


DERNEĞİMİZ YENİ MÜLKÜNE KAVUŞTU 

Daha önce İzmir - Alsancak'ta bulunan dernek binamızın satışının ardından 61. Olağan Genel 
Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda yetkilendirilen yönetim kurulumuz; 1762 Sokak 
No:18/A ve 18/B adreslerinde bulunan, iki bağımsız bölümden oluşan, yüzölçümü 298 m2 arsa 
üzerine kurulu binada yer alan ve toplam arsa payı 12/40 (%30), net kullanım alanı 126 m2

olan iki iş yeri satın almıştır. 

Aşağıda linklerde yer alan haritalardan da görüleceği üzere mülklerimiz Karşıyaka Belediyesi, 
Karşıyaka Hükümet Konağı ile Karşıyaka Minibüs durakları sarmalında olup Karşıyaka Çarşı 
girişinde bulunmaktadır. Dernek binamıza İzmir'in her yerinden ulaşmak kolay olup Karşıyaka 
Metro İstasyonuna ve çarşısına 150 m, Karşıyaka Vapur İskelesine ise 700 m uzaklıktadır. 

Camiamıza hayırlı olsun. 
https://www.google.com/maps/place/1762.+Sk.+No:18,+Bahriye+Üçok,+35600+Karşıyaka%2Fİzmir,+Türkiye/@38.4581054,27.111045,859m/data=!3
m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x14bbd9c7b84f76c9:0x1527639c54992ad2 

https://harita.yandex.com.tr/-/CVsGV093 
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MERHABA 
 

 

Yaşar Turan GÜLÜMSER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

yasarturan.gulumser@tutuneksper.org.tr 
 
Türk Tütüncülüğünün üzerinde uzun süredir var 
olan kara bulutların, geçtiğimiz yılın ikinci yarı-
sında ülkemiz üzerine çökmesiyle artan ölüm 
olaylarının ardından meslektaşlarımızı ve tütün-
den geçimini sağlayan herkesi burukta olsa  Mer-
haba diyerek selamlıyor, yeni yılınızı kutluyor ve 
yeni yılda ölüm olaylarının yaşanmadığı, insanla-
rın ölmediği sağlık, coşku, umut dolu günler dili-
yoruz.  

Bilindiği üzere dernek merkezimizin verimli kul-
lanılamaması ve beklentileri karşılayamaması  
nedeniyle 60. Genel Kurulumuzda alınan kararla, 
bir önceki yönetim kurulumuzca dernek binamı-
zın satışı gerçekleştirilmişti. 61. Olağan Genel 
Kurulunda verilen önerge ve oy birliğiyle alınan 
kararla; dernek üyelerinin lokal ve dernek merke-
zi olarak daha etkin kullanabileceği gayrimen-
kul/gayrimenkuller alınması hususunda yönetim 
kurulumuz yetkilendirilmişti. Bu doğrultuda der-
neğimize mülk edindirebilme çalışmalarımızın 
neticesinde geçtiğimiz yılın sonlarına doğru İz-
mir, Karşıyaka’da merkezi yerde, ulaşım imkanı 
yüksek iki işyerinden oluşan mülk, derneğimize 
kazandırıldı. Bir bölümünün kiraya verilmesiyle 
derneğimiz ekonomik yönden rahatlaması, kalan 
kısmıyla da üyelerimize hizmet vermeye devam 
etmesi makul çözüm olarak görünmektedir. Özel-
likle gayrimenkul alımı nedeniyle oluşan borcu-
muzun zamanında ödenebilmesi için üyelerimizin 
bir kısmının aidat ödemesine daha çok özen gös-
termesi bizleri son derece sevindirecektir. 6 (altı) 
TL gibi cüzi miktarlı aylık aidatın ödenmesinden 
imtina etmek, dernek bütçesini zorladığı gibi, 
üyeler arasında da eşitsizliğe neden olmaktadır. 

Özellikle çalışan meslektaşlarımızın, web site-
mizde de (www.tutuneksper.org.tr )belirtilen he-
sap numaralarına otomatik talimat vermelerini 
önemle rica ederiz.  

Yaprak tütün piyasasında;  

Ege Bölgesindeki alımların sona erdiği, diğer 
bölgelerde ki alımların da yakında başlayacağı bu 
günlerde, Türkiye’deki tütün üretimin 60,000 ton 
civarında olacağı, önümüzdeki yıllarda bu raka-
mın daha da düşeceği tahmin edilmektedir. Te-
kel’in var olduğu seneleri bir tarafa bırakıp çok 
eskilere gitmeden son üç yılın rakamlarını göz 
atarsak; 2013 ürün yılında 88.220 ton, 2014 ürün 
yılında ise 67.850 ton tütün alımı yapılmıştır. 
2015 ürün yılında ise 61.500 ton tütün alımı bek-
lenmektedir. Ülkemizde ki tütün üretiminin düş-
mesinin en büyük nedeni, sigara üreticisi firmala-
rın Türkiye’den aldıkları tütün miktarını kısmala-
rıdır. Özellikle oryantal tütün üreticisi rakip ülke-
ler Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’da 
hkümet ve ilgili makamların sigara üreticisi 
firmlara yaptıkları dayatmalar sonucunda söz 
konusu ülkeler yaprak tütün satımında pazar pay-
larını korurken tüm kesintiler Türkiye’den 
yapılmaktdır. Tütün üretimimizdeki azalmanın 
yanı sıra yaprak tütün ihracatının 89.000 tondan 
69.000 tona inmesi, ithalatın 54.000 tondan 
92.000 tona çıkması, iç piyasada kullanılan yerli 
tütün orannın da %42’den %14’e düşmesi iç ka-
rartıcı bir tablo olarak karşımızda durmaktadır.  

Özellikle Yunanistan başta olmak üzere, Oryantal 
tütün üreticisi rakip ülkelerde alıcı firmaların Ta-
rım Bakanlığı ile yapmış oldukları anlaşmalar, 
ülkemizde sipariş azalmasına önemli ölçüde ne-
den olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak derneği-
mizce birkaç kez basın bildirisi hazırlanmış ve 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. Özellikle 21/09/2015 
tarihli Basın Açıklamamız, kamuoyunda ve sek-
tör paydaşları arasında dikkat çekmiştir.   

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz coğrafyada 
ki  bir başka tütün üreticisi ülke olan Lübnan’da, 
tütün üretimi devlet destekli olarak sürdürülmek-
te, sigara üreticisi firmalar ülke içinde sattıkları 
sigaralarda yer alan tütün miktarı kadar tütünü, 
Lübnan’dan satın almaya zorunlu tutulmaktadır.  
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Türkiye’de tütün üretiminin yıllardır giderek 
azaldığı ve yüzbinlerce üreticinin tütün üretimin-
den uzaklaşmak zorunda kaldığı dikkate alındı-
ğında, söz konusu ülkelerdeki uygulamaların yur-
dumuzda hayata geçirilmesinin ülkemiz tütüncü-
lüğüne dikkate değer bir katkı sağlayacağı açıktır. 
Benzer uygulama ve anlaşmalar sayesinde üreti-
min artmasıyla beraber, gerek ihracat miktarında 
oluşabilecek bir artışın, gerekse ithalat miktarında 
meydana gelebilecek bir azalmanın ülkemizin 
ödemeler dengesine pozitif bir katkı yaratacağı, 
diğer taraftan üretici sayısı ve bağlı işkollarında 
oluşacak istihdam artışıyla beraber makro eko-
nomik açıdan da önemli faydalar sağlayacağı 
öngörülmektedir.  

Tütün Eksperleri Derneği olarak basın açıklama-
ları, söyleşi, dergi yazıları ve muhtelif platform-
larda, Türkiye’nin bölgesindeki en büyük yaprak 
tütün üreticisi olmasının yanı sıra sigara firmaları 
için tüketim potansiyeli olarak Dünyanın en cazip 
pazarlarından birisi olmasına rağmen bu gücünü 
kullanamadığını, yetkililerin sigara üreticisi fir-
maları Türkiye’den daha çok tütün almaya zorla-
ması gerektiğini ifade ettik ve bunu Türk Tütün-
cülüğü’ nün geleceği adına Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetkililerine ak-
tardık.   

Daha önceki sayılarımızda belirttiğimiz üzere 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamul-
leri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendi-
rilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel 
Komisyonun; Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsa-
mında oluşturulan Bilimsel Komisyonda mesle-
ğimiz mensuplarına yer verilmemesi bizleri son 
derece rahatsız etmişti. Konuyla ilgili olarak 
TAPDK nezdinde yapılan görüşmelerde sonuç 
alınamaması nedeniyle başlattığımız hukuki süre-
cin Danıştay’da incelemesi devam etmektedir. 
Yaklaşık iki yıl önce başlattığımız hukuki sürecin 
sonuçlanmaması ülkemizdeki hukuk sisteminin 
ne kadar yetersiz kaldığını, ne kadar ağır işlediği-
ni gözler önüne sermektedir.  

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sına-
vına meslektaşlarımızın müracaatlarının kabul 

edilmemesi nedeniyle “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Toptan ve Perakende Satılması İle İlgili Yönetme-
lik” in revize edilmesiyle ilgili Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) Bitki Koruma 
Genel Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürlüklerine yazı yazılmış, ilgili Genel Müdürlük-
lerinde Genel Müdür ve Müdür Yardımcılarına 
konu şifahi olarak aktarılmış ayrıca bu konuda 
ZMO Genel Başkanı’da bilgilendirilmiş, destek-
leri istenmiştir. Maalesef istediğimiz sonuca ula-
şılamamıştır. Konuyu hukuki sürece taşımaktan 
başka seçeneğimiz kalmadığından konuyla ilgili 
olarak önümüzdeki günlerde GTHB aleyhine da-
va açacağımızı ifade etmek isteriz.  

Bildiğiniz gibi dergimizi tütün firmalarından al-
dığımız reklam ve bağışlar ile çıkartmaktayız. Bu 
sayımızda dergimizin yayınlanmasına katkı sunan 
meslektaşlarımız Oktay BIÇAKÇIOĞLU ve Hü-
seyin ALTAN ile 4 B Tütün firmasına teşekkür 
ederiz.  

Merhaba dediğimiz bu sayımızda 21/09/2015 
tarihli Basın Açıklamamızı, Derneğimizin edindi-
ği mülk ve okulumuzun mezuniyet töreni ile ilgili 
haberleri, Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem 
Planı ile ilgili değerlendirmemizi, uzun süredir 
sürdürdüğü fotoğraf çalışmaları ile dikkati çeken 
meslektaşımız  Cüneyt KOÇAK ile yapılan söy-
leşiyi, Bir Portre Köşemizi, her sayıda olduğu 
üzere önceki dönem Başkanlarımızdan Mustafa 
SEYDİOĞULLARI’ nın  hazırladığı “Tütünce” 
köşesini, C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksek Okulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem SESLİ ile Mes-
lektaşımız Bahriye AKDEMİR’in birlikte hazır-
ladıkları “Endüstri Bitkileri İçinde Tütünün Yeri 
ve Önemi” ile yine Okulumuz Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Serpil ÖDEN ile Meslektaşımız Volkan 
AKKURT’un hazırladıkları “Pestisitlerin Çevre-
ye Zararları” adlı makalelerini, Cengiz ŞAHİN 
arkadaşımızın daha önce Bütün Şehir Dergisinde 
(Sayı:7 Temmuz-Ağustos 2015) yayınlanan “Tü-
tün Şehrinde Bir Eksperin Anıları” isimli yazısı-
nı, yine meslektaşımız Nail ACET’in “Ülkemizde 
ve Küba’da Puroluk Yaprak Tütün İle Puro Üre-
timi ve Ticareti“ isimli makalesini ve Ziyaretle-
rimiz ile Etkinliklerimizin yanı sıra Bizden Ha-
berleri büyük bir zevkle okuyacağınızı umuyoruz. 

Sağlıcakla kalınız.  
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ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI - EYLEM PLANINA 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE KATKILARIMIZ 

 

 
 

 
Sigara Sağlık Ulusal Komitesi’nin (SSUK) görüş ve 
önerilerimizi almak için Derneğimize iletmiş olduğu 
“Türkiye’de Ulusal Tütün Kontrol Programı ve 2008-
2012 Eylem Planı Değerlendirmelerinden Yola Çıka-
rak Tütün Kontrolü İle İlgili Geleceğe Dair Öneriler” 
adındaki, Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Pla-
nının (UTKP-EP) 2008-2012 dönemindeki hedefleri-
nin gerçekleşme durumunu analiz eden taslak hazırlık 
dokümanı ile 2015-2018 dönemi için yayımlanan 
UTKP-EP  incelenmiştir. 

Yapılan ilk değerlendirmede; taslak hazırlık doküma-
nınızda UTKP-EP’nin uygulanmasına yönelik olarak 
kapalı alanlardaki denetim eksikliği, reklam, promos-
yon ve sponsorluk, alternatif ürün uygulamaları, yasa-
dışı ticaretle mücadele gibi hususlarda detaylı analiz-
lerin yapılmış olduğu görülmüş olup, Derneğimizin de 
temel faaliyet alanına giren konulardan Tütün Fonu-
nun kademeli olarak azaltılmasından dolayı oluşan 
çok yönlü zararların ortaya konulması, tütün üretimi-
nin çok uluslu şirketlerden alınarak kamunun yetki-
sine geçirilmesi ve tütün mamullerinin dağıtımının 
devlet tarafından yapılması gibi bir dizi öneri 
tarafımızca kayda değer bulunmuştur.  

Bunların yanında, UTKP-EP’nin daha etkin uygulana-
bilmesini teminen, taslak hazırlık dokümanınızdaki; 
“A3. Fiyat ve Vergilendirme”, “B1. Yasadışı Ticaret”, 
“B2. Gençlerin Ulaşabilirliği” ve “B3. Tütün Üretimi 
ve Alternatif Politikalar”   maddelerine ilişkin önemli 
olduğunu düşündüğümüz bazı açıklamalarda bulun-
manın uygun olacağı düşünülmektedir. 

Malumları olduğu üzere, tütün mamullerinin yasadışı 
ticareti ile kayıtdışı sarmalık kıyılmış tütün üretimi, 
özellikle 2010 yılından bu yana giderek büyüyen bir 
sorun olarak kendisini göstermektedir. Türkiye’de kaçak 
sigara pazarının büyüklüğüne ilişkin kesinleşmiş 
resmi bir veri mevcut olmasa da, Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığının (KOM) yıllık faaliyet raporlarında yer 

alan verilerle beraber konuyla ilgili diğer devlet 
kurumları ve sektör uzmanlarının görüşleri, özellikle 
son yıllarda giderek büyüyen bir piyasaya işaret 
etmektedir.  

