına eşit hale
gelir. Fermantasyon döneminde denk içerisindeki tütünün sıcaklığı bulunduğu
çevrenin sıcaklığından daima yüksek seviyededir.
En iyi tütün bölgelerinde yetiştirilen kokulu menşeiler dahi yüksek kaliteli (neviyatlı)
olmalarına rağmen fermantasyon geçirmemişlerse kendi menşei özelliklerine uygun
kokuyu yansıtmazlar. Menşei ve kalitesine özgü kokuyu hissettirebilmeleri için
tütünlerin fermantasyon geçirmiş olmaları gerekir. Tütünlerdeki aroma (koku) ve içim
esnasındaki dumanın kalitesi, eterik yağların yanmasından meydana gelmektedir.
Fermantasyon esnasında bilhassa yüksek rejimlerde eterik yağların miktarında bir
miktar azalma görülmesine rağmen fermantasyon sonunda tütünlerin aroması bariz
şekilde belirginleşmektedir (Aksu, 1967).
Tütünlerde nikotin miktarı yaprakların olgunlaşma ve kurutulma dönemlerinde bir
düşüş eylemi gösterir. Bu düşüklük önceki miktarın %30’una karşılık gelebilir.
Fermantasyon ve bakım dönemlerinde de tütünlerin nikotin miktarlarında az da olsa bir
azalma gözlenmektedir.
Tütünlerde fermantasyon döneminde aromatik maddelerin yoğunluğunda önemli
değişiklikler gerçekleşir, çözüntü ürünleri artar ve tütünler hoş koku saçarlar. Bu yüzden
fermantasyonlarını geçirmemiş tütünlerin içim tadı ve kokusu çok daha kötüdür. Diğer
taraftan fermantasyon esnasında tütünlerde içimde kalbi sıkıştıran ve tehlikeli
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gelişmelere etkili olan bazı bileşikler çözünerek uçar. Bu arada uzun yıllar stok halinde
bekletilen tütünlerin aromaları kaybolur. Dolayısıyla önemli özelliklerinden en kıymetli
aroma maddelerini yitirmiş olurlar (Aksu ve Enercan 1963).
Tütün, fermantasyonu sırasında aromatik özelliğini yitirmez. Tam tersine fermantasyon
dönemi tütünlerin bu vasfı kazanabilmesi için aroma kompleksinin oranlarında
kuantatik değişmelerin yani sıra kalitede bir değişme olmaktadır. Ancak bu değişimlerin
fermantasyon esnasında esnek ve ılımlı bir oksidasyon ortamında gerçekleşmesine özen
gösterilmelidir. Bu yüzden de zaten aromalı ve AG tütünlerin suni fermantasyonları 38400C dereceyi aşmayan bir sıcaklığın etkisiyle yapılmaktadır (Şuben, 1976).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Araştırma Yeri
Bu araştırma, 2015 yılında Uşak ili Ulubey üretim merkezinde (ilçesinde), Büyükkayalı
Köyünde (Şekil 3.1) üretici tarlasında yürütülmüştür. Çalışma tesadüf parsellerinde
bölünmüş parseller desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Tez öneri
formunda araştırma yerinin Eşme olacağı belirtilmiş olmasına rağmen, çalışmanın
Ulubey ilçesine bağlı Büyükkayalı köyünde yapılmasının nedeni, denemenin yapılacağı
üretici arazisinin bu köyde olmasıdır.

Eşme,
Selendi,

Kula,
Ulubey

sarmalı

Ulubey

ilçesi,

Büyükkayalı köyü

Şekil 3.1. Araştırma alanının yürütüldüğü yer

3.2. Araştırmada Kullanılan Çeşit
Ege Bölgesinde tütün üreticileri tarafından genel olarak 5 farklı tütün (Akhisar-97,
İzmir-Özbaş, İzmir Kokulu-64, Sarıbağlar 407 ve Karabağlar) çeşidi kullanılmaktadır.
Tez öneri formunda materyal olarak kullanılacak tütün tohumunun Akhisar 97 olacağı
belirtilmiş olmasına rağmen, çalışmada Sarıbağlar-407 (Şekil 3.2) çeşidi tohumu
kullanılmıştır. Bu değişikliğin nedeni tütün alımı yapan özel sektörün üreticiden 2014
yılında Sarıbağlar-407 çeşidini üretmelerini istemesidir.
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Şekil 3.2. Sarıbağlar 407 tütün çeşidi
Sarıbağlar 407 tütün çeşidinin bazı önemli özellikleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.
Çizelge 3.1. Araştırmada kullanılan Sarıbağlar 407 tütün çeşidinin özellikleri
Genel
Bitki şekli birleşik-konik, orta boylu, orta sık yapraklı (30-50
Görünüm

yaprak), toplu, pembe renk çiçeklidir.

Yaprak

Küçük kıtalı, yaşmaklı, karınlı, açık yeşil renkli, yaprak yüzeyi

Özellikleri

hafif kabarcıklı, yaprak çapı 1.9-2.00 cm’dir.

Agronomik
Özellikleri

Teknolojik ve
Kalite
Özellikleri
Ekolojik Alanı

Orta erkenci, verimi iyi (80-120 kg/da), kuraklığa dayanıklılığı iyi,
mavi küf ve külleme hastalığına hassas, yaprak dizilişi nedeniyle
kırım kolaylığı vardır.
Kuru yapraklar kalınca ve sık dokulu, sarı renkli, yanması yavaş,
elastikiyet ve randımanı iyi, harmanlara tatlılık ve yavaşlık verir,
ıslah eder, sos emiciliği iyidir, blend sigara harmanlarında
yararlıdır. Toplam alkaloid % 0.5-1.0 indirgen şeker %15-25’dir.
Yarı nemli sahil ikliminde, kır arazide iyi yetişir, adaptasyon gücü
yüksektir,

Kaynak: Türkiye Tütün Çeşitleri, 2001, ETAE, İzmir
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3.3. Araştırmanın Yürütüldüğü Deneme Alanı Toprak Özellikleri
Denemenin gerçekleştirildiği tarla kır-taban vasıflı, sulanabilme imkanı olmayan,
yıllarca tütün ve tahıl münavebe dönüşümü yapılan bir tarladır. Dikimden önceki yıl
(2013) bahar sezonunda dikim yapılmayarak dinlendirilmiş, kış sezonunda ise, buğday
ekilmiştir. Yapılan toprak analizinde tespit edilen değerler (Çizelge 3.2.) Karaman ve
Brohi, (2004)’nin yaptığı çalışmaya göre değerlendirilmiştir.
Çizelge 3.2. Deneme alanı toprak özellikleri
Değeri

Tanımlama

pH

7.71

Hafif alkali

Kireç (%)

24.4

Yüksek

2.0

Yeterli

Organik Madde (%)
Bünye
Azot (%)

Tınlı
0.106

Azot(N) kg/da

5.3

Fosfor (mg/kg)

4.9

Fosfor (P) kg/da

1.1

Potasyum (mg/kg)

220

Potasyum (K) kg/da

26.4

Yeterli

Fakir

Yeterli

Kaynak: Uşak Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarı
3.4. Araştırma Yerinin İklim Özellikleri
Deneme yerinin uzun yıllar iklim verileri ile deneme materyali üretim periyodunu
kapsayan veriler Çizelge 3.3’de verilmiştir. Çalışmanın yapıldığı yıl ile uzun yıllar
arasında aylık sıcaklık ortalamaları bakımından önemli farklılıklar olmadığı
görülmektedir. Aylık ortalama nem değerleri genellikle uzun yıllara göre daha yüksek
gerçekleşmiştir.

Araştırma materyalinin yetiştirildiği periyotta oluşan toplam yağış

(175.3 mm), uzun yıllar ortalamasına (101.9 mm) göre daha çok olmuştur.
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Çizelge 3.3. Ulubey ilçesi uzun yıllar ve 2014 yılına ait sıcaklık, nem ve yağış
miktarları
Aylar

Yıllar

Aylık Ortalama
Sıcaklık (°C)

2014
1997-2013
2014
Mayıs
1997-2013
2014
Haziran
1997-2013
2014
Temmuz
1997-2013
2014
Ağustos
1997-2013
Kaynak (Anonim, 2015e)
Nisan

12.6
11.9
16.4
17.6
20.5
22.3
25.2
26.1
26.0
26.2

Aylık Ortalama
Nem (%)
62.9
66.8
62.1
56.6
59.0
50.3
44.6
40.3
45.7
39.2

Aylık Toplam
Yağış (mm)
24.6
33.4
31.3
31.3
110.6
12.8
0.0
11.2
8.8
13.2

Bu yağışların 2014 yılında tarla verimini arttıracağı gözlenmekle birlikte kalitede
düşüklüğe sebebiyet vereceği görülmektedir. 2014 yılı vejetasyon döneminin ortalama
nemi (%54.9), uzun yıllara (%50.6) göre daha yüksek olmuştur. Sıcaklık konusunda ise
2014 yılı Temmuz ayının biraz daha sıcak olduğu, diğer ayların birbirine yakın olduğu
gözükmektedir (Çizelge 3.3). Özellikle Haziran ayında uzun yıllar ortalama yağış
miktarı 12.8 mm iken çalışmanın yapıldığı yıl aylık toplam yağış 110.6 mm olarak
gerçekleşmiştir.
3.4. Yöntem
3.4.1. Deneme Materyalinin Üretimi
Araştırmada kullanılan tütün materyalinin üretimi için usulüne uygun şekilde üretilen
fideler, makineyle 45x15 cm sıklıkla 01-03 Nisan 2014 tarihinde tarlaya dikilmiştir.
Dikim esnasında verilen can suyundan sonra sulama yapılmamıştır. Kültürel işlem
olarak ilk çapalama 15 Nisan, ikinci çapalama ise 01 Mayıs 2014 tarihlerinde
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yapılmıştır. Hasat olgunluğuna gelen yapraklar 24.06.2014, 08.07.2014 ve 05.08.2014
tarihlerinde olmak üzere 3 elde hasat edilmiştir (Şekil 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).

3.4.2. Kurutma İşlemleri
Hasat edilen tütünler örtü altında ve açık alanda olmak üzere geleneksel yöntem (ip),
elek usulü kurutma ve file usulü kurutma şeklinde 3 farklı yöntemle (Çizelge 3.4) üç
tekerrürlü olarak kurutulmuşlardır.
Çizelge 3.4. Her bir tekerrürde kurutulan tütünler
Örtü altında kurutma
Hasat
File
Elek
Geleneksel
1. El
+
+
+
2. El
+
+
+
3. El
+
+
+

Şekil 3.3. Tarladan görünüm
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Açık alanda kurutma
File
Elek
Geleneksel
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Şekil 3.4. Tarladan görünüm
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Şekil 3.5. Tarladan görünüm
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Şekil 3.6. Tarladan görünüm
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Geleneksel kurutma:
Geleneksel kurutma yöntemine göre hasat edilen tütün yaprakları (Şekil 3.7) iğnelere
dizilmiştir (Şekil 3.8).

İğnelere dizilen tütünler 1.5 metre uzunluğundaki iplere

aktarılarak, her bir ip tartılmıştır (Şekil 3.9). Diziler kargılara bağlanmış, gölgede bir
yerde (tütünlerin canlılığına göre) 3-24 saat arası soldurmaya bırakılmış ve sonrasında
kargının üç tanesi örtü altında, (Şekil 3.10) diğer üçü ise açık alanda (Şekil 3.11)
kurutulmuştur.

Şekil 3.7. Kırım yapılan tütün yapraklarının tütün küfesinde görünümü
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Şekil 3.8. Tütünlerin İğneye dizilmesi

Şekil 3.9. İpe alınan tütünlerin tartımı
29

Şekil 3.10. Plastik Örtü altında, geleneksel yöntemle kurutulan tütün

Şekil 3.11. Açık alanda, geleneksel yöntemle kurutulan tütün
30

Elek Usulü Kurutma
Elek usulü kurutma yönteminde kullanılan, alt tarafı kümes teli ile çevrilmiş, 80 cm
eninde, 150 cm boyutunda olan çerçeveler (Şekil 3.12) içerisine hasat edilen tütünler (9
kg civarında) düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 3.13). Her bir elek, darası
alınarak tartılmış (Şekil 3.14) soldurma alanına alınmıştır. Soldurma işlemi tamamlanan
elekler örtü altına ve açık alana konularak kurutulmuştur (Şekil 3.15).

