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Yaşar Turan GÜLÜMSER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

yasarturan.gulumser@tutuneksper.org.tr 

 

Kendini geçte olsa hissettirdiği ve ilk günlerinde 
baharı aratmayan yağışın bol olduğu yaz mevsimi-
nin ardından gelen sonbaharda, meslektaşlarımızın 
ve tütünden geçimini sağlayan herkese tekrar Mer-
haba diyebilmenin mutluluğu içerisinde sizleri say-
gı ve sevgiyle selamlıyoruz. 

Geçtiğimiz birkaç yılda son derece düşük tütün 
rekolteleriyle karşılaşılmasının sonucunda siparişle-
rin artmasının ardından alıcıların, piyasadan tütün 
alabilmek amacıyla fiyat yükseltmesinin yanı sıra 
avans miktarını da arttırmasıyla tütün üretiminde 
geçtiğimiz yıl artış olmuş, 2013 Ürün Yılında Ege 
Bölgesinde yaklaşık 70.000 ton, Türkiye Genelinde 
ise yaklaşık 90.000 ton tütün alımı gerçekleşmiştir. 
Son yıllardaki üretim rakamlarının incelenmesinde 
Ege Bölgesindeki rekoltenin son sekiz, Türkiye 
genelindeki rekoltenin ise son beş yıldaki en yüksek 
rekolte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz 86. sayı-
mızda vurgu yaptığımız üzere 2014 ürün yılı için 
bir sipariş daralmasının söz konusu olması ve arzın 
fazla olması nedeniyle tütün fiyatlarının bir önceki 
yıldan daha düşük olacağını öngörmüştük. Öngörü-

lerimiz doğru çıkmakla birlikte tedarikçi firmalarda 
oluşan stok miktarı ve alıcıların siparişlerini azalt-
maları nedeniyle 2014 yılı ürününde Samsun Böl-
gesi dışında sözleşme miktarında bir hayli azalmay-
la karşılaşılmıştır. Sözleşmeli tütün üretimine geçil-
dikten sonra 2010 Ürün Yılı hariç en düşük miktarlı 
sözleşme imzalandığı görülmektedir. Bunun yanı 
sıra Mayıs ve Haziran aylarındaki aşırı yağışın di-
kimi olumsuz etkilediği dolayısıyla rekoltenin 
olumsuz olacağı tahmin edilmektedir. Bu da göste-
riyor ki tütün üreticisini bu yılda zor günler bekle-
mektedir.   

12 Mart 2013 tarihli Basın Açıklamamız ve basında 
yer alan ve son sayımızda vurgu yaptığımız gibi dış 
kaynaklı tütün siparişlerinin ülkemizden Yunanis-
tan, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelere yönelme 
riski maalesef gerçekleşmiştir. Aldığımız duyumla-
ra göre konu ile ilgili olarak Tütün ve Alkol Piyasa-
sı Düzenleme Kurumu’nun harekete geçmesini, 
öncelikli olarak tütün tedarikçi firmalar ile İz-
mir’de, ardından Ankara’da Sigara Üretici Firmala-
rıyla toplantı düzenlemesini son derece önemsiyor 
ve Türk Tütüncülüğü’nün seyrini olumlu etkileye-
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cek  bir girişim olarak görüyoruz.  Bu kararda kat-
kısı olanlara da teşekkür ediyoruz. Coğrafi yakınlığı 
bulunan ülkelerde alınan emsal kararların ülkemiz-
de de alınmasının Türk Tütüncülüğü’ne büyük bir 
katkı sağlayacağına inanmaktayız. 

2014 yılında yaşanan güzel bir gelişme de Sağlık 
Bakanlığınca (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) dü-
zenlenerek 19 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı 
Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 
"Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik" ile Tütün Teknolojisi Mühendis-
lerine Mesul Müdürlük ve uygulamayı fiilen yürüt-
me hakkının verilmesidir. Bilindiği üzere Halk Sağ-
lığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik ile halk sağlığını ve 
huzurunu bozan zararlılara karşı insektisit, 
rodentisit, mollusisit gibi maddeler kullanarak mü-
cadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait 
işyerlerinin çalışma usul ve esasları ile resmi kurum 
ve kuruluşlarda uygulanacak ilaçlamada halk sağlı-
ğının korunması amacı güdülmüş ve resmi kurum 
ile kuruluşların mesul müdür bulunması zorunlulu-
ğu getirilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe gi-
ren yönetmelikte meslektaşlarımıza bu hak veril-
memiş olup, çalışma alanlarında zararlılara karşı 
insektisit mücadelesinde hacim ve yüzey ilaçlama 
çalışmalarını fiilen yürüten meslektaşlarımıza bu 
hakkın verilmesini, mağduriyetimizin giderilmesi 
yönünde güzel bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Bilindiği üzere dernek faaliyetlerimiz, 22 yıldır 
1434 sokak No:9/10 Alsancak-İzmir adresindeki 
derneğimize ait ofisten yürütülmekteydi. Bina satın 
alındığında üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun 
İzmir Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü ve 
İzmir Tekel Sigara Fabrikasında görev yapması ve 
dernek merkezimizin bu işletmelere yakın olması 
nedeniyle son derece kıymetliydi. Tekel Sigara Fab-
rikasının kapatılması ve İzmir Yaprak Tütün İşlet-
me Müdürlüğü’nün  yer değiştirmesi ile dernek 
merkezimiz verimli kullanılamamakta ve beklenti-
leri karşılayamamaktaydı. Derneğimizin 2012 yı-
lında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda veri-
len önerge ve oy birliğiyle alınan kararla yetkilendi-
rilen yönetim kurulumuz, Mayıs ayı içerisinde der-
nek binamızın satışını 325.000 TL bedelle gerçek-

leştirmiştir. Meslektaşlarımızın büyük bir bölümü-
nün ikamet ettiği Karşıyaka, Bayraklı veya Bornova 
ilçeleri içerisinde yer alan hem lokal olarak kullanı-
labilecek hem de  genel merkez olarak kullanılabi-
lecek bir mülkün satın alınması konusunda da yöne-
tim kurulu olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yetişmemizi sağlayarak mesleğe adım atmamızı 
sağlayan Tütün Eksperliği Yüksek Okulu, 2014 
yılında da birkaç kez ziyaret edilmiş, meslektaş 
adaylarımızla ve okul yönetimiyle söyleşi ve top-
lantılara katılarak kendileriyle görüşülmüş, sorunla-
rı dinlenmiş ve çözümlerine yönelik fikir alış veri-
şinde bulunulmuştur. 05/06/2014 tarihinde Akhi-
sar’da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Celal 
Bayar Üniversitesi (C.B.Ü.)Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Mehmet PAKDEMİRLİ’nin de belirttiği üzere Ak-
hisar’da Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakülte-
si’nin açılmasının ve okulumuzun da bu bünyede 
Tütün Teknolojisi Mühendisliği bölümü olarak yer 
almasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Fa-
kültenin kurulması ile ilgili karar C.B.Ü. Senato-
su’nun ardından Yüksek Öğrenim Kurumu tarafın-
dan kabul edilmiş olup tasarının yasalaşması için 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Bakanlar Kurulu’nun 
onayı gerekmektedir. Bu yapılanma geçmiş dönem-
lerde görev yapan dernek yönetimlerinin gerçek-
leşmesini istediği ve bu konuda çaba harcadığı bir 
düşünceydi. Yeni formasyonun okul mezunlarının, 
tütün ve sigara sektöründe istihdam edilmesinde 
avantaj sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu arada 
okulumuzdan mezun olan ve aramıza katılan 36. 
Devre mezunu kardeşlerimizi tebrik ediyor ve ara-
mıza hoş geldin diyoruz. 

Daha önceki sayılarımızda vurgu yapıldığı üzere 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamulleri 
Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi 
Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun; 
Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Kurul Kararı” kapsamında oluşturulan 
Bilimsel Komisyonda mesleğimiz mensuplarına yer 
verilmemesi bizleri son derece rahatsız etmiş ve 
konuyla ilgili olarak hukuki süreç başlatılmıştı. 
Davanın görüldüğü Danıştay 13. Daire Başkanlı-
ğı’nın 2013 yılı Aralık ayında almış olduğu Ara 
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Karar tarafımıza tebliğ edilmiş olup davamızı takip 
eden Özkan Hukuk Bürosunca hazırlanan davalının 
cevaplarına karşılık derneğimiz görüşlerini içeren 
cevabı yazı, 04/04/2014 tarihinde mahkemeye su-
nulmuştur. Bu konuda hazırlanan yazıyı bültenimi-
zin içerisinde bulacaksınız. 

2012 yılında gerçekleştirilen 60.Olağan Genel Ku-
rul ile görev alan Yönetim Kurulu olarak sizlere son 
kez Merhaba dediğimiz bu sayımızda;  bir önceki 
paragrafta konu edilen İdare Mahkemesi Başkanlı-
ğına açılan dava ile ilgili TAPDK nın cevaplarına 
karşılık hazırlanan yazımızı, 13/05/2014 Tarihinde 
Manisa Soma’da yaşanan Maden Faciası ile ilgili 
Yönetim Kurulumuzca hazırlanmış Basın Bildirisi-
ni,  her sayıda olduğu üzere önceki dönem Başkan-
larımızdan Mustafa SEYDİOĞULLARI’ nın  hazır-
ladığı “Tütünce” köşelerini,  Rıfat KÖKTÜRK ağa-
beyimizin birikimlerini yansıtan “Tütün Türleri ve 
Dumanda Oynadıkları Roller” isimli makalesini, 
2013 yılı mezunlarından olup Alliance One Tütün 
A.Ş. firmasında yeni işe başlayan Nazike ACAR 
arkadaşımızın “Tütün ve İnovasyon” isimli makale-
sini, C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Altay Uğur GÜN hocamız ile 
meslektaşımız Fatih KIRAN kardeşimizin birlikte 
hazırladıkları “Yöneylem Araştırma Yöntemlerinin 
Tütün Üretimine Uygulanması” adlı makalesini, 
İsmail YILMAZ arkadaşımızın hazırladığı “Manisa 
Tarım Zirvesi” isimli yazısını, geçmişte İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperleri 
Yüksek Okulu Müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Tahsin 
AKALP hocamızın geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 
T.E.Y.O. Müdürlerinden meslektaşımız, hocamız 
Rauf ERFA için hazırlamış olduğu “Bir Dostun 

Ardından” adlı yazısını, yine Tütün Dizim Makinası 
(Vento) projesini gerçekleştirerek Türk Tütüncülü-
ğü’ne büyük katkı sağlayacağına inandığımız ça-
lışmayla ilgili olarak meslektaşlarımız Selçuk 
KARAGÖZLER, Haldun BABACAN ile Erdinç 
AKSU ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ve Denizli 
Özel PEV Okullarında santranç eğitimciliği ve ant-
renörlüğü yapan aynı zamanda Dünya Santranç 
Federasyonu’na kayıtlı kıdemli antrenör olan emek-
li meslektaşımız Turgay ATİLLA’nın hazırlamış 
olduğu Santranç Köşesinin son bölümünün yer al-
dığı bu sayımızı büyük bir zevkle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Yine Dernek Bültenimizi ele aldığınızda ön kapak 
arkasında karşılaştığınız kitap tanıtımlarının mes-
lektaşlarımıza ait olduğunu fark etmişsinizdir. Ar-
kadaşlarımızın mesleki birikimlerini kitaplara dök-
meleri şüphesiz ki çok güzel ve örnek bir davranış-
tır. Bu ve benzeri çalışmaların artarak devam etmesi 
en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle H.Vakıf 
MERCİMEK, İsmail ÖZKAN, Ramazan 
DEMİRKOL ve Fatih UZNAY arkadaşlarımızı bu 
güzel çalışmalarından dolayı tebrik ederiz. 

28 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşecek 61. Olağan 
Genel Kurul Toplantısının ardından ellerini taşın 
altına sokup bayrağı devir alacak yönetim, denetim 
ve onur kurullarında görev alacak değerli meslek-
taşlarımızı şimdiden kutluyoruz. Çalışmalarının 
Türk Tütüncülüğü’ne ve Tütün Eksperliği mesleği-
ne hayırlı olmasını diliyoruz.  

 

Sağlıcakla kalın.     

 

SOMA MADEN FACİASINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET         
ULUSUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ 
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TÜTÜN TÜRLERİ VE 
DUMANDA OYNADIKLARI 

ROLLER 
 

 
 
 

 
Rıfat KÖKTÜRK 

Star Tobacco 
Yaprak Tütün Harmanlama Müdürü 

Tütün Eksperi 
 
 

 

1. Tütün türleri ve dumanda oynadıkları roller, 

2. Tütün bitkisindeki neviler, 

3. Yaprağın saktaki pozisyonuna göre nikotin ve 
şeker durumu, 

4. Arzu edilen neviler nelerdir, 

5. Cres & Recon ve harman da oynadıkları rolleri, 

6. Casing ve harmanda oynadığı rol üzerine bazı 
temel açıklamalar, 

7. Flavoring ve harmanda oynadığı rol üzerine bazı 
temel açıklamalar, 

8. Tütün dumanından ne hissedilir ve sonuçları, 

9. Tütün dumanını etkileyen faktörler, 

10. Harman oluşturma, mükemmel harman ve bazı 
harman örnekleri, 

1- TÜTÜN TÜRLERİ 

Dünyada tütün çeşitlerinin birçok türü vardır. Bunlar: 

-Aromatik Fire-cured 
 

-Brightleaf tobacco (Virginia Tütünü) 

-Burley 

-Cavendsh 

-Corojo 

-Criollo 

-Oriental tütün 

-Perique 

-Shade tütünü 

-Thouc lao 

-Type 22 

- White Burley 

-Wild Tütünü 

-Y1 

Bunlardan üretimi ve ticari değeri ön plandakiler ise; 

1.1- Virginia Tütünü (Brightleaf tobacco), 

1.2- Burley tütünü, 

1.3- Oriental tütün, 

1.4- Aromatik Fire-cured, 

1.1- Virginia Tütünü (Brightleaf Tobacco)  

Brightleaf tütün, yaygın olarak dünyada hasat edilir ve 
"Virginia tütünü" olarak da bilinir. Amerikan iç 
Savaşı öncesi, ABD'de yetiştirilen çoğu tütün fire-
cured ve koyu yapraklıydı. Bunlar kuvvetli topraklara 
dikilen, sağlam yapraklı ve Air-Cured, Fire-Cured 
sistemiyle kurutulan tütünlerdi. 

Üreticiler tütünün kumlu kuvvetli toprakların yanısıra 
zayıf topraklarda da üretilebileceğini, tütünlerin ince 
nesiçli de olabileceğini öğrenmişlerdi. İlk olarak bir 
köle olan Slade, Caswell County’in (Kuzey Carolina) 
zayıf, kumlu topraklarında, 1839 yılında bir tesadüf 
sonucu ince nesiçli, parlak sarı renkte tütünü üretti. 
Kurutmada odun yerine, boru içinden geçen kömür 
ısısı kullanmış ve sonucunda da yapraklar sararmıştır. 
Çiftçiler ince nesiçli parlak sarı renkteki tütün 
yaprağın yetişmesinde fakir verimsiz toprakların 
önemini kavradılar ve diğer bitkilerin büyümeye 
imkan bulamadığı bu tip topraklarda tütün üretmeye 
başladılar. Daha sonra Appalachian Piedmont 
bölgesinde tütün üretimi hızla artarak Virginia tütünü 
için vaz geçilmez bir alan olmuştur. 
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Hasat için hazır Virginia tütün yaprağı, sarı-yeşil renkte 
olması şeker içeriğinin zirvede olduğunu göstermektedir. 
Oryantal tütünde olduğu gibi kırım alt ellerden 
başlamaktadır. 
 
1.2- Burley tütünü 

Burley tütünü sigara üretimi için öncelikli kullanılan 
ve gölgede kurutulan tütün tipidir. Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, Kentucky bölgesinde Burley üretimi-
nin yaklaşık yüzde 70’i üretilmektedir. Tennessee, 
Indiana, North Carolina, Missouri, Ohio, Virginia ve 
Batı Virginia’da da küçük miktarlarla, yaklaşık yüzde 
20’si üretilmektedir. Bunun yanısıra Burley tütünü 
Brezilya, Malawi, Arjantin ve diğer bir çok ülkede de 
üretilmektedir. Burley tütününü, Mart veya Nisan 
aylarında su yatağı üzerinde yüzen polistiren tepsilere 
yerleştirilen palet tohumların üretimiyle başlar. 
 

1.3 Oriental tütün 

Oriental tütün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, 
Lübnan, ve Makedonya Cumhuriyeti'nde yetişen 
güneşte kurutulan, oldukça aromatik, küçük yapraklı 
bir tütün çeşididir. Bu bölgeler Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun tarihsel bir parçası olduğu için oryantal tütün 
sık sık, "Türk tütünü" olarak adlandırılır. İlk sigara 
markaların çoğu, çoğunlukla ya da tamamı Oriental 
tütünlerden yapılmıştır. Bugünkü kullanımı ise 
özellikle Amerikan Blend sigara harmanları ve pipo 
tütünü harmanlarındadır. 

  

1.4- Aromatik Fire-cured tütünü 

Aromatik fire-cured tütün pipo harmanları ve sarmalık 
tütün için kullanılan is kokulu tütün çeşitidir. Bu tütün 
kurutulurken meşe ağacının dumanına maruz bırakılır. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey ve Orta 
Tennessee, Batı Kentucky ve Virginia’da yetiştirilir. 
Kentucky ve Tennessee’de yetişen ateşte kurutulmuş 
tütünler çiğneme tütünü, nemli enfiyelerin yanısıra  
sigara ve pipo tütünü harmanların da çeşni vermek 
amacıyla da kullanılır. Harmanlara kuvvetli aroma ve 
farklı bir lezzet sunmaktadır. 

 

 
Burley tütün kurutma hangarı 
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Fire-cured tütün kurutma hangarı 

 
 
Bu tütünlerin harman içinde ki rolleri 

*Virginia tütünü  

Bu tütün; büyük yaprağı, ince yapısı, yüksek elastik-
liği, yüksek doldurma kapasitesi özelliğiyle yanma 
yeteneği, yüksek şeker ve yüksek nikotini ile harman-
lara olumlu etkiler sunar ve hemen hemen tüm har-
manlarda kullanılır. 

*Burley tütünü 

Bu tütün, büyük yaprağı, ince yapısı, çok yüksek 
nikotin, yüksek protein ve şekersiz yapısıyla nikotin 
ve şeker yüzdesini balans etmek için kullanılır. 
Yanıcılığı, elastikiyeti ve dolum kapasitesini yükseltir. 
Amerikan harmanlarında sos verilerek kullanılır. 