Çizelge 1. KOM Kaçak Sigara Yakalama Miktarları (2002 – 2013) 

Yıl 
Yakalanan                

Paket Sayısı 
İndeks 

2002 1.960.808 100 

2003 3.640.545 186 

2004 4.315.774 220 

2005 4.842.604 247 

2006 7.212.872 368 

2007 11.854.292 605 

2008 10.669.357 544 

2009 10.149.605 518 

2010 43.545.267 2.221 

2011 69.730.125 3.556 

2012 99.100.151 5.054 

2013 108.243.473 5.520 
 

Kaynak: KOM Faaliyet Raporları (2002-2007-2011-2013) 

Çizelge 1’de yer alan veriler değerlendirildiğinde; 
ÖTV yasasının yürürlüğe girdiği 2002 yılında kaçak 
olarak yakalanan sigara paketi miktarı yaklaşık olarak 
iki milyon paket iken, %49,5 olan nisbi verginin 1 
Ocak 2003 ten itibaren %55,3’e yükseltilmesi ile 2003 
yılında %86’lık bir artış ile 3,6 milyon paketi bulduğu 
görülmektedir.  

2004 yılında ise ÖTV’nin %28’e çekilerek, sigara 
harmanlarında yer alan oryantal tip tütün miktarına 
göre vergilendirilmeye geçilmesi ile beraber, üretici 
firmaların kullandıkları oryantal miktarını arttırmaları 
sonucu uygulanan verginin düşük kalması ve dola-
yısıyla perakende satış fiyatında önemli bir değişiklik 
olmaması nedeni ile, 2004 ve 2005 yıllarında küçük 
miktarda artış gösteren kaçak paket sayısının dört 
milyon adet civarında kaldığı görülmektedir. 
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Çizelge 1’de yer alan veriler değerlendirildiğinde, 
ÖTV yasasının yürürlüğe girdiği 2002 yılında kaçak 
olarak yakalanan sigara paketi miktarı yaklaşık olarak 
iki milyon paket iken, %49,5 olan nisbi verginin 1 
Ocak 2003 ten itibaren %55,3’e yükseltilmesi ile 2003 
yılında %86’lık bir artış ile 3,6 milyon paketi bulduğu 
görülmektedir.  

2004 yılında ise ÖTV’nin %28’e çekilerek, sigara 
harmanlarında yer alan oryantal tip tütün miktarına 
göre vergilendirilmeye geçilmesi ile beraber, üretici 
firmaların kullandıkları oryantal miktarını arttırmaları 
sonucu uygulanan verginin düşük kalması ve dola-
yısıyla perakende satış fiyatında önemli bir değişiklik 
olmaması nedeni ile, 2004 ve 2005 yıllarında küçük 
miktarda artış gösteren kaçak paket sayısının dört 
milyon adet civarında kaldığı görülmektedir. 

Ancak, 2005 yılında oryantal tütüne göre vergilen-
dirme uygulamasından vazgeçilerek ÖTV’nin %58’e 
yükseltilmesi ile beraber yakalanan paket sayısının bir 
anda yedi milyon paketi aştığı, izleyen iki yılda da 
artışın devam ederek 10 milyon paket seviyesine 
oturduğu, dolayısıyla çok kısa zamanda  %100’ü 
geçen bir yükselişe sebebiyet verdiği görülmektedir. 
Euromonitor tarafından yapılan bir araştırmada, 
Türkiye’de 2006 yılında kaçak sigara tüketim mikta-
rının, yasal sigara pazarının %14.8 ine karşılık gelen 
15.380 milyon adet olduğu ve Türkiye’nin bu miktarla 
dünyada dokuzuncu sırada yer aldığı ifade edilmiştiri. 

                                                       
i http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/ILL_overview_ 

en.pdf 

Bununla beraber, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli 
olmak üzere ÖTV’nin %63’e yükseltilmesinin 
ardından yakalanan kaçak sigara miktarının adeta 
patlama yaparak dört katlık bir artış ile 40 milyon 
paketi geçtiği, 2011 yılında ise ÖTV’nin önce %69’a 
çekilip sonra ise %65’e düşürülmesi nedeni ile iyice 
hız kazanarak 70 milyon paketi bulduğu, 2012 yılında 
ise yakalanan paket miktarının bir önceki yıla göre 
yaklaşık %50 artış ile 100 milyon paket sınırını aştığı 
ve 2013 yılında da artışın devam ettiği görülmektedir. 
Bu bakımdan, KOM tarafından yıllara göre açıklanan 
kaçak sigara yakalama miktarlarındaki değişimlerle, 
ÖTV’de yapılan değişiklikler arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu söylenebilir.  

ÖTV’nin tüketici aleyhine bir fiyat yükselmesi 
yaratması durumunda yasadışı ticarete yön veren 
grupların da bu avantajı kullandıkları ve kaçakçılık 
piyasasının büyüdüğü, Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamalarda da ortaya konmuştur. Bakanlık 
tarafından yapılan açıklamada, komşu ülkelerdeki 
sigara  fiyatlarının Türkiye'de ki fiyatların çok altında 
kalmasının kaçak sigara piyasasının büyümesinde 
önemli bir etken olduğu, buna göre; Türkiye'de sigara 
fiyatları ortalama 3 dolar iken Ermenistan’da 0.86 
dolar, Suriye ve Irak’ta 1 dolar, İran’da 1.2 dolar, 
Rusya’da 0.99 dolar, Gürcistan’da 1.02 dolar ve 
Ukrayna’da ise 1.03 dolar olmasından dolayı bu 
ülkelerden Türkiye’ye ciddi bir kaçak sigara akışı 
gerçekleştiği ifade edilmiştirii. 

                                                       
ii Hürriyet Gazetesi. 12/10/2012. 

 

Çizelge 2. Türkiye’de Yıllara Göre Ortalama Sigara Fiyatları (2003 – 2013) 

Yıl İç Satış Miktarı İç Satış Hasılatı 
Ortalama Paket 

Fiyatı 
İndeks 

  (Paket) (TL) (TL)   

2003 5.407.853.158 10.570.000.000,00 1,95 100 

2004 5.443.519.531 11.201.875.031,00 2,06 105 

2005 5.335.825.275 12.284.702.594,00 2,3 118 

2006 5.395.434.603 15.272.192.402,28 2,83 145 

2007 5.372.748.281 16.687.091.932,56 3,11 159 

2008 5.392.945.420 18.342.201.352,04 3,4 174 

2009 5.377.748.810 20.402.965.760,09 3,79 194 

2010 4.667.712.817 24.041.960.283,39 5,15 264 

2011 4.560.873.952 24.598.105.743,60 5,39 276 

2012 4.962.852.633 30.588.330.135,85 6,16 316 

2013 4.582.976.718 32.646.104.242,73 7,12 365 
 

Kaynak: TAPDK 
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Çizelge 2’de, ÖTV uygulamalarındaki değişimin 
ortalama paket fiyatlarına olan etkisi görülmekte olup, 
Bakanlık tarafından ifade edilen problemi tam olarak 
yansıttığı düşünülmektedir. 

Çizelge 3. Sigara İç Satış Miktarları (2008 – 2013) 

Yıl İç satış Değişim 

  (Milyar adet) (%) 

2008 108 0 

2009 107 -1 

2010 93 -13,1 

2011 91 -2,2 

2012 99 8,8 

2013 91 -8,1 

Kaynak: TAPDK 

Çizelge 3’te yer alan sigara satış miktarları incelen-
diğinde; 2009 yılı ile kıyas edildiğinde 2010 yılında 
perakende sigara satışlarında yaklaşık %13 civarında 
bir düşüş meydana geldiği, 2011 yılında azalarak ta 
olsa düşmenin devam ettiği, tüketicilerin; 2009 yılında 
ortalama 3,79 TL olan sigara paket fiyatının 2010 
yılında 5,15 TL’ye yükselmesi, 2011 yılında 5,39 TL 
olarak devam etmesine paralel olarak iki yıl içerisinde 
yeni fiyat bandına alışması nedeni ile (özellikle düşük 
fiyat segmentindeki sigaralarda) 2012 yılında yasal 
satışların arttığı, ancak, 2013 yılında 7,12 TL’ye 
ulaşan ortalama paket fiyatından dolayı satışlarda bir 
yıl içerisinde %8,1 lik keskin bir azalma meydana 
geldiği görülmektedir. KOM tarafından yakalanan 
kaçak sigara paketi miktarında 2009 yılına göre 2010 
yılında %400 lük ani artış, 2013 yılında ise %1100 lük 
bir artış meydana geldiği göz önüne alındığında, 
üretim ve iç satışlardaki söz konusu düşüşlerin tüke-
tici tarafından kaçak mamulata yönelerek telafi edil-
diğini söylemenin çok yanlış olmayacağı düşünül-
mektedir.  

Şüphesiz, yükselen fiyatlardan ve tütün kontrolü kam-
panyalarından dolayı sigara tüketiminde bir azalma 
olabileceği kabul edilebilir bir durumdur. Türkiye’de 
2002 yılında yapılmış olan bir çalışmada 1960 - 2000 
yılları arasında sigara fiyatındaki %10’luk bir artışın 
tüketimde %2 oranında bir azalmaya yol açtığı 
bulunmuşturiii.  

Ancak, Çizelge 3’te 2010 yılı satışları için gösterilen 
%13 lük, 2013 yılı için gösterilen %8.1 lik azalmanın 
kaçak ve sarmalık sigara piyasasının hızlı bir yükseliş 

                                                       
iii UTKP EP 2008-2012, S.17. 

gösterdiği bir süreçteki verili koşullar altında çok an-
lamlı olmadığı, bir yıllık süreler içerisinde bu büyük-
lükte bir tüketime karşılık gelen bir tüketici kitlesinin 
sigarayı bırakmış olabileceği şeklinde bir tespitin, 
hayatın olağan akışına uygun bir yaklaşım olmayacağı 
düşünülmektedir. Benzer şekilde 2012 yılındaki iç 
satış miktarının bir önceki yıla %8,8 oranında artma-
sını da yeni tüketicilerin ortaya çıkması şeklinde değil, 
kaçak sigara ve sarmalık kıyılmış tütüne yönelmiş olan 
kitlenin, geçen süre içerisinde oluşan fiyat alışkanlığı 
ile özellikle düşük fiyat segmentindeki yasal ürünlere 
dönüşü şeklinde okumak gerektiği düşünülmektedir.  

Bu düşünceyi destekleyen diğer bir önemli göster-
genin, aynı dönemde kayıtdışı sarmalık kıyılmış tütün 
üretimi ve ticaretinde meydana gelen yüksek artış 
olduğu söylenebilir. Sigara fiyatlarının vergiler vası-
tası ile yükselmesinden dolayı, tüketiciler özellikle 
son yıllarda kaçak sigaradan da daha uygun fiyata 
malolan sarmalık kıyılmış tütüne yönelmeye başla-
mışlardır. Uzun yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde geleneksel olarak üretilen ve tüketilen 
sarmalık kıyılmış tütünler, tüketici talebinin artmasına 
paralel olarak günümüzde Türkiye’nin tüm kentlerine 
ulaşmış, semt pazarlarından küçük dükkanlara, hatta 
internet üzerinden satışa varıncaya dek yaygın bir 
satış alanına kavuşmuş, kayıtdışı olarak giderek 
büyüyen bir sektöre dönüşmüştür. 

2000’li yılların başında Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerinde söz konusu tütünlerin ticaretine 
konu olan miktarın 4-5 milyon kilogram seviyesinde 
olduğu, bölgede görev yapmış olan TEKEL personeli 
tarafından ifade edilmektedir. Sarmalık tütün üretimi, 
TEKEL’in tütün alımı yaptığı dönemlerde Türkiye’nin 
yüzlerce milyon kilogramı bulan toplam tütün üretimi 
içerisinde dikkat çekmeyecek bir düzeyde kalmıştır. 
Sarmalık kıyılmış tütün üretiminin günümüzde 13-14 
milyon kilograma ulaştığı, “Türkiye’de Sarmalık 
Kıyılmış Tütün Üretim ve Ticaret Durumu: Adıyaman 
ili Çelikhan ilçesi Örneği” adındaki Yüksek Lisans 
Tez Çalışması için 2012 yılında Adıyaman ili 
Çelikhan ilçesinde üreticiler ve piyasa aktörleri ile 
anket çalışması yapan Fatih UZNAY tarafından elde 
edilen veriler ve sektörde yer alan şirketler, konunun 
uzmanları, Adıyaman’da görev yapan firma 
temsilcileri, Ziraat Odaları ve Tarım Müdürlükleri 
yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda tahmin 
edilmiş olup, il ve ilçe bazında tahmini üretim 
miktarları Çizelge 4’te gösterilmektedir. 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

7 
 

 
 

 

 

 

Çizelge 4. Türkiye’de Kayıtdışı Sarmalık Tütün Üretim Miktarı (2012) 

 Üretim Merkezi Üretici Sayısı  Üretim Miktarı           

  N % kg % 

Çelikhan 3.000 14 1.700.000 12 

Adıyaman Merkez 2.500 12 1.300.000 9 

Malatya-Doğanşehir 1.000 4 750.000 6 

Bitlis Merkez-Hizan-Mutki 7.000 32 4.000.000 29 

Diyarbakır-Kulp-Lice-Mardin-Kızıltepe-Mazıdağı-Savur  3.500 17 2.500.000 18 

Muş Kızılağaç - Bingöl-Solhan 3.500 16 2.500.000 19 

HatayYayladağı 1.000 5 1.000.000 7 

TOPLAM 21.500 100 13.750.000 100 

Kaynak: TAPDK ve alan çalışmasında elde edilen veriler. 

 

 

Piyasada yapılan araştırmalarda, alt ve orta segment 
sigara markalarının kaçak olarak satılan paket fiyatla-
rının ortalama 3 TL, üst segment sigara markalarının 
ise 5 TL’ye alıcı bulduğu görülmektedir. Bir paket 
sarmalık kıyılmış tütünün  toplamda maliyeti yaklaşık 
1,5 TL olmaktadır.  

Dolayısıyla, günde 20 dal sigaradan bir paket tüketen 
bir tiryakinin aylık maliyeti yalnızca 42 TL olmak-
tadır. Yasal olarak satışa sunulan 6 TL’lik alt segment 
sigaraların aylık ortalama 180 TL’lik toplam maliyeti 
ile kıyas edildiğinde, bir tüketicinin sarmalık kıyılmış 
tütünü tercih ettiğinde yasal sigaraya aylık ödeyeceği 
miktardan ciddi oranda tasarruf edebildiği anlaşılmak-
tadır. Bu bakımdan, özellikle gelir düzeyi düşük 
tüketicilerin sarmalık kıyılmış tütüne yönelmesi ile 
beraber, yükselen talebe karşılık arzın miktarında da 
devasa bir artış meydana gelmiştir.  