Şekil 3.12. Kırılan tütünlerin dizildiği elek
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Şekil 3.13. Eleğe konulan tütünler

Şekil 3.14. Eleklerin tartımı
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Şekil 3.15. Eleklerin kurutma aşaması
File Usulü Kurutma
File usulü kurutma yönteminde hasat edilen tütün yaprakları, hazırlanmış olan filelere
doldurulmak için, Vento makinesinin besleme ünitesine konulmuş, besleme ünitesinden
homojen bir şekilde vakum ünitesine gönderilen tütün yaprakları, vakum yardımı ile
filelere aktarılmıştır (Şekil 3.16). Baş tarafı bağlanan file, istenen dolum ağırlığı (1.6501.800 g) ve boyuta (2 m) ulaştığında makine durdurularak ağızları bağlanmıştır (Şekil
3.17). Dolumu yapılan filelerin darası alınarak tartım yapılmış, (Şekil 3.18) 3-5 saat
soldurulduktan sonra örtü altında ve açık alanda kurutulmuştur.
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Şekil 3.16. Fileleme Makinası
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Şekil 3.17. Fileleme makinasında tütünlerin fileye doldurulması
Soldurma süresi, el gruplarına göre değişmekle beraber 4-48 saat sürmüştür.
Soldurmadan sonra yukarıda belirtilen yöntemlerle tütünler kurutulmuş olup, kurutma
süresi ise 8-13 gün sürmüştür. Böylece her bir hasattan biri örtü altında, diğeri açık
alanda olmak üzere ikişer adet kurutulan örnekten yaş tütün ağırlıkları, kuru yaprak
ağırlıkları ve tarihleri kayda alınmıştır (Çizelge 3.5). Kurutulan tütünler ayrı yerlerde
istife kaldırılmışlardır.
Çizelge 3.5. Hasat edilmiş tütün yapraklarının kurutmanın başlangıç ve bitiş tarihleri
Hasat
1. Hasat
2. Hasat
3. Hasat
Kurutma Başlangıç Tarihi

24.06.2014

08.07.2014

05.08.2014

Kurutma Bitiş Tarihleri

02.07.2014

17.07.2014

18.08.2014

Her üç yöntemde de elde edilen 54 örnek kutuya konularak kuru tütün yaprakları
işlemeye getirilmek üzere üreticinin deposunda bekletilmiştir (Şekil 3.19).
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3.4.3. İşleme (Manipülasyon) Dönemi

Bu periyotta, önce tütünler tartılmış (Şekil 3.20), tav ünitesine gönderilerek işleme için
tav verilmiş (Şekil 3.21), numuneler alınmış, kalitesine göre ayrım işlemine tabi
tutulmuş (Şekil 3.22), ekpertizi yapılmış (Şekil 3.23), neviyatları stabil hale gelmesi
(fikse edilmesi) için soft-redryer (Şekil 3.24) ünitesine gönderilmiştir. Soft-redryer
ünitesinden çıkan tütünlerin tartım işlemi (Şekil 3.25), nem tayini işlemi, ekspertiz
işlemleri yapılarak (Şekil 3.26), balyalama işlemine geçilmiştir.
3.4.4. Ambalajlama İşlemi

Her bir el grubu örtü altında ve açık alanda olmak üzere 3 farklı yöntemle kurutulan her
bir tekerrürde toplam 18 örneğin ayrı ayrı balyalanması, fermantasyonunu sağlıklı bir
şekilde geçirmesi açısından mümkün olamayacağı için elimizdeki 18 örnek flat şekline
getirilerek tek bir balyada birleştirilmesi zorunlu olmuştur. Her bir örneğimizi baskı ile
flat şekline getirerek (Şekil 3.27), arasına tütünlerin birbirine karışmasını önleyip, nem
akışını serbest hale getiren özel kâğıtlar konularak tek bir balya haline getirilmiştir
(Şekil 3.28-3.29).

Şekil 3.18. Fileye doldurulan tütünlerin tartılması
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Şekil 3.19. Üreticinin deposunda bekleyen tütünler

37

Şekil 3.20. İşlemeye giren tütünlerin tartım işlemi

Şekil 3.21. İşleme öncesi tav verilen kutular
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Şekil 3.22. İşleme öncesi ayrımı yapılan tütünler
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Şekil 3.23. Ekspertizi yapılan tütünler

Şekil 3.24. Soft-Redryer ünitesinden çıkan tütünler
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Şekil 3.25. İşlemeden çıkan tütünlerin tartımı

Şekil 3.26. Ekspertiz için hazırlanmış tütünler
41

Şekil 3.27. Balyalama işlemi için flat haline getirilen tütünler

Şekil 3.28. Balya için baskıda tutulan tütünler
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Şekil 3.29. Balyalama işlemi

3.4.5. Fermantasyon Dönemi

İşlemeden çıkıp, fermantasyonunu geçirmek üzere balya haline getirilen tütünler, nispi
nemin ve sıcaklığın balyaya sirayet ederek fermantasyonu rahat geçirebilmesini
sağlayan özel bir alana konulmuş, ayda bir defa balya alabora yapılarak (ağırlık noktası
değiştirilerek), tütündeki bakterilerin enzim faaliyetlerini rahat biçimde gerçekleştirmesi
sağlanmıştır.
Tütün balyasının fermantasyonunu geçirdiği alanda Nisan-Ağustos ayları arası her gün
her yarım saatte bir, deponun sıcaklık ve nem oranı otomatik olarak kaydedilmiştir.
Buna göre oluşan diyagram tablosu Şekil 3.30’da bulunmaktadır.
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Şekil 3.30. Fermantasyon aşamasında deponun sıcaklık (0C) ve nem oranları (%)
Tütündeki fermantasyonun %85-90 oranında tamamlandığı dönemde balya bozularak
her bir flat (balya içerisinde bulunan her bir tütün dilimi) ayrılmış (Şekil 3.31), her bir
örneğin yeniden ekspertizi (Şekil3.32), nem tespitinden önce ve sonra tartım yapılarak
(Şekil 3.33, 3.34, 3.35) örnekler alınmıştır.

3.5. İncelenen Özellikler

Kuru Yaprak Verimi (kg/da)
Hasat edilen tütün yaprakları kurutulduktan, işleme yapıldıktan ve fermantasyondan
sonra, nem içerikleri %17'ye sabitlenerek ağırlıkları alınmıştır. Bu işlemler arasındaki
kuru madde kayıpları belirlenerek verimlilik değerlendirilmesi yapılmıştır.
Organoleptik gözlemler
Parsellerde kenar tesirleri hariç hasat edilen yapraklar usulüne uygun olarak
kurutulduktan sonra her flattan alınan örneklerin ekspertiz özellikleri ayrı ayrı tespit
edilmiştir. Bu yapılan değerlendirmelerdeki ekspertiz kriterleri tütün satın alan
firmaların üreticiler ile yaptıkları sözleşmelerde esas alınan ekspertiz kriterlerinden
yararlanılarak yapılmıştır. Bu kriterlerin de esas kaynağı TSE (Türk Standartları
Enstitüsü) Türk Tütünleri Standartları kitapçığıdır (Anonim, 2006).
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Şekil 3.31. Balyada ayrılmış flatlar
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Şekil 3.32. Son ekspertiz işlemi
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Şekil 3.33. Tütünlerden nem örnekleri alma işlemi

Şekil 3.34. Analiz numunelerinin tartımı
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Şekil 3.35. İşlemleri yürüten teknik ekip
a) El
b)Boyut
ba) Küçük: En fazla 8 santimetre boyunda olan yapraklar.
bb) Orta: 8-12 santimetre aralığında boya sahip olan yapraklar.
bc) Büyük: 12-16 santimetre arasında olan yapraklar.
c) Renk
ca) Parlak sarı, sarı ve bunların tonları.
cb) Parlak sarının ve sarının az yeşilli tonları.
cc) Sarının yeşilli tonları ve ikinci ana ellerin sarı tonları.
cd) Sarının bütün tonları ve açık yeşil.
ce) Sarının bütün tonları, yeşil ve kırmızı.
d) Doku
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da) Kuvvetli:

Hücre içi maddelerin hücre zarı maddelerine oranı yüksek,

kırılmaya ve kopmaya dayanıklı olan yapraklar.
db) Esnek: Yaprak dokusunun kırılmadan ve kopmadan bükülebilme, bir
dereceye kadar uzayabilme ve tekrar eski halini alabilme yeteneğidir.
dc) Kuvvetlice: Hücre zarı maddelerin hücre içi maddelerine oranı yüksek,
kırılmaya ve kopmaya kısmen dayanıklı olan yapraklar.
dd) Zayıf: Hücre zarı maddelerin hücre içi maddelerine oranı yüksek, kırılmaya
ve kopmaya dayanıksız olan yapraklar.
e) Yaprak bütünlüğü
ea) Tam: Yaprak ayasının tam ve yırtıksız olması.
eb) Az yırtıklı: Yaprak ayasının az yırtıklı olması.
ec) Yırtıklı: Yaprak ayasının yırtıklı olması.
f) Arıza ve Hastalık durumu
fa) Arızasız ve hastalıksız: Tütünde ağır tav, ezik, basık, küf, karagöbek, cıfıt
alacası, bakır pası, akbenek, sulubenek, akdamar, tatlı kurt tahribatı, tütün güvesi
hasarı, ballı, tütün piresi hasarı, mavi küf, külleme, mozayik, vahşi ateş gibi
arıza ve hastalıkların olmama durumu.
fb) Çok az hastalıklı: Tütünde ağır tav, ezik, basık, küf, karagöbek, cıfıt alacası,
bakır pası, akbenek, sulubenek, akdamar, tatlı kurt tahribatı, tütün güvesi hasarı,
ballı, tütün piresi hasarı, mavi küf, külleme, mozaik, vahşi ateş gibi arıza ve
hastalıkların çok az olma durumu.
fc) Arızasız ve hastalıksız yeşil ve kırmızı tütünler ile az arızalı ve az hastalıklı
dip üstü eller.
fd) Arızalı ve hastalıklı tüm eller
Nikotin Oranı (%)
Alkaloidlerin spektrofotometrik olarak tayininde 20 numaralı “Mamul tütünde alkaloid
tayini” adlı Coresta standart yöntemi ile 2 881 numaralı “Tütün ve ürünleri-Tütünde
alkaloid miktarının tayini-spektrofotometrik yöntem” adlı uluslararası yöntemde kabul
edilen esaslar uygulanmıştır (Anonim, 1977; Eğilmez, 1988).
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İndirgen Şeker Oranı (%)
Lindsay yöntemine göre 1 gr öğütülmüş tütün örneği saf suda yaklaşık 12 saat
bekletildikten sonra üzerine kurşun asetat eklenip filtre kağıdı ile süzülmüştür. Süzüğe
potasyum oxalat eklenerek tekrar süzük alınır ve reagent eklenerek 570 nm’de
spektrofotometrede okuma yapılarak yüzdeye çevrilmiştir. (Lindsay, 1973; Anonim,
1975; Sekin, 1979; Cemeroğlu, 1992).
Maliyet Analizi
Tütün yetiştiriciliği yoğun emek isteyen bir üretim olup maliyetin yaklaşık %60-70’ini
işçilik teşkil etmektedir. Bu çalışmada kullanılan her bir kurutma yöntemi için yapılan
işçilik giderleri saat olarak hesaplanmıştır.
3.6. Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen bulgular, denemenin kuruluş yöntemi olan Tesadüf Parsellerinde Bölünmüş
Parseller Deneme Desenine göre varyans analizlerine tabi tutulup, sonuçlar Duncan
çoklu karşılaştırma testine göre karşılaştırılmıştır (Açıkgöz, 1993).
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Uşak ili Ulubey ilçesinde 2014 yılında yürütülen bu çalışmada, farklı kurutma usulleri
ile tütün işleme ve fermantasyon işlemlerinin nikotin oranına, indirgen şeker oranına,
organoleptik değerlere, verim değişimine ve bunun genel olarak maliyetleri nasıl
etkilediğine ilişkin elde edilen veriler tespit edilmiştir. Çalışma, örtü altı ve açık alan
olmak üzere iki farklı ortamda yapılmıştır. Yapılan istatistik analizler sonucunda tüm
incelenen özellikler bakımından iki ortam arasında istatistiki farklılıkları görebilmek ve
sonuçları daha kolay yorumlayabilmek için elde edilen sonuçlar örtü altı ve açık alanda
kurutma olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Öncelikle geleneksel tütün kurutma yöntemi esas alınarak verim hesabı yapılmıştır.
Kurutma sürecinde yapraktaki su kaybı hesap edilerek açık alanda kurutma yöntemi baz
alındığında dekara ortalama 68 kg kuru yaprak verimi bulunmuştur.
4.1. Tütünde Farklı Kurutma Yöntemlerine Göre Yapraklardaki Su Kaybı
Çalışmada, el el hasadı yapılan tütünler elek, file ve geleneksel kurutma yöntemleri ile
örtü altında ve açık alanda kurutulmuşlardır (Çizelge 4.1).Kurutma sürecinde en fazla su
kaybı 1. elde, en az su kaybı ise 3. elde, hem örtü altında hem de açık alanda benzer
şekilde gerçekleşmiştir. Kurutmada kullanılan farklı yöntemlere göre su kayıplarına
bakıldığında elek ve geleneksel yöntemlerdeki su kayıplarının fileye göre daha fazla
olduğu belirlenmiştir. Örtü altı ile açık alandaki su kayıplarının kurutma yöntemlerine
göre benzerlik göstermesine rağmen örtü altındaki su kayıpları daha fazla olmuştur.
Çizelge 4.1. Tütünde farklı kurutma yöntemleri sonucunda yapraklarda meydana gelen
su kaybı oranları (%)
Ortalama
Açık Alanda
Örtü Altında
File

Elek

Geleneksel File

Elek

Geleneksel

1.El
2.El
3.El

80.3
80.0
75.5

85.0
82.0
75.3

82.7
79.8
78.2

80.8
79.4
75.4

85.4
81.5
76.7

84.3
81.4
79.3

Ort.