*Oriental tütünü 

Bu, güneşte kurutulmuş tütün, küçük yaprak, kalın ve 
orta nesiç, yüksek aroma, düşük nikotin, yüksek reçi-
ne ve şekere sahiptir. Bu nedenle harmanların nikotin 
ve şeker yüzdelerini ayarlamak için kullanılır. Harma-
na farklı bir lezzet verir. 

*Fire-cured tütünü  

Fire-cured tütün düşük şeker ve yüksek nikotin içerir. 
Ateşte kurutulmuş tütün enfiye, çiğneme tütünü, Puro, 
Sarmalık tütün ve pipo tütün harmanlarında kullanılır. 
Harmana farklı bir tad verir. 

2- TÜTÜN BİTKİSİNDEKİ NEVİLER 

Leaf (B grubu): Bu grup, sakın orta kısmı ya da 
üzerinde büyüyen yapraklarından oluşur. B grubu 
yapraklar diğer gruplara göre nesiçleri kalın, sivri 
uçludur. Zemin hasarı göstermezler 

Soking Leaf (H grup): Bu grup, normal olarak, sakın 
orta kısmı ya da üzerinde büyüyen yapraklarından 
oluşur. H grubunun yaprakları B grubuna göre daha açık 
hücre yapısı gösterir ve çok olgun yapraklardır. Tütünün 
hasarlı gibi görünüşü karakteristik bir görünümüdür. 

Cutters (C grubu): Bu grup, normalde sakın orta 
kısmı ya da hemen altında yetişen yapraklardan olu-
şur. C grubu yaprakların, yaprak orta damarını 
gizlemek gibi bir eğilimleri vardır. Cutters grubu 
tütünlerde, genellikle yuvarlak yaprak uçları vardır, 
orta ve ince nesiçlidirler ve bazen zemin hasarı göster-
mektedirler. 

Lugs (X grubu): Bu grup, normal olarak, sakın alt 
tarafında yetişen yapraklarıdan oluşur. X grubunun 
yaprakları genellikle küt ucu ve açık yüzü vardır. 
Zemin hasarı karakteristiğini göstermektedir. 

Primings (P grubu): Bu grup sakın en alt kısmından, 
yuvarlak uçlu yapraklardan oluşur. P grubunun 
yaprakları bitkinin açlığı sonucu olarak zamanından 
önce olgunlaşma gösterirler ve yere yakın yetişen bu 
yapraklar hasarlı bir görünüm verirler. 

Kalite elementleri ve her elementin dereceleri 

Bu standartlaştırılan kelimeler ya da terimler tütün 
kalitesini anlatmak ve sınıf tanımlamalarını yorumla-
mak için kullanılır. Tütünün nitelikleri veya özellikleri 
kalite unsurları olarak belirlenmiştir. Her öğe içindeki 
aralık derecesi olarak belirlenmiş kelime veya 
terimlerin kullanımı ile ifade edilir. Bu birkaç derece 
göreceli değerini göstermek için düzenlenmiş, ancak 
her derecenin gerçek değeri, grup içinde değişir. 

3- YAPRAĞIN SAKTAKİ POZİSYONUNA 
GÖRE NİKOTİN VE ŞEKER ORANLARI 

Tütün bitkisi tarlada büyürken sakın, alt yaprakları 
daha önce olgunlaşma gösterir ve alt yapraklarda daha 
az kimyasal madde oluşur. Üst yapraklarda ise 
kimyasal maddeler daha fazladır. Tepe kırımı 
yapraklarda ki nikotin miktarını arttırır. Hatta kısa ve 
derin tepe kırma, nikotin miktarını daha çok etkiler ve 
arttırır. En fazla nikotin sırasıyla yaprak, kök, çiçek ve 
sakta bulunur.  

4- ARZU EDİLEN GRADLAR 

Duman da arzu edilen özellikler; tatlılık, yumuşaklık, 
yavanlık, sertliktir.  

İstenmeyen özellikler ise acılık, ağıza bulaşma, boğu-
cu sertlik, aşırı tatlılık ve tırmalayacılıktır. 
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Elementler Dereceler 
Olgunluk Ham Olgunlaşmamış Olgun Tam Olgun Geçgin 
Yaprak yapısı Sıkı Kapalı Geniş: Açık ---- 
Nesiç Ağır Kaba Orta: İnce ---- 
Yağ Yalın Yağlı Zengin ---- ---- 
Renk yoğunluğu Soluk Zayıf Orta Güçlü Derin 
Genişlik Çok dar Dar Normal Geniş Çok geniş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşağıdaki resimde, tütün bitkisinde ki yaprakların, 
kimyasal yapısını görüyoruz. 

 

Flue-cured tütünlerde de en çok tercih edilen guruplar 
sırası ile H, X, C, P ve B tütün gruplarıdır. 

Arzulanan gradlar da yanma hızının, doldurma 
kapasitesinin, nikotin, elastikiyetinin ve higroskopisi-
tesinin yüksek ve tatlı olması istenir. 

5- CRES & RECONSTITUE VE                      
HARMANDAKİ ROLLERİ  

Cres (İşlenmiş damar) 

Tütün içerisindeki sert ve kalın damar parçaları, 
sigaranın düzgün sarma kalitesini bozar. Sigaranın 
yanmasını olumsuz etkiler. Hatta bazen sigaranın 
sönmesine sebep olur ayrıca Sigara makinelerinin 
düzenli çalışmasını olumsuz etkiler. 

Bu olumsuz etkileri pozitif yapmak için, yaprak par-
çalanır ve kalın damarlar ayrılır (Treshing sistemi). 
Tütünler damarsız (strip) hale getirilir. Ayrılmış da-
marlar, şişirme ve patlatma yöntemleriyle şişirilir ve 
0,15 mm. kalınlığında kıyılır, kurutulur ve harman-
larda kullanılabilir duruma getirilir. 

Damarda yapraktan daha fazla protein, daha az nikotin 
ve şeker vardır, 

İşlenen damar (CRES), doldurma kapasitesini artırır, 
karışımın yanmasını hızlandırır, şeker ve nikotinin 

düşük olması nedeniyle de harman içindeki dengele-
meyi sağlar. Ayrıca fiyatının düşük olması nedeniyle 
harmanın maliyetini düşürür. 

İşlenmiş damar (CRES),harmanlarda bir tür tütün 
çeşidi olarak tercih edilir. 

Reconstitue (Homojenize tütün) 

Tütün işleme şirketlerinden çıkan tütün tozu, ince 
damar ve sigara makinelerinden çıkan damarları değer-
lendirmek için, kağıt yapım tekniği ile işlenerek pestil 
şeklinde çıkarılır. Buna homojenize tütün denir.  

Recon tütün yapılırken sisteme müdahale edilerek 
arzu edilen özellikte tütün kullanılarak istenilen özel-
liklerde recon elde edilebilir. 

Başlangıçta atıkları değerlendirmek amacıyla yapılan 
recon tütün, harmana olumlu katkılar sağlaması nede-
niyle şimdilerde harmanların vazgeçilmez parçası 
olmuştur. 

Recon tütün, doldurma kapasitesini ve yanma hızını 
arttırır, şeker ve nikotin oranının düşük olması 
nedeniyle de harmanlarda denge sağlar. Harmanlarda 
% 1-18 oranında kullanılabilir. 

İyi işlenmiş Reconstitue tütün, bir tütün türü olarak 
harmanlarda tercih edilmektedir. 
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6- CASING’İN (SOSLAMA) HARMANDA 
OYNADIĞI ROL 

Sos, harmanların kötü vasıflı özelliklerini ortadan 
kaldırmak için tatlandırma ve nemlendirme etkisiyle 
olumlu etkide bulunur. 

Harmanlara soslama uygulamaları 19. yuzyılda 
Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Bu nedenle  
bu tür harmanlar, American Blend olarak adlandırılır. 

Harmanlarda kullanılan soslar, doğal ve sentetik 
olarak ikiye ayrılır. Doğal olanları; meyan balı, bal, 
pekmez, kakao, şeker, invert şeker, vanilya, çikolata, 
zencefil, tarçın, rom, brendi, akçaağaç şurubu ile özel 
patentli tatlandırıcılardır. 

Kimyasal olanlarda ise glikol, gliserin, septicol, propa-
nediol, dietilen glikol soslama olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca soslar harmanlara, nemlendirici ve esneklik 
vermesiylede fayda sağlamaktadır. 

Soslar, alkali özellikli dumanı, kısmen nötralize ede-
rek etkisiz hale getirir. Bu nedenle, yüksek proteinli 
tütünlere çok sos, yüksek şekerli tütünlere az sos 
vermek gerekir. Fazla verilen sos, ağızda bulaşıklık, 
burunda yanma yapar. Recon ve cresli harmanların 
sosa ihtiyacı vardır. 

7- FLAVOURİNGİN (KOKULANDIRMA) 
HARMANDA OYNADIĞI ROL 

Beklentilerin farklılaşması, yeni sigara zevkleri nede-
niyle sigara endüstrisi kendisini yenileyerek harman-
lara lezzet katma gereği duymuştur.  

Flavouring maddeleri iki gruba ayrılır.  

1) Doğal esanslar, 2) Sentetik esanslar. 

Aromatik tütün harmanı hazırlama işinin kullanılma-
masının sebebi aromatik tütünlerin pahalı, sentetik 
veya doğal esansların ise ucuz olmasıdır. 

Top flavoring veya top dressing aromatik uçucu 
esanslardan oluşur ve son kurutmadan sonra tütüne 
pülvarize edilir. Top dressing, tütün dumanındaki 
lezzeti arttırmasının yanısıra, sigara paketindeki 
aromayıda  arttırarak büyük katkı sağlamaktadır. 

Top dressing, tütün kurutma işleminden sonra, soğut-
ma silindirinde uygulanır. Top flavor (Genel olarak 
alkol içinde çözülmüş) daha uçucu olan esansları 
içerir. Uygulama tütünün kurutulması sırasında koku 
ve tat verici kaybını önlemek için, soğutucu silindi-
rinde yapılır. 

Harmanlarda kullanılan flavor maddeleri; Bergamut, 
Oris kökü yağı, tonka baklası, anason, rom, Jamaika 
romu, kakao, tarçın, karanfil, Cavandish, akçaağaç, 
hindistan cevizi, erik, kayısı, şeftali esanslarıdır. 

Harmanlara flavor uygulamak deneyim ve laboratuvar 
gerektirir. Başarılı olmak için, bir çok deneme yap-
mak gerekir. Esansların harmanlarda kullanılması 
zordur. Esans konmuş tütünün yanmasıyla dumana 
nasıl bir koku vereceği gözlenmesi gereken bir 
husustur. Fare zehiri olan Cumarin tütün dumanına 
çok hoş bir koku vermektedir. 

8- TÜTÜN DUMANI 

Tütün dumanının ağızda bıraktığı hisler; tatlılık, 
acılık, iynelenme, ekşilik ve burukluktur. Tütün 
dumanı boğaz ve burunda yanma hissi verir, sertlik ise 
akciğerde hissedilir. Duman pürüssüzlüğü; boğazdan 
yağ gibi geçmesidir. 

Acılık hissi, dilin iki tarafında hissedilir, 

Tatlılık hissi, dilin ön tarafında ve yüzeyinde hissedilir, 

İğnelenme hissi, dil yüzeyine iğne batması şeklinde 
olur, 

Bulaşma ağız duvarlarında hissedilir, 

Burukluk, dilin arka tarafında hissedilir. 

Boğaz ve burunda yanma, çok fazla şekere bağlı 
olarak meydana gelir, 

Sertlik hissi, sadece akciğerlerde hissedilir ve sert 
duman boğucu olur, 

Dumanın arzu edilen özellikleri; tatlılık, düzgünlük, 
yavanlık ve sertliktir. 

Dumanın istenmeyen özellikleri; acılık, ağıza bulaşma, 
boğucu sertlik, aşırı tatlılık ve tırmalayıcılıktır. 

9- TÜTÜN DUMANINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Harmanlarda tütünün fiziksel özelliği çok önemlidir. 
Çünkü fiziksel özellikteki dalgalanmalar tütünün 
kimyasal yapısını da değiştirir. 

Tütünün fiziksel özellikleri 

9.1-Yaprak kalınlığı, 

9.2-Yaprağın damar yapısı, 

9.3-Yaprağın rengi, 

9.4-Yaprağın esnekliği, 
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9,5-Yaprakların özgül ağırlığı, 

9.6-Yaprağın doldurma kapasitesi, 

9.7-Yaprağın higroskopisitesi, 

9.8-Kıyım genişliği. 

9.1- Yaprak Kalınlığı 

Tütün yaprağının kalınlığı anatomik özelliğini göste-
rir. Doku hücrelerinin ve tütün hücre arası boşlukla-
rının genişlemesi ile yaprak dokusu kalınlaşır. 
Yaprakların, kaba, gevrek ve kırılabilir olması bundan 
kaynaklanmaktadır. Kalın yapraklı tütünlerde yaprak 
yüzeyleri, renkleri mat, açık yeşil, yeşil olur. Yaprağın 
kalın olması sigara verimini ve higroskopisiteyi 
olumsuz etkiler ve sigara kalitesi düşük olur. Yaprak 
kalınlığı, tütünün tipine ve ele göre değişir. Uç eller 
kalın alt eller ince olur. 

 

9.2- Yaprağın Damar Yapısı 

Tütün içersinde ki sert ve kalın damar parçaları, 
sigaranın düzgün sarma kalitesini bozar. Sigaranın 
yanmasını olumsuz etkiler. Bazı durumlarda sigaranın 
sönmesine sebep olur. Ayrıca sigara makinelerinin 
düzenli çalışmasını da olumsuz etkiler. 

Harmanlarda işlenmemiş damar istenmez. Kalın 
damarlı tütünler işlemden geçirilerek kullanılır hale 
getirilirler ve bu şekilde kullanılırlar. 

 
Kalınlık kriteri 

Çok ince                            85 –  90 mikron,                                                
İnce                                   90 – 100 mikron, 
Kalınca                           100 – 140 mikron, 
Kalın                               140 – 150 mikron, 
Çok kalın                                +150 mikron.  
 

 

Eller (Kalınlık = micron) Tip 

I II III IV V VI VII 

Küçük yapraklılar 155 127 127 140 152 150 177 

Büyük yapraklılar 172 170 163 157 165 170 184 
 

Ana damar ve yaprak ayasının kimyasal içeriği 

 Oriental Virginia Burley 

Kimyasal içeriği Ana damar Yaprak ayası Ana Damar Yaprak Ayası Ana damar Yaprak Ayası 

Kül % 18.4 15.3 15.2 10.5 23.3 18.4 

Protein% 5.6 8.5 3.0 6.3 4.3 7.6 

Nikotin% 0.2 1.6 0.2 2.1 0.3 1.8 

Selüloz % 13.3 10.0 12.6 8.7 17.3 10.2 

Şeker % 0.4 9.0 20.4 25.6 3.4 1.0 

O2 cm3/gr. 0.1 0.5 0.6 2.6 0.1 0.3 
 

9.3- Yaprağın Rengi 

Renk, tütünün en önemli fiziksel özelliklerinden biridir. Bu kalitede belirleyici bir rol üstlenir. Tütünün rengi 
kurutma aşamasında oluşur. 

Virginia tütününün karakteristik rengi sarı - turuncudur, 

Burley tütününün karakteristik rengi açık kahverengi - çikolata rengidir, 

Oryantal tütünün karakteristik rengi ise sarı ve sarımsı turuncu veya hafif kırmızıdır. 

Yeşil renkler, yaprakların olgunlaşmadan kırıldığını göstermektedir. Düşük kalite ve kötü duman tadını gösterir. 
Koyu yeşil renk, harmanlarda istenmez. 

Renk ortam ışığı ile yakından bağlantılıdır. Tütüne doğrudan güneş ışığı altında bakılmaz. 
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9.4- Yaprağın Esnekliği 

Üretim aşamasındaki darbelere dayanması için 
tütünün elastik olması istenir. Esneklik sak üzerinde 
alt kısımdan yukarı doğru artar. Karbonhidratlar, 
reçineler, alkaloitler esnekliği artırır.  

Tütünün ellere göre elastikiyet durumu 

Eller Virginia Oriental Burley 
I 8,6 9,8 12,5 

II 8,0 9.6 9,0 

III 9,7 13,4 14,0 

IV 9,9 14,7 15,1 

 
9.5- Yaprakların Özgül Ağırlığı 

Tütün yapraklarının özgül ağırlığı harmancıya 
yaprakların durumu hakkında bilgi verir. Tütünün 
özgül ağırlığının yüksek ya da düşük olması harmancı 
için çok önemlidir. 

El grubuna göre özgül ağırlık dağılımı 

Skala Eller gr/m2 ağırlık 
100 1.El 73.4 
107 2.El 78.7 
116 3.El 85.0 
128 4.El 94.1 
135 5.El 98.8 
131 6.El 96.5 
148 7.El 108.6 
153 8.El 112.5 

 
9.6- Yaprağın Doldurma Kapasitesi 

Tütünün dolum kapasitesinin artırılması sigara verim-
liliğini artırır. Bu nedenle özel teknikler (tütünü 
şişirmek, patlatmak ve recon yapmak) uygulanarak 
doldurma kapasitesi arttırılır 

Verim, 1 kg tütünden üretilen sigara adetidir. 

 

Verim derecelendirilmesi  

Verim Sigara adeti  
Düşük 700 – 800  
Orta 800 – 950  
İyi 950 – 1100  
Yüksek 1100 – 1200  
Çok yüksek + 1200 

 

9.7- Yaprağın Higroskopisitesi 

Yaprağın havadan su alma ve bünyesindetutabilme 
kabiliyetine higroskopisite denir. Bu, hava sıcaklığı ile 
değişiklik gösterir. Harmanlarda yüksek higrosko-
pisiteli tütünler tercih edilir. Higroskopisiteyi artırmak 
için harmanlara hümektan verilir. 

Sigara da nem %12 -%12,5 olmalıdır. Rutubet % 12 
den az olursa duman tırmalayıcı, % 13 den fazla olur 
ise içim yavan olur ve sigara zor yanar. 

9.8- Kıyım Genişliği 

Optimum kıyım kalınlığı araştırmalar sonucu 0,7 mm 
olarak bulunmuştur. Kıyım kalınlığı azaldıkca sertlik 
azalır, kıyım kalınlığı arttıkça sertlik artar. 
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10- HARMAN OLUŞTURMA, MÜKEMMEL 
HARMAN VE HARMAN ÖRNEKLERİ 

Birden fazla cins tütünü karıştırmak harman olarak 
adlandırılır. Harman; İçilebilir olmayan tek tütünü 
içilebilir yapmak için ve sigaralarda farklı tatlar 
yaratmak için yapılır. Bunun yanısıra ekonomik 
nedenler içinde yapılmaktadır. 