Konunun ayırt edici özelliği, nasıl üretildiği ve içe-
riğinde ne olduğu belli olmayan sarmalık kıyılmış 
tütünlerin üretim ve ticaretinin neredeyse tamamen 
kayıt dışı olarak gerçekleşiyor olmasıdır. Dolayısıyla 
hem halk sağlığı açısından, hem de alınmayan vergi-
lerden dolayı kamu maliyesi açısından düşünüldü-
ğünde; ortaya çok yönlü zararları olan, denetimsiz 
kayıt dışı bir piyasa çıkmaktadır. 

Buradan hareket edildiğinde, sarmalık kıyılmış tütün 
mamulüne uygulanan vergi ile sigaralara uygulanan 
nispi ÖTV’nin aynı olduğu, maktudaki düşüklüğün ise 
dikkate değer bir fark yaratmadığı, bu bakımdan ma-
mulün yasal üretiminin gerek üretici, gerekse de tüke-
ticiler bakımından bir albeni yaratamadığı görülmek-

tedir. Dolayısıyla sarmalık kıyılmış tütün mamulü için 
uygulanan vergi oranının düşürülmesi gerektiği, 
böylelikle tüketicilerin yasal olarak satışa sunulan 
sarmalık kıyılmış tütün mamulüne yönelmeleri ile 
beraber hem sarmalık tütündeki kayıt dışı ticaretin, 
hem de kaçak sigara tüketiminin azalabileceği düşü-
nülmektedir.   

Türkiye yasal sigara pazarının % 10’un üzerine ulaşan 
büyüklüğü ile sarmalık tütün üretimi ve satışındaki 
miktar artışının da en temel nedeni, hiç şüphesiz ÖTV 
artışları ile beraber yasal sigaraların fiyatlarının 
yükselmesinden dolayı, gelir düzeyi düşük tüketi-
cilerin bu ürüne yönelmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Gerek sektör uzmanlarının ve ilgili devlet kurumla-
rının görüşleri, gerekse halen TAPDK tarafından 
Türkiye kaçak sigara pazarının büyüklüğünün ölçül-
mesine yönelik yürütülen bir proje kapsamında elde 
edilen ilk veriler, Türkiye’de kaçak sigara pazarı ile 
kayıt dışı sarmalık tütün pazarının yaklaşık %30’luk 
bir miktarına karşılık gelen bir kaçak/ kayıtdışı tütün 
mamulü pazarının varolduğunu söyleyebilmek müm-
kün görünmekte olup, bu durumun aşağıdaki değer-
lendirmeleri yapmayı mümkün kıldığı düşünülmek-
tedir: 

 Kaçak sigara fiyatları ortalama 3-5 TL aralığında 
değişmektedir. 

 Bu ürünlerin satışı, yasal görünümlü dükkanlarda, 
özellikle düşük gelir gruplarının yaşadığı semtlerde 
ve çarşı pazarda çok yaygın bir şekilde gerçek-
leşmektedir. 
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 Bu ürünlere gerek fiyat, gerekse fiziken rahat bir 
şekilde ulaşılabilmesi; özellikle gençlerin ve düşük 
gelir sahibi kitlelerin bu ürünlere erişimini çok 
kolaylaştırmaktadır. 

 Yasal sigaralarda vergi yükünden dolayı oluşan 
yüksek fiyattan ötürü, gençlerin erişiminin kısıtla-
nabileceği, sigaraya başlamanın zorlaşacağı bek-
lentisi, mevcut illegal piyasa ile boşa çıkmaktadır.  

 Bu durum, sigarayı bırakma ve başlamaya ilişkin 
verilerin ne kadar sağlıklı olduğuna ilişkin ciddi 
soru işaretlerinin de ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermektedir.  

Bu bakımdan, “A3 Fiyat ve Vergilendirme”, “B1. 
Yasadışı Ticaret” ve “B2. Gençlerin Ulaşabilirliği” 
maddelerine bu değerlendirmeler ışığında yaklaş-
manın, gelecekte yapılacak çalışmaların daha sağlıklı 
olabilmesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.  

Her ne kadar “A3. Fiyat ve Vergilendirme” başlığının 
amacı “Tütün ürünlerinin üzerindeki vergi yükünün 
“yasa dışı ticareti özendirmeyecek oranda” artırarak 
tütün ürünlerinin fiyatının artırılması ve bu yolla tütün 
ürünlerine olan talebin azaltılması” olarak tanımlan-
mış, hedef olarak “Sigara üzerindeki vergi yükünü 
2012 yılına kadar %80’nin üzerine çıkarmak” 
denilmiş ve ulaşılan sonuç olarak “Sigara üzerindeki 
total vergi yükü 2010 yılında %78,7 iken bu oran 
2011 yılında %80,3’e, 2014 yılında %82,5’e yüksel-
miştir.” denilse de, başta ifade edilen amaçta yer alan 
“yasadışı ticareti özendirmeyecek oranda” ve “tütün 
ürünlerine olan talebin azaltılması” amaçlarının 
gerçekleştirilemediği çok açıktır. 

Dolayısıyla, taslak çalışmanızın “A3. Fiyat ve Vergi-
lendirme” başlığının uygun kısımlarının, yukarıda 
sıralanan gerekçeler ışığında çekinceler koymak sure-
tiyle revize edilmesinin, önümüzdeki yıllarda yapıla-
cak çalışmaların daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi 
adına önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, “B1. Yasadışı Ticaret” başlığının 
hedeflerinden bir tanesinin “2012 yılına kadar, tespit 
edilen yasa dışı ticareti ortadan kaldırmak” olarak 
belirlendiği, bu kapsamda ulaşılan sonucun ise 
“GATS 2012 verilerine dikkat edilirse; mamul sigara 
içenlerin %9,6’sının paketlerinde bandrol bulunmamak-
tadır. Bu veri Türkiye’de yasadışı ticaretin devam etti-
ğini gösteren tek bulgudur.” şeklinde olduğu, eksik-
likler kısmında ise “Yasadışı ticaretin boyutunu ortaya 

koyacak kanıta dayalı yöntem hayata geçirilmediği 
için yasadışı ticaret ortadan kaldırılamamıştır.” Tepsi-
tinin yapıldığı görülmektedir. 

Öncelikle, “Bu veri Türkiye’de yasadışı ticaretin de-
vam ettiğini gösteren tek bulgudur” ifadesinin, “…. 
gösteren önemli bulgulardan bir tanesidir” şeklinde 
revize edilmesinin daha uygun olabileceği düşünül-
mektedir. Diğer taraftan, “yasa dışı ticaretin ortadan 
kaldırılamama sebebini söz konusu ticaretin boyutunu 
ortaya koyacak bir yöntem geliştirilememesi” olarak 
tanımlamanın tek başına yeterli olmayacağı değerlen-
dirilmekte olup, yukarıda sıraladığımız farklı gerek-
çelerle zenginleştirilmesinin ve/veya ifadenin yumuşa-
tılarak genelleştirilmesinin daha uygun olabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Taslak çalışmanızda değerlendirmesi yapılan bir başka 
madde olan “B2. Gençlerin Ulaşabilirliği” maddesinin 
amacının “18 yaş altındaki bireylerin satış ve dağıtım 
yoluyla tütün mamullerine ulaşmalarının engellenmesi” 
olarak tanımlandığı görülse de, yukarıda açıklamış 
olduğumuz üzere; kaçak sigaralara ve sarmalık kıyıl-
mış tütüne sokak aralarındaki dükkanlardan, çarşı 
pazarlarda açılan stantlara kadar yaygın bir alanda çok 
rahat bir şekilde ve yasal sigaralara göre çok uygun 
fiyatlarla oldukça kolay bir şekilde erişim sağlanabil-
mektedir. Bu bakımdan, söz konusu realiteyi bir uyarı 
olarak eksiklikler kısmında göstermenin, önemli bir 
açıklığı kapatmak suretiyle gelecekte daha sağlıklı 
değerlendirmeler yapabilmek adına önemli olduğu 
düşünülmektedir.    

“B3 Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar” başlığı-
nın ulaşılan sonuçlar kısmında yer alan ifadelerden 
“Halen Türkiye’deki tütün ürünleri hemen tümüyle 
ihracata bağımlı olarak üretilmektedir (HASUDER, 
Türkiye Sağlık Raporu 2014).” ifadesinin gerçeği 
yansıtmadığı, bu ifadenin muhtemelen bazı firmalar 
tarafından düşük miktarda gerçekleştirilen “kıyılmış 
tütün” ihracatı için geçerli olabileceği, alıntı yapılan 
raporun incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 
Türkiye’de üretilen tütün mamullerinin tamamıyla 
ihracat amacıyla üretildiği anlamını veren bu cümlenin 
bu kısımdan çıkarılmasının yerinde olacağı düşünül-
mektedir. 

Diğer taraftan, aynı başlığın ulaşılan sonuçlar kısmında 
yer alan “Öte yandan ülkemizdeki tütün piyasasında 
yaşanan dönüşüm, hemen tümüyle ulusötesi tütün 
şirketlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere düzen-
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lendiği için, yerli tütün üreticileri bu durumdan zarar 
görmekte ve alternatif ürün ve geçim yollarına yön-
lendirilmek yerine “iyi tarım uygulamaları” gibi 
yollarla tümüyle tütün endüstrisine bağımlı hale 
getirilmektedir (Karakaş DG, Turkish Thoracic Journal 
2014) ifadesi hakkında bazı değerlendirmelerde 
bulunmanın uygun olacağı düşünülmektedir.  

Cümlede yer alan, “…tütün üreticileri…alternatif ürün 
ve geçim yollarına yönlendirilmek yerine “iyi tarım 
uygulamaları” gibi yollarla tümüyle tütün endüstrisine 
bağımlı hale getirilmektedir” cümlesinin bir anlam 
karışıklığı yaratabileceği düşünülmektedir. Cümle 
okunduğunda, “tütün üreticilerinin tütün üretmek yerine 
alternatif ürün ve geçim kaynaklarına yönlendirilme-
si” şeklinde dolaylı bir anlam içerdiği görülmektedir.  

Geçtiğimiz yıllarda “TKÇS 17&18 inci Maddeler Tü-
tün Üretimine Ekonomik Açıdan Sürdürülebilir Alter-
natifler Çalışma Grubu” toplantılarında tartışıl-makta 
olan rehber ilkelerde varolan benzer ifadelerin, tütün 
endüstrisi tarafından yıllar boyu “TKÇS ile tütün 
üretimini bitirmek istiyorlar” şeklinde tütün kontrolü 
karşıtı bir propaganda malzemesi yapıldığı, ITGA ara-
cılığı ile dünya çapında tütün üreticilerine gösteriler 
yaptırıldığı, söz konusu ifadelerin 6 ıncı Taraflar Kon-
feransında yapılan toplantıda metinden çıkarıldıktan 
sonra bu propagandanın sona erdiği unutulmamalıdır.    

Bu bakımdan, UTKP’nin tütün üretimine ve tütün 
üreticisine karşı hasmane bir tutum içerisinde olduğu 
algısı yaratabilecek bu cümlenin metinden çıkarılma-
sının uygun olacağı düşünülmektedir.   

Öte yandan, cümlenin sonunda yer alan ve negatif bir 
anlam yüklenen “İyi Tarım Uygulamalarının”, TKÇS 
17&18 inci Maddeler Çalışma Grubunun hazırlamış 
olduğu rehber ilkeler ile beraber gündeme geldiği, 
tütün endüstrisinin ancak bu noktadan sonra Türkiye’de 
dahil olmak üzere dünyanın her ülkesinde GAP (Good 
Agricultural Practices) ve ALP (Agricultural Labor 
Practices) uygulamalarını hayata geçirmeye başladı-
ğını, böylelikle gerek GAP ile tütün tarımında daha az 
ilaç kullanılarak tütünde ve toprakta ilaç kalıntısı ve 
diğer zararlı kimyasalların azaltılmasını, gerekse ALP 
ile tütün üreticilerinin şapka, eldiven, koruyucu kıya-
fet vb. kullanımı ve bilinçli ilaç kullanımına ilişkin 
bilinçlendirme çalışmaları ile kendi sağlıklarının ko-
runmasına dair çalışmalara başladığını, böylelikle 
endüstrinin kendilerine bu yönden yapılabilecek 

suçlamaların önüne geçmek istediğini, bunların TKÇS 
ile beraber ortaya çıkan kazanımlar olduğunu, dola-
yısıyla cümlede yer aldığı şekildeki negatif  ifadelere 
yer verilmemesinin (sektörün eline UTKP karşıtı anti-
propaganda oluşturabilecek bir koz daha verilebile-
ceği düşüncesi de ihmal edilmeden) daha uygun 
olabileceğini ifade etmek gerekir. 

B3 bölümünün öneriler kısmında yer alan “Tütün 
kontrolü faaliyetleri tütün endüstrisinin istediği gibi 
talebi azaltmaya yönelik müdahalelerden çıkarılmalı 
ve arzı (tütün endüstrisini) kontrol etmeye yönelik 
biçime dönüştürülmelidir.” cümlesinde geçen “arzı 
(tütün endüstrisini) kontrol etmeye yönelik biçime 
dönüştürülmelidir” ifadesi ile tam olarak ne anlatıl-
mak istendiği anlaşılamamaktadır. Bu cümle ile he-
deflenen amacın daha açık bir şekilde yazılmaya 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Hazırlamış olduğunuz Taslak Dokümana ilişkin gö-
rüşlerimizin ardından, 2015 – 2018 yılları için geçerli 
olan UTKP-EP hakkında yer alan bazı görüş ve 
önerilerimiz de aşağıdaki gibidir; 

Tütün üreticilerinin sigara tekellerinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda özellikle sözleşmeli kölelik sistemi ile 
büyük sıkıntılar içerisinde düşük alım fiyatlarıyla 
tütün üretimi yaptıkları su götürmez bir gerçektir. 
Bununla beraber, bu durumdan üreticilerin kurtulabil-
meleri için kullanabilecekleri en önemli silahların 
“açık arttırmalı satış sistemi” ve “örgütlenme” olduğu 
söylenebilir. Örgütlenme eksiği bulunan tütün üretici-
leri sözleşmeli üretim sisteminde tüccar ile toplu bir 
pazarlık yapamadıklarından dolayı insanca yaşayabi-
lecek fiyatları alamamaktadır.  