78.6b

80.8a

80.2a

78.5b

81.2a

81.7a
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83.08a
80.68b
76.73c

Çizelgeden de anlaşıldığı gibi filede kurutulan tütünlerin su kaybı, elekte ve geleneksel
yöntemle kurutulan tütünlere göre daha yüksektir. Bu istatistiki değer önemli
bulunmaktadır. Kırım eli olarak en fazla su kaybının 1. el kırımında olduğunu
görmekteyiz. Üst ellerdeki su kaybının alt ellerden daha az olmasının nedeni tütünün
içerisindeki maddelerin zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Bu veri de istatistik olarak
önemli bulunmuştur.
Çizelge 4.2. Farklı kurutma yöntemlerine göre dekardan elde edilen kuru yaprak
verimleri (Kg/da)
Ortalama
Açık Alanda
Örtü Altında
1.El

File
68.25

Elek
64.50

2.El

68.56

66.87

68.75

69.04

3.El

72.59

72.79

70.07

Ort.

69.84a

67.77b

68.00b

Ort.

Geleneksel File
66.27
67.82

Geleneksel
65.04

66.01c

67.31

67.32

67.97b

72.76

71.45

69.17

71.74a

69.92a

67.41b

66.87b

68.62

Elek
64.20

68.14

Filede kuruyan tütünün verimi diğerlerine göre daha yüksek olması önemli
bulunmuştur. 3. eldeki kuru madde oranı 2.elde hasat edilen tütünler ve 1. elde hasat
edilen tütünlere göre yüksektir. Bu da önemli bulunmuştur. Konulan tütün miktarı eşit
olmasına rağmen verimin yüksek gibi görülmesinin nedeni 3. eldeki su kaybının az
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 4.1. Tütünde farklı kurutma yöntemleri sonunda elde edilen kuru yaprak miktarları
(kg/da)

4.2. Verim Değişiklikleri
Uşak/Ulubey şartlarında yürütülen bu çalışmanın örtü altında kurutulan tütünlerin verim
değişimleri varyans analiz tablosu Çizelge 4.3’de verilmiştir. Çalışmada işleme
sürecinde ve fermantasyon aşamasında meydana gelen verim düşüşleri, istatistiki olarak
önemli bulunmuştur. Hem işlemede hem de fermantasyonda yaşanan fizyolojik ve
kimyasal değişimlerin yansıması yoğun olduğu için, iki sürecin verim kayıpları üzerine
etkisi de önemli bulunmuştur.
Çizelge 4.3. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen verim kaybı oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik
Kareler
Kareler
F değeri Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
İşleme

1

0.08

0.08

Hata

4

0.01

0.01

Kurutma yöntemi

2

0.40

İşleme* Kurutma yöntemi

2

Hata

8

79.57

0.01

0.20

888.48

0.01

0.80

0.40

1804.68

0.01

0.01

0.00
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Çizelge 4.4. ve Şekil 4.2. incelendiğinde, verim kaybının en fazla file yöntemi ile
kurutulan tütünlerin fermantasyon öncesinde (%1.44) olduğu dikkati çekmektedir. En az
verim kaybı ise %0.62 ile geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin fermantasyon
öncesinde gerçekleşmiştir. Verim kaybı ortalama değerler üzerinden incelendiğinde ise
fermantasyon sonrasında elde edilen miktar (%1.24) işleme sonrasına (%1.11) göre
biraz daha yüksek bulunmuştur. Kurutma yöntemleri ortalama verim kaybı değerlerine
bakıldığında ise filede (%1.34) verim kaybının diğer iki yönteme göre daha fazla olduğu
belirlenmiştir. En az verim kaybı %0.98 ile geleneksel kurutmadadır. Elekte kurutulan
tütünlerin verim kaybı miktarı ise ortalama %1.21 olarak saptanmıştır.
Çizelge 4.4. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen verim kaybı oranları (%)
İşleme
İşleme sonrası
Fermantasyon Sonrası
Ortalama
Kurutma

Öncesi

yöntemi

Kilo

Verim
%

%

Verim

Kilo
a

%

Verim

Kilo

72.74

1.24

d

Kilo

71.84

1.34

a

70.87

File

73.8

1.44

Elek

64.5

1.27 c

63.68

1.15 e

62.95

1.21 b

62.19

Gelenek

62.8

0.62 f

62.41

1.34 b

61.57

0.98 c

60.97

1.11 b

Ortalama

1.24 a

1.18

p<0.01, CV (%) = 1.27, LSDişleme: 0.0035LSDkurutuma:0.0042LSDİş x K: 0.0053

1,6
1,4

1,44
1,34
1,24

1,34
1,27
1,15

1,2

1,21
0,98

1
0,8
0,62
0,6

İşleme sonrası
Fermantasyon
Sonrası
Ortalama

0,4
0,2
0
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.2. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen verim kaybı oranları (%)
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Açık alanda kurutulmuş tütünlerde verim kaybı miktarları işleme, kurutma yöntemi ve
işlemeXkurutma

yöntemi

interaksiyonu

bakımından

%1

seviyesinde

önemli

bulunmuştur (Çizelge 4.5).
Çizelge 4.5. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
sonrasında tespit edilen verim kayıp oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
İşleme

1

0.68

0.68

Hata

4

0.00

0.00

Kurutma yöntemi

2

0.20

İşleme* Kurutma yöntemi

2

Hata

8

15225.15

0.01

0.01

1065.35

0.01

6.47

3.24

34262.59

0.01

0.01

0.00

Çalışmada açık alanda yapılan kurutma sonunda elde edilen tütünlerde en düşük ve en
yüksek verim kaybının filede kurutulan tütünlerde olduğu tespit edilmiştir. Verim
kaybında fermantasyon öncesinde (%0.49) ve sonrasında (%2.02) çok büyük bir fark
ortaya çıkmıştır. Kurutma yöntemleri kendi içinde değerlendirildiğinde verim kaybının
%1.00-1.26 aralığında değiştiği görülmektedir. Örtü altında olduğu gibi açık alanda da
en az kayıp geleneksel kurutmada olup, onu sırasıyla elek ve filede kurutma
yöntemlerinin izlediği görülmektedir. Olgunlaşma aşamalarındaki verim kayıpları genel
ortalama değerler üzerinden yorumlandığında ise fermantasyon sonrasında verim
kaybının yükseldiği belirlenmiştir (Çizelge 4.6 ve Şekil 4.3).
Çizelge 4.6. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen verim kayıpları (%)
İşleme
İşleme sonrası
Fermantasyon Sonrası
Ortalama
Kurutma

Öncesi

yöntemi

Kilo

%

Kilo

File

73.50

0.49 f

73.49

2.02 a

72.00

1.26 a

71.10

Elek

65.90

1.79 b

64.72

0.52 e

64.38

1.16 b

63.64

Geleneksel

68.00

0.55 d

67.63

1.45 c

66.65

1.00 c

65.98

Ortalama

Verim

%

Verim

%

Kilo

0.95 b

1.33 a

Kilo

1.14

p<0.01, CV (%) = 0.85 LSDişleme: 0.0035, LSDkurutuma: 0.0042, LSDİş x K: 0.0059
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Verim

Çizelge 4.4 ve Çizelge 4.6 verim kayıpları ortalamaları bakımından karşılaştırıldığında,
açık alanda kurutulması tamamlanan tütünlerin (%1.14) örtü altına kurutulan tütünlere
(%1.18) göre daha az bir verim kaybına uğradığı sonucuna varılmıştır.

2,02
2

1,79
1,45

1,6

İşleme sonrası

1,26
1,16

1,2

1

0,8
0,55

0,52

0,49

Fermantasyon
Sonrası
Ortalama

0,4
0
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.3. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen verim kayıpları (%)
Krishnamurthy ve ark. (1990), 1985-1987 yıllarında, sırık üzerine 15.20 ve 22.50 cm
aralıklarla yerleştirilip gölgede ve güneşte kurutulan tütünlerin yaprak verimi, yanma
kalitesi, kurutma hızı ve ekonomik durumu araştırılmıştır. Gölgede kurutmada kuru
yaprak verimi güneşte kurutmadan daha yüksek bulunmuştur. Sırık üzerine 15 cm
aralıklarla asılan dizilerden en yüksek verim tespit edilmiştir (Kaba, 1998).
Kurutma süresi ve yönteminin etkisinin verime yansıyabileceği, güneşte kurutma yöntemi
ile kurutulan oryantal tütünlerin daha fazla ağırlık kaybına uğradıkları, kurutma gün
sayısı arttıkça kuru madde kaybının fazla olduğu, tütün yaprağının kimyasal içeriğinin de
kurutma süresine bağlı olarak değişim gösterdiği belirtilmektedir (Özçam ve Sekin, 1983;
Sekin, 1987; Yazan ve ark., 1993).
Enercan ve Eğilmez (1971), Tekel Enstitülerinde, Bursa çeşidi ile yaptığı 3 yıllık
çalışmada kurutma sırasında tütün yapraklarının kimyasal bileşiminde olan değişimleri
araştırarak kuru madde kaybını yıllara göre sırasıyla %14.4; %19.3; %15.1 olarak
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bulmuştur. Araştırmada da bu kaybın diğer kaynaklarda belirtilen yönde olduğu
görülmüştür.