Tek başına içilemeyen Izmir ve Burley tütününü 
karıştırarak içilebilir bir harman yapalım. 

Izmir 80%, Burley 20 % 

Izmir 0.6 nikotin ve 20% şeker,  Burley ise % 4 
nikotin ve 1 % şeker. 

İzmir: 0.6 X 80 =48                                     20 X 80 = 1.600                 

Burley: 4,0 X 20=80                                           1 X 20 = 20           

Harman: 128 /100=% 1.28 nikotin 1.620/100=%16.20 şeker. 

Gördüğünüz gibi, bu, içilebilir bir karışımdır.       

1. Yeni karışım yapma 

Hedeflenen toplulukların sigara keyfi belirlenir ve bu 
zevke göre bir taslak tütün karışımı yapılır. Kağıt 
üzerinde nazari olarak hazırlanan harmanın kimyasal 
oranları bulunur. 

Karışıma girecek tütünler tartılır ve karıştırılır. Bu 
karışım bir süre için beklemeye bırakıldıktan. (En az 1 
saat) sonra, bu karışımdan sigara yapılır. Sigara 
harmanının içim özellikleri belirlenir. Beklenen sonuç 
alındıysa Harman hazırdır. Beklenen sonuç 
alınmadıysa karışıma giren tütünler tek tek içilir. 
Tütünlerin içim özellikleri belirlenir. Bu sonuçlara 
göre oranları revize edilir. İstenen sonuç alınana kadar 
bu işlem tekrar edilir. 

 

 

2- Eski bir harmanı kopyalama 

Hedef ürün sigara ise, hedef sigaranın tütünü boşaltılır 
ve tartılır. Boşaltılan tütün büyüteç altında analiz 
edilir ve tütünler tahmin edilmeye çalışılır. Hedef 
harman içilir ve içim özellikleri belirlenir. Kağıt 
üzerinde bir harman hazırlanır ve kimyasal özellikleri 
belirlenir. 

Harmana giren tütünler tartılır ve karıştırılır. Bu 
karışım bir süre için beklemeye bırakılır. (En az 1 
saat) Hedef sigaranın içi boşaltılır ve boşalan 
makaronlara hazırlanan karışım tartılarak doldurulur. 
Hazırlanan sigara hedef sigara ile beraber içilir. İçim 
sonucu % 95 oranındaysa başarı yakalanmıştır. 
Benzemiyor ise benzeyene kadar oranlar üzerinde 
değişiklikler yapılır. 

 

Kişi ve topluma göre içim zevki farklı olup iyi harman 
tanımı kişi ve topluluklara göre değişmektedir. 

Genel olarak, iyi harmanı; az tatlı, kokulu, yumuşak, 
yeterli sertlikte, pürüzsüz dumanlı, iyi yanan ve çok 
duman veren harmanlar olarak değerlendiriyorum.  
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TÜTÜN ÜRETİCİSİNİN YERİ 
MADENLER DEĞİL, TÜTÜN 

TARLASIDIR! 
 

 
 
 

 
TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ                             

İZMİR 

26.05.2014 
 
 

 
 

BASIN AÇIKLAMASI 

 
13.05.2014 tarihinde Soma da yaşanan maden faciası 
bütün yurttaşları derinden yaralamıştır. Madende 
yaşamını yitiren işçilerimize Allahtan rahmet, Ulusu-
muza da başsağlığı dileriz.  

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerimizin büyük 
bir kısmı Soma, Kınık, Savaştepe, Kırkağaç ve İvrindi 
ilçeleri ve köylerinde yaşamaktadırlar. Bu ilçeleri-
mizin ortak özelliği Ege bölgesinin önemli tütün 
üretim merkezleri olmalarıdır. Yöre halkının en büyük 
geçim kaynağı yıllar boyunca tütün üretimi olmuştur. 
Son yıllarda tütün tarımında yaşanan daralma ve 
ürünün yeterli getiri sağlayamaması tütün üreticisi 
ailelerinin çocuklarını madende çalışmaya zorlamıştır. 
Ne yazık ki maden kazasında kaybettiğimiz işçileri-
mizin önemli bir kısmı tütün tarlasından gelir sağlaya-
mayan tütün üreticileridir. 

Tekelin özelleştirilmesinin ve Yaprak Tütün İşletme-
lerinin tasfiyesinin ardından ve tütünde destekleme 
alımlarının sona ermesinin devamında bu yörele-
rimizde ki tütün üretimi 11.000 tondan 4.700 tona,  

tütün üreticisi sayısı da 17.400 den 5.300 e gerilemiş, 
tütün üreticisi özel sektörün insafına terk edilmiştir. 
Geçen zaman boyunca yıllık tütün üretiminde yaşanan 
düşük fiyatlar sonucu üretim miktarının düşmesi, 
önemli oranda tütün üreticisini işsiz bırakmıştır. 
Tütün, ülkemizde fakir insanlarımızın fakir toprak-
larda yetiştirdiği bir tarımsal üründür. Bu nedenle 
tütün tarımından mahrum kalan üreticimizin bir kısmı 
şehirlere göç etmiş bir kısmı da madenlerde sağlıksız 
koşullarda çalışmak zorunda kalmışlardır. 

Ülkemizde üretilen tütünün her  yıl yaklaşık % 85’i 
yurt dışına ihraç edilmektedir. Üretiminde ithal girdisi 
olmayan fındık gibi dünyada rekabetçi olduğumuz 
tarımsal ürünlerden biri de tütündür. Ancak son yıl-
larda tütün üretimine ve tütün piyasasına devletimizin 
ilgisizliği şark tipi tütün ihracındaki payımız, oryantal 
tip tütün yetiştiren Yunanistan, Makedonya ve 
Bulgaristan lehine azalma göstermektedir. 

Toplumumuzda son yıllarda insan sağlığına olan 
zararlarından dolayı sigara tüketimine karşı bir 
hassasiyet haklı olarak oluşmuştur. Ancak bilinmelidir 
ki, Türkiye de ki sigara tüketiminin kaynağı tütün 
üretimimiz değildir. Ülkemizde üretilen sigaralarda 
kullanılan tütünün %90 a yakını yurtdışından ithal 
edilmektedir.  

2014 yılı Birleşmiş Milletlerce dünyada Aile Ziraati 
(Aile Çiftçiliği) yılı olarak ilan edilmiştir. Tipik bir 
Aile Ziraati ürünü olan tütün konusunda hükümetimizi 
önlem almaya, tütün üreticisine sahip çıkmaya ve Aile 
Ziraatini desteklemeye davet ediyoruz.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  
 
 

Yaşar Turan GÜLÜMSER 
Başkan 

Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Adına 
 
 
 
 

 
   



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

14 
 

 
 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN EKSPERLİĞİ 
YÜKSEKOKULU 2013-2014 MEZUNLARI 

 
 

 

Öğrenci No Adı Soyadı 

3009010017 Defne ERŞEN 

3009010030 Burte MOR 

3009010033 Umut PEKER 

3009010037 Mehmetcan ŞENTÜRK 

3109010008 Hakan ÇİFCİ 

3109010011 Özcan DURMUŞ 

3109010019 Fatih KIRAN 

3109010025 Harun TOPAL 
 
 

 
3109010037 Ramazan YILDIRIM 

2909010031 Ümran YILDZ 

2809010003 Yiğit AKYÜRÜK 

3009010039 Adem TURAN 

3009010007 Tolga BAKKALLAR 

120901042 Veli  ALTAY 

2909010031 Mehmet TİRTOM 

3009010008 Yılmaz  CAYMAZ 

3009010041 Samet YAVUZDOĞAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUTLAMA 

 

 
 

Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ hocamızı tebrik 
eder, yeni görevinde başarılar dileriz. 

Sayın KESBİÇ hocamızın enerji ve birikimiyle okulumuza yeni bir renk ve soluk getireceğine inanıyor, 
atamasının okulumuza ve tütüncülük camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. 
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 MANİSA TARIM ZİRVESİ 
08-10 Mayıs 2014 

 

 
 

İSMAİL YILMAZ-ETAE 
 
 

Gıda Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesi, 
verimliliğinin arttırılması, ihracat olanaklarının geliş-
tirilmesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım-
sal destekleme sisteminin tartışılarak sektöre yeni 
yatırımların kazandırılmasının amaçlandığı zirve, 8-10 
Mayıs tarihleri arasında Manisa’da düzenlendi. 

Manisa ilinde üretilen ürünlerin büyüklük paylarına 
bakıldığında en önde gelen sektörlerin gıda, tarım ve 
hayvancılık olduğu görülmektedir. Manisa, tarımsal 
ürünler dışında su ürünleri, süt ve besi hayvancılığı 
konusunda da Türkiye'nin en önemli üretim merkezle-
rinden birisidir. Verimli toprakları, elverişli iklimi, 
alternatif enerji kaynaklarının varlığı, ticaret ve ulaşım 
yolları üzerinde bulunması hayvancılık üretiminde 
yatırım çeken bir il olması, Organize ve Tarımsal 
Sanayi alanlarının bulunması, Manisa ilini tarımsal 
sanayi ve ihracat merkezi haline getirmektedir. Bütün 
bu olumlu koşullar Zirvenin Manisa ilimizde 
düzenlenmesindeki çıkış nedenleri olarak sayılabilir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık sektörünün en önemli karar 
vericilerinden olan üretici birlikleri ve kooperatifler, 
ziraat ve ticaret odaları, ticaret borsaları, meslek 
örgütleri, akademisyenler, önder çiftçiler, yerel yöne-
tim yetkilileri ile bakanlık temsilcilerinin buluştuğu 
zirve ile gıda tarım ve hayvancılık sektörlerinin 
gelişimi, İldeki gıda tarım ve hayvancılık profilinin 

SWOT analizi yapılarak güçlü, zayıf yönleri, üretim-
deki fırsatlar ve tehditleri ile sorunları ve çözüm 

önerilerini ortaya koymak, Gıda tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından sağlanan hibe, teşvik ve destek-
lemeleri tartışmak ve yeni yatırımların önünü açmak 

hedeflenmiştir.  

Zirve boyunca çalışmalar; AB standartlarında üretim 
yapılmasının sağlanması, Kırsal Kalkınma faaliyetleri 
ile üreticilere eğitim, altyapı teşviklerinin verilmesi, 

Üretim aşamalarında oluşabilecek sorunlarla müca-
dele edilmesi, Tarım Alanların Korunması, İyi Tarım 
Uygulamaları, Entegre Mücadele, Organik Tarım ve 
Biyoteknolojik Tarımsal uygulamaların yaygınlaştırıl-
ması, İklim ve çevre değişikliklerinin Manisa'da 
tarımsal üretime etkileri, Kayıt sistemlerindeki 
eksikliklerin giderilmesi, Sağlıklı ve hijyenik üretim 
yapan gıda üreticilerinin teşvik edilmesi, Sektörün 
gelişmesi için AR-GE faaliyetlerine pay ayrılması ve 
teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, 
Üretimden pazarlamaya kadarki süreçte rolü dikkate 
alınarak üretici örgütlerinin etkinliğinin arttırılması, 
Üretimden pazarlamaya giden süreçte planlamaların 
yapılarak israfların azaltılması, Manisa İlinde 
yetiştirilen tarımsal ürünlerde Pazarlama stratejileri, 
markalaşma, tanıtım Konularını kapsamıştır. 

KATILIMCILAR 

Bakanlık Temsilcileri, Üniversite Öğretim Görevlileri 
ve Öğrencileri, Tarımla ilgili Resmi Kuruluş 
Yetkilileri ve Kamu Görevlileri, Tarım Kredi Koope-
ratifleri, Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri, 
Gıda Mühendisleri, Manisa İl ve İlçe Ziraat Odaları, 
Gıda İşletmeleri Tesis Yöneticileri ve Temsilcileri, 
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Görevlileri, Eğitim 
Kurumları Yönetici ve Görevlileri, Gıda Toptancıları, 
Dağıtım ve Pazarlamacıları, Süt ve Besi İşletmeleri 
Yöneticileri, İhracatçılar, Tariş, Köy-Koop Manisa 
Birliği, Manisa-Uşak Bölgesi Tarım Kooperatifleri 
Birliği Manisa Sulama Kooperatifleri Birliği, Merkez 
İlçe Kiraz Üreticileri Birliği, Manisa İli Akhisar İlçesi 
Zeytin Üreticileri Birliği, Manisa Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği, Manisa Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, Manisa İli Süt Üreticileri Birliği, 
Demirci Süt Üreticileri Birliği, Kula İlçesi Süt 
Üreticileri Birliği, Selendi İlçesi Süt Üreticileri 
Birliği, Manisa İli Merkez İlçe Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği, Manisa Yumurta Üreticileri Birliği, Turgutlu 
ve Ahmetli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği, 
Manisa Arı Yetiştiriciliği Birliği, Salihli İlçesi Bal 
Üreticileri Birliği, Salihli İlçesi Çilek Üreticileri 
Birliği, Köprübaşı İlçesi Üzümsü Meyve Üreticileri 
Birliği, Demirci İlçesi Meyve Üreticileri Birliği, Kula 
İlçesi Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği, Manisa 
İli Merkez İlçe Kanola Üreticileri Birliği, Manisa İli 
Tavuk Yetiştiricileri Birliği, Tarım Kredi Kooperatifi,  

ÇALIŞMA GRUPLARI 

Bitkisel Üretim Komitesi 
Hayvansal Üretim Komitesi 
Gıda Komitesi 
Kırsal Kalkınma Komitesi 
Toprak Su Çevre Komitesi  
Biçiminde oluşturulmuştur. 
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Manisa’nın ürünleri ile ilgili güçlü yönler, zayıf 
yönler, fırsat ve tehditler, olası çözüm önerileri, yeni-
likçi teknolojilerin ve katma değer yaratacak olası 
ürünlerin, AR-GE ve istihdam olanaklarının ele alın-
dığı kapsamlı zirve, 10 Mayıs’ta moderasyon grupla-
rının oluşturduğu raporların ve genel raporların ortaya 
konulması ile sona ermiştir. Zirve sonucu çıkan 
sonuçlar eylem planı kapsamında değerlendirilecek 
olup, oluşturulacak kitap yayınlanarak zirvenin pay-
daşlarına ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir. 
Tütün çalışmaları Bitkisel üretim grubunda yer 
almıştır. Moderatorlüğünü Manisa Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğünde 
çalışan meslektaşımız Ali Cavlak’ın yaptığı tütün 
Masasında, Prof. Dr. Naci Algan, İsmail Yılmaz ve 
Akhisar Ziraat Odası Başkanlığı yer almışlardır. 
Bitkisel üretim Tütün masasında yer alan katılımcılar 
tarafından özel olarak Manisa ilinin ve genel olarak 
Ülke tütüncülüğün SWOT yöntemiyle güçlü, zayıf, 
tehdit ve fırsat olanakları ile genel sorunları ve çözüm 
önerileri kapsamlı biçiminde tartışılmış ve ortaklaşa 
olarak aşağıda sunulan saptamalarda bulunulmuştur: 

Güçlü Yönler 
1. Tütün üretiminin, kurak ve kıraç tarım arazilerinde 

yapılabilirliği, 
2. Üretim miktarının arttırılması için potansiyelinin 

bulunması, 
3. Ülkenin, oryantal tütün üretiminde Dünya genelinde 

öncülüğü,  
4. İl bünyesinde sigara endüstrisinin varlığı 
5. Tescilli tütün çeşitlerinin bölgede yaygınlaşmasıyla 

üreticinin dekar üretim ve gelir olanaklarının 
artması 

Zayıf Yönler 

1. Üretimde emek yoğun nitelik,  
2. Tütün üretici profilinin negatif değişimi, genç 

üreticilerin üretim sistemine dahil edilememesi, 
3. Üreticilerin örgütlenmesinin önündeki engeller,  
4. Sözleşmeli üretim sisteminde, üreticinin tedarikçi-

lere, tedarikçilerin sigara üreticilerine tek yanlı 
bağlandığı monopolleşmiş piyasa sistemi,  

5. Organik üretim dahil olmak üzere tütün üretiminin 
bütün aşamalarının her türlü tarımsal destek ve 
teşvikten yoksun bırakılması, 

6. Üretimde tarımsal mekanizasyon yetersizliği, 

Tehditler 

1. Üretimin sürdürülebilirliğinin önündeki en önemli 
engel olarak tütün üretim maliyetlerinin yüksek 
buna karşın üretici tütün satış fiyatlarının uzun 
süredir düşük kalması, 

2. İç piyasada tüketilen tütün ürünlerinde, ülkede üre-
tilen tütünlerin kullanım oranlarının azalması, oryan-

tal harmanların üretimden kalkarak piyasanın Ame-
rikan blend harmanlarının egemenliğine geçmesi 

3. Tütün ithalatının artması 
4. Devletin tütün üretimine müdahil olmaması, üreti-

cilere sözleşmeli üretim sisteminin dayatılması, 
5. Tütün üretiminde, hızlı bir azalış, üretici sayısında 

çarpıcı azalışlar, üretim alanlarının terk edilişi ve 
göç olgusu, 

6. Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesinin tütün 
üretiminin de kısıtlanmasına dönük dayatmaları, 

Fırsatlar 
1. Tescilli yüksek verimli çeşitlerin yaygınlaşması 
2. Balkan ülkelerinde AB tarım desteklerinin kaldırıl-

ması, azalan tütün üretiminin Türkiye’ye yönel-
mesi 

Sorunlar 
1. Tütün alım fiyatlarındaki stabilite ve fiyatların alıcı 

kuruluşlarca tek yanlı olarak belirlenmesi 
2. Tütün üretiminin her türlü teşvik ve destek siste-

minde yok sayılması 
3. Tütün üretiminde mekanizasyon eksikliği 
4. Ülkenin net tütün ithalatçısı haline gelmesi 
5. Tütün ve tütün ürünlerinde kayıt dışılık ve kaçak-

çılığın artması 
6. Tütün fonunun kaldırılması 
7. Tütün üretiminin terk edildiği kıraç arazilerin 

durumu 

Çözüm önerileri 
1.1. Devletin piyasaya müdahil olması 
1.2. Tütün borsası ve üretici birlikleri ile ilgili yasal 

alt yapının hazırlanması 
2.1. Havza modelinin getirilmesi 
2.2. Devletin diğer tarımsal ürünlere vermiş olduğu 

desteklemelerden tütün üretiminin de yararlan-
dırılması 

3.1. Başta hasat ve kurutma olmak üzere üretimin 
bütün aşamalarında mekanizasyonun arttırılması 
için ARGE programlarının oluşturulması 

4.1. Tütün fonunun arttırılması 
4.2. Ülkede üretilen tütünlerin, tütün ürünlerinde 

kullanımı konusunda kota konulması 
4.3. Virginia ve Burley ithalatının azaltılarak 

Türkiye’de üretiminin teşvik edilmesi 
4.4. Tütün ürünlerinde Türk tütünleri lehine ÖTV 

oranlarının azaltılması 
5.1. Etkin mücadele programlarının oluşturulması 
6.1. Fonun korunması, fon kaynaklarının ARGE 

programlarına destek olarak aktarılması 
7.1. Tütüne alternatif ürün destek programın gözden 

geçirilmesi 
7.2. Kıraç arazilerde üretimin sürdürülmesi ve prim 

desteğinin sunulması 
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TÜTÜN VE İNOVASYON 

 
 
 

 
 

 
NAZİKE ACAR 

Tütün Teknolijisi Mühendisi 
Alliance One Tütün A.Ş. 