Diğer taraftan, her ne kadar mevzuatta yer alıyor olsa 
bile, açık arttırmalı satış sistemi Türkiye’de hayata 
geçirilemediğinden, üreticiler, sözleşmeli üretim 
sistemine göre çok daha iyi fiyatlar alabilecekleri bu 
sistemi lehlerine kullanamamaktadırlar. 

Bu bakımdan, B3 başlığı altında tütün üreticilerinin 
küresel sigara tekellerine karşı kendilerini savunmada 
kullanabilecekleri en etkili iki silah olan “örgütlenme-
nin teşvik edilmesi” ve “açık arttırmalı satış siste-
mine” mutlaka yer verilmesi gerektiği düşünülmek-
tedir. 

Bunların yanında, sigara tekellerine karşı geçmiş 
yıllarda üretici için bir nevi sigorta işlevi gören devlet 
tarafından yürütülen yaprak tütün alımlarının, ihracat 
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açısından hiçbir sıkıntı olmadığı da dikkate alınarak, 
gerek Tütün Fonunun kademeli olarak azaltılması ile 
beraber hızla yükselen tütün ithalatına karşı, gerekse 
üreticimizin ve tütün üretimimizin korunması 
anlamında tekrar başlatılması gerektiği hususunun, 
planda yer alması gerektiği düşünülmektedir. 

Bunun için, A3 başlığı 3.1 madde de tanımlanan tütün 
mamullerinden alınan vergilerin bir kısmından elde 
edilecek bir kaynağın, üreticilere verilecek prim 
ödemesinin yanında, alternatif ürün çalışmaları ve 
üreticilerin örgütlenmeleri için teşvik sistemi olarak 
da kullanılabileceği de düşünülmektedir. Böylelikle 
sigara tekellerine karşı tütün üreticileri için çok yönlü 
sigortalar tanımlanmış olacak ve yerli tütüncülüğümü-
zün devamlılığını sağlamak suretiyle tütün ithalatının 
önünü bir nebze de olsa kesebilmek mümkün ola-
bilecektir.  

B3 başlığının 2 nolu “Tütün üretiminden vazgeçen 
üreticilerin alternatif tarım ürünlerine veya diğer eko-
nomik faaliyetlere yönlendirilmesine ilişkin ekonomik 
ve sosyal politikaların yapılandırılması” stratejisinin, 
İzleme ve Kontrol için Sağlanacak Veri başlığının 
ikinci maddesinde yer alan “Uygulanan projeler saye-
sinde tütün üretiminden uzaklaşan üretici sayısı ve bu 
ailelerin yıllık gelir seviyesi” cümlesinde yer alan 
“uygulanan projeler sayesinde tütün üretiminden uzak-
laşan üretici..” ifadesinin uygun bir şekilde düzeltil-
mesi gerektiği düşünülmektedir.  

Çünkü, alternatif ürün ve faaliyetler başlığının amacı 
tütün üreticilerini çeşitli projeler hazırlayarak tütün 
üretiminden vazgeçirmek değil, metinde de geçtiği 
şekilde tütün üretiminden vazgeçen üreticilere alter-
natif ürün ve ekonomik faaliyetler için destek veril-
mesidir. Ancak, bahsi geçen ifade de çeşitli projeler 
uygulamak vasıtası ile tütün üreticilerinin üretimden 
vazgeçmelerinin sağlanmasından bahsetmekte olup, 
bu ifade zaten tarihsel olarak taban noktaya gelmiş 
Türk tütün üretiminin tamamen sona erdirilmesine 
ilişkin kabul edilemez bir yaklaşım içermektedir. Ön-
ceki paragraflarda da gerekçeleri ile bahsedildiği 
üzere, tütün üreticisinin acil ihtiyaçları örgütlenme, 
kamunun yaprak tütün alımına tekrar başlaması, 
sözleşmeli üretim sistemi yerine açık arttırmalı satış 
sistemi ve prim desteğidir. Ayrıca, bu tip ifadeler daha 

önce de anlatıldığı gibi küresel şirketlerin eline “tütün 
üretimi bitirilmek isteniyor” şeklinde anti-propaganda 
malzemesi olarak koz vermekte olup, genel anlamda 
tütün kontrolü çalışmaları aleyhine bir silaha 
dönüştürülmektedir. 

Planın “A3. Fiyat ve Vergilendirme” başlığının 1.1 
Aktiviteler (Faaliyetler) maddesinde yer alan “Tütün 
mamullerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV 
tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat 
endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim 
oranıyla orantılı olarak artırılmasına devam edilmesi” 
ifadesinin, daha önce detaylı olarak anlatıldığı üzere, 
vergi artışı sigara kaçakçılığı ve kayıt dışı sarmalık 
kıyılmış tütün üretim ve ticaretini görülmemiş boyut-
lara taşıyarak planın genelindeki pek çok hedefi boz-
ma tehlikesi yarattığından ötürü değiştirilmesi gerek-
tiği ve tütün mamullerine uygulanacak olan vergilerin 
kaçakçılığı arttırmayacak boyuta çekilmesi şeklinde 
revize edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Planın “A6. Ürün Kontrolü ve Toplumun Bilgilendi-
rilmesi” başlığı 3.1 maddesinde yer alan “Üretim, 
ithalat, depolama ve satış noktalarında ürün denetim-
lerinin artırılması” faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi 
için; TEKEL’in özelleştirilmesi sonrası ağırlıkla Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çeşitli 
devlet birimlerinde görevlendirilen yaklaşık 400 kişi-
den oluşan Tütün Teknolojisi Mühendislerinin görev 
almasının, etkin bir denetim için çok önemli bir fırsat 
olabileceği düşünülmektedir. TAPDK mevcut yapısı 
içerisindeki yetersiz personel sayısı ile bu tarz dene-
timleri ancak yılın belli dönemlerinde kısıtlı sayıda 
yapabildiğinden, atıl durumda bekleyen kalifiye 
personelin bu alanda istihdamına yönelik hükümlerin 
planda yer almasının, bu maddenin etkinliğinin 
artması için büyük önem arz ettiği düşünülmektedir.  

Yapmış olduğunuz detaylı çalışmanız için tebrik eder, 
görüş ve önerilerimizin 2015 – 2018 dönemi ve 
sonrası için UTKP-EP’nin daha etkin uygulanabilmesi 
adına fayda yaratmasını ümit ederek bundan sonraki 
çalışmalarınız için başarılar dileriz. 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ 

 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

11 
 

PESTİSİTLERİN ÇEVREYE ZARARLARI 
 
 
 
 

 
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖDEN 

TEYO Öğr. Üyesi 
E-mail: serpil.oden@bayar.edu.tr 

 
 

Volkan AKKURT 
Tütün Teknolojisi Mühendisi 

European Tobacco 
 

 
 
1. GİRİŞ 

Dünyanın ana besin kaynağını bitkiler teşkil etmek-
tedir. Ancak bütün canlı varlıklarda olduğu gibi bit-
kilerde de pek çok hastalık ve zararlıya karşı hassa-
siyet görülmektedir [1]. 

Dünya nüfusu hızla artmakta, artan nüfus sayısı da 
yiyecek talebindeki hızlı artışı beraberinde getirmek-
tedir. Artan yiyecek ihtiyacının karşılanmasının yolu 
tarımda birim alandan daha fazla verim alınmasından 
geçmektedir. Ancak bu verimi etkileyen böcekler, 
mantarlar, kemirgenler, nematodlar, akarlar gibi 
“pest” adı verilen doğal zararlılar mevcuttur [2]. 

Bitkisel üretimde uygun toprak işleme, yüksek verimli 
ve kaliteli tohum kullanılması, uygun gübreleme ve 
sulama gibi verimi arttıran tüm uygulamalar yapılmış 
olsa dahi, kaliteli ve bol mahsul almak için zararlılar, 
hastalık etmenleri ve yabancı otlar ile de etkili bir 
şekilde mücadele yapılması gerekmektedir. İnsanlar 
ekip diktiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta 
kalan mahsulü elde etmekte ve bunun bir kısmını da 
depolarda yine onlara kaptırmaktadır [3]. 

İşte bu durumun önlenmesi, insanlarla hayvanlara 
zararlı olan çeşitli hastalıkların engellenmesi amacıyla 
bir takım kimyasal maddeler tarımda kullanılmaktadır 
[2]. 

Besin maddelerinin üretimi ve tüketimine kadarki 
süreçte besin değerini bozan ve bitkilere zarar veren 
böcekleri, mikroorganizmaları ve diğer zararlıları yok 
etmek için kullanılan bu kimyasal maddelere 
“pestisit” adı verilmektedir [3]. 

Pestisitlerin kullanımı esasen binlerce yıl öncesine 
kadar dayanmasına rağmen, bunların esas kullanılma-
ları ve yaygınlaşmaları 1900’lü yılların ilk yarısından 

itibaren gerçekleşmiştir. Daha önceleri doğal mad-
delerden ibaret olan (nikotinden elde edilen nikotin 
sülfat gibi) pestisitler, 1940’lı yıllardan itibaren yerini 
yapay bileşiklere bırakmıştır. 1939 yılında DDT’nin 
keşfinden itibaren çok sayıda yapay bileşik sentez-
lenmiş ve formülize edilmiştir [2]. 

Pestisit kullanımı ile önemli miktarda ürün artışı 
sağlanmasına karşın, pestisitlerin çevre ve insan 
sağlığı yönünden potansiyel olumsuz etkilerinde de 
artış meydana gelmiştir [4]. 

İlaç kalıntılarının toprağa, suya, havaya ve gıdalara 
bulaşarak onları kirletmesi ve sonuçta da insan 
sağlığını ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemesi 
birer çevre sorunudur. 

İnsan sağlığı üzerinde pestisitler akut veya kronik etki 
yapmaktadırlar. İlacın solunması, yenmesi veya deriye 
teması ile akut, ilaç kalıntılarını içeren bitkisel ve 
hayvansal besin maddelerinin yenmesi suretiyle de 
kronik zehirlenmeler meydana gelebilmektedir. 

Pestisitler çeşitli yollarla su ekosistemine bulaşırlar. 
Tarımsal mücadele sırasında su içindeki veya kenarın-
daki bitkilerin veya böceklerin doğrudan ilaçla teması, 
ilaçlanmış bitki ve toprak yüzeyinden ilaçların yağmur 
sularıyla yıkanması, ilaç endüstrisi atıklarının akar 
veya durgun sulara boşaltılması, boş ambalaj kapları-
nın su kaynaklarında yıkanması ile pestisitler sulara 
bulaşmaktadır. Su ekosistemine giren bir pestisit, su 
flora ve faunasını olumsuz etkilemektedir. 

Toprak fauna ve florası da pestisitlerden etkilenmek-
tedir. Toprakta biriken ilaçlar derece derece yok ede-
bilmekte ve ilaçların aktif maddeleri toprakta yetişen 
ürünlere ve dolayısıyla bunları yiyen canlılara geçe-
bilmektedir. 
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Pestisitler hava yoluyla da çevreyi kirletmektedir. 
Etkili maddenin buharlaşabilir olması yoğun ilaç 
kullanılan alanların çevresindeki yerleşim yerlerindeki 
tüm canlılar üzerinde zararlı etkilere neden olmakta-
dır. Bunlarla birlikte yoğun şekilde bilinçsiz kulanılan 
pestisitler mikroorganizmaların ilaçlara karşı duyarlı-
lığını azaltmaktadır [3].   

Pestisitlerin kullanımı su ve toprak kirliliği açısından 
büyük boyutta çevre sorununa neden olmaktadır [4]. 

2. PESTİSİTLERİN ÇEVREYE ZARARLARI 

Pestisitlerin çevreye olan olumsuz etkilerini aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz. Pestisitler insanların yakın çevre-
sinde bulunan ve insanlara yarar sağlayan büyükbaş, 
küçükbaş ve kümes hayvanlarına da olumsuz etki 
yapar. Pestisitlerin özellikle yem olarak kullanılacak 
bitkilerin ilaçlanmalarında hasat için dolayısıyla 
hayvanlara yedirilmesi için gereken süreye büyük bir 
titizlikle uyulması gerekir. 

Havadan yapılan ilaçlamalar kuşlar üzerine daha fazla 
zarar yapar. Kuşlar ölmüş zararlılar ile örneğin 
insektisit ile ölmüş böceklerle beslenir ve sonuçta 
kendileri de ölürler. Yine toprakta ilaçlanmış tohumlar 
ile beslendiklerinden kuşların ölümüne sebep olurlar. 
Pestisitler gerek topraktan yeraltı suları ile gerek 
yağmurla yıkanmaları sonucunda ve gerekse pestisit 
kalıntılarının veya fabrika atıklarının akarsularla ve 
diğer yollarla taşınması sonucu balıklara ve sudaki 
diğer canlılara da zehirli ektiye sahiptir. 

Pestisitler parazit, parazitoit ve predatör olarak yaşa-
yan ve zararlılar ile geçinen organizmaları da öldürür. 
Bundan dolayı doğal düşmanlara etkisi düşük olan 
ilaçlar seçilmelidir. İlaçlar önerilen dozların üzerinde 
kullanılmamalıdır. Bitkilerin çiçekli dönemlerinde 
ilaçlama yapılmamalıdır. Çünkü bal arıları ve 
polinatör (uçucu avcı) böceklere zararı bulunmaktadır. 
Etki süresi kısa olan ilaçlar seçilmelidir. Ayrıca top-
raktaki yararlı mikroorganizmaları da öldürdüğünden 
mümkün olduğunca kimyasal ilaç yerine biyolojik 
ilaçlar kullanılmalıdır.  

2.1. Pestisitlerin Sulara Karışmaları ve Etkileri 

Pestisitlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik 
yollarla olmaktadır. Pestisit uygulaması yapılan tarım 
arazilerinden gelen yağmur sularıyla, sızıntı sularıyla 

ya da doğrudan uygulamalar sonucu yüzey sularına ve 
yeraltı sularına pestisitler karışabilmektedir. Pestisit-
lerin en önemli bulaşma kaynaklarından biri ise, 
pestisit içeren evsel ve endüstriyel (örneğin tekstil 
fabrikaları, pestisit üretimi yapan fabrikalar, orman 
ürünleri işleme tesisleri) atık suların alıcı ortamlara 
deşarj edilmesidir. Uygulama aletlerinin ve boş am-
balaj kaplarının temizlenmesi sırasında da pestisit 
atıkları sulara karışabilmektedir. Bu bulaşma kaynak-
larının dışında, atık kimyasalların kazayla yüzey 
sularına karışması sudaki pestisit konsantrasyonlarının 
artmasına neden olabilmektedir. Ormanlık alanlara 
herbisit uygulaması da yüzey sularındaki herbisit kon-
santrasyonlarında geçici artışlara neden olabilmektedir 
[2]. 