4.3. Organoleptik Gözlemler
Organoleptik değerlendirme; kurutulmuş tütün yaprağının fiziksel niteliklerinin
belirlenebilmesi için, duyu organları ile (çıplak gözle bakmak, el ile yoklamak ve
koklamak gibi) yapılan incelemelerdir. Bunlar, dizi, hevenk, istif, denk veya kutulanmış
kuru tütün yapraklarında yapılmaktadır. Bu uygulamayla tütün yaprağının büyüklüğü,
formu, rengi, inceliği, esnekliği, dayanıklılığı, damarların kalınlığı-miktarı, koku
durumu gibi fiziksel özellikler bakımından değerlendirilmektedir. Bu işlemleri alanında
uzmanlaşmış kişiler yapmakta olup, yapılan bu işleme ekspertiz de denilmektedir.
Tütün için çok büyük önem taşıyan bu işlem, tütün ticaretinin tüm aşamalarında maddi
değerin belirlenebilmesi için yapılmaktadır (Esendal, 2007; Yılmaz, 2009; Kınay, 2010
Kurt, 2011; Özcan, 2014).
Çizelge 4.7. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi randımanına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi toplamı ortalaması
0.0001

öd

110.972

279.235

0.01

21.307

10.653

26.806

0.01

3.179

0.397

Kurutma Ortamı

1

0.001

0.001

Hata

2

2.094

1.047

Kurutma yöntemi

2

221.944

2
8

Kurutma

Ortamı

Kurutma yöntemi
Hata

*
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Çizelge 4.8. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi randıman değerleri
Kurutma ortamı/
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
kurutma yöntemi
File

60.0b

57.3c

58.7b

Elek

64.7a

64.7a

64.7a

Geleneksel

55.0d

57.7c

56.3c

Ortalama

59.89

59.89

59.9

p<0.05, CV (%) = 1.05, LSDkurutma yöntemi: 0.8389, LSDkurutma yöntemi*kurutma ortamı: 1.186
70
65

64,7

64,7

60

57,7

57,3

60

55

55
50

File

45

Elek

40

Geleneksel

35
30
25
20
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.4. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre tütünlerin işleme öncesi
randıman değerleri

Çizelge 4.7 incelendiğinde, kurutma yöntemlerinin ve kurutma yöntemi*kurutma ortamı
interaksiyonunun önemli olduğu görülmektedir. İşleme öncesi farklı kurutma
ortamlarında ve farklı kurutma yöntemleriyle kurutulan tütünlerin randıman oranları
Çizelge 4.8 ve Şekil 4.4’de belirtilmiştir. En yüksek randıman miktarı 64.7 ile örtü
altında elekte kurutma yönteminden elde edilmiştir. En düşük randıman oranı ise örtü
altında (54.3), geleneksel kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerde tespit edilmiştir.
Örtü altı ve açık alanda kurutulan tütünlerin ortalamasında randıman açısından bir
farklılık tespit edilmemiş olup 59.9 randıman olarak bulunmuştur.
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Çizelge 4.9. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası randımanına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
Kurutma Ortamı

1

112.550

112.550

Hata

2

6.250

3.125

Kurutma yöntemi

2

161.372

2
8

Kurutma

Ortamı

*

Kurutma yöntemi
Hata

36.018

öd

80.686

34.905

0.01

16.357

8.178

3.538

öd

18.493

2.312

Çizelge 4.10. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası randıman değerleri
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

62.0

57.0

59.5b

Elek

64.7

62.0

63.3a

Geleneksel

59.7

52.3

56.1c

Ortalama

62.1

57.1

59.6

p<0.05, CV (%) = 2.55, LSDkurutma yöntemi: 2.024
70
65

62

64,7

62
59,7

60

57
52,3

55
50

File

45

Elek

40

Geleneksel

35
30
25
20
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.5. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme sonrası
randıman değerleri
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Randıman miktarları işleme sonrasında istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, sadece
kurutma yöntemlerinin randıman üzerine etkili olduğu görülmüştür (Çizelge 4.9).
İşleme öncesinde olduğu gibi işleme sonrasında da en yüksek randıman örtü altında
elekte kurutma (64.7) yönteminden elde edilmiştir. Bunu file (62.0) ve geleneksel (59.5)
kurutma yöntemleri izlemiştir. Örtü altında kurutmada randıman miktarı açık alanda
kurutmaya göre daha yüksek oranda bulunmuş olup istatistiksel açıdan bir fark
saptanmamıştır (Çizelge 4.10 ve Şekil 4.5).
Çizelge 4.11. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası randımanına ait varyans analizi sonuçları
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
Kurutma Ortamı

1

2.722

2.722

Hata

2

9.470

4.735

Kurutma yöntemi

2

109.000

2
8

Kurutma

Ortamı

Kurutma yöntemi
Hata

*

0.574

öd

54.500

17.718

0.01

8.111

4.056

1.318

öd

24.607

3.076

Çizelge 4.12. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası randıman değerleri
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

57.3

57.3

57.3c

Elek

64.7

62.0

63.3a

Geleneksel

59.7

60.0

59.8b

Ortalama

60.6

59.8

p<0.05, CV (%) = 1.05, LSDkurutma yöntemi: 0.8389, LSDkurutma yöntemi*kurutma ortamı: 1.186

60

70
64,7

65
60

57,3

59,7

62
57,3

60

55
50

File

45

Elek

40

Geleneksel

35
30
25
20
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.6. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin fermantasyon
sonrası randıman değerleri
Fermantasyon sonrasında farklı kurutma yöntemlerinde ve ortamlarında kurutulan
tütünlerde işleme sonrasında olduğu gibi sadece kurutma yönteminin istatistiksel açıdan
randıman miktarı üzerine etki ettiği görülmektedir (Çizelge 4.11). Randıman miktarları
57.3-64.7 arasında bir değişim göstermiş olup en iyi randıman miktarı yine elekte
kurutulan tütünlerden elde edilmiştir (Çizelge 4.12, Şekil 4.6).
Randıman; kurutulmuş tütün yapraklarında yapılan ekspertiz sonucunda oluşturulan
fiziksel kalite değerinin rakamlarla ifade edilmesidir. Randıman tespitine göre mamul
tütünün hangi kalite grubuna dahil olduğu tespit edilerek fiyatı belirlenmiş olur. Bu
çalışmada, randıman değeri %60’ın üstünde olan değerler, kabul edilebilir sınırlar
içerisinde değerlendirilmiştir (Anonim, 2016). Çünkü %60 ve üzeri randımana sahip
tütünlerin yer aldıkları kalite sınıfları arasındaki fiyat farkı çok azdır. Bu noktada, kuru
yaprak verimi yüksek, ama ikinci sınıf kaliteye sahip genotiplerin parasal değeri, daha
kaliteli genotiplerle aynı ya da daha çok değerli olabilmektedir.
Araştırmada örtü altında yapılan kurutmadan elde edilen tütün yapraklarının randıman
değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.13’de, randımanların karşılaştırılması
ise Çizelge 4.14’de verilmiştir. Organoleptik gözlemlerin işleme sürecindeki değişimi
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önemsiz, kurutma yöntemine ve bunun etkisi ile aralarındaki interaksiyon önemli
bulunmuştur.
Çizelge 4.13. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
sonrasında tespit edilen randıman değerlerine ilişkin varyans analizi
Serbestlik
Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
İşleme

2

23.41

11.71

0.30

öd

Hata

6

238.04

39.67

Kurutma yöntemi

2

208.98

104.49

256.36

0.01

İşleme* Kurutma yöntemi

4

53.06

13.27

32.55

0.01

Hata

12

4.89

0.41

Örtü altında kurutulan tütünlerin randıman durumları değerlerinin 55.00-64.67
aralığında değiştiği görülmektedir (Çizelge: 4.14 ve Şekil 4.7). En düşük randıman
içeriğine (55.00) ile işleme öncesinde geleneksel kurutma yönteminde saptanmıştır.
Elekte kurutulan tütünlerin her üç aşamasında da aynı randıman (64.67) değeri elde
edilmiştir. Kurutma yöntemlerinin ortalama randıman içeriklerine bakıldığında en
yüksek randıman miktarının elekte (64.67), onu sırasıyla file (59.78) ve geleneksel
kurutmanın (58.11) izlediği belirlenmiştir.
Çizelge 4.14. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen randıman değerleri
Kurutma yöntemi /
İşleme
İşleme
Fermantasyon
Ortalama
İşleme
Öncesi
Sonrası
Sonrası
File

60.00 c

62.00 b

57.33 d

59.78 b

Elek

64.67 a

64.67 a

64.67 a

64.67 a

Gelenek

55.00 e

59.67 c

59.67 c

58.11 c

Ortalama

59.89*

62.11*

60.56*

60.85

p<0.05, CV (%) = 1.05, *öd, LSDişleme: öd,LSDkurutuma: 0.65, LSDİş x K: 1.14
Örtü altında yapılan bu çalışmada, elekte kurutulan tütünlerin işleme ve fermantasyon
dönemlerinde diğer kurutma yöntemleri ile kurutulan tütünlere göre daha yüksek kalite
değerine ulaştığı görülmektedir. Üreticiler son yıllarda tütünlerini elekte kuruttuğundan,
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bu yöntemi iyice öğrenmiş, yöntemin tüm olumsuzluklarını gidermiş ve böylelikle bu
yöntemde uzmanlaşmışlardır. Bu yöntemle kurutulan tütünler olgunlaşma (işleme ve
fermantasyon) döneminde, kalite açısından herhangi olumlu veya olumsuz değişim
göstermemiştir.

70
65

64,67

62
60

64,67

64,67
59,67

57,33

60

58,11

55

55
50

İşleme Öncesi

45

İşleme Sonrası

40

Fermantasyon Sonrası

35
30
25
20
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.7. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrasında
tespit edilen randıman değerleri
Filede kurutulan tütünlerin, kurumanın ilk periyodunda ekspertiz kriterlerinin yüksek
olduğu hatta işleme sonrası daha da arttığı görülse de fermantasyondan sonra kalitenin
geriye gittiği belirlenmiştir. Kalitedeki bu geriye gidişin nedeni tütünlerin filede iyi
kuruyamaması olabileceği gibi üreticinin bu yöntemi ilk defa uyguluyor olması da
olabilir (Anonim, 2016).
Geleneksel şekilde kurutulan tütünlerin, olgunlaşma aşamalarında kalitesi daha da
artmıştır. Bunun en önemli nedeni çiftçilerin uzun yıllardır bu yöntemi kullanıyor
olmasıdır (Anonim, 2016).
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Çizelge 4.15. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
sonrasında tespit edilen randıman değerlerine ilişkin varyans analizi
Serbestlik
Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
İşleme

2

44.50

22.25

1.11

öd

Hata

6

120.19

20.03

Kurutma yöntemi

2

213.45

106.73

30.94

0.01

İşleme* Kurutma yöntemi

4

62.59

15.65

4.54

0.02

Hata

12

41.39

3.45

Çalışmada, açık alanda yapılan kurutmadan elde edilen tütün yapraklarının randıman
değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.15’de, randımanların karşılaştırılması
ise Çizelge 4.16 ve Şekil 4.8’de verilmiştir. Organoleptik gözlemlerin işleme
sürecindeki değişimi önemsiz, kurutma yöntemine ve bunun etkisi ile aralarındaki
interaksiyon önemli bulunmuştur.
Çizelge 4.16. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrası
tespit edilen randımanı
Kurutma yöntemi /
İşleme
Fermantasyon
İşleme Sonrası
Ortalama
İşleme
Öncesi
Sonrası
File

57.33 c

57.00 c

57.33 c

57.22 b

Elek

64.67 a

62.00 ab

62.00 ab

62.89 a

Gelenek

57.67 c

52.33 d

60.00 bc

56.67 b

Ortalama

59.89*

57.11*

59.78*

58.93

p<0.05, CV (%) = 3.15, *öd, LSDişleme: öd, LSDkurutuma: 1.91, LSDİş x K: 3.30
Açık alanda elekte kurutulan tütünler örtü altında olduğu gibi en yüksek kalite değerine
erişmiştir. Olgunlaşma (işleme ve fermantasyon) döneminde elekte kurutulan tütünlerin
kalitesi düşse de file ve geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin kalitelerinde çok
değişim olmamıştır. Üreticinin elek yöntemini benimsemesi tütünün kalitesini
arttırmaktadır.

64

Olgunlaştırma aşamasında, filede açık alanda kurutmanın, tütünlerin kalitesine olumlu
etkisi olmamıştır. Filede kurutulan tütünlerin randımanları aynı kalmış, elekte kalite
düşmüş, geleneksel kurutma yönteminde kurutulan tütünlerde ise kalite artmıştır.