 

 

Ülkemizde bugün her biri ayrı özelliklere sahip çok 
sayıda tütün tip ve menşeinin tarımı yapılmaktadır. 
Coğrafik anlamda üç ayrı tütün üretim bölgesinde söz 
etmek mümkündür. Tütün piyasalarında menşei teri-
mi, tip terimine göre her zaman daha önemli bir anlam 
ifade eder. Türk tütün sektöründe üretimin kaliteli bir 
şekilde yapılması ve bundan ekicinin zarar görmemesi 
için, her sektörde olduğu gibi artık inovasyonla çözüm 
aranmaktadır. Tütün sektöründe inovasyon uygulama-
ları yaygınlığını günden güne arttırmaktadır. Ülke-
mizde yetişen bu özel tütün çeşitlerinin üretiminde 
devamlılığının sağlanabilmesi ve kalitesinin koruna-
bilmesi açısından bazı yeni yaklaşımlar geliştiril-
miştir. Bu yaklaşımlardan en önemlileri fidelikte Al-
ser ve tütün dizim makinesi olan Ventodur. Bu 
uygulamaları açıklamadan önce inovasyon kavramı 
üzerinde durulacaktır. 

İNOVASYONUN TANIMI VE İNOVASYONUN 
İLK ADIMLARI 

İnovasyon, kavram olarak, hem bir süreci hem de bir 
sonucu ifade etmektedir. İnovasyon bir buluş değildir. 
Daha çok günümüzde var olan bir ürün veya hizmeti 
ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden 
insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli 
olan değişen yeni özelliğin etkin olmasıdır. İnovasyon 

süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de 
teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir 
bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, 
yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir 
kültür gerektirir. İnovasyon aynı zamanda farklı 
bakmak, farklı şeyler yapmaktır. İnovasyon 21. 
Yüzyılın temel başlığıdır. 

İnovasyonun ilk hali Amerika Birleşik Devletlerinde 
(ABD) üniversiteler ve sanayilerin birlikte çalışması 
için Ulusal Bilimler Akademisinin(1861) kurulmasına 
dayanır. Ulusal Bilimler Akademisinin kurulması için 
inovasyon politikasının çok öncesinden yani 1791 
yılında anayasa ile hayata geçtiğini yani 70 yıl sonra 
bu anlayışın gelişmesi için ilk adımı atılmıştır. 

İnovasyonu iyi yapan şirketler var. Mesela hazır 
giyimde kotonun bu yıl başlattığı uygulama iyi bir 
pazarlama inovasyon örneğidir. Koton, büyük mağa-
zalarında prova odalarının bulunduğu alanı ayrı bir 
satış alanına dönüştürdü. Mağaza içinde mağaza ve bu 
alanda müşterilerine tasarımcılar tarafından seçilmiş 
birbirine renk, kumaş ve stil yönünden uyumlu 
kıyafetleri sergilemeye başladı. Müşterilerin bir kısmı 
sadece etek almak için geldikleri mağazadan, prova 
odalarının önünde gördükleri söz konusu etek ile 
uyumlu olarak sergilenmiş, bluz ve trikoları satın 
alarak çıktılar. Koton bu uygulamayı yaptığı mağa-
zalarında satışları %7 artırmayı başardı. Bu oran hazır 
giyimde azımsanamayacak bir orandır. 

TÜTÜN TARIMINDA İNOVASYON 
UYGULAMALARI 

Türkiye'deki inovasyon çalışmaları bir çok alanda 
yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Tütün sektöründe de 
bu anlamda aşağıdaki uygulamaların büyük bir yenilik 
olduğu söylenilebilir. 

Tütün bitkisi diğer tarla bitkilerine oranla tohumundan 
kırımına kadar uzun bir zaman diliminde emek yoğun 
bir uygulama alanına sahiptir. Bunu bilen tütün ekicisi 
gelen kotalarla ve yasaklarla, takibinde ise şirketlerin 
uyguladığı fiyat politikaları gibi nedenlerle tütün 
ekimini azaltmıştır. Bunun yanı sıra ekicilerin yaş 
grubunun artması ile genç nüfusun tütün tarımına 
isteksiz oluşu, yoğun iş gücünden dolayı tütün tarı-
mında çalışacak eleman eksikliği şirketleri yeni uygu-
lama ve deneme alanlarına götürmüştür. Kaynakların 
yetersizliği nedeniyle, Amerikan menşei tütünlerde 
ilerleme kat edilirken Oriental menşei tütünlerde hep 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

18 
 

bir duraklama söz konusu olmuştur. Bu tablo tütünde 
uygulanan inovatif hareketlerin başlamasına yol 
açmış, şu uygulamaları karşımıza çıkarmıştır. 

A. AL-SER TÜTÜN UYGULAMASI 

Al-Ser fidelik serilmeden önce toprak, zeminden       
15 cm kabartılarak düzleştirilir ve tohum yastığı 
hazırlanır. Al-Ser fidelik sarsılmadan ve darbe 
almadan kutudan çıkarılır ve ekim yapılacak fide 
yastığının üzerine bir seferde serilir. Al-Ser fidelik 
serilecek toprağın ölçülerine göre makasla kesilir. Al-
Ser fidelik serildikten sonra beyazlık görülmeyecek 
kadar (yaklaşık yarım cm) elenmiş bahçe toprağı veya 
torf ile örtülür. Al-Ser fideliğin ilk sulaması 
yapıldıktan yaklaşık 30 dakika sonra naylonla üzeri 
örtülmelidir. Her sulamada bu işlem tekrarlanır. Al-
Ser fideler tamamen çıkana kadar sulama işlemi 
düzenli olarak yapılmalıdır. 

Bu yöntem geleneksel ekim yöntemlerine göre daha 
ekonomik, pratik ve çok avantajlı bir üründür. Su tutma 
kapasitesi yüksek organik bir elyaf olması sebebiyle 
%40'a varan su tasarrufu sağlar. Çimlenmenin bir örtü 
şeklinde, toprak üzerin de olmasını sağlayarak kapak 
toprağı kullanımına son verir. Tamamen organik 
elyaftan üretilmiştir, zamanla toprağa karışarak gübre 
vazifesi görür. Defalarca ekim zahmetinden kurtarır. 
Tohum kaybı sıfırdır. (Kuş, karınca, sulama ve yağmur 
ile tohumlar eksilmez) Dik yamaçlarda uygulama 
kolaylığı sağlar ve silindir derdinden kurtarır. Çok 
hafiftir taşıma kolaylığı sağlar (Yaklaşık m2 ağırlığı 
250 gr dır) İş gücünden tasarruf sağlar (500 m2 lik bir 
alanı bir kişi yarım saatte döşeyebilir) Nemsiz bir 
ortamda ambalajı açılmadan 10 ay raf ömrü vardır. 
 

 
 

Resim 1. AL-SER Uygulaması 

 

Resim 2. AL-SER Fide Yastığına Serilirken 

 

Resim 3. AL-SER Fideliğe Serildikten Sonra Elenmiş 
Bahçe Toprağı veya Torf ile Örtülür 

 

 

Resim 4. Beyazlık Görülmeyecek Kadar Örtülür 
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Resim 5. AL-SER Fidelerinin Tamamen Çıkmış Hali 

B-TÜTÜN DİZME (VENTO) MAKİNESİ 

Buluş, dünyada, yeşil yapraklı bitkilerin yaprakları 
için güneşte kurutma (Sun-Curing) yöntemini kullanan 
tüm ülkelerde geniş bir çiftçi kesimi ilgilendirmek-
tedir. Buluşa konu olan sistemde, yeşil yapraklı 
bitkilerin, özellikle tütünün yaprakları, öncelikle ku-
rutma filesi içerisine doldurulmaktadır. Tütün kurutma 
filesi içerisine iki şekilde doldurulmaktadır. Birinci 
yöntem el ile veya ikinci yöntem yaprak doldurma 
makinesi vasıtasıyla yapılmaktadır. Her iki dolum 
sonrasında da, istenilen uzunluk ve çapta tütün kümesi 
elde edilmektedir. Son olarak, içerisinde tütün bulu-
nan kurutma filesi güneşte kurutulmak üzere 
ızgaralara asılmaktadır. 

 

Resim 6. Tütün File Makinesi 

Geleneksel yöntemde iplere dizilen tütünlerin yere 
dökülmesi, tütünler düzgün kurumaması nedeniyle 
kalite kaybı oluşur ve kurutma hastalıkları ortaya 
çıkarak önemli ekonomik kayıplara sebep olur. 
Yapılan çalışmalarda makine ile dizimde bu 
olumsuzlukların çok aza indiği görülmektedir. Tütün 
kırımını hızlandırır, düzgün demetler halinde tütün 
kırılması gerekmez sıyırma şeklinde kırım yapılabilir. 

Günde 2 ile 5 saatlik çalışma ile 70-80 kg (kuru 
ağırlık) tütün filele-nebilir. Bu miktar 4 kişilik bir 
aileye günde 5 saatlik bir çalışma ile sezonda 6-7 ton 
tütün üretim imkânı sağlamaktadır. Kırımın zamanın-
da yapılması ile tarlada ürün olgunluğunun geçmesi 
önlenir. Zamanında ve olgun tütün kırımı gerçekleşir. 
Üreticilere rahat ve dinlenme imkânı sağlanır. 

 

Resim 7. Uygulama yapılırken 

      

Resim 8. Tütün Yaprakları Fileye Doldurulur 

 

Resim 9. Filenin İçinde Kurutulan Yapraklar 
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Resim 10. Filede Kuruyan Tütün Yaprakları 

 

Resim 11. Tütün Yaprakları Fileden Çıkarıldıktan Sonra 

 

SONUÇ 

Her geçen gün artan rekabet ortamında ve zorlaşan 
şartlarda yeni bir bakış açısı getiren, uygulama alanı 
çok geniş olan inovasyon, firmaların üzerinde önemle 
durduğu bir konudur. İnovasyon, sadece dış kaynak 
kullanmak ya da Ar-Ge’den vazgeçmek için bir 
bahane, her durum için geçerli bir işlem veya yöntem, 
tesadüfen buluş yapmak değildir. Sonuç olarak, yoğun 
rekabet ortamında oldukça sert kuralları olan piya-
salarda öncelikle varlığını sürdürebilmek ve tabii ki 
sonrasında doğal olarak kar elde edebilmeyi amaç-
layan firmalar için inovasyon hayati önem taşımak-
tadır. 

 

Tütün sektöründeki inovatif çalışmalardan en önemli 
ikisi Al-Ser ve tütün dizme makinesi  uygulamalarıdır. 
Sağlam fide, sağlam bir bitki, kırıma kadar sağlam 
yapraklar demektir. Her şeyin fidelikte başladığını 
bilen uzmanlar fidelik dönemi için Al-Ser uygulaması 
ile kök ve gövde olarak sağlam ve hastalığı minimuma 
indirecek bir çözüm bulmuşlardır. 

Kırımda geçen süreden sonra bir de dizim için harca-
nan zamanı azaltmak için firmalar şu an kullanımda 
olan iki adet dizim makinesi hazırlamışlardır. İşçi 
maliyetlerini azaltmak ve dizimde geçirilen süreleri en 
aza indirmek için kullanılan bu makineler tütün 
ekicisine önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, inovasyonun tütün tarımında uygulan-
maya başlaması ile ekiciden firmaya, bunun akabinde 
tüketiciye, tütün ve mamullerinin istenilen fiyata, 
kaliteye ve hizmete ulaştıdığı görülmektedir. Bu tip 
yenilikçi çalışmaların devamlılığı sağlanmasının yanı 
sıra, tütün teknoloji mühendisleri ile ekici eğitimleri 
yapılmalı, tütün tarımı yapan ekici geleneksel yöntem-
lerin dışına çıkarılmalı ve bu yönde inovasyonlara 
alıştırılmalı, desteklenmelidir. Uygulanan bu inovas-
yonlar sağlıklı bir şekilde devam ettirilirse, temel 
sorun olan sürdürülebilir tütün ve kaliteli üretim 
gerçekleşmiş olacaktır. 
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1.GİRİŞ 

Üretim, toplumsal değişme ve gelişmeyi sağlayan bir 
öğedir. Hangi düzeyde olursa olsun, planlama konusu 
olan toplumsal ve ekonomik etkenlerin başında insan 
gücü, doğal kaynaklar, sermaye ve teknoloji yanında 
üretim gelmektedir. Günümüzde kaynakların verimli 
kullanımı bakımından üretim planlaması, işletmeler 
için giderlerin azaltılmasında en önemli etkenlerden 
birisidir. İşletme fonksiyonlarının en önemlisi ve bir 
işletmenin temel üç faaliyetinden birisi olan üretim, 
ülke ekonomisinin yaşabilmesi ve gelişmesi açısından 
hayati önem taşır. İşletmenin başarı ölçütlerinin 
esasıda üretim ve üretim faaliyetleridir. Çünkü, işlet-
melerin varlıklarını sürdürebilmesi için eldeki kaynak-
larını yüksek üretkenlik ile kullanılabilir bir mamul 
haline getirmesi gerekmektedir. (YAMAK, 1994, 
s:221) Uygulamada, bunun hayata geçirilebilmesi 
üretim planlarının hazırlanması ile mümkün olur. 

Üretim planlamada, optimum kaynak kullanımını 
sağlaması açısından en yaygın kullanılan tekniklerden 

birisi doğrusal programlamadır. Genel olarak doğrusal 
programlama, işletme problemlerinin tanımlanmasında 
kullanılan matematiksel bir modeldir. Doğrusal prog-
ramlama, optimal sonucu elde edilecek faaliyetlerin 
planlamasını içerir. (KARAYALÇIN, 1993, s: 111). 

Bu tezde Doğrusal Programlama yöntemlerini kulla-
narak fidelik, tarla ve hasat-kurutma dönemi maliyet-
lerinin toplamını minimize edilmesi amaçlanmıştır. 

2. DOGRUSAL PROGRAMLAMA 

Doğrusal Programlama bir optimizasyon (en iyileme) 
tekniğidir. Yöneylem araştırmasının klasik optimizas-
yon modellerinden biri olup, üretim sistemlerinin 
planlanmasında yaygın biçimde kullanılır. (YAMAK, 
1994, s:222)  

Doğrusal Programlama, değişkenlere ve kısıtlayıcılara 
bağlı kalarak amaç fonksiyonunu en uygun (maksi-
mum veya minimum) kılmaya çalışır. Buna göre 
Doğrusal Programlama, değişkenlere ve kısıtlayıcılara 
bağlı kalarak, en iyi amaca ulaşma tekniğidir. Temel-
de doğrusal programlama, verilen optimallik ölçütüne 
bağlı kalarak kıt kaynakların optimal dağıtımını içeren 
matematiksel bir tekniktir. (ÖZTÜRK, 1997, s:23)  

2.1. Doğrusal Programlama Uygulama Alanları  

İlk olarak uygulandığı alan, kaynak tahsisi ve dağıtım 
sorunları olmuştur. Ekonomi ve organizasyon olayla-
rının matematik modelleri içinde doğrusal programla-
manın önemli bir yeri vardır. Doğrusal Programlama-
nın uygulama amacı ve uygulama alanları özet olarak;  
(KARAYALÇIN, 1993, s: 113)  

a) Birden fazla kaynaktan elde edilen çıktının birden 
fazla noktaya dağıtılması problemleri, bu dağıtım 
işinde kaynakların kapasitesi ve dağıtılan nokta-
ların ihtiyaç miktarları birer tahdit mahiyetindedir.  

b) Bileşken karışımı problemleri, birden fazla malın 
üretiminde kullanılacak olan üretim tesis kapa-
sitesinin tahsisi, kapasitenin tahsis miktarları, her 
bileşkenden ne miktar karıştırılacağı problem-
lerinde, 

c) Yapmak veya satın almak problemleri veya dışa-
rıdan bir firmaya iş verme; hangi mallar işleme 
tabi tutulmalı, hangileri dışarıdan temin edilmeli, 
konularındaki kararlarda,  

d) Öngörülen yatırımların getireceği gelirlerin değer-
lendirilmesi hususlarında kullanılmaktadır. 

Doğrusal programlamanın işletmelerde bulacağı uy-
gulama alanları çok çeşitlidir. İşletmelerin birçoğunda 
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yararlanılan Doğrusal Programlama metodu aşağıdaki 
alanlarından da kullanılmaktadır.  