Endüstriyel atık sular, kanalizasyon suları, tarımsal 
alanlardan gelen yağmur suları, su yüzeyine püs-
kürtme şeklinde doğrudan uygulamalar gibi yollar 
dışında, pestisitlerin sulara karışması pestisitlerin do-
ğadaki taşınımının bir sonucu olarak da ortaya çıkabil-
mektedir. Pestisitlerin doğadaki taşınımı çok yönlü ve 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin; tarla, bahçe ve 
orman ağaçlarının hastalık ve zararlılara karşı ilaçlan-
ması sırasında ilaç zerreleri havaya, toprağa, topraktan 
yağmurlarla yer altı sularına dolayısıyla su ekosiste-
mine karışabilmektedir. Hiç pestisit uygulaması 
yapılmayan kutuplardaki penguenlerde, ayı balığı ve 
eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması bazı 
pestisitlerin dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar 
güçlü olduğunu göstermektedir [11]. 

Pestisitler genellikle havaya püskürtülerek kullanılır. 
Böylece bitkilerin yüzeyine ve toprağa ulaşırlar. 
Pestisitlerin toprağa ulaşmasında yağmur, rüzgar gibi 
çeşitli abiyotik etkenler rol oynar. Topraktaki zararlı 
böceklere, mikroskobik kurtlara ve tohum ilaçlamaları 
sırasında tohuma uygulanan pestisitler doğrudan top-
rağa karışırlar [2]. 

Topraktaki pestisitler ise, uygulandıktan sonra belli 
bir süre toprakta birikebilirler ve çözünmez bileşikler 
halinde toprak kolloidleri tarafından değişik mekaniz-
malarla tutulurlar, buharlaşma ve diğer yollarla atmos-
fere karışabilir yada sızıntı yoluyla yer altı sularına 
karışabilirler. Topraktaki pestisitlerin yüzey sularına 
karışmaları çözünmüş veya süspanse halde rüzgarla 
sürüklenerek, buharlaşarak yada çözünmüş ve tutul-
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muş halde erozyonla sürüklenen toprak partikülleriyle 
taşınmalarıyla gerçekleşir [11]. 

Topraktaki ve ekili alandaki pestisit kalıntılarının 
sulara taşınması; pestisitlerin çözünürlüğü ve toprak 
partiküllerine adsorplanabilmeleri ile ilşkilidir. Çözü-
nebilir ve zayıf adsorbe olan pestisitler genellikle 
toprak profili arasından aşağılara doğru süzülürler ve 
yer altı suyuna karışırlar. Orta derecede adsorbe olan 
pestisitler öncelikle yüzey akışıyla taşınmanın yanı 
sıra erozyonla taşınan toprak partikülleriyle sürükle-
nirler. Suda yüksek oranda çözünebilen pestisitler 
akuatik ortamda geniş olarak yayılırlar ve organiklere 
adsorplanma eğilimi göstermezler, böylece suda 
kolayca seyrelir ve dağılırlar [2]. 

Pestisitlerin su ortamlarına taşınım yolları Tablo 
2.1’de verilmiştir. Pestisitlerin partiküllere tutunması 
sudaki konsantrasyonlarının azalmasında önemli bir 
rol oynar. Pestisitlerin adsorpsiyonunun ve desorpsi-
yonunun bilinmesi ise onların akuatik ekosistemdeki 
davranışlarının önceden tahmin edilmesinde rol oynar 
[12]. 

Bir pestisitin kimyasal yapısı; onun stabilitesini ve bir 
akuatik sistemdeki dayanıklılığını belirler. Pestisitler 
birkaç saatte bozunabilen ve kararlı olmayan bile-
şiklerden, çok uzun yıllar bozunmadan kalabilen çok 
kararlı bileşiklere kadar değişen kimyasal yapıya 
sahiptirler. Dayanıklı pestisitler akuatik ekosistem için 
potansiyel zarardırlar [2]. 

Pestisit kalıntıları ile kanser, sinir sistemi hasarları ve 
kısırlık arasında ilişki olduğu, pestisitlerin kuş ve 
balık nesilleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğu, 
bunun yanı sıra canlıları kanser yapıcı (kansinojenik ), 
kalıtsal (mutajenik) ve şekil bozukluğu yaratıcı (tera-
tojenik) özellikleriyle etkiledikleri bilinmektedir. 
Öldürücü, hastalık yapıcı ve gelişmeyi durdurucu etki-
leri olduğunu da söylemek mümkündür. Pestisitlerle 
ilgili önemli bir endişe de, onların daha toksik bileşik-
lere dönüşebilmeleridir. Pestisitler ve bunun gibi tok-
sik maddeler, hem insanlar ve hem de akuatik hayat 
için davranış bozuklukları ve fizyolojik bozukluklar 
gibi rahatsızlıklara neden olduklarından dikkatle iz-
lenmesi ve kontrol edilmesi gereken toksik bileşikler-
dendir. Pek çok pestisitin alglere, balıklara, diğer 
akuatik canlılar ve onlarla beslenen kuşlara toksik 
olduğu bilinmektedir [12]. 

Pestisitlerin balıklara etkisi çok değişiktir. Direkt 
olarak öldürmelerinden başka, beslenme ortamların-
daki değişiklikler, sudaki oksijenin azalması vb yol-
larla giderek ölüme de yol açabilmektedirler. Durgun 
sulardaki minimal düzeydeki bir pestisit kalıntısının 
bile sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslen-
me ortamını bozduğu saptanmıştır. Birçok pestisitin 
balıkların büyüme oranlarına, çoğalmalarına ve davra-
nışlarına etki yaptığı, dokularını zarara uğratabildiği 
de bilinmektedir. Pestisitlerden etkilenen balıklar düş-
manları tarafından daha kolay avlanır, diğer balıklarla 
daha az rekabet edebilir, mevsimlik ısı değişmeleri, 
çoğalma, geçici açlık gibi konulara daha az dayanıklı 
hale gelirler. Bu olumsuz etkilerin yanı sıra, pestisit-
lerin etkisiyle ölen organizmaların dibe çökerek birik-
mesi ve çürüme esnasında ortaya çıkan karbondioksit 
veya zehirli gazların, diğer akuatik organizmaların bu 
bölgelere yaklaşmasına engel olmaları, pestisitlerin 
akuatik ortamda neden oldukları diğer zararlı sonuç-
lardandır [11].  

Tablo 2.1. Pestisitlerin su ortamlarına taşınım yolları 

Su Ortamı Erozyon Atmosfer Atık Sular 

Nehirler ++ + +++ 

Deltalar + + ++ 

Göller ++ + - 

Denizler + +++ + 

 

Toprakta ve suda devamlı birikim halinde olan 
pestisitler tüketilen ürünler aracılığıyla insanlara, evcil 
hayvanlara ve yaban hayatına ulaşmakta, çevre sağ-
lığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Pestisitlerin 
doğada hangi ortamlarda daha çok biriktiği aşağıda 
Tablo 2.2’de verilmiştir. Organofosfatlı pestisitler ise, 
balıklar için çok toksik değillerdir (kaza sonucu suya 
fazla miktarda karışmaları dışında). Bu tür pestisitler 
nötralin üzerindeki pH değerlerinde eğer koşullar 
uygunsa oldukça hızlı hidroliz olurlar ve böylece 
toksik özelliklerini yitirirler [2]. 

Pestisitlerin sadece istenmeyen organizmalara değil 
canlılara da toksik olmaları, pestisitlerin hem akuatik 
yaşamı hem de insanları ve diğer canlıları öldürücü, 
kanser yapıcı, şekil bozukluğu yaratıcı ve kalıtsal 
hasarlara yol açan özelliklerle etkilediklerinin 
bilinmesi ise; bu bileşiklerin içme suları ve atık 
sulardan giderilmelerini zorunlu hale getirmektedir. 
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Pestisit üretiminden oluşan kimyasal atıkların en 
problemli atıklardan olduğu da bilinmektedir [13]. 

Tablo 2.2 Doğada pestisit birikimi 

Su Ortamları Birikim (%) 

Kara ve Kıyı Ortamları 38,23 

• Hava 
• Akarsu ve göl suyu 
• Deniz suyu 
• Toprak 
• Sediment 
• Biota 

0,13 
0,94 
0,64 
0,64 
34,73 
1,15 

Açık Okyanuslar 61,77 

• Hava 
• Deniz suyu 
• Sediment 
• Biota 

0,21 
61,45 
0,04 
0,07 

TOPLAM  

 

2.3. Pestisitlerin Toprağa Karışmaları ve Etkileri 

Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pesti-
sitler yağmur, rüzgar gibi çeşitli etkenlerle toprağa 
dolaylı yolla ulaşabilmektedir. Topraktaki zararlı bö-
ceklere, nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında 
tohuma uygulanan pestisitler ise direkt olarak toprağa 
karışmaktadır. Bu şekilde toprakta devamlı birikim 
halinde olan pestisitler, tüketilen ürünler aracılığı ile 
insan, evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir [7]. 

Pestisitlerin toprakta kalıcı yani persistent olması; 
kullanılan ilacın grubuna, formülasyon şekline, toprak 
tekstürüne, ilacın absorbe edilme durumuna, toprak 
nemi ve sıcaklığına, ilacın yağmur, sulama veya 
drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmek-
tedir [9]. 

Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen 
ürünlerin, ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları 
belirlenmiştir. Örneğin Aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda 
yetiştirilen patates ve havuçta Aldrin kalıntısı, yoğun 
Aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen kar-
puzlarda ise Aldicarbe kalıntısı görülmüştür [7]. 

Yapılan çeşitli araştırmalar, yıllar önce yasaklanmış 
olmasına rağmen DDT’nin bazı topraklardaki mikta-
rında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya 
koymaktadır. Bu kalıntılar, yarılanma ömrü uzun olan 

bazı pestisitlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış 
halde kaldığını göstermektedir [9]. 

Biyosfere dahil olan pestisitlerin bozulmadan uzun 
süre doğal koşullarda kalmaları önemli çevre kirlili-
ğine neden olur. Pestisitlerin toprakta kalma süreleri 
1-2 hafta ile 2 yıldan daha fazla (15 veya daha fazla) 
olabilir [7]. 

Bazı pestisitlerin toprakta kalma süreleri Tablo 2.3’de 
verilmiştir. Pestisitlerin kırsal alanda artan bir şekilde 
devamlı olarak kullanılması, diğer kirlenmelerin 
aksine ekolojik bir felaket olarak kabul edilmektedir. 
Pestisitlerin büyük bir kısmı son derece zehirlidir ve 
özellikle insan ve hayvanların çeşitli organlarında 
birikerek kanser oluşmasına neden olurlar (Tabii bu 
arada bu maddelerin dozu da önemlidir). Ayrıca besin 
zinciri içerisinde bu maddelerin bitkiler ve hayvanlar 
tarafından alınması ve sonuçta insanların belirli doku-
larında, özellikle de yağ dokusunda birikimi akut ve 
kronik zehirlenmelere hatta ölüme neden olmaktadır 
[3]. 

Tablo 2.3. Bazı pestisitlerin toprakta kalma süreleri 

Kısa Yarılanma 
Süresi  

< 30 gün 

Orta Yarılanma 
Süresi 

30-100 gün 

Uzun Yarılanma 
Süresi 

>100 gün 

Aldicarb Aldrin Bromacil 

Captan Atrazine Chlordane 

Dalapon Carbaryl Lindane 

Dicamba Carbofuran Paraquate 

Malathion Diazinon Picloram 

Methyl Paration Endrin Trifluralin 

Oxamyl Fonofus  

2,4-D Glyphosate  

2,4,5-T Heptachlor  

 Linuron  

 Parathion  

 Phorat  

 Simazine  

 Terbacil  

 TCA  

 
Gerçekten pestisitler çevreyi kirletmenin çeşitli 
nedenleri arasında tek ve üstün bir yere sahiptirler. 
Diğer bütün kirleticilerin aksine pestisitler kültür 
bitkilerini tahrip eden zararlıları, insan ya da evcil 
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hayvanlardaki bazı parazitleri yok etmek için 
isteyerek kullanılırlar [5].  

Pestisitlerin devamlı kullanılmaları; sonuçta çevrenin 
ve besinlerin kirlenmesine, biyolojik dengenin bozul-
masına ve pestisitlere dirençli türlerin ortaya çıkma-
sına neden olur [7]. 

2.4. Pestisitlerin Atmosfere Etkileri 

Pestisitlerin çevreye olan etkisini değerlendirmede 
atmosfer, hidrolik döngünün bir unsuru olarak çok 
önemli bir yere sahiptir. Hidrolik döngünün bir par-
çası olan yağış sayesinde yerüstü ve yeraltı suları 
tekrar yenilenir. Atmosfere partikül ve buhar halinde 
karışan pestisitler yağışlarla temizlenir ve bunlar akar-
su, çay, göl ve toprakta birikirler. Ayrıca pestisitler, 
atmosferdeki gaz ve diğer partiküllere tutunmak sure-
tiyle de toprak yüzeyinde birikirler, buradan yerüstü 
ve yeraltı sularına ulaşırlar [7]. 

1960’lı yıllara kadar ilaçlamalarla atmosfere karışan 
pestisitlerin neden olduğu atmosfer kirliliği lokal bir 
problem olarak düşünülmekteydi ve doğada uzun süre 
kalabilen pestisitlerin, atmosfer yolu ile hareketinin 
çok az olduğuna inanılmaktaydı. DDT ve diğer orga-
noklorlu bileşiklerin Arktik ve Antarktik balık ve 
memelilerin vücutlarında bulunması bu görüşü değiş-
tirmiştir. Pestisitlerin yağışlarla ve rüzgarla hiç ilaç-
lanmayan alanlara taşındığı ortaya çıkarılmıştır [4].  

Günümüzde atmosferin pestisitlerin taşınmasında 
önemli bir rol oynadığı, ilaçlanan bölgelerden çok 
uzaklara taşınmasına ve oralarda birikmesine neden 
olduğu bilinmektedir. Pestisitler bu şekilde, yüzlerce 
hatta binlerce kilometre uzağa taşınabilmektedirler. 
Toprak yüzeyinde bir pestisit biriktiği zaman, tekrar 
buharlaşarak atmosfere karışabilmekte ve bu şekilde 
tamamen parçalanıncaya kadar, atmosfer ve toprak 
yüzeyi arasında hareket etmektedir. Bu olay bazen 
onlarca yıl sürmektedir. Bazı pestisitlerin parçalanma 
ürünleri orijinal bileşikten daha da toksik olabilmekte 
ve atmosferdeki döngüye bu parçalanma ürünleri de 
katılmaktadır [8]. 