70
64,67

65
60

62
57,33

57

62

57,33

60

57,67

55

52,33

50

İşleme Öncesi

45

İşleme Sonrası

40

Fermantasyon Sonrası

35
30
25
20
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.8. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme sonrasında
tespit edilen randımanı
Geleneksel kurutma yönteminde işleme sonrası randımanda büyük bir düşüş
yaşanmıştır. Bunun işlemeden çıkan tütünlerde tav kirinin1olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Fermantasyon ile daha sonra bu kirin atıldığını ve kalitesinin işleme
öncesinden daha yüksek bir değere ulaştığı görülmüştür. Randıman olarak artış yapan
tek yöntemin geleneksel kurutma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.
Çizelge 4.16 incelendiğinde Çizelge 4.14’e paralel bir durum gösterdiği tespit
edilmiştir. En yüksek randıman değeri, elek yöntemi ile (%64.67) işleme öncesinde
elde edilmiştir. Bunu %62.00 randıman ile işleme ve fermantasyon sonrasındaki
tütünlerin izlediği görülmektedir. En düşük randıman ise işleme sonrasında geleneksel
kurutma yönteminde %52.33 olarak bulunmuştur (Şekil 4.8). Kurutma yöntemine göre
1

Tav Kiri: Tütünler, ambalajlandıktan sonra eksperize sunulması gerekmektedir. Ambalajlanma,
tütünlere belli bir oranda tav(su) verilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Tütünlere verilen bu su önce
tütünlerin rengini karartmakta, belli bir süre geçtikten sonra verilen bu suyun yapraktan atılması ile
yaprağın rengi eski haline gelmektedir. Tütüne verilen bu suyun olumsuz etkisi gitmeden ekspertizinin
yapılması durumunda ekspertizde tav kiri tabiri kullanılmaktadır.
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randıman miktarları ortalama değerler üzerinden incelendiğinde, örtü altında olduğu
gibi geleneksel yöntemin diğer iki yönteme göre daha düşük ekspertiz kalitesine sahip
olduğu görülmektedir. Örtü altında olduğu gibi açık alanda da randıman durumlarında
istatistiki açıdan herhangi bir fark olmadığı, rakamsal olarak farklı olduğu
belirlenmiştir. Randımanda (işleme öncesine 59.89, fermantasyon sonrasında 59.78) çok
az bir düşüş görüldüğü göze çarpmaktadır.
Açık sarı, ayva sarısı ve tam sarı renklerdeki tütünler, yaprakların tam olgunlaşma
döneminde iken kırıldığının, sarartma ve kurutma dönemlerini normal geçirdiğinin
göstergesidir. Bu yaprakların kimyasal yapısında karbonhidratlar çoğunlukta olup bu
tütünlerin nikotin oranının düşük olması nedeniyle içimleri yavaş olur (Aksu, 1967).
Sarı rengin tonlarının kuvvetlenmesine paralel olarak yani sarı-turuncuya dönüşmesi,
tütün dumanının fizyolojik etkinliğini fazlalaştırır. Tat ve koku nitelikleri daha belirgin
olur. Bu renk tütünlerin nikotin miktarlarında meydana gelen artışlar, içimlerindeki
sertlik etkisini de arttırmakta fakat bu artış çoğunlukla orta dereceye kadar yükselmekte
ve tok deyimi ile nitelendirilmektedir. Özellikle bu çalışmada elekte kurutulan
tütünlerin biraz daha açık sarı olduğu görülmüştür. Filede ve örtü altında kurutulan
tütünlerin nikotin oranlarının düşük olması diğer komponentlerin de göz önünde
bulundurulması kaydıyla harmancılar tarafından olumlu olarak görülerek, tercih sebebi
olacağı düşünülmektedir.
Geleneksel ve file usulü kurutma yöntemleriyle kurutulan İzmir tütününde, file usulü
kurutma yönteminde AG (Amerikan Grad) oranı %42.0; KP (Kapa Grad) ise %22.0;
geleneksel kurutma yönteminde ise AG miktarı %32.4, Kapa ise %25.2 olarak
belirlemişlerdir (Çelen ve ark. 2015). Bu değerlendirmelerin randıman değerleri %58 ile
%74.8 arasında değişmektedir.
Yapılan bu çalışmada da bu değişikliği teyit eder niteliktedir. Mevcut durum, filede
kurutma ile kalitede artış olmadığını göstermektedir.
Uz (1997), İzmir menşe iki tütün çeşidi ile yapmış olduğu araştırmada, geleneksel ve
plastik örtü altı kurutma metodunun verim ve tütün kalitesi üzerine etkilerini araştırmış,
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yaprakların ekspertiz kalitesi düşük olmasına rağmen, en yüksek kalitenin (%22 AG, %59
BG, %19 KP) plastik örtü altı kurutmadan elde edildiğini tespit etmekte ve bu da %79.0
randımana denk gelmektedir.
4.4. Nikotin Oranı (%)
Nikotin tütün bitkisini diğer bitkilerden ayırt eden en önemli özelliklerden biridir. Tütün
mamulleri harmanlarında, kimyasal kalite özelliklerini belirlemede ve harman içeriğinin
ayarlanmasında, tütündeki nikotin oranı büyük önem taşımaktadır. Çünkü nikotin, tütün
mamullerinin içim özelliğini en fazla etkileyen unsurların başında gelmektedir.
Çizelge 4.17. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi nikotin oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi toplamı ortalaması
Kurutma Ortamı

1

0.002

0.002

10.81

öd

Hata

2

0.001

0.001

Kurutma yöntemi

2

0.202

0.101

1910.83

0.01

Kurutma Ortamı * K. yöntemi

2

0.016

0.008

155.47

0.01

Hata

8

0.001

0.001

Nikotin oranlarına ilişkin elde ettiğimiz rakamlara uygulanan istatistiki analiz
sonucunda kurutma yönteminin, kurutma ortamı*kurutma yöntemi interaksiyonlarının
istatistiksel açıdan önemli oldukları (Çizelge 4.17) görülmektedir.
Çizelge 4.18. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi nikotin oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

1.09bc

1.03c

1.06b

Elek

0.99c

1.07c

1.03b

Geleneksel

1.25ab

1.29a

1.27a

1.11

1.13

1.12

Ortalama

p<0.05, CV (%) = 0.65, LSDkurutma yöntemi: 0.1191, LSDkurutma yöntemi*kurutma ortamı: 0.1684
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1,6
1,29

1,25
1,2

1,09

1,03

0,99

1,07
File

0,8

Elek
Geleneksel

0,4

0
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.9. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme öncesi
nikotin oranları (%)
Çizelge 4.18 ve Şekil 4.9’da de belirtildiği gibi, nikotin oranı en düşük %0.99 ile elekte
kurutma yöntemi ile örtü altında kurutulan tütünlerde görülmüş, en yüksek ise %1.29
olarak geleneksel yöntemle açık alanda kurutulan tütünlerden tespit edilmiştir. Ortalama
nikotin oranı ise %1.03-1.27 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir.
Çizelge 4.19. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası nikotin oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
Kurutma Ortamı

1

0.001

0.001

Hata

2

0.001

0.001

Kurutma yöntemi

2

0.219

2
8

Kurutma

Ortamı

Kurutma yöntemi
Hata

*

12.25

öd

0.110

379.635

0.01

0.019

0.009

32.557

0.01

0.002

0.001
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Çizelge 4.20. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası nikotin oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

1.05c

1.02d

1.04b

Elek

0.99e

0.96f

0.98c

Geleneksel

1.18b

1.29a

1.23a

Ortalama

1.07

1.09

1.08

p<0.05, CV (%) = 1.57, LSDkurutma yöntemi: 0.0042, LSDkurutma yöntemi*kurutma ortamı: 0.0059
1,6
1,29
1,2

1,18
1,05

1,02

0,99

0,96
File

0,8

Elek
Geleneksel

0,4

0
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.10. İşleme sonrası farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
nikotin oranları (%)

Çizelge 4.21. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası nikotin oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
Kurutma Ortamı

1

0.019

0.019

Hata

2

0.001

0.001

Kurutma yöntemi

2

0.126

2
8

Kurutma

Ortamı

Kurutma yöntemi
Hata

*

124.321

0.01

0.063

1750.629

0.01

0.002

0.001

29.692

0.01

0.001

0.001

69

İşleme öncesinde olduğu gibi işleme sonrasında da nikotin miktarları açısından hem
kurutma yönteminin hem de kurutma yöntemi*kurutma ortamı interaksiyonlarının
önemli oldukları çizelge 4.20’de belirtilmektedir. Nikotin içeriklerinin %0.96-1.29
arasında

değiştiği

belirlenmiştir

(Çizelge

4.20).

Ortalama

nikotin

oranları

değerlendirildiğinde ise en düşük nikotin elekte kurutulan tütünlerden (%0.98) elde
edilmiştir. Geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin nikotin oranının ise %1.23 ile en
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Şekil 4.10).
Çizelge 4.22. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası nikotin oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

0.99e

1.04d

1.02c

Elek

0.99e

1.06c

1.03b

Geleneksel

1.15b

1.25a

1.20a

Ortalama

1.05b

1.11a

1.08

p<0.05, CV (%) = 056, LSDkurutma
yöntemi*kurutma ortamı:

ortamı:

0.0078, LSDkurutma

yöntemi:

0.0042, LSDkurutma

0.0059

Çizelge 4.21’de görüldüğü gibi, fermantasyon sonrasında elde edilen nikotin oranlarına
kurutma yönteminin, kurutma ortamının ve kurutma yöntemi*kurutma ortamı
interaksiyonlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Açık alanda kurutulan tütünlerin nikotin
miktarlarının örtü altında kurutulanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ortalama
nikotin içerikleri açısından geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin nikotin
içeriklerinin %1.20 ile en yüksek oranda olduğu görülmektedir (Çizelge 4.22). En düşük
nikotin içeriğinin %0.99 ile örtü altında elek ve file kurutma yöntemi ile kurutulan
tütünlerden elde edilmesine rağmen en yüksek %1.25 ile geleneksel yöntemle açık
alanda kurutulan tütünlerde bulunmuştur (Şekil 4.12).
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File

0,8

Elek
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Şekil 4.11. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin fermantasyon
sonrası nikotin oranları (%)

Çizelge 4.23. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı
ortalaması
İşleme

2

0.02

0.01

Hata

6

0.01

0.00

Kurutma yöntemi

2

0.20

4
12

İşleme* Kurutma
yöntemi
Hata

37.49

0.01

0.10

2776.53

0.01

0.01

0.01

82.84

0.01

0.01

0.01

Uşak/Ulubey şartlarında yürütülen bu çalışmada örtü altında kurutulan tütünlerin toplam
alkaloit oranlarına ilişkin varyans analiz tablosu Çizelge 4.23’de verilmiştir. Çalışmada
uygulanan farklı kurutma usulleri, işleme zamanları ile bunların arasındaki interaksiyon
istatistiki (p<0.01) olarak önemli bulunmuştur.
Yapılan araştırmada en düşük nikotin içeriği %0.98 ile elekte ve işleme öncesinde tespit
edilmiştir. En yüksek nikotin oranı ise %1.25 ile geleneksel kurutma yönteminde işleme
öncesinde

bulunmuştur.

Nikotin

içeriğinin
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olgunlaştırma

aşamalarından

olan

fermantasyon sonrasında düştüğü ortaya çıkmıştır. İşlemeden önce %1.11 olan ortalama
nikotin oranı fermantasyon sonucunda %1.05 olarak belirlenmiştir. Kurutma yöntemine
göre nikotin miktarları ortalama değerler üzerinden incelendiğinde geleneksel yöntemle
kurutulan tütünlerde nikotin oranı %1.19 ile en yüksek sonucu verirken onu filede
kurutulan tütünlerin nikotin miktarları %1.05 oranı ile izlemektedir. Elekte kurutulan
tütünlerde ise nikotin oranı ile en düşük değer (%0.99) alınmıştır (Çizelge 4.24 ve Şekil
4.13).
Çizelge 4.24. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranları (%)
Kurutma yöntemi /
İşleme
Fermantasyon
İşleme Öncesi
Ortalama
İşleme
Sonrası
Sonrası
File

1.09 d

1.05 e

1.00 f

1.05 b

Elek

0.98 g

0.99 f

1.00 f

0.99 c

Geleneksel

1.25 a

1.18 b

1.15 c

1.19 a

Ortalama

1.11 a

1.07 b

1.05 c

1.08

p<0.05, CV (%) = 0.55

LSDişleme: 0.0036

LSDkurutuma:0.0032 LSDİş x K: 0.0056

1,4
1,25
1,2

1,18 1,15
1,09

1,05

1

1

0,98 0,99

1

0,8

İşleme Öncesi

0,6

İşleme Sonrası

0,4

Fermantasyon Sonrası

0,2
0
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.12. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranları (%)
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Tütünlerde nikotin miktarı yaprakların olgunlaşma ve kurutma dönemlerinde düşüş
eylemi göstermektedir. Bu düşüklük ilk tespit edilen oranın % 30’una kadar
inebilmekte, fermantasyon ve bakım dönemlerinde nikotin oranlarında az da olsa bir
azalma gözlenebilmektedir (Aksu, 1967). Tütünlerin olgunlaşma döneminde nikotin
değerleri geleneksel ve file usullerinde azalma gösterirken elek usulünde az da olsa artış
gözlemlenmiştir. Elekteki bu artışın işleme sürecinde nikotinin temel bileşenlerine
ayrışmasının çok az olmasından,

oransal artışın ise kuru madde içeriğinden

kaynaklandığı düşünülmektedir. Buradaki nikotinin azalmasının, tütünde bulunan azotlu
bileşiklerin zamanla amino asitlerine dönüşmesinden kaynaklandığı, bu dönüşümün
önceleri daha hızlı zamanla daha yavaş olarak seyrettiği görülmektedir.
Açık alanda kurutulan tütünlerin varyans analiz tablosu Çizelge 4.25’de ve nikotin
oranları Çizelge 4.26’da gösterilmektedir.
Çizelge 4.25. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
Kaynaklar
F değer Önemlilik
derecesi toplamı ortalaması
İşleme