1. En karlı üretim (imalat) programının tespiti,  
2. En iyi envanter stratejisinin tespiti,  
3. Satın alma veya satış fiyatlarında yapılacak deği-

şikliklerin etkilerinin ölçülmesi,  
4. En karlı mal karışımının (product mix) tespit 

edilmesi. Malın yapılması veya dışarıdan satın 
alınması kararlarında,  

5. Kuruluş yeri seçiminde. En iyi yer tespiti problem-
lerinde,  

6. En düşük maliyette üretimin, zaman esasına göre 
düzenlenmesi,  

7. Dağıtım yerlerinin veya depoların en uygun 
kuruluş yerinin seçilmesi  

2.2. Doğrusal Programlama Modelinde Bulunması 
Gereken Şartlar:  

Bir modelin doğrusal programlama tekniği ile çözüle-
bilmesi için, modelde aşağıdaki şartların bulunması 
gerekir. (ŞENEL,1974, s: 16).  
a) Modelin parametreleri sayısal olarak ifade edile-

bilmelidir. Bu özellik matematik modellerin en 
önemli şartıdır. Doğrusal programlama, sayısal 
olarak ifade edilemeyen (kalitatif) unsurları içine 
alan modellerin çözümünde kullanılamaz.  

b) Değişkenler arasında alternatif seçim mümkün 
olmalıdır. Amaç fonksiyondaki şartı gerçekleştire-
bilmek için, üretim faktörleri ve üretim teknikleri 
arasında bir seçim yapılabilmelidir. Mesela, yalnızca 
bir makineye veya insan emeğine ihtiyaç gösteren 
üretim tekniklerinde, seçim yapılması mümkün 
olmadığından, doğrusal programlama uygulanamaz.  

c) Değişkenler arasında kurulan bağlantıların, lineer 
olması gerekir. Doğrusallık, modelde bulunan bütün 
eşitlik ve eşitsizliklerin içindeki değişkenlerin, birinci 
dereceden olması ve bu ifadelerin grafiklerinin bir 
düzeyi göstermesinden anlaşılır. Bu özellik doğrusal 
programlamaya uygulanırsa, her değişkenin başın-
daki katsayının sabit ve değişkenin birinci dereceden 
olması gerektiği sonucuna varılır. 

d) Doğrusal programlamanın uygulanacağı işletme 
problemi kısa devreli olmalıdır. Çünkü; Doğrusal 
programlamanın en önemli şartı olan doğrusallık, 
ancak kısa dönemde gerçekleşebilir. Mesela, kar 
maksimizasyonu problemlerinde, fiyatlar ancak 
kısa devrede sabit olabilir. Eğer uzun bir devre ele 
alınıp, doğrusal programlama tekniği  uygulanırsa, 
doğrusallık şartı gerçekleşmeyeceğinden çıkan 
sonuç yanlış olur. Çünkü uzun devrede fiyatlar 
çeşitli etkenlerle değişebilir.  

Ayrıca, işletmeler uzun devrede makinelerini yenile-
yebilirler veya başka bir üretim tekniği ile üretim 
yapabilirler. Uzun devrede, azalan masraflar kanunu 
gereğince, belirli bir süre masraflar azalır ve bir nokta-
dan sonra masraflar yükselmeye başlar. Bu gibi hallerde, 
değişkenler arasındaki ilişki doğrusal değildir. Demek 
ki, uzun dönemi kapsayan modellerin çözümünde doğru-
sal olmayan programlama teknikleri  kullanılmalıdır.  

2.3. Doğrusal Programlama Modelinin                            
Matematiksel İfadesi  

Bir doğrusal programlama problemi gerçekleştirilmesi 
arzu edilen, açık ve ölçülebilir bir  biçimde belirlenen 
bir doğrusal amaç fonksiyonu ile bu amaç fonksiyonu-
nun gerçekleşme derecesini yani değişkenlerin alabi-
leceği değeri sınırlayan, doğrusal eşitlik ve eşitsiz-
likler biçiminde ifade edilen kısıtlılıklardan oluşur.  

Çözülecek problemin maksimum ve minimum prob-
lem oluşuna göre doğrusal programlama modellerini 
iki şekilde formüle etmek mümkündür.  

Her iki modelin yapı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.  

a) Amaç Fonksiyonu  

b) Sınırlayıcı şartlar  

c) Negatif olmama şartı  

d) Bütün ilişkilerin doğrusal olduğunun kabul edilmesi.  

Genel bir doğrusal programlama problemini matema-
tiksel olarak aşağıdaki şekilde yazabiliriz (KARA, 1991) 

a) Amaç fonksiyonu 

Z = C1  X 1 + C2X2+  + Cn Xn  

Şeklinde yazılır. Problemin amacı Z’i maksimum 
veya minimum yapan (X) değerlerinin bulunmasıdır. 
Eğer kar maksimizasyonu amaçlanmışsa Z'i maksi-
mum yapan, aksi durumda da maliyet minimizasyonu 
için Z' i minimum yapan (X) değerleri aranır.  

b) Sınırlayıcı (Kısıtlar) denklemler 

a11, a12,……………………….,am 
b1, b2,…………………………..,bm 
sabit sayılar olmak üzere kısıtlar: 
a11x1+a1 x2+…………………+A1n xn  = ≤ ≥ b1 
a21x1+a22 x2+…………………+A2n xn  ≥ b2 
……………………………….. 
……………………………….. 
A m1 x1+a m2x2+………………+Amn xn = ≤ ≥ bm 

şeklinde gösterilir. Kısıtlar incelendiğinde şu 
özellikler göze çarpmaktadır:  
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-Sistemin her satırı genellikle bir eşitsizliktir. Bazı 
durumlarda eşitlik de olabilir.  

-Eşitsizliklerin sol tarafları doğrusal fonksiyonlardır.  

-Kısıtların sayısı (m) için bir sınırlama yoktur.  

Kısıtları ifade eden eşitsizlikler, problemin çözümü 
olabilecek x değişkenlerinin içinde bulunduğu çözüm 
bölgesini belirler. Sonuçta tüm kısıtları sağlayan 
optimum (en uygun) çözüm bulunur.  

d) Negatif olmama şartı 

x1,x2,………………………xn  ≥0 olmalıdır. 

Doğrusal programlama modellerinin formülasyonu 
değişik şekillerde gösterilmektedir. 

En yaygın gösterim şekli; 

    n  
Min veya max  Σ cjxj                       Amaç fonksiyonu
  J=1 

n  
Σ aij xj ≤ bi                                 Sınırlayıcı denklemler 
J=1 
i  =1,2,……….,m 

xj  ≤  0                      Negatif olmama şartı 

biçimindedir. 

3. EGE BÖLGESİNDE TÜTÜN ÜRETİMİ  

Türkiye'de Ege bölgesi üretim alanı, miktarı ve ihra-
cattaki payı ile ilk sırayı almaktadır. Bu bölgede 
üretilen tütünler uluslararası piyasada İzmir tütünleri 
olarak tanınırlar. Bölgede üretilen tütünler yeknesak 
ve standart bir durum gösterirler. Genellikle küçük 
yapraklı, sapsız, karınlıca, açık sarı-kırmızı renkli, 
ince damarlı, kıvırcık görünüşlü, kuvvetli bir dokuya 
sahiptirler.  

Nikotini düşük, yanmaları yavaş, tatlı içimli, kokulu 
tütünler olan Ege bölgesi tütünleri, sert karakterli 
harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harman-
ları tatlılaştırna ve nötr harmanlara koku verme 
özellikleri nedeniyle sigara yapımcıları tarafından 
aranmaktadır . 

İzmir menşei adı altında Ege Bölgesi’nde üretilen 
tütünler tatlılık, yavaşlık ve koku özellikleri, karıştırıl-
dıkları harmanları ıslah ederek içim tadlarını ve 
nefasetlerini artırmaları nedeniyle, Amerika ve Avru-
palı sigara fabrikatörleri tarafından yıllarca rağbet 
görmüştür. Günümüzde harmanlarda kullanma oranı 
azaltılmışsa da hala aranan bir tiptir. Tütün ihraca-
tımızın % 90-95 ni Ege tütünleri teşkil etmektedir.  

Karabağlar, Kokulu, Ege, Çıtır, Sarıbağlar tipleri 
olarak, güneyde Muğla'dan, Kuzeyde Balıkesir'e kadar 
uzanan bölge ile sahilden Uşak-Afyon-Denizli'ye 
kadar uzanan bölgede yetiştirilen Ege tütünleri miktar 
olarak toplam üretimimizin %55'ini oluşturmaktadır. 
Ege bölgesinde Akhisar, Saruhanlı, Gavurköy, Öde-
miş, Tire, Bayındır, Ovakent, Manisa, İzmir, Aydın 
ünlü tütün yöreleridir.  

Tütün üretimini etkileyen en önemli faktör fiyat ve 
ekici sayısıdır. Ekici artıkça üretim miktarı artmakta 
ekici azaldıkça üretim miktarı azalmaktadır. Ekici 
sayısındaki artış ve azalışlar belli bir istikrar göster-
memiş ve fiyata bağlı olarak gelişmiştir. Tütün ekim 
alanı da ekici sayısına bağlı olarak artmış ve 
azalmıştır. Ege tütün üretim miktarı görüleceği üzere 
büyük oranda artış ve azalış göstermiştir. Bunun 
nedenleri fiyat, iklim ve ekici sayısıdır (Anonim/b).  

4. UYGULAMA  

Bir yöneylem araştırması çalışmasında kullanılan 
aşamaları aşağıdaki gibi verebiliriz;  

a) Problemin formüle edilmesi.  

b) Matematik modelin kurulması.  

c) Modelin çözümü.  

d) Modelin ve çıkarılan çözümün test edilmesi.  

e) Çözüm üzerinde kontrollerin yapılması.  

f) Çözümün gerçek hayata geçirilmesi 

Problemin Formüle Edilmesi 

Matematik modelin kurulmasına aşağıdaki üç soru 
cevaplanarak başlanabilir. 

Model neyi belirlemeyi amaçlamaktadır? Diğer bir ifa-
deyle problemin bilinmeyenleri –değişkenleri- nelerdir?  

Modeli kurulacak sistemin sınırlarını sağlayan değiş-
kenlere karşı –kısıtlar- ne olmalıdır? 

Değişkenlerin bütün olumlu değerleri arasından opti-
mum (en iyi) çözümün başarılması için ihtiyaç duyulan  
hedef  nedir? 

a) Amaç 

ABC Tütün Şirketi ekim yapılabilecek maksimum alanı 
(alan kısıtını) Tablo1’de ki gibi bilmektedir. Yine; 
Şirket etkin ve verimli ekim yaptırabileceği alanı ve 
üreticilerin ekim yapabilme kapasitelerini de bilmek-
tedir. Şirket mevcut tablodaki gibi üç yörenin üretim 
maliyetlerini zaten bilmektedir. (Denizli 9,87 TL/kg, 
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Balıkesir 11,39 TL/kg ve Akhisar 10,68 TL/kg dır). 
Ortalama 10 TL/KG a mal olacağını tahmin etmektedir. 

ABC Tütün Şirketi, tütünleri pazarladığı sigara 
üreticisi firmadan (DEF firmasından) sezon başında 
27.000.000 kilogram sipariş almış ve kilogram başına 
20 TL tahsilat (ödeme)  alacağını tahmin etmektedir. 
Burada ABC firması hangi yörede ne kadar ekim 
yaparsa üretim maliyetini düşürecek ve pazar fiyatını           
14 TL/kg da tutmayı başarabilecektir. Ya da tütün 
maliyetinin % 40 oranında üreticiye kar sağlamayı 
amaçlamış olsun. 

ABC şirketi hangi yörede ne kadar alanda üretim 
yapar ise karını maksimize edecektir? Bu sorunun 
cevabını bulacağız. 

Buna göre; geliştirilen modelin amacı, üretim 
maliyetlerinin minimizasyonudur ve model aşağıda 
sunulduğu gibidir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak; uygulama bize minimum maliyetle 
üreticilere ekim yaptırma imkanı sunarak firmanın 
tütün alım fiyatını düşürme yolunu açmıştır. Yine bu 
yöntem bize, hangi bölgede ne kadar alanda ekim 
(üretim) yapılması gerektiğini söylemiştir. 

Diğer taraftan, Şirket ekim evreleri olan fide, tarla ve 
hasat-kurutma evrelerinde üreticinin ihtiyacı olan 

finansmanın gerçek bir tespitini yaparak üreticiye 
yapılacak avans ödemelerinin ne kadar olması 
gerektiğini bildirmiş olacaktır. Bu bilgi bir sonraki yıl 
firmanın bütçe çalışmalarına oldukça önemli katkı 
sağlayacak ve firma yüksek hassasiyetli bütçe yapma 
imkanına kavuşacaktır. Son olarak Şirket alış ve satış 
miktar ve fiyatlarını bildiğine göre; 

Tütün Şirketinin gelir ve giderlerini şöyle özetlersek; 

 
Tütün 

Miktarı (Kg)
Fiyat 

(TL/Kg) (TL) 
Satış 
Fiyatı 27,000,000 20 540,000,000 
Alış 

Fiyatı 27,000,000 14 378,000,000 
    
KÂR   162,000,000 
    

 
Son olarak firma satış fiyatına etki edemediği için 
karını maksimize etmenin tek yolu olan üreticinin 
maliyetlerini kontrol ederek alış miktarını minimize 
etmiş ve dolayısı ile karını maksimize edebilmiştir. 
Doğrusal Programlama; sorunların üretim planlaması 
ve maliyet kontrolü ile değerlendirebilmesi için 
niceliksel çözümlere ulaştıran yöneylem araştırması 
tekniği olması sebebiyle uygulamada görüldüğü gibi 
optimal çözüme ulaşılır. 

 

 

 
Tablo 1.  2012 Yılı Yörelere Göre Tütün Üretimi Maliyetleri 

 

Verilerin Sağlandığı Eksper İsimleri 
METİN 

GÜLEŞCİ İLYAS YALÇIN
M.ALİ 
AĞAR  

Üretim Bölgesi  (Genel) DENİZLİ BALIKESİR AKHİSAR  
Sözleşme (Kg) 22.000.000 3,000,000 4,600,000 29,600,000
Üretim (Kg)  23.580.000 2,950,000 4,200,000 30,730,000
Ekim Alanı Dekar  (Da) 262.000 44,900 50,000 356,900 
Fidelik Dönemi Maliyeti        
1-Tarla Kirası 75.00 60.00 70.00  
A)İlk Sürme(Anız Bozma) 35.00 30.00 30.00  
B)Tırmık Çekme,Tezek Kırma 25.00 20.00 20.00  
C)İkileme 20.00 20.00 20.00  
3-Gübreleme 30.00 30.00 15.00  
4-Fide Hazırlığı 80.00 70.00 60.00  
5-Çizgi (Karık) Çekme Masrafı 30.00 40.00 35.00  
Fidelik Dönemi Toplamı 295.00 270.00 250.00  
         
Tarla Devresi Maliyetleri        
6-Dikim Masrafı 100.00 150.00 105.00  
7-Can Suyu Verme Masrafı 30.00 30.00 30.00  
8-Çapalama 2 Defa 60.00 60.00 70.00  
9-Dip Sıyırma Masrafı 15.00 15.00 20.00  
10-Tarımsal Mücadele Masrafı 25.00 30.00 35.00  
Tarla Devresi Toplamı 230.00 285.00 260.00  



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

25 
 

Tablo 1’in devamı   
 

Verilerin Sağlandığı Eksper İsimleri 
METİN 

GÜLEŞCİ İLYAS YALÇIN
M. ALİ 
AĞAR  

Üretim Bölgesi  (Genel) DENİZLİ BALIKESİR AKHİSAR  

Tarla Devresi Toplamı 230.00 285.00 260.00  

         

Hasat Ve Kurutma Devresi        

11-Kırım        

A) Tütün Toplama  240.00 240.00 280.00  

B)Dizme Yerine Taşıma Masrafı 10.00 8.00 5.00  

12-Dizme Masrafı 60.00 60.00 70.00  

13-İp Masrafı 1.00 1.00 1.00  

14-Kurutma Masrafı 25.00 20.00 20.00  

15-İstif Yerine Taşıma Ve İstif Masrafı 5.00 5.00 3.00  

16- Kutulama Masrafı 7.00 7.00 5.00  

17-Muhafaza Masrafı 5.00 5.00 4.00  

18-Pazarlama Masrafı 10.00 10.00 10.00  

Hasat Ve Kurutma Devresi Toplamı 363.00 356.00 398.00  

Masraflar Toplamı 888.30 911.20 907.80  

         
Bir Dekar Verimi (Üretim / Ekim Alanı) Kg 90.00 80.00 85.00  

Bir Kilonun Maliyeti (Tl/Kg) 9.87 11.39 10.68  
 
 

Tablo 1 (Özet) 
 

Maliyet  (Tl/Kg) DENİZLİ BALIKESİR AKHİSAR  

Fidelik Maliyeti 3.28 3.38 2.94  

Tarla Dönemi Maliyeti 2.56 3.56 3.06  

Hasat Ve Kurutma Devresi Maliyeti 4.03 4.45 4.68  

Toplam (Tl/Kg) 9.87 11.39 10.68  
 

1 dekar tütünün maliyeti ise; dekar verimi   evreler maliyeti olarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

MALİYET  (TL/da) DENİZLİ(x1) BALIKESİR(x2) AKHİSAR(x3)

FİDELİK MALİYETİ 295.2 270.4 249.9 

TARLA DÖNEMİ MALİYETİ 230.4 284.8 260.1 

HASAT VE KURUTMA DEVRESİ MALİYETİ 362.7 356 397.8 

TOPLAM (1 Dekar tütünün maliyeti ) TL 888.3 911.2 907.8 
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b) Matematiksel Modelin Kurulması 

A) AMAÇ FONKSİYONU:   Z(min) ≤ 888,3 x1+ 911,2 x2 +907,8 x3   olacaktır. 