Atmosferde en çok bulunan pestisitlerin başında 
organoklorlu insektisitlerden DDT, lindane, heptaklor, 
dieldrin gelmektedir. Organoklorlu insektisitler kadar 
doğada uzun süre kalmamasına karşın hava, yağmur 
ve çiğde organofosfatlı insektisitlere rastlanılmıştır. 

Bunların başında diazinon, metilparation, paration, 
malation, klorpirifoz, metidation bulunmaktadır [4]. 

Son yıllarda herbisit kullanımı artmıştır. Kullanılan 
herbisitlerin çoğu çevrede uzun süre kalmaması 
yanında, yağmur suyuyla yüksek oranda triazinli 
bileşikler tespit edilmiştir [7]. 

Pestisitlerin yağmur ve havadaki konsantrasyonu lokal 
olabilmekte ve yıl boyunca dalgalanma göstermek-
tedir. Hava ve yağmurdaki en yüksek konsantras-
yonlar ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelmek-
tedir. Bununla beraber hava, yağmur ve çiğdeki 
insektisit konsantrasyonları bazı bölgelerde sonbahar 
ve kışın yüksek oranda kullanıldıkları için bu mev-
simlerde de yüksek oranda saptanmaktadırlar. Hava, 
yağmur, kar ve çiğdeki pestisitlerin çevre açısından 
önemini belirtmek oldukça zordur, çünkü bu ortamlar 
için standartlar ve kriterler henüz belirlenememiştir 
[4]. 

2.5. Pestisitlerin Yaban Hayatına Etkileri 

Pestisitler, doğrudan ve dolaylı zehirleme, kimyasal 
‘biyokonsantrasyon’, habitat ve besin ağında değişik-
likler meydana getirerek yaban hayatını olumsuz 
etkilemektedirler. Bunların bazı etkileri orijinal zararlı 
ile doğrudan ilişkisi olmayan hayvanlar üzerinde de 
meydana gelmektedir. 1960’larda, yaban hayat biyo-
logları Bonaventure (Quebec) adasındaki bir tür deniz 
kuşu populasyonunda bir azalma başladığını fark 
ederek, kuşların yumurtalarını analiz ettiklerinde DDT 
ile karşılaşmışlardır. DDT, yumurta kabuklarının em-
briyoyu koruyamayacak kadar incelmesine sebep ol-
makta, besin ağında yüksek düzeylerde biyokonsantre 
olabilmekte ve besin zinciri yoluyla diğer yırtıcı 
kuşların populasyonunu da azaltmaktadır [7]. 

Modern pestisitler doğada daha az kalıcıdırlar, fakat 
hedef dışı organizmalar için çok yüksek derecede 
toksik olabilmektedirler. Örneğin ormanların korun-
masında DDT’nin yerini almış olan fosfamidon, bü-
yük oranlarda kuşların ölümlerine sebep olmuştur. 
Hem DDT’nin hem de fosfamidonun yerini alan feni-
trothion kullanılması, daha az olumsuz etkiye sahiptir, 
fakat çevreye etkisi hala devam etmektedir. Pestisitler 
yaban hayatını da değiştirmektedirler. Herbisitler do-
ğal bitki örtüsünü de öldürmekte, böylece kuşların ve 
memelilerin sayıları azalmakta ve buna bağlı olarak 
bunların avcılarının da soyu tükenmektedir. Herbisit-
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lerin neden olduğu habitat değişikliği tüm biyolojik 
komünitelerde dalgalanmalara neden olmaktadır [4]. 

2.6. Hedef Olmayan Canlılar Üzerindeki Etkileri 

2.6.1. Tarım İlaçlarının Yararlı Böcekler 
Üzerindeki (Parazit ve Predatörlere) Etkileri  

Bir tarımsal zararlıya karşı belirli bir kimyasalın uzun 
süre ard arda kullanılması sonucunda, buna dayanıklı 
bireyler çoğalır ve zamanla dayanıklı ırk meydana 
gelir. Pestisitlere karşı dayanıklılık tüm böceklerde 
görülebilir. Ancak, kırmızı örümcekler ve yaprakbit-
leri gibi gelişme süreleri kısa ve bir yılda çok sayıda 
döl veren zararlılarda dayanıklılık daha kısa sürede 
ortaya çıkmaktadır. Dayanıklılık ilk kez 1908 yılında 
San Jose kabuklubitini, Quadraspidiotus perniciosus 
Comst. (Hemiptera: Diaspididae) kontrol altına almak 
için uygulanan kükürt-kireç karışımına karşı belirlen-
miş, bunu hidrojen siyanide karşı dayanıklılık kazanan 
Kırmızı kabuklubit, Aonidiella aurantii (Maskell) 
(Hemiptera: Diaspididae) ve Zeytin karakoşnili, 
Saissetia oleae Bern. (Hemiptera: Coccidae) takip 
etmiştir.  

Kimyasal mücadelede özellikle sentetik böcek öldü-
rücülerin kullanımının yaygınlaşması ile zararlıların 
bunlara karşı dayanıklılığı artış göstermiş ve zararlılar 
kontrol edilemez duruma gelmiştir. Kimyasallara karşı 
dayanıklılık, 1946 yılında toplam 11 böcek türünde 
görülürken, bu sayı 1960 yılında 160 türe, 1970 
yılında 244 türe, 1980 yılında ise 428 türe ulaşmıştır. 
Günümüzde ise dayanıklı böcek türü sayısı 500` ü 
aşmıştır. Bu belirtilen sayı içerisinde Diptera takımına 
bağlı türler en büyük kısmı oluşturmuş olup, bunu 
sırası ile Lepidoptera, Coleoptera, Acarina ve 
Hemiptera takımları takip etmiştir [3]. 

2.6.2. Pestisitlerin Arılar üzerindeki Etkileri 

Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada bal arıları 
pestisitlerden etkilenen en önemli böcek türlerini oluş-
turmakta, pestisitlerin yoğun ve bilinçsiz kullanımları 
sonucunda her yıl binlerce kovan zarara uğramaktadır.  

Bal arılarının pestisitlere maruz kalma olasılıklarını 
şöyle özetleyebiliriz:  

• Bitkilerin çiçeklenme döneminde yapılan ilaçla-
malar sırasında ilaçla doğrudan temas ederek,  

• İlaç damlacıklarının hedef alınmayan kültür bitki-
lerine (çiçeklenme döneminde) ya da su kaynak-
larına sürüklenmesiyle,  

• Bitki katmanlarında ve çiçekteki ilaç kalıntılarına 
temas ederek,  

• İlaçla bulaşık nektar ve polenin kovana taşın-
masıyla  

Bal arılarında zehirlenmenin en tipik belirtisi kovan 
önünde görülen ölü arılardır. Kovan önlerinde her 
zaman ölü arı bulunabileceği için ölümlerin miktarı 
takip edilmelidir. Bu amaçla kullanılabilecek bir 
indeks aşağıda verilmiştir.  

Tablo 2.4. Arı ölümlerinin takibiyle ilişkili indeks değerleri 

Arı Ölümü  Değerlendirme 

0-100 arı/gün  Normal ölüm 

200-400 arı/gün  Düşük ölüm 

500-900 arı/ gün  Orta ölüm 

1000 den fazla  Yüksek ölüm 

 

İlaçların arılara olan zehirliliği uluslararası arı-bitki 
komisyonu tarafından belirlenen 24 saatlik değme 
veya ağız yolu ile elde edilen LD50

 
değerlerine göre 

(Tablo 2.13) sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde de 
genelde bu sınıflandırma kullanılmaktadır [6]. 

Tablo 2.5. Pestisitlerin arılara etkisinin LD50
 

değerlerine göre 
değerlendirilmesi  

LD50
 
μg/arı (24 saat)  Sınıfı  

0.1 <  Çok zehirli  

0.1-1.0  Zehirli  

1.0-10.0  Orta zehirli  

10.0-100  Az zehirli  

100 >  Zehirsiz  

 

Smart ve Stephenson (1982), sadece laboratuvarda 
elde edilen sonuçlara göre yapılan sınıflandırmanın 
araziye her zaman uygulanamayacağını, arının doğada 
hangi dozda ilaca maruz kalacağının da önemli 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu görüş çerçevesinde, 
ilaçların uygulama dozu ile laboratuvarda 24 saatte 
saptanan LD50

 
değerlerini oranlamak suretiyle birim 

alana düşen lethal doz sayısı bulunmakta ve Risk 
Indeksi elde edilmektedir.  

Risk indeksi=Uygulama Dozu (g/ha) / LD (µg/arı) 
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Nitekim EPPO 1993 yılında, bitki koruma ilaçlarının 
risklerine karar vermek için geliştirdiği iş akış şema-
sında risk endeksi ilkesini benimsemiştir. Bu oranın 
en düşük eşiğinin 50’den küçük olması durumda ve 
diğer etkiler söz konusu değil ise ilaç düşük riskli 
olarak kabul edilmektedir. Ancak böcek büyüme 
düzenleyicilerinin, ana arının yumurta koymasına ve 
kovanda yavru ölümlerine neden olabileceği riski 
nedeni ile bu grup ilaçlarda yavru beslenme testlerinin 
yapılmasını önermektedir. Eğer bu eşik değeri 
2500’den büyük ise yaprak rezüdü çalışmaları ile LT50

 
(lethal time) değerinin bulunmasından sonra karar 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Eğer LT50

 
değeri 8 

saatten küçük ise ve arıya olası bir etkisi söz konusu 
değil ise düşük riskli, olası bir etki var ise EPPO’ca 
geliştirilen standart metoda göre (Anonymous, 1992) 
kafes testleri ve arazi denemeleri yapılmasını 
öngörmekte, 8 saatten büyük ise ilaçlar yüksek riskli 
olarak kabul edilmektedir [6]. 

3. SONUÇ 

Tarımdan istenilen verim alınmasını olumsuz etkile-
yen “pest” dediğimiz zararlılara karşı 1930’lu yılların 
sonlarına doğru kullanılmaya başlayan tarım ilaçları 
bazı durumlarda amacının dışına çıkarak hedef olma-
yan organizmaları, insanları kısacası tüm çevreyi 
olumsuz olarak etkilediğini görmekteyiz. Bazı zarar-
lılar maruz kaldıkları pestisite karşı duyarlılıklarını 
yitirmişlerdir. Eğitimsiz kullanıcılar ise bunun üzerine 
pestisiti kullanım miktarının çok üzerinde uygulaya-
rak daha kalıcı zararların temelini atmışlardır. Bu 
nedendir ki çok çeşitli doğal düşmanları hedef alan bu 
ilaçların kullanımına dünyada ve ülkemizde sınırlan-
dırma gelmiştir. Pestisitlerin çevreye verdiği bu 
zararlar insanları pestisitlerin zararlarını azaltma ve 
zararlarından korunma yollarına sevk etmiştir. Önce-
likli olarak daha iyi tarım teknikleri kullanma ve 
kullanıcıların eğitilmesi yoluna gidilmiş daha sonra-
ları yeni ilaçlama teknolojileri geliştirilmiştir. Örne-
ğin; ilaçlama aletlerinde kullanılan geleneksel hidrolik 
memelerin oluşturduğu damla çapının çok geniş bir 
dağılım göstermesi önemli problemlerden iken son 

yıllarda üretilmiş yeni teknoloji memelerden olan 
vibrasyonlu jet dağıtım memeleri, kontrollü damla 
uygulayan memeler, elektrostatik memeler ile bu 
sorun giderilmiştir. Ancak pestisitlerin çevreye olum-
suz etkilerini yapılan uygulamalar en aza indirge-
yememiş ve önemli çevre sorunları hala devam 
etmektedir.  
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Meksika’nın “Tabesco” bölgesinde tütün tarımının 
yapıldığını gören İspanyollar, Küba’da tütün içme 
borusuna “tabaco” adının verildiğini duymuşlar ve 
“tabaco” adını kullanarak her gittikleri yerde bu adın 
yayılmasını sağlamışlardır (1).   

Puro içimi ve harmancılığı tütünün tarihi kadar es-
kidir. Puronun ana vatanı Güney Amerika kıtası, 
Meksika ve Karaib Denizi adalarıdır (2). 

Puro ve sigarillo üretiminde; Küba, Nikaragua, Domi-
nik Cumhuriyeti, Endonezya ve bazı Avrupa ülke-
lerinin öne çıktığı görülmektedir. 

1. Ülkemizde Puroluk Yaprak Tütün ile 
Puro/Sigarillo Üretimi ve Ticareti 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Reji İdaresi döneminde 
puro üretimi yapılmamış, fakat Reji İdaresi zaman 
zaman puro ithal etmiş ve ithal edilen bu purolar da 
genellikle Osmanlı topraklarında yaşayan yabancılar 
tarafından tüketilmiştir. 

1930’lu yıllarda, Mardin tarafında yetiştirilen tütünler, 
puro üretiminde dolguluk olarak kullanılmıştır. İnhi-
sarlar Tütün Enstitüsü tarafında 1931 yılında getirilen 
yabancı puroluk tütün tohumları Adana’da denenmiş 
ve bu deneme ilk yılda başarılı olmuştur. 

Ülkemizde puroluk tütün üretimi Rize’nin Pazar ilçe-
sinde 2000 yılına kadar sürdürülmüştür. Üretilen 

tütünlerin, açık kahve, kahve, koyu kahve renklerine 
ile çok ince, esnek ve dayanıklı bir dokuya sahip 
olması özellikleri ile puro üretiminde kullanılmıştır. 

TEKEL kayıtlarına göre, en fazla puroluk tütün 
üretimi 1980 yılı öncesinde (25.000 kg) gerçekleşmiş, 
1990 yılında 17.000 kg, 1992 yılında 5.000 kg. son 
olarak 1999 yılında 100 kg üretilerek 2000 yılında 
tamamen son bulmuştur (3, 4). 

Ülkemizde ilk puro üretimi 1933 yılında Avrupa’dan 
getirilen 22 kg çeşitli Havana tütünleri 4.000 adet 
üretilmiş ve 5’er adet puronun konulduğu mukavva 
kutularda 20 kuruş fiyatla satılmıştır. 1934 yılında ise 
üretimde kullanılmak üzere Amerika’dan getirilen 
tütünlerin içinden çıkan 450 gr koyu Virginia tütünü 
ile 1.000 adet küçük Toscani tipinde sigarillo üreti-
lerek 10’ar adetlik paketlerde 4 kuruştan satışa sunul-
muştur (5). 