2

0.01

0.01

Hata

6

0.00

0.00

Kurutma yöntemi

2

0.36

İşleme* Kurutma yöntemi

4

Hata

12

24.42

0.01

0.18

827.40

0.01

0.02

0.01

22.22

0.01

0.01

0.00

Açık alanda kurutulan tütünlerde en yüksek nikotin içeriği (%1.29) geleneksel
yöntemde işleme öncesi ve sonrasında elde edilmiş olup en düşük nikotin içeriği
(%0.96 ) elekte ve işleme sonrasında belirlenmiştir. İşleme yöntemi bakımından nikotin
oranlarında fermantasyon sonrasında (%1.11) işleme öncesine (%1.13) göre çok az bir
düşüş göstermektedir. Kurutma yöntemi açısından geleneksel yöntemle kurutulan
tütünlerin nikotin oranları ortalama %1.27 ile en yüksek değeri vermiştir. Filede ve
elekte kurutulan tütünler istatistiki açıdan aynı grupta yer almış olup ortalama nikotin
miktarları %1.03 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.26. ve Şekil 4.14).
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Çizelge 4.26. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranları (%)
Fermantasyon
İşleme Öncesi İşleme Sonrası
Ortalama
Sonrası
File

1.03 e

1.03 f

1.04 e

1.03 b

Elek

1.07 c

0.96 g

1.06 d

1.03 b

Geleneksel

1.29 a

1.29 a

1.25 b

1.27 a

Ortalama

1.13 a

1.09 c

1.11 b

1.11

p<0.05 CV (%) = 1.32 LSDişleme: 0.0036

LSDkurutuma: 0.0032 LSDİş x K: 0.0056

1,6
1,29
1,2

1,03 1,03

1,04

1,07

1,29 1,25

1,06
0,96
İşleme Öncesi

0,8
İşleme Sonrası
Fermantasyon
Sonrası

0,4

0
File

Elek

Geleneksel

Şekil 4.13. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen nikotin oranları (%)
Araştırmada bulunan ortalama nikotin oranları bakımından Çizelge 4.24 ile Çizelge
4.26 karşılaştırıldığında, nikotin oranlarının örtü altında kurutulan tütünlerin (%1.08)
açık alanda kurutulanlara (%1.11) göre daha düşük olduğu bulunmuştur.
Özçam ve Sekin (1983), Ege-64 çeşidiyle yapmış oldukları bir çalışmada, yapraklardaki
nikotin içeriğinin değişik hasat zamanı ve kurutma biçimine göre değişiklik gösterdiğini,
soldurma

uygulanan

yapraklarda

ise

nikotin

oranının

daha

düşük

olduğunu

saptamışlardır. Tekel Enstitülerinde 3 yıllık yapılan bir diğer araştırmada ise Enercan ve
Eğilmez (1971), tütün yapraklarındaki kimyasal değişimleri incelemiş ve yapraklarda
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soldurma sonunda nikotin oranında %6.0-9.4 artış, kurutma sonunda ise %28.9-34.0
azalış gözlemlemiştir.
Çalışmamızda geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin nikotin içerikleri hem açık
alanda hem de örtü altında file ve geleneksel yönteme göre daha yüksek bulunmuştur.
Gerek elek gerekse filede kurutulan tütün yaprakları pastal yapılmadan elek üzerine
serilmiş, file içerisine ise gelişigüzel doldurulmuştur. Dolayısıyla yapraklarda su kaybı
geleneksel yöntemde daha hızlı ve daha fazla olmuştur. Hasat edilmiş tütün
yapraklarında, soldurma ve sarartma aşamasından 3-5 gün sonra yaprağın canlılığı %50
oranında devam etmektedir. Nişastanın hidrolize olması ve hasattan 7-8 gün sonra %3-4
oranında bulunması hızlı bir şekilde şekere dönüşmesi ile gerçekleşmektedir. Bu
aşamada azotun da belirgin bir şekilde aminoasitlere parçalanması söz konusu
olmaktadır (Wolf, 1962).
Ege Bölgesi’nde üretilmekte olan tütün tiplerinin nikotin ve protein içeriği genel olarak
düşüktür. İzmir bölgesi tütünlerinin nikotin içeriği ortalama %1 civarında olup bazı
tiplerde bu değer %0.25-0.30’a kadar düşmektedir (Aksu, 1967; Sarıoğlu, 1976). Her ne
kadar böyle bir tespit var ise de farklı üretim merkezlerinde yetiştirilen İzmir menşei
tütünlerin kimyasal kompozisyonları farklılık gösterebilmektedir. Hatta aynı bölgede
farklı mevsimlerde yetiştirilen aynı menşein kimyasal kompozisyonun da bile
farklılıklar görülebilmektedir (Kınay, 2010). Bu farklılıklar tütünlerin yetiştirildiği
iklim, toprak, tarımsal faaliyetler, hasat zamanı ve kurutma işlemlerine göre ortaya
çıkmaktadır.
Tütünün kimyasal yapıları, bileşimleri ve diğer komponentlerle olan birlikteliği, harman
yapısında göz önünde bulundurulmaktadır. Nikotinin veya indirgen şeker oranının belli
bir oranda olması harmancılar (blender) için çok önemli bir nitelik olmaktadır. Önemli
olan

harmancıların

sigaranın

sertlik,

yumuşaklık,

acılık,

yakarlık,

boğazda

tırmalayıcılık, bulaşıklık, düzgünlük gibi özellikleri göz önünde bulundurularak sigara
tüketicisinin beğenisini kazanan harmanlar hazırlamasıdır. Örneğin, bir harmanın yavaş
içimli ve hoş kokulu olmasını istiyorsak, aroması ve çözünür karbonhidratları bol, aynı
zamanda az nikotin içeren tütün menşelerinin harmanın oluşumunda yönlendirici rol
75

alması gerekmektedir. Eğer bu vasıftaki tütünler harmanlara konulursa, sigaraya yavaş
içim ve hoş koku verirler (Sarıoğlu, 1976).
Gördes, Tavas, Eşme ve Kırkağaç tütün üretim merkezlerinden 2008, 2009 ve 2010
yıllarında kurutulmuş yaprak tütünlerden alınan örneklerde nikotin miktarının %0.420.83 arasında değiştiği saptanmıştır (Ekren, 2015).
İçim kalitesi açısından büyük önem taşıyan nikotin içeriği Ege Bölgesi tütünlerinde
düşük miktarda (%0.51-0.85); şeker oranının ise yüksek oranda olması gerektiğini
bildirmişlerdir (Peksüslü ve Gencer, 2001).
Geleneksel ve file usulü kurutma yöntemlerinin İzmir tütününün kimyasal bileşime
etkisinin incelendiği çalışmada, nikotin içeriklerini file usulü kurutmada %0.29,
geleneksel kurutma yönteminde %0.68 olarak tespit etmişlerdir (Çelen ve ark., 2015)
Filede kurutmanın geleneksel yöntemle kurutulan tütünlere göre nikotin oranının
yüksek olması, diğer çalışmalarla uyumludur. Bizim bulduğumuz değerlerden nikotin
miktarının en düşüğü olan 0.98 rakamı, yapılan bu çalışmalar arasında en yüksek
değerdir. Bunun nedeni yıl içerisinde gerçekleşen hava şartlarının tütünün biokimyasına
etkisidir.
4.5. Toplam İndirgen Şeker Oranı (%)
Uşak/Ulubey şartlarında yürütülen bu çalışmada örtü altında kurutulan tütünlerin toplam
indirgen şeker oranlarına ilişkin verilerin varyans analiz tablosu Çizelge 4.27’de
verilmiştir. İşleme sürecine göre indirgen şekerdeki değişimler %1, kurutma usulüne
göre %5 düzeyinde önemli bulunurken, aralarındaki interaksiyonun önemsiz olduğu
belirlenmiştir.
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Çizelge 4.27. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi şeker oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
0.11

öd

6.379

25.22

0.01

0.996

0.498

1.96

öd

0.023

0.253

Ortam

1

0.005

0.005

Hata

2

0.078

0.039

Kurutma yöntemi

2

12.758

Ortam* Kurutma yöntemi

2

Hata

8

Çizelge 4.28 ve Şekil 4.14 incelendiğinde, işleme öncesinde şeker oranı üzerine sadece
kurutma yönteminin etkili olduğu görülmektedir. Ortalama şeker oranları %5.25-7.28
arasında değişmekte olup en yüksek filede kurutulan tütünlerden elde edilmiştir. Bu
sonuç Çelen ve ark., (2015) sonuçlarıyla uyumludur.
Çizelge 4.28. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
öncesi şeker oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

7.38

7.17

7.28a

Elek

4.94

5.56

5.25c

Geleneksel

6.19

5.68

5.93b

Ortalama

6.17

6.14

6.16

p<0.05, CV (%) = 8.18, LSDkurutma yöntemi: 0.6697
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8
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6

5,68
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5

File
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Elek
Geleneksel

3
2
1
0
Örtü Altı
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Şekil 4.14. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme öncesi
şeker oranları (%)
Çizelge 4.29. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası şeker oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
15.12

öd

1.174

1.32

öd

0.291

0.146

0.16

öd

7.108

0.888

Ortam

1

0.477

0.477

Hata

2

0.063

0.032

Kurutma yöntemi

2

2.349

Ortam* Kurutma yöntemi

2

Hata

8

Çizelge 4.30. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin işleme
sonrası şeker oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

7.39

7.34

7.37

Elek

6.90

6.62

6.76

Geleneksel

6.83

6.17

6.50

Ortalama

7.04

6.71

6.88

p<0.05, CV (%) = 9.71
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Şekil 4.15. İşleme sonrası farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
şeker oranları (%)
İşleme sonrasında elde edilen şeker oranları arasında istatistiksel açıdan bir fark
olmadığı Çizelge 4.29’da görülmektedir. Ortalama şeker içeriklerinin %6.50-7.37
arasında değiştiği belirlenmiştir. Şeker miktarları açık alanda kurutulan tütünlerde örtü
altında kurutulanlara göre bir miktar düşüş göstermiştir. Şeker oranı en yüksek %7.39
ile örtü altında file yöntemi ile kurutulan tütünlerden elde edilmiştir (Çizelge 4.30, Şekil
4.16).

Çizelge 4.31. Farklı kurutma ortamı ve yöntemine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası şeker oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler
Kareler
F değer
Önemlilik
Kaynaklar
derecesi
toplamı ortalaması
3.399

öd

1.026

1.310

öd

0.568

0.284

0.363

öd

6.262

0.783

Ortam

1

0.390

0.390

Hata

2

0.230

0.115

Kurutma yöntemi

2

2.051

Ortam* Kurutma yöntemi

2

Hata

8
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Çizelge 4.32. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası şeker oranları (%)
Kurutma ortamı/ kurutma
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
yöntemi
File

7.33

6.53

6.93

Elek

6.26

6.22

6.24

Geleneksel

6.22

6.17

6.19

Ortalama

6.60

6.31

6.46

p<0.05, CV (%) = 11.71
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6,17

6
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3
2
1
0
Örtü Altı

Açık Alan

Şekil 4.16. Farklı kurutma ortamı ve yöntemlerine göre kurutulan tütünlerin
fermantasyon sonrası şeker oranları (%)
İşleme sonrasında olduğu gibi fermantasyondan sonra da şeker oranları bakımından
istatistiksel açıdan bir fark tespit edilmemiştir (Çizelge 4.31). Fermantasyon sonrasında
ortalama şeker oranı %6.46 olarak bulunmuştur. En düşük şeker içeriği %6.17 ile açık
alanda geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerde saptanmasına rağmen en yüksek şeker
içeriği ise yine açık alanda fakat filede kurutulan tütünlerde (6.53) bulunmuştur. Örtü
altında kurutulan tütünlerin şeker içeriği (%6.60) açık alana (%6.31) göre daha yüksek
orandadır. Kurutma yöntemlerinin ortalama şeker oranlarının %6.24-6.93 arasında
değişim gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 4.32 ve Şekil 4.16).
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Çizelge 4.33 Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik
Kareler
Kareler
Kaynaklar
F değeri Önemlilik
derecesi
toplamı ortalaması
İşleme