B) KISITLAR (SINIRLAR):   

-Fidelik dönemi için başeksper bütçesi (TL):      295,2   x1+270,4  x2+249,9  x3≤  100.000.000 

-Tarla    dönemi için başeksper bütçesi (TL):       230,4  x1+284,8  x2+260,1  x3≤  100.000.000 

-Hasat  dönemi için başeksper bütçesi (TL):        362,7  x1+356,0  x2+397,8  x3≤  130.000.000 

-Denizli yöresi maksimum ekilebilecek alan (da)             x1≤       262.000 

-Balıkesir yöresi maksimum ekilebilecek alan (da)             x2≤         44.900 

-Akhisar yöresi maksimum ekilebilecek alan (da)             x3≤         50.000 

-Üç yöremizin toplam maksiumum ekilebilecek alan (da)           x1+x2+x3≤        356.000 

-Denizli yöresi minumum ekilebilecek alan (da)                           x1≥      220.000 

-Balıkesir yöresi minumum ekilebilecek alan (da)               x2≥       40.000 

-Akhisar yöresi minimum  ekilebilecek alan (da)                x3≥      40.000 

-Min. satın alınabilecek toplam tütün  miktarı (kg)                90  x1+80  x2+85 x3≥     27.000.000 

-Maks. satın alınabilecek toplam tütün  miktarı (kg)                       90  x1+80  x2+85  x3≤     30.000.000 

 

c) Modelin çözümü: Excel ortamında “Çözücü” eklentisi kullanılarak geliştirilen Doğrusal Porgramlama 
modeli çözülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 
 Denizli Balıkesir Akhisar    
 X1 X2 X3 Zmin 274,108,000  
1 da alanda tütün maliyeti (TL/Da) 888.30 911.20 907.80    

Çözüm:(maliyeti minimize edecek ekilecek 
alan) 226,666.67 40,000.00 40,000.00  306,667  

       
     Kısıtlar Çözüm 

Fidelik dönemi maliyeti (TL/da) 295.20 270.40 249.90 < 100,000,000 87,724,000 

Tarla dönemi maliyeti (TL/da) 230.40 284.80 260.10 < 100,000,000 74,020,000 

Hasat ve kurut.dönemi (TL/da) 362.70 356.00 397.80 < 130,000,000 112,364,000

Alan kıstı (maksimum ekilebilecek) (da) 1.00   < 262,000 226,667 

Alan kıstı (maksimum ekilebilecek) (da)  1.00  < 44,900 40,000 

Alan kıstı (maksimum ekilebilecek) (da)   1.00 < 50,000 40,000 

Maximum toplam alan kıstı 1.00 1.00 1.00 < 356,000 306,667 

Alan kıstı (minumum ekilebilecek) (da) 1.00   > 220,000 226,667 

Alan kıstı (minumum ekilebilecek) (da)  1.00  > 40,000 40,000 

Alan kıstı (minumum ekilebilecek) (da)   1.00 > 40,000 40,000 

27.000.000  kg den büyük üretim 90.00 80.00 85.00 > 27,000,000 27,000,000 

30.000.000  kg dan küçük bir üretim  90.00 80.00 85.00 < 30,000,000 27,000,000 
 
Çözüme gore; Denizli’de (x1) için 226.000 (da), Balıkesir’de (x2) 40.000 (da), Akhisar’da ise (x3) 40.000 (da) ekiliş 
yapılmalıdır. Buna gore toplam minimum maliyet Zmin= 274.108.000 TL olmuştur. Ayrıca; sonraki yıllar için ekim 
evreleri olan (fidelik, tarla ve hasat/ kurutma) için, (87.721.000 TL+74.020.000 TL+112.364.000 TL) =  274.108.000 TL  
bir bütçeye Şirket ihtiyaç duyacağını  bilecektir.  
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TAPDK’da uzman unvanıyla çalışan mes-
lektaşımız Fatih UZNAY’ın “Türkiye’de 
Sarmalık Kıyılmış Tütün Üretim ve Ticaret 
Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları: 
Adıyaman İli Örneği” isimli araştırması 
(yüksek lisans tezi) Şubat 2014 ayında 
kitap halinde yayınlandı. 
 
Kitabın önsözünde tez çalışmasına esas 
olan konu, Türkiye’de sarmalık kıyılmış 
tütün üretimi ve kayıt dışı ticaret durumu 
ile piyasa büyüklüğünün tespit edilmesi, bu 
tütünlerin kayıt dışı olarak piyasaya arzında 
kullanılan yöntemlerin belirlenmesi, yine 
bu tütünlerin kayıt dışı üretim ve ticaretinin 
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ekonomisine 
yarattığı katkı ve bunun sürdürülebilir-
liğinin tespit edilmesi, karşılaşılan sorunlar 
ile çözüm yollarının belirlenmesi olarak 
ifade edilmektedir.  
 
Resmi kayıtlarda dahi üretim ve ticareti 10-
15 milyon kilogram olarak gösterilen kayıt 
dışı sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve 
ticaretini tüm boyutları ile irdeleyen araş-
tırması dolayısıyla meslektaşım Fatih 
UZNAY’ı tebrik eder, akademik çalışma-
larını sürdürmesini dilerim. 

 
 

Türkiye’de Tarımın Ekonomi-Politiği  
(1923-2013) 

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi adına Dr. Necdet ORAL’ın editörlü-
ğünü yaptığı bu kitap ile (…) emperyalist-
kapitalist sistemin Türkiye tarımında yarat-
tığı yıkımın nedeninin yalnızca dış dina-
mikler değil; mevcut sistemin üretim-mül-
kiyet ve bölüşüm ilişkilerinin olduğunun 
altı çiziliyor. 
 

Kitapta, yazılarıyla Korkut BORATAV, 
Oğuz OYAN, Mustafa SÖNMEZ, Tayfun 
ÖZKAYA, Necdet ORAL, Orhan 
SARIBAL, Mehmet Tanju AKAD, Haydar 
ŞENGÜL, Numan AKMAN, Ertuğrul 
AKSOY, Gökhan ÖZSOY, Ahmet ATALIK 
ve Hülya HANOĞLU yer alıyor.  
 

Edinilmesi ve okunması tavsiye olunur.  
*** 

 
 

Emekli öğretmen, şair ve yazar Şuayip 
ODABAŞI “Tütün Benizli İnsanlar” isimli 
kitabında memleketi Çanakkale-Yenice’ye 
dair anılarını sıralarken yerel tarihçi 
kimliğiyle bölge insanının birbirinden 
ilginç ve insanı gülümseten öykülerini 
okuyucuya naklediyor.   
 

Tabiatıyla anlatılanlar arasında yöre 
insanının bir zamanlar önemli geçim 
kaynağı olan tütüne dair dizeler ve yazılar 
da yer alıyor.  
 

Alınası ve okunası bir kitap… 

 
 

Mucizeden Belaya Yolculuk: Tütün 

(Kitabın Sunuş yazısından) 
 
 
Tütünün Türk ekonomisine, çalışma dünya-
sına, sosyal hayata getirdiği değişiklikler, 
hiçbir zaman göz ardı edilemez. Bir dönem 
şarkılara, şiirlere, manilere, rüya tabirlerine 
verdiği ruh ile tütün, sosyal yaşamda çok 
önemli bir yer tutmuştur. 
 
Ancak 2000'li yılların başından itibaren 
uluslararası örgütlerin Türk ekonomisine 
şekil verme arzusu, sağlık harcamalarının 
sigaradan alınan vergi gelirleriyle ilişkisi 
ve siyasi iktidarın keyif maddelerine bakış 
açısıyla tütüne verilen önem ve değer 
değişmiş, üretimin arka plana itildiği bir 
döneme girilmiştir. 
 
Öyle bir dönem ki, tütün ile ilgili kitap, 
makale ve haberler, sadece “sigara kaçak-
çılığı" ve “sigaranın sağlığa zararları" ko-
nularını ele alıp, üretim, üretici, sektör, 
istihdam, geçim kaynağı gibi, tütünün 
farklılık yaratan yönlerini göz ardı etmek-
tedir. 
 
Bu kitapta; önceleri yerliler tarafından 
dinsel ayinlerde kullanılan, Avrupa'ya 
zindelik, sağlık, şifa sağlanması amacıyla 
getirilen, son yüzyılda insanlığın başına 
bela, sağlığın düşmanı olarak ilan edilen 
tütünün, 500 yıllık "Mucizeden Belaya" 
yolculuğundaki bazı durakları, çeşitli 
makalelerle size sunulmaktadır. 
  
Ayrıca bakınız:  
http://tarihcikitabevi.com/onizleme/tutun. 
pdf 
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TÜTÜNCE / kitaplar 
 

 
 

Tütün Kontrolü ve Ticaret İhtilafı 
 
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT), Ticarette Teknik Engeller 
Anlaşması (TTE), Ticaretle Bağlantılı 
Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS), Hizmet 
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) gibi 
DTÖ ticaret anlaşmaları, ticaret tabanlı 
tehditlerden tütün kontrol önlemlerini 
yeterince korumamaktadır. Bu anlaş-
malar, ticari engelleri azaltmak, rekabeti 
artırmak, fiyatları düşürmek ve tüketimi 
teşvik etmek amacını taşırlar.  
 
Diğer yandan tütün kontrolü önlemleri 
ise sağlık ve sosyal sorunları azaltmak 
amacıyla pazara giriş ve tüketimi 
azaltmayı, fiyatları yükseltmeyi, reklam 
ve özendirmeyi kısıtlamayı hedefler. 
Ancak uluslararası anlaşmalar himaye-
sinde halk sağlığına ilişkin hususlar 
olmadan yapılan müzakerelerde, hükü-
metler ve işletmeler ticarette tehdit olarak 
gördükleri bu korumalara karşı çıkabil-
mektedir. 
 
Bu kitapta, tütün kontrolü kapsamında 
halk sağlığı politikalarını tehdit eden 
uluslararası ticaret anlaşmalarının boyut-
ları ve ihtilafları incelenmektedir.  

*** 

 

TÜTÜNCE / sözler 
 

 
 

Acı Tütün’ün Arabacı Yusuf’u da 
tütünlerini yakmıştı… 

 
Ocak 2014 ayında Denizli’nin Serinhisar 
ilçesinde tütün üreticisi Mehmet TUNCAY’ın 
yetiştirdiği 540 kg tütünü tüccarın düşük 
fiyat verdiği gerekçesiyle yakması haber 
olmuştu.  
 

Bakınız: http://www.acipayamgazetesi.com/ 
?Syf=18&Hbr=628477&/Tütün-fiyatlarının-
düşük-olması-üreticiyi-isyan-ettirdi 
 
Tüccarla 12 TL’den sözleşme yaptığını 
ancak tütünlerin tesliminde 8 TL fiyat 
verildiğini belirten Mehmet TUNCAY,  
“Biz bu tütünleri çocuğumuza bakar gibi 
yetiştirdik, emek verdik. Tütünleri almaya 
geldiler ama fiyatın 8 lira olduğunu 
duyunca şoke oldum. Zaten bu sene bunun 
masrafı bize 9 lirayı buldu. Emeklerimize 
yazık ediyorlar. Hiç kimse hakkını 
aramıyor. Bu resmen insanları aptal yerine 
koymaktır. Tütüne nasıl emek verildiğini, 
nasıl çaba harcandığını herkes biliyor. 
Emeğini biz veriyoruz ama parasını 
tüccarlar yiyor. Yazıktır, günahtır. Kimse 
tepki göstermeyince ben de yetiştirdiğim 
540 kilogram tütünümü yaktım. Herkese 
ibret olsun." demişti. 
, 

Haberi okuyunca, Necati CUMALI’nın 
“Acı Tütün” romanındaki tütün üreticisi 
Arabacı Yusuf aklıma geldi. O da 1952 
yılında verilen düşük fiyatı beğenmeyip 
Urla Meydanı’nda 7 balya tütününü gaz 
dökerek yakmıştı. Hem de tek başına… 
 

*** 

 
Serdar KILIÇ, TRT Haber TV’de 24/07/ 
2013 tarihinde yayınlanan “Doğadaki 
İnsan” belgeselinin 12 inci Bölümü’nde 
Bafra-Şahinkaya Köyü’nde tütün üreticisi 
bir aileye konuk oluyor.  

İyi seyirler. 

http://www.youtube.com/watch?v=DWCPPrehe0w 

TÜTÜNCE / portre 
 

 
 

Sadık ŞENDİL 
(Tütün Eksperi, 1913-1986) 

 
Sadık ŞENDİL, İnhisarlar İdaresi 3. Feriye 
Tütün Eksperi Kursu  (1932-1934) mezunu 
abimizdir.   
 
Mezuniyetinden sonra bir yandan mesleğini 
icra ederken diğer yandan Bakırköy Halk 
Evi’nde oyun yazıp yönetir. İlk tiyatro oyunu 
1940 yılında yazdığı Fuar Yıldızı’dır. 1953 
yılında başlayan profesyonel sanat hayatın-
da Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli 
eserlerini üretir. 200 civarında filmin Senar-
yosunu yazar.  Müthiş gözlem yeteneği ile 
bizi biz gibi anlatır. 
 
“Yedi Kocalı Hürmüz”, “Kanlı Nigar”, “Ha 
Babam Sınıfı”, “Banker Bilo”, “Süt 
Kardeşler”, “Salako”, “Tarkan: Altın 
Madalyon”, “Dikkat Kan Aranıyor”, 
“Çakırcalı Mehmet Efe”, “Aşkın Kanunu”, 
“Senede Bir Gün”, “Beklenen Şarkı” 
eserlerinden bazılarıdır.   
 
Ayrıca, “Senede bir gün”, “Seven ne 
yapmaz” şarkılarının da güfte yazarıdır.  
 
Cihan DEMİRCİ, “tanıdığım son İstanbul 
beyefendisi”, arkadaşı ve ikinci oğlu olarak 
gördüğü Müjdat GEZEN ise  “konserva-
tuarlarda ders olarak okutulması gereken bir 
deha” olarak anlatırlar Sadık ŞENDİL’i…  
 
Sanat dünyasında üretkenliğinin sıra iyi 
niyeti ve beyefendiliği ile ünlenen Abimiz, 
26/07/1986 tarihinde uyurken geçirdiği kalp 
krizi sonucunda vefat eder.  
 
Bakınız 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sad%C4%B1k_%C5
%9Eendil 
 
http://damdakimizahci.blogspot.com.tr/2007/07/o
uz-aabeyi-zlemle-anarken.html 
 
http://duyguerturk.blogspot.com.tr/2010/01/tiyatr
o-ve-sinemann-sadk-abisi.html 
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RÖPORTAJ 
 
 
 

        
 
 

A.Selçuk KARAGÖZLER-Haldun BABACAN-Erdinç AKSU 

 
1) Kendinizden biraz bahseder misiniz? 

Selçuk KARAGÖZLER: Aydın’da doğdum, Haydarpaşa 
Erkek Lisesi ve ardından 1976 Yılında TEYO’ya 
girdim. 1979 yılında mezun oldum Tekel’de 12 yıl, 
özel sektörde 22 yıl çalıştım. ASTAB firmasını 
arkadaşlarımla birlikte 2007 yılında kurduk. Haldun 
Babacan, Erdinç Aksu ile halen birlikte çalışıyoruz, 

Haldun Ankara Yeni-mahalle Mustafa Kemal 
Lisesinden, Erdinç Üsküdar Lisesinden mezun olduk. 
Yollarımız 1976 yılında Ege stajına giden diğer 15 
arkadaşımızla birlikte Kadıköy iskeleden kalkan 
Pamukkale otobüsünde kesişti, o günden bu yana 25 
yıl Tekel’ de çalıştıktan sonra onlarda emekli oldu.  

2) Anlaşılıyor ki yolunuz 1976 yılında kesişmiş. 
Sonraki yıllarda beraber çalışmışlığınız var mı? 

Meslek hayatımızda bazen aynı yerlerde çalıştık. Kıs-
men aynı işletmelerde beraber çalıştığımız zamanlar 
da oldu  

3) Tütün tarımındaki mekanizasyona olan ilginizin 
nedeni nedir? 

Çalıştığımız sektörde sorunlar olduğu ekicilerin her 
zaman hoşnut olamadığı, tütünden kazandıkları ile 
kendi kendilerine yetemedikleri ve bu nedenle, emek 
yoğun tütün tarımı yerine makineli tarıma uygun ürün-
lerden yana kayma eğiliminde oldukları görüyorduk.  

İnsanların refah düzeyi arttıkça, genç nüfusun tütün 
tarımına ilgi göstermediklerini, köyden kente yoğun 
göç olduğunu ve bunun sektörü kötü etkilediğini 
düşünüyorduk. 

Emekli olduktan bütün bunlara ilgisiz kalamadık,  
bize ne bunlardan diyemedik. Bütün birikimlerimizi 
riske ettik, emeklerimizi ortaya koyduk. Sorunların 
çözümünü bulabilir miyiz? Onu aradık.  

4) Tütün Dizim Makinası (Vento) projesinden           
önce tütün tarımı makinalarıyla ilgili            
çalıştığınız bir proje var mıydı? 

Evet, ASTAB firmasını ilk kurduğumuzda daha 
önceleri Yunanistan’da kullanılan iğneli tip dizme 
makinesini Türk Tütünlerine uygun hale getirdik ve 
seri halde üretimine başladık. 

Bu gün geldiğimiz noktada Karadeniz bölgesinde ekici-
lerin büyük çoğunluğu bu makineyi kullanır hale geldi. 

Biz olmasaydık o makine Türkiye’ye gelir miydi 
bilemiyoruz. Ancak İğneli tip makine sayesinde 
özellikle Bafra ve Alaçam’da ekici başına ortalama 
tütün üretimlerinde  % 50 ye varan artışlar olduğu 
kanaatindeyiz. Samsun tütününe talebin çok fazla 
olduğu içinde bulunduğumuz yıllarda bu artışın tütün 
sektörüne biraz katkısı olduğuna inanıyoruz.  

 

5) Vento' nun geliştirilmesindeki ilham             
kaynağınız nedir? 

Aslında önceleri tüm amacımız Tütün Kırım Maki-
nesini geliştirmekti. Bu amaçla 2010 yılında Dikili’de 
bir tarlada ilk prototip Tütün Kırım Makinesi ile 
deneme çalışmalarına başladık. 2011 yılında İlkinde 
kazandığımız deneyimlerin sonucu daha da geliştirdi-
ğimiz ikinci bir Tütün kırım Makinesi prototipi’ni 
Turgutlu’da denemeye başladık. Tütün kırım makinesin-
de bir günde 600- 700 kg tütün toplanması söz konusu 
olacağından Eş zamanlı olarak da kırımı makine ile 
yapılmış olan dağınık haldeki tütünlerin kurutulabil-
mesi için çareler aramaya başladık. Birçok değişik 
yöntemler denedik, Vento makinesi denediğimiz 
yöntemlerden biriydi ve başarılı olduğunu gördük. 

6) Vento, tütün kalitesi üzerindeki düşünceleriniz 
nelerdir? 

Aslında 2011 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar-
da Vento ile çok kaliteli tütün kurutulabildiğini birçok 
kez  şahit olduk.  Burada özellikle şunu belirtmeliyiz 
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ki teknik olgunluk seviyesinde, demet halinde değil de 
sıyırma şeklinde hasat edilmiş ve istenilen dansite de 
fileye konulmuş tütünlerin Vento’da kalite kaybet-
tiklerini düşünmüyoruz.   

7) Vento satışları ne durumda? Makinaya ilgide           
artış varmı? 

2011 yılında 1 makina ile denemelere başladık. 2012 
yılında 4 makine ile denemeler yapıldı 2013 yılında 
bu sayı 26 makineye 2014 yılında da 375 makineye 
çıktı. Makineye ilgi her yıl bir önceki yıla nazaran 9- 
10 misli artış gibi görülüyor. Aldığımız duyumlar 
yüksek miktarda üretim yapan ekiciler tarafından daha 
çok tercih edildiği yönünde. Bizim de düşüncemiz bu 
yöndeydi ekicilerin kendi imkanları ile dışarıdan 
işçilik satın almadan üretimlerini 2 kat 3 kat artır-
maları yönündeydi.  