1932 yılında; yerli sigarillo üretimi olmadığından 
234.110 adet sigarillo ithal edilmiştir. Ancak yerli 
sigarillo üretiminin başlamasıyla; 1935 yılında 17.450 
adet yerli, 192.640 adet ithal sigarillo; 1936 yılında 
200.240 adet yerli, 130.050 adet ithal sigarillo; 1937 
yılında 146.350 adet yerli, 121.780 adet ithal sigarillo 
tüketilmiştir. Yurt içinde puro ve sigarillo üretiminin 
başlamasıyla ithal puro ve sigarillo satışlarının azal-
dığı, yerli sigarillo satışlarının ise göreceli olarak 
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artarak, ithal puro sigarilloların önüne geçtiği görül-
mektedir  (5).  

Puro üretimine başlandığı ilk yıllarda, “Marmara”, 
“Florya” ve “Moda” markaları;  daha sonraki yıllarda 
ise “Esmer”, “Çankaya”, “Ege”, “Toros” markaları 
değişik formlarda üretilerek satışa sunulmuş, yakın 
tarihe kadar eski adıyla “İnhisarlar Umum Müdür-
lüğü” sonraki adıyla Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) tarafın-
dan “Pazar”, “Ankara”, “İstanbul”, “Topkapı” ve 
“Marmara” markaları satışa sunulmuştur (5).  

TEKEL ile Küba’lı CATEC şirketi ortak puro üretimi 
ve ticareti yapmak amacıyla 1999 yılında Teka Puro 
Üretim ve Ticareti AŞ kurarak puro üretimine başla-
mış, üretilen purolar “Fonseca” markasıyla pazarda 
yer almıştır. 

2004 yılında ise CATEC firmasının Teka Puro Üretim 
ve Ticareti AŞ’inde bulunan hisseleri TEKEL tarafın-
dan satın alınarak sahibi bulunduğu puro markaları ile 
birlikte 2005 yılında CHE Tütün ve Tütün Mamulleri 
Alkollü İçecekler San. ve Tic. Ltd. Şti. ne 1.325.000 $ 
bedelle İstanbul Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret 
AŞ ile imzalanan sözleşme ile satışı gerçekleştirilmiş-
tir (6).  Böylelikle puro ve sigarillo üretiminde kamu, 
yerini tamamen özel sektöre bırakmıştır.  

Ülkemizde hali hazırda puro ve sigarillo üretimi 
yapan 2 firma bulunmaktadır. 4733 sayılı Kanunun 6 

ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında 16/04/ 
2008 tarihli ve 26849 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlen-
mesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Karar” 2008/13482 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile üretim tesisi olmayan firmaların 
puro ve sigarillo ithalatına ilişkin usul ve esasları 
belirlenmiştir. Bu kapsamında başvuruda bulunan 10 
firma, TAPDK’dan “Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki 
Belgesi” almıştır (7). 

Puro ve sigarillo ithalat, üretim ve satış verileri 
incelendiğinde; 2008 yılında puro ve sigarillo ithala-
tının usul ve esaslarını düzenleyen Bakanlar Kurulu 
Kararının yürürlüğe girmesi, tütün mamullerinde 
uygulanan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) Nispi         
% 58 olan oranın, puro ve sigarillolarda % 30’e 
indirilmesi ile üretim, ithalat ve satış miktarlarındaki 
artış ülkemizde puro ve sigarillo kategorisinde yeni 
bir dönemin başlamıştır. 

2008 yılında tütün mamullerinde % 58 oranında 
(Nispi) uygulanan ÖTV,  02/07/2008 tarihli ve 26924 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13835 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile puro ve sigarillo kategori-
sinde % 58’den % 30’a indirilmiş, bu oran 2016 
yılında sigaralarda % 65,25 iken, puro ve sigarillo 
kategorisinde %40 olarak belirlenmiştir. Uygulanan 
bu vergi oranları puro ve sigarillo satış miktarlarını 
destekler mahiyette olmuştur. 

 

 
Üretim  

(İhracat Dahil) 
İthalat İç Satış İhracat 

Yıllar 
 Miktar (Kg) 

Miktar 
(Kg) 

Bedel ($) Miktar (Kg) 
Perakende Satış 

Hasılatı (TL) 
Miktar 

(Kg) 
Bedel ($) 

2003 1.500,00 0,00 0,00 1.200,00 - 0,00 0,00

2004 969,00 0,00 0,00 1.000,00 - 0,00 0,00

2005 708,00 0,00 0,00 800,00 - 0,00 0,00

2006 1.226,00 0,00 0,00 1.500,00 - 0,00 0,00

2007 2.974,00 0,00 0,00 2.850,00 - 0,00 0,00

2008 7.188,10 9.644,88 622.498,18 10.824,22 5.549.994,80 0,00 0,00

2009 9.118,51 21.000,33 1.391.695,10 26.124,07 13.689.617,50 0,00 0,00

2010 14.126,21 23.481,53 1.621.067,78 31.246,22 17.734.698,50 66,50 2.995,00

2011 15.748,99 26.281,80 2.241.424,54 41.732,92 23.682.289,00 0,00 0,00

2012 9.400,59 3.614,62 150.105,00 15.142,97 8.895.483,50 0,00 0,00

2013 18.188,74 4.219,09 393.765,58 20.945,81 11.013.290,00 0,00 0,00

2014 15.952,78 13.599,92 1.147.438,35 24.367,49 14.952.770,00 1.332,77 74.296,28

Kaynak: TAPDK Kayıtları 
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Yazımızın bu bölümünde 2015 yılı içinde Küba’ya 
gerçekleştirdiğim görev seyahati sırasında, Küba’daki 
puroluk tütün üretim alanları ile el sarmalık puro 
üretimine dair edindiğim bilgi ve gözlemlerimi özetle 
paylaşmak istiyorum. 
 
2. Küba’da Puroluk Yaprak Tütün ile El     

Sarmalık Puro Üretimi ve Ticareti 
 

2.1 Puroluk Yaprak Tütün Üretimi Yapılan 
Bölgeler 

 

Küba’da “Cuban Dark Tobacco” olarak da tanımlanan 
“Dark Tobacco” puroluk tütünler ile birlikte “Virginia” 
ve “Burley” çeşidi tütünler de üretilmektedir.  
 
Günümüzde, “Dark Tobacco” olarak adlandırılan puro-
luk tütünler; geleneksel Küba türü olan “Criollo” ile 
son yıllarda elde edilen ve hastalıklara daha dayanıklı 
“Criollo 98” ve “Coroho 99” türleri kullanılmaktadır. 
 
Puroluk tütünler, “San Juan” ve “San Luis” gibi 
önemli üretim merkezlerini içinde barındıran “Pinar 
del Rio” ile Matanzas’dan Guantanamo’ya kadar uza-
nan Vuelta Arriba bölgelerinde yetiştirilmektedir (8). 

2.2 Yaprak Tütün Üretim Dönemleri 
 

Küba’da puroluk yaprak tütün üretim süreci; temmuz 
ve ağustos aylarında ekime hazırlık amacıyla tarlaların 
sürülmesiyle başlar. Süreç, eylül ve ekim aylarında 
fidelerin tarlalara dikilmesiyle, kasım ve aralık ayla-
rında çapalanmasıyla, aralık, ocak ve şubat aylarında 
başlayan kırım işleminin mart ve nisan aylarında son 
bulmasıyla tamamlanır. Tütünlerin kurutulması ise 
aralık ayında başlayarak kırım sürecine bağlı olarak 
nisan ayı sonunda kadar tamamlanmaktadır. 
 
2.3 Yaprak Tütün Üretimi  
 

Tütün üretimi, doğrudan güneş altında veya üzeri 
örtüler ile kapatılarak gölgede yetiştirme şeklinde iki 
farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Örtü altında ve 
gölgede yetiştirilen tütünler, dış sargılık olarak kulla-
nılmaktadır. Gölgede yetiştirilen tütün bitkisinin yap-
rakları, güneşte yetiştirilen tütün bitkisinin yaprak-
larına göre daha uzun boylu olmakta bu da avantaj 
sağlamaktadır.  
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Bu süreç tarla ve hava koşullarına bağlı olarak 30 gün 
kadar sürmektedir.  
 

 
Gölgede Yetiştirilen      - 

Gölgede yetiştirilen tütün bitkisi, daha uzun boylu ve 
yaprak sayısı fazla olduğundan daha verimli olmakta-
dır. Birinci kırımda elde edilen yaprak tütünler, küçük 
boyutlu olduğundan el sarmalık puro üretiminde kul-
lanılmamakta ancak bu tütünler, sigarillolar için ideal 
boyutundadırlar. Tütün bitkisinin alt elleri açık renkli 
purolarda, üst elleri ise koyu renkli purolarda dış 
sargılık olarak kullanılmaktadır. 
 
Direkt güneş altında yetiştirilen tütünler, purolarda iç 
sargılık ve dolguluk tütün olarak kullanılmaktadır. 
 
Tütün yaprakları,  bitki üzerindeki konumuna ve sahip 
olduğu özelliklerine göre adlandırılmaktadır.  
 
Yaprak tütünlerin kurutma işlemi, hangarlarda doğal 
ortamda yapılmaktadır. Kurutma, hava koşullarına 
bağlı olarak; iç sargılık ve dolguluk tütünlerde 45 ile 
60 gün, dış sargılık tütünlerde ise yaklaşık 45 gün sür-
mektedir.  
 

 
Güneşte Yetiştirilen 
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Dolguluk ve iç sargılık tütünler doğal, dış sargılık 
tütünler ise ilk fermantasyonu doğal, ikinci ve üçüncü 
fermantasyonu ise özel olarak tasarlanmış odalarda 
kontrollü olarak geçirirler.  
  

 
Dolguluk İç Sargılık Tütün Balyası 

 
Yaprak tütünler fermantasyon sonrası aging (dinlen-
dirme), “Volado” olarak adlandırılmış yapraklarda en 
az 9 ay, “Seco” olarak adlandırılmış yapraklarda 12-
18 ay, “Ligero” ve “Medio Tiempo” olarak adlan-
dırılmış yapraklarda ise en 2 yıl kadar sürmekte ve 
yaprağın tütün bitkisi üzerindeki konuma göre bu süre 
uzamaktadır. Bu süreç sonucunda tütünler, kendine 
has koku, tat ve aromaya ulaşmaktadır. 

 

 
Dış Sargılık Tütün Balyası 

2.4 El Sarmalık Puro Üretimi 

2.4.1 Puro Üretim Tesisleri 

Küba’da tamamı Küba Devletine ait çok sayıda puro 
üretimi yapan fabrika bulunmaktadır. Bunlardan hemen 
hemen hepsi el sarmalık puro üretimi gerçekleştir-
mektedir. 

Başkent Havana’da bulunan ve resmi adı Miguel 
Fernández Roig olan LA CORONA ile resmi adı José 
Martí olan H.UPMANN puro fabrikaları en büyük ve 
önemli fabrikalar olarak kabul görmektedir. 

Bu fabrikalarda yapılan incelemelerde ve edinilen 
bilgilerde; en dikkat çekici olaylardan birincisi puro 
üretimi yapan fabrikaların turistik gezilere kapılarını 

açması ve çok sayıda turistin bu tesisleri ziyaret 
etmesi ikincisi ise fabrikalarda, satış mağazaları 
aracılığıyla ciddi puro satışının da yapılabildiği ve 
fiyatlarının hiç de ucuz olmadığıdır.  

Şimdi de puro üretimine bir göz atalım. 

2.4.2 Puro Üretiminde Kullanılan Yaprak 
Tütünler  

Tütün yaprakları, bitki üzerindeki konumu ve elas-
tikiyeti, rengi, taşıdığı diğer özellikler ile kalitesine 
göre ayrıca isimlendirilmektedir. 

Bunlar;  

 “Volado”: Tütün bitkisinin en alt ellerinden elde 
edilmektedir. Bu yaprak türü hafif içim karak-
teristiğe sahiptir. İyi bir yanıcılığa, çok az reçineye, 
düşük nikotin içeriğine, az aromaya sahiptir.  

 “Seco”: Tütün bitkisinin orta ellerinden elde edil-
mektedir. Voladolara kıyasla daha fazla reçine ve 
nikotine, daha sert içim özelliği ile daha az yanı-
cılığa sahiptir. Bitkinin en çok aromasının olduğu 
yapraklarıdır. İç sargılık olarak kullanılan yaprak 
tütünler de bitkinin bu kısmından elde edilir, en 
kalın ve en dayanıklı yapraklardan seçilir. Aromalı 
özelliğe sahiptir. 

 “Ligero”: Tütün bitkisinin en üst ellerinden (taç) 
elde edilmektedir. Bitki üzerindeki diğer yapraklara 
kıyaslandığında en çok nikotine, reçineye ve sert 
içim özelliğine sahiptir. Bitkinin, en az yanıcılığına 
sahip yaprağıdır. 

 “Medio Tiempo”: Tütün bitkinin en üst iki yapra-
ğından elde edilmektedir. En sert içim özelliğine 
sahip, yavaş yanan ve tat katan yapraklardır. 

Şeklinde sınıflandırılmıştır (8). 

2.4.3 Puro Üretim Tesisinde İklimlendirme 

Tütün hazırlama, puro sarım, paketleme bölümü ile 
dinlendirme odalarının, üretilen purolar ile yaprak 
tütünlerin tavlarını kaybetmemeleri amacıyla belli bir 
nem oranında bulundurulması gerekmektedir. Küba’nın 
sahip olduğu doğal hava koşullarının uygun olmasın-
dan dolayı (hava sıcaklığı ve nemi) ayrıca iklimlendir-
meye gerek duyulmamaktadır. Nadiren de olsa hava 
neminin düşük olduğu dönemlerde ortama su püskür-
tülerek hava neminin uygun orana çıkması sağlan-
maktadır. 
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Tütünler, tütün hazırlama bölümünde uygun oranlarda 
tavlamaya tabi tutulurlar. Dış sargılık tütünler, orta 
damarları alınarak renk ve kalitelerine göre 25’erli 
gruplandırılarak tavlarının korunması amacıyla rulo 
haline getirilmektedir. 

Puro üretiminde kullanılacak tütünler; üretilecek puro-
nun, marka ve çeşidinin harman yapısına bağlı olarak 
farklılık göstermektedir.  

Üretilecek puronun marka ve çeşidinin harman yapı-
sına uygun hazırlanan dolguluk tütünler ile sargılık 
tütünler, puro sarıcısına tartımı ve sayımı yapılarak 
teslim edilir. 

2.4.4 Dolguluk Yaprak Tütünlerin Hazırlanması 

Dolguluk olarak kullanılacak yaprak tütün sayısı, 
üretilen puronun mamulat çeşidine göre genellikle 3-5 
adet olmakla birlikte, üretilen mamulat çeşidinin 
özelliğine göre bu sayı 5 adetten fazla olabilmektedir. 
Dolguluk yaprak tütünler, puro içilirken nefes çekim-
lerini olumsuz etkilememeleri yani hava geçirgen-
liğini sağlanmak amacıyla avuç içine alınıp ayrı ayrı 
kıvrılarak iç sargılık yaprak tütün ile sarılması sağ-
lanır. 