2

3.42

1.71

Hata

6

0.82

0.14

Kurutma yöntemi

2

8.47

İşleme* Kurutma yöntemi

4

Hata

12

12.54

0.01

4.24

5.02

0.03

3.35

0.84

0.99

öd

10.13

0.84

Çizelge 4.33’de görüldüğü gibi, işleme ve kurutma yöntemlerinin indirgen şeker
oranları üzerine istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Çizelge 4.34 ve Şekil 4.17
incelendiğinde, şeker oranları en yüksek %7.39 ile örtü altında işleme sonrasında elde
edilmiştir. Fermantasyon işleminden sonra bu oran bir miktar düşüş göstermiş ve şeker
miktarı %6.60 olarak tespit edilmiştir. En düşük şeker içeriği ise, %6.17 ile işleme
öncesinde belirlenmiştir. File, elek ve geleneksel kurutma yöntemlerine göre tütünlerin
şeker oranları ortalama olarak değerlendirildiğinde, filede kurutulan tütünlerin şeker
miktarı diğer iki yönteme göre daha yüksek bulunarak sırasıyla %7.36, %6.03 ve %6.41
olarak saptanmıştır.
Çizelge 4.34. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranları (%)
Kurutma yöntemi
Fermantasyon
İşleme Öncesi İşleme Sonrası
Ortalama
/ İşleme
Sonrası
File

7.38

7.39

7.33

7.36 a

Elek

4.94

6.90

6.26

6.03 b

Geleneksel

6.19

6.83

6.22

6.41 b

Ortalama

6.17 c

7.04 a

6.60 b

6.60

p<0.05 CV (%)= 8.9, LSDişleme: 0.43, LSDkurutuma: 0.94, LSDİş x K: öd
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Şekil 4.17. Örtü altında farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranları (%)
Araştırmada örtü altında uygulanan kurutma usullerinin ve işleme durumunun indirgen
şeker oranlarını farklılaştırdığı görülmektedir. File usulüyle kurutulan tütünler diğer
kurutma usulleriyle kurutulan tütünlere göre daha fazla şeker içeriğine sahip olmuştur.
Elekte ve geleneksel kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin indirgen şeker oranı
arasında küçük farklılıklar olsa da aralarındaki fark istatistiki olarak önemsiz
bulunmuştur.
Genellikle fazla miktarda indirgen şeker içeren tütünler yüksek kaliteli olarak kabul
edilmektedir.

Fakat

söylenebilmektedir.

böyle
Çünkü

bir

genelleme

tütün

ancak

mamullerinin

sınırlı

bir

harmanını

çerçeve

içinde

etkileyen

diğer

komponentlerin özellikle de protein oranı ve onların karbonhidratlara göre oran
katsayısı çok önemlidir. Bu durumda karbonhidratların diğer maddelerle olan dengesi
önemli bir kalite unsurudur ve sonuçta içimin kalitesini ortaya çıkarmaktadır. Sigara
üretiminde kullanılan tütünlerden Virginia ve İzmir menşei tütünlerin, %8-10’dan daha
aşağı oranlarda şeker içermeleri durumunda bu tütünler, istenilen kalite kriterleri
bakımından yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Yani başka bir deyimle indirgen
şeker oranı proteinlerden ne kadar fazla ise tütün o derecede daha kaliteli, içimi tatlı
kabul edilmektedir.
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Kuruması tamamlanan tütünlerin olgunlaşma aşamalarına göre en yüksek indirgen şeker
oranına, işleme sonrası aşamada sahip oldukları belirlenmiştir. Aksu (1963), bu durumu
“yapraklardaki bu artışın başlıca nedeninin yapraktaki polisakkaritlerin solunumun
artmasına bağlı olarak monosakkaritlere dönüşmesi” şeklinde açıklamıştır. İşleme
esnasında yapraklardaki nem oranı ile sıcaklık artmakta ve buna bağlı olarak da
fermantasyon hızlanmaktadır.
Liguori ve De Carlo (1970), plastik örtü altında oryantal tip tütünlerin kurutulmasında
teknolojik ve biyokimyasal değişimleri incelediği çalışmasında, yedi oryantal tütün
çeşidinin performansları gözlenerek pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre plastik
örtü altında kurutulan tütünlerin kuru madde kaybında bir azalma, indirgen şekerlerde ise
artma gözlemlemiştir.
Çizelge 4.35. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranlarına ait varyans analizi
Serbestlik Kareler Kareler
F değer Önemlilik
Kaynaklar
derecesi toplamı ortalaması
İşleme

2

1.58

0.80

Hata

6

0.37

0.06

Kurutma yöntemi

2

5.45

İşleme* Kurutma yöntemi

4

Hata

12

13.09

0.01

2.72

6.21

0.01

1.75

0.44

0.99

öd

5.27

0.44

Yürütülen bu çalışmada açık alanda kurutulan tütünlerin toplam indirgen şeker
oranlarına ilişkin verilerin varyans analiz tablosu Çizelge 4.35’de, indirgen şeker
oranları ortalamaları ise Çizelge 4.36’da karşılaştırılmıştır. Çalışmada açık alanda
kurutulan tütünlerin indirgen şeker oranlarındaki değişimler işleme sürecine ve kurutma
yöntemine göre %1 düzeyinde önemli, aralarındaki etki ise önemsiz bulunmuştur.
Açık alanda kurutulan tütünlerde en yüksek indirgen şeker oranı işleme sonrasında
(%6.71) bulunmasına rağmen en düşük oranın (%6.14) işleme öncesinde olduğu tespit
edilmiştir. Örtü altında olduğu gibi açık alandaki kurutmada da fermantasyondan sonra
şeker içeriği (%6.31) bir miktar düşüş kaydetmiştir. Kurutma durumlarına göre açık
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alanda filede kurutulan tütünlerde şeker miktarı %7.02 en yüksek olarak kaydedilmiştir
(Çizelge 4.36. ve Şekil18). Elekte ve geleneksel kurutma yöntemlerinin şeker oranları
arasında rakamsal olarak fark olmasına rağmen istatistiki olarak aynı grupta yer
almıştır.
Çizelge 4.36. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranları (%)
Kurutma yöntemi /
Fermantasyon
İşleme Öncesi
İşleme Sonrası
Ortalama
İşleme
Sonrası
File

7.17

7.34

6.53

7.02 a

Elek

5.56

6.62

6.22

6.13 b

Geleneksel

5.68

6.17

6.17

6.01 b

Ortalama

6.14 b

6.71 a

6.31 b

6.39

p<0.05, CV (%)= 8.37, LSDişleme: 0.29, LSDkurutuma: 0.68, LSDİş x K: öd
Çizelge 4.34 ve 4.36 karşılaştırıldığında, ortalama indirgen şeker oranları örtü altında
%6.60, açık alanda ise %6.39 olarak tespit edilmiştir. Yine her iki çizelge file, elek ve
geleneksel kurutma yöntemlerine göre değerlendirildiğinde, açık alanda kurutulan
tütünlerde, filede ve geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin indirgen şeker
miktarlarının örtü altındaki tütünlere göre biraz düştüğü görülmüş ancak elek usulü
yönteminde, indirgen şeker oranlarında bir miktar artış belirlenmiştir.
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Şekil 4.17. Açık alanda farklı kurutma yöntemi ile kurutulan tütünlerin işleme
dönemlerinde tespit edilen indirgen şeker oranları (%)
İzmir tütünlerinde nikotin oranı düşük, buna karşılık indirgen şeker oranı yüksektir
(Sarıoğlu, 1976). Amerikan harmanlarının en büyük özelliği sos tutma kabiliyeti olan
tütünlerin bir araya getirilmesidir. Azotlu bileşiklerin oranının yüksek olduğu
harmanlara fazla sos, şekeri yüksek olan harmanlara da daha az sos verilmektedir. Bu
durumda indirgen şeker oranının düşük olduğu geleneksel kurutmada, sigaraya daha
fazla sos verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada tütünde indirgen şeker oranlarında işleme süreci ilerledikçe önce bir
yükselme sonrasın da ise düşme meydana gelmiştir. Bunun sebebinin, polisakkaritlerin
glikoz gibi basit şekerlere dönüşmesi ve sonrasında ortaya çıkan enerjiyi bitkinin
fermantasyonda kullanmasıdır.
Ege Bölgesi tütüncülüğünde önemli bir yeri olan Akhisar yöresinde 2004-2005
yıllarında Hacıosmanlar, Arabacıbozköy, Dereköy, Mecidiye ve Süleymanlı köylerinde
verim ve kalite açısından farklılık gösterdiği bilinen 9 üretici tarlasından alınan kuru
yaprak tütün örneklerinde toplam indirgen şeker miktarının %7.81-33.71 arasında
değiştiği tespit edilmiştir (Ekren, 2007). Uslu ve arkadaşları (2005)’nın yaptığı bir diğer
araştırmada ise İzmir’in Gavurköy yöresi tütünlerinin 6 farklı randıman grubu (70, 65x,
65, B-3, B-4, KP) değerleri ile kimyasal bileşimleri arasındaki ilişkileri incelemişler ve
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örneklerde yapılan kalite analizleri sonucunda; toplam indirgen şeker oranının %15.4225.02 arasında değiştiğini bulmuşlardır.
Aksu (1967), indirgen şekerlerin yanma ürünleri olan asitli maddelerin, alkaloit ve diğer
uçucu bazların içimde oluşturduğu sertlik ve boğaz yakıcılığını büyük ölçüde önlediğini
bu açıdan indirgen şekerlerin, sigaralık tütünler için kesin olarak olumlu faktör
olduğunu belirtmekte, Virginia ve Şark tipi tütünlerde %8-10’dan düşük şeker içeriğinin
arzulanır kalite açısından yetersiz kabul edildiğini kaydetmektedir.
Şekerler, tütün içiminde yumuşaklık sağlayan ve kaliteyi pozitif etkiledikleri kabul
edilen bileşiklerdir (Akehurst, 1968; Tomov, 1971; Tso, 1975; Abdallah, 1986).
İndirgen şekerlerin yanma ürünleri olan asitli maddelerin, alkaloit ve diğer uçucu
bazların içimde oluşturduğu sertlik ve boğaz yakıcılığını büyük ölçüde önlediğini, bu
açıdan indirgen şekerlerin sigaralık tütünler için kesin olarak olumlu faktör olduğunu
belirtmektedir (Aksu 1967).
Araştırmamızda toplam indirgen şeker miktarı yapılan bazı çalışmalarla benzerlik
göstermesinin yanı sıra daha düşük değerler elde edilmiştir. Bunun başlıca nedenlerinin
ekoloji ve toprak özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir

4.6. Maliyet Analizleri
Araştırmamızda kurutmaya hazırlık yöntemleri ile bu yöntemle kurutulan tütünlerin
olgunlaştırma sürecindeki fiziksel-kimyasal içerik değişimleri incelenmiştir. Çalışma,
hasat sonrasını ele almakta, kimyasal ve fiziksel kalite kriterlerini mukayese etmenin
yanında hasat sonrasında tütündeki kurutma yöntemlerinin etkisiyle oluşan verim
değişiklik maliyetlerini incelemektedir. Hasat sonrası kurutmaya hazırlık aşamalarında
uygulanan yöntemlerin maliyetleri incelenip karşılaştırılırken yapılan uygulamalar
değerlendirmeye alınmıştır.
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Çalışmamız, 500 m2 tütün arazisinden hasat edilen yapraklar kullanılarak yapılmıştır. Bu
alandan 171.6 kg yaş tütün hasat edilmiş ve bunlar örtü altı ve açık alanda belirlenen
yöntemlere göre kurutularak 34 kg kuru tütün elde edilmiştir.
İzmir menşe tütün üretimi yapan üreticiler yıl içerisinde ortalama 1 Ton tütün
üretmektedirler. 2014 ürün yılında tütün hasadında verilen günlük işçilik yevmiyesi 70
TL, 2014 ürünü İzmir menşe tütünlerin üretici alım fiyatı ortalaması 14 TL’dir. Maliyet
hesabını yapılırken bu verilerden yola çıkarak gelir kaybı ve verim kaybı hesaplanmıştır.
Hasat sonrası maliyet çalışmasında üreticinin kırım ve kurutma için harcadığı süre kayda
alınmıştır. Her üç elde hasat edilen tütünlere harcanan süre Çizelge 4.37’de
görülmektedir. Buna göre geleneksel yöntemle kurutulurken bir dönümde yetişen 68 kg
kuru tütün yaprağı elde etmemiz için 3 011 dakika süre harcanmaktadır. Bu süreye
hasattan sonra tütünlerin iğneye dizilmesi, soldurma yerine götürülüp, oradan da kurutma
mahalline götürülürken geçen süreler dahildir.
Çizelge 4.37. Kurutma yöntemlerine göre hasat ve kurutma esnasında harcanan süre ve
dekar verimi ve avantajı
Filede
Elekte
Geleneksel
kurutma
kurutma
yöntem
Bir dekar tütünü hasat etmek için geçen süre
(Dakika)

1 814

2 449

3 011

265

357

439

Bir dekar alandan alınan 68.0 kg tütünün
kurutulması için gereken süre (Gün)

30

28

32

Geleneksel tütün kurutmaya göre diğer
yöntemlerin avantaj değerleri

140

119

100

Ödenen isçilik (TL)

Hasat ve tütünlerin kurutulması için yapılan çalışmalara bedel koyduğumuzda filede
kurutma, geleneksel kurutmaya göre %40, elekte kurutma ise %19’luk bir avantaj
sağlamaktadır (Çizelge 4.37 ve Şekil 4.18). Bulunan bu değerler Gül (2015)’ün
çalışmasına yaklaşık olarak uyumlu değerlerdir. Hasat döneminde her üç yöntemde
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yapılan çalışmada ortaya çıkan maliyet farkı bizim bulduğumuz değerler civarında
bulunmuştur.
68 kilo kuru tütün elde ederken, Elekte kurutma yöntemi kullanılarak, hasattan sonra
tütünlerin eleğe dizilmesi, soldurma işlemi ve daha sonra kurutma yerine götürülmesi 2
449 dakikada olmaktadır. Filede kurutma için ise gerekli süre 1 814 dakikadır (Çizelge
4.37). Bu sürenin içerisinde tütünlerin hasat edilmesi, tütünlerin vento makinasının
yanına götürülerek file içerisinde doldurulması, doldurulan filelerin kurutma yerine
taşınması dahildir.