Aslında sektörün de ihtiyacının bu olduğu kanısında-
yız ekici sayısındaki azalmaya rağmen üretim hacim-
lerindeki artışın sağlanması ile daha büyük üreticilerle 
sözleşmeler yapmak gibi. Şu anda Türkiye’de aile başı 
üretim ortalaması 1 ton civarındadır, makine kulanı-
mı ile ortalama üretimi 2-3 tona çıkarıp tütün ekici-
sinin devamlılığının sağlanacağını düşünüyoruz.  

8) Vento hangi bölgelerde kullanılıyor? En çok 
hangi bölgede ilgi görüyorsunuz? Size göre 
nedenleri neler? 

Vento Tüm Türkiye’ye ve Yurt dışına yayıldı ancak 
en çok Adıyaman, Bafra, Antakya ve Ege bölgesinde 
Demirci, Borlu, Ulubey’de yoğunlukla kullanılıyor  

9) Vento'nun ihracatı söz konusu mu? 

Bu konuda mütevazi olamıyoruz. Çünkü bize göre bu 
güne kadar tütünle ilgili her şey Türkiye’ye yurt 
dışından gelirdi. Buna Tütünün kendisi de dahil. 
Ancak ilk defa Dünya’ya Türkiye’den yayılıyor. Şu 
anda Tayland, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan’ a 
gönderildi. Bunların dışında ayrıca iki ülke ile de 
görüşme halindeyiz 

Bu bizim için övünç kaynağı  

Yurt dışından aldığımız tepkilerde son derece olumlu 
bu konuda www.facebook.com/Astabmakine sayfa-
mızda Yunanistan’dan ekicilerin paylaşımlarını göre-
bilirsiniz. 

10) Vento'nun yurt dışında patent koruması varmı? 
 

Temmuz 2012 tarihinden bu yana tüm dünyada koruma 
altında Avusturya Patent Ofisi ve PCT tarafından 

yapılmış araştırmalar dünyada bir ilk olduğu konusunda 
çakışmasız A kategorisi ile geldi bütün raporlarımızın 
hepsi olumlu, bu konuda WO-2014017989/A1 numara 
ile internetten araştırdığınız takdirde dosyalara ulaşıla-
bilir. 

Bunun dışında 2014 yılında EPO (Avrupa Patent 
Ofisi) müracaatımız var. EPO’dan inceleme tamam-
landıktan sonra EPO’ya bağlı Yunanistan Bulgaristan 
Makedonya  Sırbistan  gibi ülkelere ayrı ayrı müracaat 
edilecek. 

 

 
 
 

11) Makinanın ilk satın alma maliyeti dışında 
üreticiye başka bir kullanım maliyeti var mı?  

Maalesef istemesek de file için bir ilk satın alma 
maliyeti söz konusu. Ancak burada şunu belirtmeliyiz 
ki fileler saf pamuk ipinden imal ediliyor. Kullanımı 
bittikten sonra uygun saklama koşullarında saklanırsa 
yaklaşık 5-6 yıl defalarca kullanılabilir. Böyle olduğu 
takdirde file masrafı ip masrafıyla aynı ücrete karşılık 
gelmektedir.   
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Ancak Vento’yu kullanan ekicilerimiz hem makine 
için hem de file için ödedikleri bedelin yaklaşık 3-4 
katını bir yıl içindeki işçilik masrafı ve sağladıkları 
üretim artışından kazanmaktadırlar. 

 

 
12) Vento’ nun ekicilere yararları nelerdir? 

Bizim ve sektördeki büyük firmaların yaptığı ölçümler 
ve buna ilişkin değerlendirmeler sonucunda; Genel 
ekici maliyetlerinde Ege bölgesi için % 20 diğer böl-
geler içinse daha yüksek oranda tasarruf sağladığı 
belirlenmiştir. 

Bu iki şekilde olmaktadır. Ekiciler çalışan kişi sayı-
sıyla 2 misli daha fazla tütün üretebilmekte, Ya da 
kırım ve dizim işçiliğinden yarı yarıya tasarruf sağla-
maktadırlar. Ayrıca kırım ve dizim döneminde 
çalışma sürelerinde azalma sağlanarak daha fazla 
dinlenme imkanı bulmaktadırlar.  

Bilindiği gibi çocuklar en çok dizim işinde çalıştırıl-
maktadır. Bu makine sayesinde çocuk işçi problemi 
ortadan kalkmaktadır. 

Bu sistemde sıyırma şeklinde hasat yapılacağı için 
yaklaşık % 100 e varan oranda kırım süresi azalmak-
tadır. Bu da tütünlerin tarlada geçmesini engelleyerek 
tütün kalitesini artırmaktadır. 

Yüksek hava basıncı sayesinde tütünde bulunan toz ve 
yabancı maddeleri de uzaklaştırmaktadır. 

Ayrıca kuru madde kaybı az olduğu için %2-%3 
oranında gramaj artışı da gözlenmiştir. 

13) Vento'nun teknik özelliklerinizden                       
bahseder misiniz? 

Makine hava basıncı ile çalışmaktadır. Hasat edilmiş 
tütünler makinenin havuzuna sepetle dökülmekte ve 
vakumla emilerek file içerisine basılmaktadır.  

Makinede İnverter kullanılmaktadır. Bu sayede 
elektrik tasarrufu sağlanmaktadır.  

Makinenin elektrik sarfiyatı çok düşüktür. Samsun 19 
Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü Tara-
fından Deney raporu için yapılan testlerde 132 kg 
tutun kurutulması halinde sadece 1 Kw/saat elektrik 
harcandığı belirlenmiştir. 

14) Vento dışında başka çalışmalarınız var mı? 

Halen Hasat Makinesi üzerinde çalışmalarımız devam 
ediyor. 3. Prototipimiz İzmir’de üzerinde değişiklikler 
yapılmak üzere bekliyor.  

Bu yıl sezonun tamamlanmasıyla birlikte hasat 
makinesinin 4. Prototipini yapacağız.  

Bunların dışında bazı düşüncelerimiz var ama kısmen 
gerçekleşme sağlanmadan bunları belirtmek mümkün 
değil ama heyecanımız sürüyor. Makinelerimizi 
kullanan ekicilerimizin ve ailelerinin sözleri bizi daha 
fazla teşvik ediyor,  

Aydınlatıcı bilgilerinizden ve özellikle Türk 
Tütüncülüğü ne vermiş olduğunuz katkılardan 
dolayı teşekkür eder,  başarılı çalışmalarınızın 
devamını dileriz. 
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Prof. Dr. Tahsin AKALP 

İ.Ü. Tütün Eksperleri Yüksek Okulu Kurucu Müdürü 

 

1982 yılında Tütün Eksperleri Yüksekokulu Müdürü 
olarak tanıştığım Rauf ERFA, nezaketi ve yenilikçi 
yaklaşımları ile dikkatimi çekmişti. 1982-1983 ders 
yılından itibaren, Orman Fakültesindeki ders yükü-
mün fazlalığına rağmen Rauf Bey’in ısrarını 
karşılıksız bırakamadım ve öğretim süresi dört yıla 
çıkarılan yüksekokuldaki yüksek matematik derslerine 
girmeye başladım. Kısa bir süre sonra da yüksekokul 
orman fakültesine bağlandı.   

Yüksekokul müdürlüğü, öğretim üyelerini uygun 
yerlerden araç ile alıyor ve ders bitiminde tekrar geri 
götürüyordu. Ulaşım konusunun hiçbir sorun 
yaşanmadan çözülmesinde yüksekokul yönetimi 
yanında personelin davranışları da önemliydi. Az 
sayıdaki yüksekokul personeli son derece saygılı ve 
özveriliydi. Yüksekokul, çalışanları ve öğrencileri ile 
bir aile gibiydi.  Ders aralarında hocalar çoğunlukla 
Rauf Beyin odasında oturuyor, çay-kahve içerek 
sohbet ediyorduk. Bu sohbetler sırasında Rauf Bey’i 
daha da yakından tanıma fırsatı buldum. Sohbetler 
genellikle yüksekokula akademik bir yapı kazandır-
mak için yapılması gerekenler üzerine yoğunlaşı-
yordu. Tekel bünyesi içinde oluşan gelenekleri 
akademik geleneklere dönüştürmek istiyordu. Özel-
likle meslek dersleri akademik kariyeri olmayan ho-
calar tarafından veriliyordu. Bu konuda neler yapıla-
bilirdi?  

Esasen meslek dersleri konusunda akademik kariyer 
yapmış kimseler de yoktu. Bu husus gerçekleşinceye 
kadar, uygulama deneyimleri fazla, meslekte 
saygınlığı olan kişiler tarafından verilmeliydi. Bunlar 
mesleğine akademik nitelik kazandırmak isteyen Rauf 
Bey’in görüş aldığı, tartıştığı konulardı. Programa 
yeni konulacak dersler neler olmalıydı? Kimler tara-
fından verilmeliydi? Bu soruların yanıtlarını bulmaya 
çalışır ve konunun uzmanı olan, tütün ve tütüncülük 
konusuna katkı sağlayacak hocalara ulaşırdı. Bu 
nedenle derslere İstanbul’da mevcut hemen tüm 
üniversitelerden deneyimli öğretim üyeleri geliyordu. 
Rauf Bey’in “meslek derslerindeki eksikliklerini nasıl 
olsa meslekte giderirler, önemli olan mesleğe boyut 
atacak derslerin iyi öğrenilmesi” yaklaşımı mesleğin 
geleceğine yaklaşımını da özetliyordu.  

İdareciliği yanında hoca olarak derslere de giriyordu. 
Öğrencilerine faydalı olabilmek, bildiklerini öğrenci-
lerine aktarabilmek için yaptığı hazırlıklara pek çok 
kez şahit olmuşumdur. İdareci olarak ilişkilerinde 
ilkelerinden, geleneklerden ödün vermeyen bir yapısı 
vardı. Ancak hoca olarak çok daha hoşgörülüydü. 
Özellikle idari görevden ayrıldıktan sonra personelle 
ilişkilerinde resmiyetten uzak, samimi, candan bir 
dost, bir arkadaştı. 

1985 yılında doçent kadrosuna atandıktan sonra 
yüksekokulda mesai arkadaşı olarak birlikte çalıştığım 
Rauf Bey’in dürüst kişiliğini ve özverili tavrını hiçbir 
zaman unutmam mümkün değildir. Kendisinden sonra 
atandığım yüksekokul müdürlüğü dönemimde en 
büyük yardımcım kendisi olmuştur. Yüksekokulun 
Akhisar’a naklinden önce emekliye ayrılan Rauf Bey 
ailesiyle Bursa’da mutlu bir yaşam sürüyordu. Son 
birkaç yıldır yüksekokul personeli senede bir kez de 
olsa İstanbul’da buluşuyor, eski günleri yâd 
ediyorduk. Bu toplantılara Rauf Bey eşi ile Bursa’dan 
gelerek katılıyordu  

Eşi Ender Hanım ve kızları Elçin Hanım ile birlikte 
katıldığı 2013 yılı nisan ayındaki buluşmamızda da 
gayet sağlıklı ve neşeli idi. 15 Ekim 2013 günü aldı-
ğım bir telefonla yıkıldım. Rauf Bey’i kaybetmiştik. 

Mesleğini çok severdi. Olayları daima neden-sonuç 
ilişkisi içinde çok yönlü olarak ele alıp irdelerdi. 
Çağdaş düşünceli, nazik, sevgi dolu, tam bir İstanbul 
beyefendisi idi. İnandığını söylemekten vazgeçmeyen, 
tüm değerlere sonuna kadar sahip çıkan sevgili Rauf 
ERFA’yı saygı ile anıyorum. İnanıyorum ki o 
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öğrencilerinin ve sevenlerinin gönlünde her zaman 
yaşayacaktır.  

1994 yılı Ağustos ayında İstanbul’dan uğurladığımız 
ve 1994-1995 öğretim yılı başından itibaren 
Akhisar’da Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne 
bağlı olarak eğitim-öğretimine devam eden TEYO, 
emeği geçen Rauf ERFA gibi pek çok kişinin 

katkısıyla oluşan geçmişinden aldığı güçle, tütün ve 
sigara endüstrisinin ihtiyaç duyduğu Tütün Teknoloji 
Mühendislerini yetiştirmeye devam edecek, tütün ve 
tütüncülük konusunda ülkemizde çok önemli 
hizmetler vermiş olan Tütün Eksperleri Derneği ise 
koşullar ne olursa olsun varlığını sürdürecektir 
inancındayım.  
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SATRANÇ KÖŞESİ 
 
 
 

Turgay ATİLLA 

 
 

Tütün Teknolojisi Mühendisi  
Satranç Kıdemli Antrenörü  

   

 

 

Beyaz atlar 
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ETKİNLİKLERİMİZ 
 

 
 18/12/2103 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi 

(C.B.Ü.) Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’na Okul 
Müdürü olarak atanan C.B.Ü. İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Öğretim Üyesi olup aynı zamanda 
aynı okulun İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı 
olan Sayın Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ, C.B.Ü. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki makamında 
ziyaret edilmiştir. Dernek Başkanımız Yaşar Turan 
GÜLÜMSER ile Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay 
KOÇ’un gerçekleştirdiği ziyarette Okul Müdürü-
müze yeni görevinde başarılar dilenerek Türk Tü-
tüncülüğü ve Tütün Eksperliği Mesleğinin gelişimi 
ve ilerlemesi konusunda okul ile her zaman ve her 
konuda iş birliğine hazır olduğumuz ifade edilmiş-
tir. 

 
 26/02/2014 tarihinde tütün firmalarında üst düzey-

de görev yapan meslektaşlarımızla bir araya geli-
nerek kendilerine Türk Tütüncülüğünün ve Tütün 
Eksperliği mesleğinin durumu ve geleceğiyle ilgili 
bilgilendirme yapılmış, fikir alış verişinde bulu-
nulmuştur. Özellikle kendilerinden özel sektörde 
çalışıp dernek üyesi olmayanların derneğe kazan-
dırılması ve üye meslektaşlarımızın üye aidatları 
konularında katkıları istenmiştir. 

 
 Yönetim Kurulumuzca 19/03/2014 tarihinde Sunel  

Ticaret Türk A.Ş. firmasına gidilerek meslektaşla-
rımız ve firma yetkilileri ziyaret edilmiştir. Firma-
da kısa süre önce  çalışmaya başlayan meslektaşla-
rımızla tanışılmış, sohbette bulunulmuş ve derneğe 
katılmaları istenmiştir. 

 
 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ’nden alınan 

davet üzerine SSUK’ca İstanbul’da 26-29 Mart 
2014 tarihinde düzenlenen 6. Avrupa Tütün ve 
Sağlık Konferansı’na (ECTOH 2014) derneğimiz 
adına Yönetim Kurulu Sekreterimiz Olgun Haydar 
POLAT katılmıştır. Sunum yaparak konferansa 
katkıda bulunan Olgun Haydar POLAT arkadaşı-
mız, Türkiye’de tütün üretiminin yasaklanmasının 
sigara tüketimini engelleyeceği algısının yanlışlı-
ğını dile getirmiştir. 

 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Ma-
mulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değer-
lendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel 
Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsa-
mında oluşturulan Bilimsel Komisyonda mesleği-
miz mensuplarına yer verilmemesi nedeniyle baş-
latılan derneğimizce başlatılan hukuki süreç de-
vam etmekte olup davanın görüldüğü Danıştay 13. 
Daire Başkanlığı’nın almış olduğu Ara Karar ge-
reği, davamızı takip eden Özkan Hukuk Bürosunca 
hazırlanan davalının cevaplarına karşılık derneği-
miz görüşlerini içeren cevabı yazısı, 04/04/2014 
tarihinde İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunul-
muştur. 

 
 08/04/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak, 2014 

yılı Olağan Genel Kurul seçimi sonucu göreve 
başlayan İzmir Ziraat Mühendisleri Odası  Başkan 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri makamlarında ziyaret 
edilerek başarı dileklerinde bulunulmuştur. 

 
 20/03/2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler 

neticesinde Manisa ili, Gölmarmara İlçesinde Be-
lediye Başkanı seçilen derneğimiz üyesi Kamil 
ÖZ, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kuru-
lumuz üyelerince Makam’ında  ziyaret edilerek 
tebrik edilmiş, başarılar dilenmiştir. 

 
 05/05/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak, CBÜ 

Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’na gidilerek okul 
öğrencileri, okul müdürü, müdür yardımcıları ve 
öğretim görevlileri ziyaret edilmiştir. Yapılan gö-
rüşmelerde Tütün Eksperliği Mesleğinin ve Tütün 
Eksperliği Yüksek Okulu’nun geleceği hususunda 
fikir alış verişinde bulunulmuştur. Okul yönetimi 
ile yapılan görüşmelerin ardından Yönetim Kurulu 
Başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER okulun 
Konferans Salonunda okul öğrencilerine “Tütün 
Eksperliği Mesleğinin Geçmişi” konulu sunum 
yapmış ve okul öğrencilerinin soru ve istekleri ce-
vaplanmıştır. 

 

 15/05/2014 tarihinde Yönetim Kurulu Sekreteri 
Olgun Haydar POLAT, Sağlık Bakanlığı, Halk 
Sağlığı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanı Sa-
yın Hüseyin İLTER Ankara’da ki Makam’ında zi-
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yaret etmiştir. Kendisine Sağlık Bakanlığı (Türki-
ye Halk Sağlığı Kurumu) tarafınca düzenlenerek 
19 Nisan 2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal 
Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik" ile Tütün Teknolojisi Mühendislerine veri-
len Mesul Müdürlük ve uygulamayı fiilen yürütme 
hakkı verilmesinde göstermiş olduğu katkılardan 
dolayı Mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına te-
şekkür edilmiştir. 

 

 13/05/2014 tarihinde Soma’da yaşanan ve ülkemi-
zi yasa boğan Maden Faciası ile ilgili olarak ölen 
maden çalışanlarının daha önce tütün üreticisi ol-

duklarından hareketle “Tütün Üreticisinin Yeri 
Madenler Değil Tütün Tarlasıdır” başlıklı bir basın 
açıklaması yapılarak düşüncelerimiz Kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. 

 
 05/06/2014 tarihinde CBÜ Tütün Eksperliği Yük-

sek Okulu’ndan alınan davet üzerine Yönetim Ku-
rulu olarak 2012-2013 öğretim yılında mezun olan 
36. Dönem öğrencilerinin mezuniyet törenine 
katılınmıştır. Coşku ve heyecanın yüksek olduğu 
törende genç ve yeni meslektaşlarımızın bu mutlu 
günlerinde yanında olunarak sevinç ve kıvançları 
paylaşılmıştır. 