160%
140%
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120%

119%
100%

100%

Filede kurutma

80%

Elekte kurutma
Geleneksel yöntem

60%
40%
20%
0%

Şekil 4.18. Kurutma yöntemlerine gerçekleşen maliyet avantajı
Tütünlerin kurutulması için geçen sürenin maliyete herhangi bir etkisi bulunmadığı için o
unsur gözardı edilmiştir. Bir dönümde yetişen tütünü hasat edip, geleneksel yöntemle
kurutmak için işçiye ödenen bedel 439 TL, elekte kurutmak için 357 TL, filede kurutmak
için ise 265 TL olmuştur. Bu bedelleri 68 kilo için değil ortalama tütün üreticisinin ektiği
1 000 kg esas alarak yaptığımızda filede kurutan tütün üreticisinin geleneksel yöntemle
kurutan üreticiye göre 2 559 TL, elekte tütün kurutan tütün üreticisinin geleneksel
yöntemle tütün kurutan üreticiye göre 1 206 TL avantajı olmaktadır.
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Çizelge 4.38’de görüldüğü gibi filede kurutulan tütünlerin hasat edilmesiyle başlayan,
fermantasyonu tamamlaması ile sona eren olgunlaştırma süreci sonunda, filede kurutulan
tütünde verim artışı gözükmektedir. Bunun nedeni açık alanda geleneksel yöntemle
kurutulan tütünleri baz alarak verim hesaplamamızdır.
Çizelge 4.38. Farklı kurutma yöntemleri ile kurutulan tütünlerde miktar ve değer
bakımından kurutma kayıpları (tarla dönemi ve işletme dönemi)
Örtü altı
Açık alan
Ortalama
Verim Kilo
kaybı Kaybı
(Kg) (Kg)

Gelir
kaybı
(TL/Ton)

Verim
kaybı
(kg)

Kilo
Kaybı

Gelir
kaybı
(TL/Ton)

Gelir
kaybı
(TL/Ton)

Filede kurutma

0.86

8.6

120

0.84

8.4

118

119

Elekte kurutma

-1.91

-19.1

-267

-1.46

-14.6

-204

-235

Geleneksel
kurutma

-2.74

-27.4

-384

-1.00

-10

-140

-262

Elek ve filede kurutmanın geleneksel kurutmaya göre avantaj veya dezavantajını
bulabilmek amacıyla yapılan bu örneklemede, filede kurutma aşamasında 2.2 oranında
oluşan avantaj, olgunlaştırma aşamasındaki fire ile 0.86’ya düşmüş görülmektedir.
Böylece filede kurutma açık alanda geleneksel tütün kurutmaya göre 258 TL’lik bir
avantaj sağlarken, örtü altında yapılan filede kurutma ise geleneksel kurutmaya göre
504TL’lik bir avantaj ortaya çıkartmaktadır. (Çizelge 4.38- 4.39, Şekil 4.19)
Çizelge 4.39. Kurutma yöntemlerinin verim avantajları
Örtü altı
Açık alan

Ortalama

Avantaj (TL/Ton)

Avantaj (TL/Ton)

Avantaj (TL/Ton)

Filede kurutma

504

258

381

Elekte kurutma

119

64

27

0

0

0

Geleneksel kurutma
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Çizelge 4.38’e göre, üretici tütünlerini kuruturken en çok örtü altında geleneksel
yöntemle kurutulan tütünlerin kilodan dolayı maliyet kaybına uğradığı görülmektedir.

200
119
100
0
Filede kurutma

Elekte kurutma

Geleneksel kurutma

-100

Örtü altı Gelir kaybı
(TL/Ton)

-200

Açık alan Gelir
kaybı (TL/Ton)

-300

-235
-262

Ortalama Gelir
kaybı (TL/Ton)

-400
-500

Şekil 4.19. Kurutma yöntemlerinde verim değişimin bedel açısından karşılaştırması
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Uşak ili Ulubey ilçesinde, 2014 yılında iki farklı ortamda (örtü altında ve açıkta), farklı
kurutma (filede, elekte ve geleneksel) yöntemleri uygulayarak, işleme ve fermantasyon
süreçleri sonucu tütünlerdeki verim değişimi, organoleptik değerleri, nikotin miktarı,
indirgen şeker oranı ve maliyeti hakkında elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

1.

Örtü altında, filede, elekte ve geleneksel yöntemlerle kurutulan tütünlerde

tespit edilen tüm değerlerin, açık alanda belirlenen kurutma verilerine göre daha ideal
olduğu tespit edilmiştir

2.

Filede kurutma, verim, indirgen şeker ve maliyet açısından; elekte kurutma

ise randıman, nikotin ve maliyet açısından geleneksel kurutma yöntemine göre bir
üstünlük sağlamaktadır. Filede kurutma elekte kurutmaya göre indirgen şeker ve verim
açısından, elekte kurutma ise nikotin ve randıman açısından filede kurutmaya üstünlük
sağlamaktadır. Geleneksel kurutmanın diğer yöntemlere üstünlüğü ise olgunlaşma
döneminde randımanın yükselmesi olmuştur.

3.

Araştırmada, kurutulan yapraklardan en fazla su kaybı %82.0 ile örtü altında

geleneksel yöntemde kurutulan tütünlerde gerçekleşmiştir. Bu tütünleri, örtü altında
elekte kurutulan tütünler %81.3 ile takip etmektedir. En az su kaybının ise hem açık
alanda hem de örtü altında filede kurutulan tütünlerde (%78.5 ve %78.4) olduğu
belirlenmiştir.

4.

Tütünlerde yapılan ilk fiziki kalite tespitinde, elekte kurutulan tütünlerin,

diğer yöntemlerle kurutulan tütünlerden daha yüksek randımanda olduğu belirlenmiştir.
Bu tütünlerden örtü altında kurutulanların fermantasyon döneminde randımanları
durağan kalırken,

açık alanda kurutulan tütünlerin işleme sonrası döneminde

randımanlarının bir miktar düştüğü, fermantasyon döneminde ise stabil kaldığı tespit
edilmiştir.

5.

Filede kurutulan tütünlerin randımanı elekte kurutulan tütünlerden daha

düşüktür. Bu tütünlerden örtü altında kurumuş olanların, işleme sonrasında
91

randımanında olumlu gelişme olmasına rağmen, fermantasyondan sonra, randımanda
düşme görülmüştür. Açık alanda filede kurutulan tütünlerde ise fermantasyon
aşamasında herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

6.

Geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerin randımanları düşük görülmüştür.

Ancak bu tütünler, fermantasyon aşamasında gelişmiş ve randıman açısından olumlu
değişimler göstermiştir. Fermantasyon sürecinin tütünlere olumlu yansıması sadece
geleneksel yöntemle kurutulan tütünlerde gözlenmiştir.

7.

Tütün yapraklarındaki nikotin oranına baktığımızda, geleneksel yöntemle

kurutulan tütünlerin nikotin oranı diğer iki yöntemle (elek, file) kurutulan tütünlerden
her ortamda ve koşulda daha yüksektir. Elekte kurutulan tütünlerin nikotin oranı gerek
işlemeden sonra gerek fermantasyondan sonra filede kurutulan tütünlerin nikotin
oranından daha düşük bulunmuştur.

8.

Açık alanda ve örtü altında olup, filede kurutulan tütünlerin şeker içeriği,

diğer iki yöntemle kurutulan tütünlere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu değer, farklı
aşamalarda aynı oranda devam etmekle birlikte, olgunlaşma döneminde de çok
değişmemiştir. Elekte kurutulan tütünlerde şeker oranlarının işleme öncesine göre
olgunlaşma sonrasında artış gösterdiği, fermantasyon sonrasında azalma eğilimine
girdiği tespit edilmiştir.

9.

Filede kurutulan tütünler, diğer yöntemlerle kurutulan tütünlerden daha az

fire vermiştir. Açık alanda geleneksel yöntemle kurutulan tütünleri baz alarak
diğerlerini mukayese ettiğimiz için, filede kurutulan tütünlerin verimi daha fazla
görülmüştü. Ancak işleme ve fermantasyon aşamasında en fazla fire veren filede
kurutulan tütünler olmuştur. Toplama baktığımızda, filede kurutulan tütünler geleneksel
kurutma yöntemine göre daha az fire verdiği için, baz aldığımız açık alanda geleneksel
yöntemle kurutulan tütüne göre verim artışı varmış gibi görülmektedir. Elekte kurutulan
tütünlerdeki verim kaybının file ve geleneksel yöntemle kurutulan tütüne göre daha
fazla olduğu belirlenmiştir.
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10. Filede kurutma yöntemi, üretici tarafından ilk olarak denenmesine rağmen,
maliyet, randıman ve indirgen şeker oranında geleneksel kurutma yönteminden daha
olumlu değerler vermiştir. Elekte kurutma yönteminde ise randıman açısından diğer iki
kurutma yönteminden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Geleneksel kurutmanın üstün
olduğu tek yön, fermantasyon aşamasında randımanın artması olmuştur.
11. Hasadın başlamasından tütünlerin istife kaldırılmasına kadar geçen süre ve
işçilik karşılaştırıldığında, filede kurutmanın geleneksel kurutma yöntemine göre %40,
elekte kurutmanın geleneksel kurutma yöntemine göre ise %19 oranında bir avantaj
sağladığı görülmüştür. 1 ton tütün üreten bir üreticinin filede kurutmakla işçilik
giderlerinden tasarrufu 2 559 TL, elekte kurutan üreticinin ise 1 206 TL olmaktadır.
12. 1 ton tütün üreten üreticiyi esas aldığımızda verim avantajını hesaplarsak
filede kurutan üreticinin 381 TL, elekte kurutan üreticinin ise 27 TL kazancı
görülmektedir.
13. Gerek elekte, gerekse filede kurutmanın geleneksel kurutmaya göre
avantajlı olduğu açıktır. Dezavantajı ise ilk kurulum maliyeti, kurutma tekniğinin
öğrenilmesi yolunda birikimin bulunmaması, file makinasının çalıştırılması için tarlada
elektriğin olmaması, filede tütünün içerisinde su miktarının fazla kalması gibi
unsurlardır. Geleneksel yöntemle kurutma yüzyıllardır Türkiye’de kullanılmakta olup,
bu yeni yöntemlerin zaman içerisinde tütün üreticileri tarafından geleneksel yöntemde
olduğu gibi pekiştirilebileceği, kurutma süresi, konulan kurutma yeri, konulan tütün
miktarı gibi alternatifli çözümlerin deneme yanılma yöntemiyle bulunacağı, makinadan
kaynaklandığını düşündüğümüz bazı hataların da makinanın geliştirilmesi ile ortadan
kalkacağı yönünde de kanaate varılmıştır.
14. Sonuç olarak baktığımızda file ve elek yöntemiyle tütün kurutmanın,
üretimin sürdürülebilirliği açısından yaygınlaştırılmasının Türk tütüncülüğüne katkı
sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
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