 

 
 

ZİYARETLERİMİZ 
 
 

HALK SAĞLIĞI KURUMU, ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANI                                                                 
SAYIN HÜSEYİN İLTER’İ ZİYARET 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) tarafınca düzenlenerek 19 Nisan 2014 tarih ve  28977 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Tütün Teknolojisi Mühendislerine Mesul Müdürlük ve 
uygulamayı fiilen yürütme hakkı verilmiştir. 
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Bilindiği üzere 27/01/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Sağlığı 
Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile halk sağlığını ve huzurunu bozan  
zararlılara karşı  insektisit, rodentisit, mollusisit gibi maddeler kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve 
tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usul ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların ilaçlama usul ve esaslarını 
belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacı güdülmüş ve resmi kurum ile kuruluşların mesul müdür 
bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.  

2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelikte meslektaşlarımıza bu hak verilmemiş olup çalışma alanlarında zarar-
lılara karşı insektisit ile hacim ve yüzey ilaçlama çalışmalarını fiilen yürüten meslektaşlarımıza bu hakkın  ve-
rilmesi hususunda ve müktesep hak kaybının önüne  geçilmesine katkıda bulunan, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlı-
ğı Kurumu, Çevre Sağlığı Daire Başkanı Sayın Hüseyin İLTER makamında  15/05/2014 tarihinde Yönetim 
Kurulu Sekreteri Olgun Haydar POLAT tarafından ziyaret edilerek Mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına te-
şekkür edilmiştir. 

 

SAYIN, KAMİL ÖZ’Ü ZİYARET 

 

 
 
20/03/2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler neticesinde Manisa ili, Gölmarmara İlçesinde Belediye Başkanı 
seçilen derneğimiz üyesi Kamil ÖZ, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulumuz üyelerince Makam’ında  
ziyaret edilerek tebrik edilmiş, başarılar dilenmiştir. 
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TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULU’NU ZİYARET 

05/05/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak, CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’na gidilerek okul öğrencile-
ri, okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretim görevlileri ziyaret edilmiştir. Yapılan görüşmelerde Tütün Eks-
perliği Mesleğinin ve Tütün Eksperliği Yüksek Okulu’nun geleceği hususunda fikir alış verişinde bulunulmuş-
tur.  
Özellikle okulun altyapısı, müfredatı, yüksek lisans programı ve sektörün okuldan beklentileri ile ilgili konular-
da görüşülmüş ve sonbaharda çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. 
 
Okul yönetimi ile yapılan görüşmelerin ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER tara-
fından okulun Konferans Salonunda, okul öğrencilerine “Tütün Eksperliği Mesleğinin Geçmişi” konulu sunum 
yapılmış ve okul öğrencilerinin soru ve istekleri cevaplandırılmıştır. 
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ZİRAAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİNİ ZİYARET 

08/04/2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak, 25/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen 26. Olağan Genel Kurul 
seçimi sonrası göreve başlayan İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri makamla-
rında ziyaret edilmiştir ve kendilerine başarı dileklerinde bulunulmuştur. 
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LYS ve TEOG Sonuçlarına göre üniversite ve liselere girmeye hak kazanan 
meslektaşlarımızın çocuklarını ve ailelerini tebrik eder,                              

başarılarının devamını dileriz. 
 

LYS  
 

Süheyla - SALİM AÇIL Denef Özüm İzmir 9 Eylül Ünv. Makina Mühendisliği 
Nermin - Taner AKÇAY Bengisu Ankara Hacettepe Ünv. Tıp (İngilizce) 

Arife - Abdullah BALCI Övünç İzmir 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Müzik 
Teknolojisi Bölümü 

Belkıs – Cesur BAŞPINAR Pınar ODTÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Saadet - Mehmet ÇELİK Hakan Burak Ankara TOBB Ünv. Tıp (Tam Burslu) 

Raife – İhsan DEMİR Seyyit Ahmet Marmara Ünv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler 

Halide - Kubilay ERDENK Şevval Manisa Celal Bayar Ünv. İnşaat Mühendisliği 

Emine Hamdi GEDİK Yunus Emre Ege  Ünv. Elektrik-Elektronik Mühendisli-
ği 

Nilay – Şerif GÜMÜŞ Helin Yeditepe Ünv.  Hukuk (İngilizce) 
Feride - Raşit GÜNDEN Mücahit Furkan Ankara Ünv. Jeoloji Mühendisliği 
Nakiye - Abuzer GÜNGÖR İsmail İzmir Katip Çelebi Ünv. Maliye 
Demet - Olgun Levent 
GÜRYÜKSEL Dilara İstanbul Ünv. Su Ürünleri Mühendisliği 

Sümeyra – Muzaffer IŞIK Muhammed Melih Kocaeli Ünv. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Sonseher - Kali KALSEN Şevval İstanbul Bahçeşehir Ünv. Mimarlık (İngilizce) Tam Burslu 
Hatice - Mehmet KARA Caner Malatya İnönü Ünv. Bilgisayar Mühendisliği 
Ayfer - Murat KIRMIZIGÜL Berkay  Kıbrıs Yakın Doğu Ünv. Tıp 
Türkan - Ahmet OKUMUŞ Ekin Ege Ege Ünv. Beden Eğitimi Öğretmenliği 
Ümral - Hüseyin OYTUN Gizem İzmir Şifa Ünv. Diyetisyenlik 
Oya - Levent ÖZCAN Burak İstanbul Teknik Ünv. Uçak Mühendisliği 
Eylem - Nazım ÖZKARA Hasan Can Eskişehir Gaziomanpaşa Ünv. Tıp 
Figen - Adnan ÖZLÜ Bilge Kıbrıs Yakın Doğu Ünv. Tıp 
Saniye-M.Kemal ÖZTÜRK Göksu İzmir Yaşar Ünv.  Mimarlık 
Ebru – Günay ÖZTÜRK Hatice Merve Malatya İnönü Ünv. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Semra – Süleyman SARI Oğulcan Ege Ünv. Makine Mühendisliği 
Zeynep – Cengiz SENA Oğuzcan İstanbul Boğaziçi Ünv. Fizik Öğretmenliği 
Meliha – Yüksel 
ŞEHİTLİOĞULLARI Halil Manisa Celal Bayar Ünv. Tıp 

Saadet-Kazım TAŞTAN Melis Samsun 19 Mayıs Ünv. Tıp 
Nuray – Levent TEKDEMİR Emine Cansu İstanbul Yıldız Ünv. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
Ayşe-Zeki TÜRE Kevser Eskişehir Anadolu Üniv. Endüstri Mühendisliği 
Nükhet TÜMER - Erfuz 
YÖRÜKGİL Soner Manisa Celal Bayar Ünv. İktisat 
 
 

TEOG  
 

Ayşen- C.Murat ASLANAPA Tolga İzmir Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 
Zeynep – H.Vakıf MERCİMEK Rümeysa İzmir Çimentaş Anadolu Lisesi 
Halime – Coşkun SERBEST Emre İzmir Ege Koleji 
Necibe – Mehmet TANDIRCIOĞLU Sezin Buğra Kilis Fen Lisesi 

 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

45 
 

İSMİM ANNEM  -  BABAM Doğum Tarihim 

Ateş Burcu- Caner ÇELİKTUĞ 28/05/2012 
Süleyman Utku Semra - Uğur MİKYAZ 11/12/2013 
Doğa Gonca TEKİN  - Ömür DURA 24/12/2013 
Eliz Beliz -  Cüneyt  MERAN 24/12/2013 
Larin Müge  - Cenk TETİK 24/12/2013 
Ömer Kaan Fatma – Reşat  BAYCAN 06/01/2014 
Fatih Eymen Hatice –  Hüseyin ŞANAP 06/01/2014 
Pelin Meltem  - Bülent İNCE 04/02/2014 
Derya Marieta – Mehmet EDİZER 19/04/2014 
Ata Kağan An Xiao Jiang – Bülent YILDIRIM 21/05/2014 
Defne Saadet- Armağan ŞENGÖR 26/05/2014 
Can Aslan Burcu- Volkan ŞEN 28/05/2014 
Maya Gülcan- Fatih UZNAY 23/06/2014 
Zümra Funda – Rıdvan CESİM 23/07/2014 
Eymen Yeliz – İsmail GÜRKAŞ 08/08/2014 
Beren Derya – Umut ÇELİK 18/08/2014 
Berrak Su Neslihan DAŞKIN-İbrahim TOPRAK 28/08/2014 

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

 
 

 
 

 
 
Tuna – Belkız TAHTA  12/10/2013 

Semih  – Hatice KARAGÜL  13/10/2013 
Burak  - Pınar  ÖZ   25/01/2014 
Ayfer BEKTAŞ -  Namık FİLİZ 07/06/2014 
Furkan – Miray YÜKSEL  21/06/2014 
Savaş – Gonca EFE   27/06/2014 
Özgür KÜPELİ - Özgür TOLUN 05/07/2014 
Ümran USLU – Hüseyin AYDEMİR 08/08/2014 
Nina BAFİKİR – Atilla MUTLU 09/08/2014 
 

Düğün ve nikah törenleriyle evliliğe merhaba diyen meslektaşlarımızı ve eşlerini tebrik eder, sağlık ve 
mutluluklar dileriz. 

 

 

Okulumuzun 18. Devre mezunlarından Meslektaşımız Emre Cenap ÖZER, JTI 
European firmasındaki Oryantal Tütün Alım Müdürlüğü görevinin ardından PM USA 
da Oryantal Tütün Alım Müdürlüğü görevine başlamıştır.  

Okulumuzun 1. Devre mezunlarından Meslektaşımız Rıfat KÖKTÜRK, Rusya’da yer-
leşik Yamata ardından Star Tobacco International firmasında Tütün Harmanlama 
Müdürü ünvanıyla tütün sektöründe iş hayatına tekrar atılmıştır.  

 

Evlilik 

Kutlama 
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Okulumuzun 13. Devre mezunlarından meslektaşımız Kamil ÖZ, 30/03/2014 yerel seçimlerinde Ma-
nisa-Gölmarmara İlçesi Belediye Başkanı seçilmiştir. 

Okulumuzun 12. Devre mezunlarından meslektaşımız Fatih YOĞURT, 30/03/2014 yerel seçimlerinin 
ardından Kahramanmaraş- 12 Şubat İlçe Belediye Başkanlığında Belediye Başkan Yardımcılığı görevi-
ne getirilmiştir. 

Okulumuzun 16. Devre mezunlarından meslektaşımız Fuat ŞİMŞEK, Bilim, Sanayi ve Teknolojisi  
Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nde Tartı Aletleri ve Hazır Ambalajlı Mamul-
ler Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. 

Okulumuzun 18. Devre mezunlarından Meslektaşımız Sedat ADIGÜZEL, Alliance One Tütün A.Ş. fir-
masındaki Tütün ve Agronomi Müdürlüğü görevinin ardından JTI European da Oryantal Tütün Alım 
Müdürlüğü görevine başlamıştır.  

Okulumuzun 19. Devre mezunlarından Meslektaşımız Seyit Ahmet GÜLEÇ,  Kırgızistan’da yerleşik  
CJSC Sunel Tobacco firmasında Tütün  Müdürü olarak göreve başlamıştır.  

Değerli Meslektaşlarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. 
 

 

 

İş Güvenliği Sınavında başarılı olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmayı hak eden meslektaş-
larımız; Şenol HAYMAN, Reşat BAYCAN, Halim ŞİVECAN, Erol İbrahim BAYSAL, Sultan 
Selim ÖZBAKIR’ı, Ünal ALACA ve Memduh YAVUZ’u 

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmayı hak eden meslektaşımız, Tahsin PALA’yı, A Sınıfı İş Gü-
venliği Uzmanı olmayı hak eden meslektaşlarımız; İsmail BOSTANCI, Haydar POLAT, Arif 
ERTEM, Mehmet Emin ARSLAN, Engin ÇALIK, Ramazan KAYA ve Tunay ÇOBAN arka-
daşlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan 16. Devre meslektaşlarımızdan Mehmet Murat ARAMIŞ arkadaşımız 
12.03.2014 tarihinde Manisa’da başarılı bir safra kesesi operasyonu geçir-
miştir. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizle eski sağlığına bir an önce 
kavuşmasını dileriz. 

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

Geçmiş Olsun 
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14. Devre mezunlarından İzmir – 
Menemen Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız 
Adnan İFRAN’in babası Necati 
İFRAN Beyefendi, 20/12/2013 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
28.Devre mezunlarından Socotab 
Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Eksper olarak görev yapan 
meslektaşımız Armağan ŞENGÖR’ün 
babası Mustafa ÇAĞLAR Beyefen-
di, 07/01/2014 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhuma Allahtan Rah-
met, meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 
15. Devre mezunlarından İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak gö-
rev yapan meslektaşımız Serman 
ÇETİN’in babası Remzi ÇETİN 
Beyefendi, 09/01/2014 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz. 
 
9. Devre mezunlarından İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev ya-
pan meslektaşımız İlhami 
YILDIRIM’ın babası Zihni 
YILDIRIM Beyefendi, 14/01/2014 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
1. Devre mezunlarından TAPDK’da 
Tütün Piyasası Daire Başkanı 
olarak görev yapan meslektaşımız 
Hikmet SAPAN’nn annesi Latife 
SAPAN Hanımefendi, 26/01/ 
2014 tarihinde İstanbul ’da vefat 
etmiştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz 

2. Devre mezunlarından İzmir Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Şükrü 
PEHLİVAN’In babası Ahmet 
PEHLİVAN Beyefendi, 07/02/2014 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
3. Devre Meslektaşlarımızdan İs-
tanbul-Kadıköy Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde 
Mühendis olarak görev yapan mes-
lektaşımız Ruhi ÖNER’ in kayınva-
lidesi Gültekin ÖNER Hanımefen-
di, 12/02/2014 tarihinde İstan-
bul’da vefat etmiştir. Merhumeye 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
2. Devre mezunlarından İzmir Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Şükrü 
PEHLİVAN’In kayınvalidesi Fatma 
DURMUŞ Hanımefendi, 
26/02/2014 tarihinde vefat etmiş-
tir. Merhumeye Allahtan Rahmet, 
meslektaşımıza, eşine ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 
 
26. Devre mezunlarından Socotab 
Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de Eksper olarak görev yapan 
meslektaşımız Nihat KAYNAK’ın 
babası Abdullah KAYNAK Beye-
fendi, 01/03/2014 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhuma Allahtan Rah-
met, meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 
16. Devre mezunlarından Manisa 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Mehmet Mu-
rat ARAMIŞ’ın Kayınbabası Dündar 
KUZU Beyefendi, 12/03/2014 tari-
hinde vefat etmiştir. Merhuma Allah-
tan Rahmet, meslektaşımıza, eşine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

9. Devre mezunlarından İstanbul-
Kartal Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis ola-
rak görev yapan meslektaşımız 
Vedat KALKAN’ın babası Abdullah 
KALKAN Beyefendi, 25/03/2014 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
Enstitü Dönemi 28. Devre mezunla-
rından olup Tütün Eksperleri Yük-
sek Okulu’nda hocalığımızı yapan 
ağabeyimiz Recep SÜRMELİ’nin 
hayat arkadaşı Nuray SÜRMELİ 
Hanımefendi, 25/03/2014 tarihin-
de İstanbul’da vefat etmiştir. Mer-
humeye Allahtan Rahmet, meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
3. Devre mezunlarından meslekta-
şımız Kazım KIRHAN’ın annesi, 
Ayşe KIRHAN hanımefendi, 
25/03/2013 tarihinde vefat etmiş-
tir. Merhumeye Allahtan Rahmet, 
meslektaşımıza, eşine ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 
 
4. Devre mezunlarından İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev ya-
pan meslektaşımız Ali Şefik 
GÜNTANIR’ın ağabeyi Nadir 
GÜNTANIR Beyefendi, 18/03/2014 
tarihinde İstanbul ’da vefat etmiştir. 
Merhuma Allahtan Rahmet, mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlı-
ğı dileriz. 
 
2. Devre mezunlarından Astab Tü-
tün Gıda Makina İnş. Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti ortaklarından meslek-
taşımız Haldun BABACAN’ın anne-
si Fethiye BABACAN Hanımefendi, 
11/05/2014 tarihinde vefat etmiş-
tir. Merhumeye Allahtan Rahmet, 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 

BAŞSAĞLIĞI 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

48 
 

İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak 
görev yapan meslektaşımız Meh-
met Murat ARAMIŞ’ın Kayınbaba-
sı Dündar KUZU Beyefendi, 
12/03/2014 tarihinde vefat etmiş-
tir. Merhuma Allahtan Rahmet, 
meslektaşımıza, eşine ve yakınları-
na başsağlığı dileriz. 

 
10. Devre mezunlarından Manisa 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak gö-
rev yapan meslektaşımız Cengiz 
GÖK’ün babası Mehmet GÖK 
Beyefendi, 22/05/2014 tarihinde 
Adana ’da vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
11. Devre mezunlarından Gaziantep, 
Sağlık İl Müdürlüğünde çalışan mes-
lektaşımız Mehmet Ali 
ÇIKIMOĞLU’nun babası Ahmet 
ÇIKIMOĞLU Beyefendi, 27/05/2014 
 

 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
17. Devre mezunlarından İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak gö-
rev yapan meslektaşımız İbrahim 
ÇAKIR’ın kayınbabası Alper 
ŞENAY Beyefendi, 02/06/2014 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza, 
eşine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
2. Devre Meslektaşlarımızdan 
Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncü-
lük San. ve Tic. A.Ş de görev yapan 
meslektaşımız Selçuk ÖZBECENE 
’nin in annesi Feride ÖZBECENE 
Hanımefendi, 23/06/2014 tarihinde 
Manisa’da vefat etmiştir. Merhumeye 
Allahtan Rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
 

18. Devre Meslektaşlarımızdan me-
zunlarından Batman Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mü-
hendis olarak görev yapan meslek-
taşımız Mehmet Cesur ÇİÇEK’in 
annesi Tenzile ÇİÇEK Hanımefendi, 
25/06/2014 tarihinde Batman’da 
vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
10. Devre mezunlarından Manisa-
Salihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız 
Süleyman SARI’nın annesi Güli-
zar SARI Hanımefendi, 08/09/ 
2014 tarihinde Afyon Emirdağ’da 
vefat etmiştir. Merhumeye Allahtan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakın-
larına başsağlığı dileriz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞIMIZ 
 
 
 
 
SEÇKİL ÇELİK (TEYO 9. Devre / 1983-1987) 

Tekel’de Tütün Eksperi ve daha sonra çalıştığı İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yaptıktan sonra 
emekli olan meslektaşımıza Türk tütüncülüğüne ve mesleğimize katkı-
larından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarı, sağ-
lık ve mutluluklar dileriz. 
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