Dolguluk (filler) olarak, “Seco”, “volado” ve “ligero” 
şeklinde tanımlanmış yaprak tütünler kullanılmakla 
birlikte genelde “Seco ve iç sargılık yaprak tütün 
özelliği taşımayan “volado” özelliğine sahip yaprak 
tütünler de kullanılmaktadır. 

  
 
2.4.5  İç Sargılık Yaprak Tütün Sarılması 
 
Hazırlanan dolguluk (filler) yaprak tütünler, daha 
önceden ana damarının alınmış olan “Volado” yaprak 
tütünler (binder) sarılır ve üretimi yapılan puronun 
özelliğine (boyuna) göre baş ve ayak olarak tanımla-
nan kısımlardan kesilirek 30 dakika kadar preslen-
dikten sonra kalite kontrol departmanına gönderilerek 
özellikle hava geçirgenliği kontrol edilir. Kalite kont-
rolden geçemeyen bançlar, sorunun giderilmesi ama-

cıyla üretimi yapan işçiye iade edilir. Kalite kontrol-
den geçen bançlar ise dış sargılık (wrapper) sarılması 
amacıyla yine üretimi yapan işçiye teslim edilir. 

 

  

 
2.4.6 Dış Sargılık Yaprak Tütünlerin Sarılması 
 
Kalite kontrolden geçiş olan bançlar, daha önceden 
ana damarı alınmış olan “Ligero” türü yaprak tütün-
lere (wrapper) sarılırlar. 

 

 

 
 
 
Dış sargılık yaprak tütünlerin sarılmasından renk, 
boyut, puro bütünlüğü ve formatına (Robostos, Corona, 
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Epicure vb.) uygunluğunun belirlenmesi amacıyla 
sonra tekrar kalite kontrole gönderilir. 
 
Kalite kontrolden geçen purolar paketleme öncesinde 
15 – 16 °C sıcaklık ve % 65 nemli ortama sahip din-
lendirme odalarında puro neminin homojen ve stabile 
etmek amacıyla en az 7 gün süre ile dinlendirilir. 
 
2.4.7 Paketleme ve Sevkiyat 
 
Purolar, iyi ışıklandırılmış masalarda ve bu konuda 
uzmanlaşmış işçiler tarafından 64 renk ve tonuna göre 
tasnif edilir.  
 
Yüzük takılan purolar paketlenirler. Paketleme işle-
minde, paket içerisinde aynı renkte puroların yerleş-
tirilmesine özen gösterilmektedir.   
 
Paketler, kolilenerek fabrika mamul ambarına oradan 
da Lojistik merkezine sevk edilir. 
 
Lojistik merkezine gönderilen puro paketleri sondaj 
usulüne göre kontrolleri yapıldıktan sonra (16–18) °C 
ortamda (3–4) gün süre ile bekletilir. Özel olarak ha-
zırlanmış odalarda – 25 °C de yaklaşık olarak (4–5) 
gün süre ile bekletilerek mikroorganizmaların faali-
yetlerine son verilir. Şoklama odasından çıkarılan 
puro koliler, bekleme salonunda (15-17) °C de yak-
laşık 3 gün süre ile bekletilerek ortam sıcaklığa ulaş-
tıktan sonra depolara alınırlar. 
 

Alınan siparişlere göre etiketlenen paketler, garanti 
bantları yapıştırılarak ihracata hazır hale getirilir.  
 

Küba genelinde bulunan fabrikalarda üretilen purolar, 
lojistik merkezinde toplanmaktadır. Purolar, Küba 
içindeki satış noktalarına dağıtımı ve ihracatı bu 
merkezden yapılmaktadır. 
 

2.5  Puro Ticareti 
 

Küba’da üretilen puroların pazarlaması, Küba devleti 
ile ALTADIS ortaklığı olan HABANOS SA şirketi 
tarafından yapılmaktadır. 
 

Üretimi yapılan purolar, birçok marka altında piyasaya arz 
edilmekle birlikte bunlardan; “COHIBA”, “PATRAGAS”, 
“MONTECRISTO”, ROMEO Y JULIETA”, 
“H.UPMANN”, “HOYO DE MONTERREY”, “JOSE 
L. PIEDRA”, “CUABA”,”TRINIDAD” markaları 
ihracatta ön plana çıkmaktadır. 
 

İhracatın, % 95’i hava yoluyla, % 5’i ise deniz yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. 
Değerlendirme  
 

Yaprak tütün ve puro üretiminde kullanılan üretim 
teknikleri ile üretimin her aşamasında uygulanan kalite 
kontrol sonucunda bir ürün standardının yakalanması 
ile kendine has, rengi, dokusu, aroması, tadı ve usta 
işçiliği Küba purolarını özel kılmaktadır.   
 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 1962 yılında 
“Küba Varlıklarını Kontrol Düzenlemesi Yasası” ile 
Küba’ya ambargo uygulamaya başlamıştır. Söz konusu 
ambargo uygulaması, günümüze kadar devam etmesi 
ile Dünya tarihinde en uzun ambargo unvanını almıştır. 
Bu ambargo kapsamında Havana purosunu satmak, 
satın almak ve içmek yasaklanmıştır. Ancak son yıl-
larda ABD ile Küba arasındaki yakınlaşma, ilişkilerin 
normalleşmesi ve ambargonun tamamen kalkması 
yönünde beklentilerin doğmasına neden olmuştur.  
 

Puroluk yaprak tütün ve el sarmalık puro üretiminde 
ön plana çıkan Küba, uyguladığı üretim teknikleri ile 
dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte puro pazarında 
daha da söz sahibi olacağı kuvvetle muhtemel görül-
mektedir. 
 
3. Kaynaklar 

1- http://www.tutunbirligi.com/index.php/2013-01-08-23-19-
01/tuetuenuen-tarihi  (Erişim Tarihi:11.02.2016) 

2- http://www.tutuneksper.org.tr/kaynaklar/ders-
notlari/harmancilik/135-tutun-kullanilma-sekilleri-icinde-
ozel-harmanlar-ve-mamuller-puro-harmani-ve-uretimi (Erişim 
Tarihi:11.02.2016) 

3- SARIOĞLU Memduh, “Türk Tütünleri”, TEKEL Yayınları, 
1980 

4- TEKEL Tütün Enformasyon Bültenleri,  Sayı:96 Eylül-Aralık 
1999; Sayı:2 Mayıs-Ağustos 2000 

5- DOĞRUEL Fatma- DOĞRUEL Suut,  “Osmanlı’dan 
Günümüze TEKEL”, TEKEL ve Tarih Vakfı Yayınları, 2000 

6- http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/kurumsal/sirket/tarihce.as
px (Erişim Tarihi:11.02.2016) 

7- http://www.tapdk.gov.tr/tr/piyasa-duzenlemeleri/tutun-
mamulleri-piyasasi.aspx  (Erişim Tarihi:14.02.2016) 

8- The World Of The Habano, Habanos,2012 
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C.B.Ü. TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULU                                
37. DEVRE (2011-2015) MEZUNLARI ARAMIZDA 

 

 
 

CBÜ Tütün Eksperliği Yüksek Okulunda 2014-2015 
Eğitim Yılı sona ermiş olup 04/06/2015 tarihinde 
mezuniyet töreni düzenlenmiştir. 

Aramıza katılan meslektaşlarımızı şimdiden tebrik 
eder, yeni yaşamlarında başarılar dileriz. 

 
Bahriye Akdemir,  
Bünyamin Aypar,  
Fatih Salih Bulgur, 
Murat Ceyhan,  
Fatih Erol,  
Kemal Karadoğan,  
Serdar Uzunel,  
Ayhan Akgün,  
Kadri Gündoğan,  
Ahmet Sağıroğlu,  

Yusuf Sarı,  
Ali Osman Yıldırım,  
Faruk Ünal,  
Mustafa Yunus Çelik,  
İsmail Taşkıran,  
Hulusi Aksoy,  
Oğuzhan Karatepe,  
Erdoğan Günaç,  
Ömer Hazır,  
Mustafa Köktepe,  

Mehmet Onur Turcan,  
Fatih Mehmet Çelik,  
Ali Fatih Filiz,  
Fehim Güneş,  
Alperen Fatih Karadaş,  
Mert Kocaer,  
Sadi Sarıöz,  
Halim Sade, 
Şerefhan Ayten,  
Gamze Çelik,  

Uğur Eren Ertütüncü 
Aysun Kaluk, 
Atila  Kılınçaslan 
Yalçın Onur Orhan,  
Emine Özkale,  
Ertuğrul Gazi Söğütlü 
Şahin Uslan, 
Yaşar Uzun, 
Onur Varhan, 
Gülay Yeşil 
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İFTARLIK GAZOZ ve TÜTÜN  
 

Yönetmen Yüksel AKSU’nun memleketi Muğla’da 
çekimlerini yaptığı İftarlık Gazoz filmindeki tütün 
kırma ve dizme görüntüleri övgüye ve izlemeye 
değer nitelikte.  

Fener ışığında gün doğmadan yapılan tütün kırım-
ları; Ramazan Ayı’na denk geldiği için tütün tarla-
sında yarı uykulu ve çabucak yapılan sahurlar, 
toprak üstünde yorgun iftar sofraları; çardakta 
salıncakta uyuyan bebek; çoluk -çocuk, kadın-
erkek kırım ve dizimler sırasında yapılan soh-
betler, umutların ve hayallerin dile geldiği şarkılar, 
türküler, maniler… 

 

Tütün diktim söküldü 
Yaprakları döküldü 
Eller yarım dedikçe 
Benim boynum büküldü 
 

TÜTÜNCE / türkü 
 

DEBBOY ÖNÜNDE DİKEN  
 

Debboy önünde diken 
Kör olsun yere döken 
Reci tütünü değil mi, 
Benim belimi büken? 

 

Ah deli,vah deli 
Arkasında iki eli 

Şeytana uydum yaptım, 
Sonu asmak değil mi? 

 

Fenerler asılıyor 
Hep evler basılıyor 

Mustafaları sorarsan 
Gazataya basılıyor. 

 

Ah deli,vah deli 
Arkasında iki eli 

Şeytana uydum yaptım 
Sonu asmak değil mi? 

 

Not: Balıkesir-Gönen yöresine ait Reji Dönemi’ni konu 
eden türküyü dinlemek için: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYQwUlgdHks&feat
ure=youtu.be 
 

 
TEKEL 

Özelleştirmesi ve 78 “Sıcak” Gün 
 
Anadolu Ajansı'nda uzun süre ekonomi muhabir-
liği ile Ekonomi Müdür Yardımcılığı, Yurt Haberleri 
ve İç Haberler Müdürlüğü görevlerinde bulunan, 
şu anda Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel 
Sekreterliği görevini yürüten Hüseyin TUNÇAY 
tarafından kaleme alınan kitap, tütünün yolculu-
ğundan başlayarak, TEKEL’in Osmanlı dönemin-
deki kuruluş hikâyesi ile Cumhuriyet döneminde 
geçirdiği evreleri ve özelleştirmeye kadar geçen 
süreçte yaşananları anlatıyor. 
 

Türkiye'de büyük tartışmalara konu olan, geniş 
toplumsal kesimleri ilgilendiren TEKEL özelleştir-
mesini konu alan kitapta,  özelleştirme sürecinde, 
kamuoyu önünde ve perde arkasında yaşananlar, 
gerek Özelleştirme İdaresi'ndeki bürokratlar gerek 
firma yetkilileri gerekse işçi ve üretici kesiminden 
röportajlarla gün yüzüne çıkarılıyor.   
 

Kitapta, başarısız sigara üretimi deneyimlerinden,  
1950'li yıllardaki özelleştirme tartışmalarına, siya-
setle içiçe geçmiş bir piyasa olan tütün piyasa-
sından TEKEL’e uzanan yolda istihdam, üretim ve 
yatırım gibi konularda yaşananlar, TEKEL’in ya-
bancı firmalar karşısında piyasada tutunma çaba-
ları ve ihaleler esnasında gerçekleşenler ortaya 
konuyor. 
 

1800’lü yıllarda sektöre Reji ile başlayan yabancı 
sermaye ilgisi ve imtiyaz için verilen savaşlar, 
devlet mali açıdan her zora girdiğinde akla gelen 
tütün ve sigaranın 2000’li yılların başında da yine 
IMF baskısıyla borçlara deva olarak satılmak 
zorunda kalındığı da işlenen konulardan. 
 

Çalışmada, 78 günlük TEKEL eylemi sırasında 
yaşananlar, siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerin ve basının gözünden aktarılıyor.  
 
Sigara üretiminde 1980’li yıllarda özel sektörün 
üretim çabaları bu çerçevede TÜTSA deneyimi,  
TEKEL’in gayrimenkullerinin akıbeti ve özelleştir-
me sonrası Türk tütün sektörünün geldiği aşama 
da kitapta kendine yer bulan konulardan.   
 

13x19 ebadında 208 sayfa olan kitapta, TEKEL’in 
sorumluluk alanında yer alan ürünlerden tütün, 
puro, alkol, tuz, barut, oyun kâğıdı vb. ürünlerde 
yaşanan gelişmelere ilişkin 1600’lü yıllardan 
başlayan ve özelleştirme aşamalarını da içeren bir 
kronoloji de yer alıyor.    
 

Not: Kitabın tanıtım metninden alınmıştır. 
http://www.tuncayyayincilik.com.tr/tekel-ozellestirmesi 

 
Mustafa SEYDİOĞULLARI 

Tütün Eksperi 
msseydi@hotmail.com 

Twitter: msseydi 
 

 

TÜTÜNCÜ KIZ HEYKELİ 
 

Bir zamanlar tütün deyince akla ilk gelen üretim 
merkezlerinden biri olan Akhisar’da iki adet “Tütüncü 
Kız” heykeli bulunuyor. Bunlardan ilki, Akhisarlı 
tütüncü bir ailenin ferdi olan Heykeltıraş Mehmet 
CİVAŞ (1947 -1982) tarafından Reşatbey Mahal-
lesi 174. Sokak’ta yapılan heykeldir. Yıllarca 
bakımı yapılmadan kaderine terk edilen heykel 
onarılamaz hale geldiğinden Akhisar Belediyesi 
ikinci heykelin yapımına karar verir. İkinci heykel, 
yine Akhisarlı ve tütüncü bir aileden gelen 
Heykeltıraş Senem Yıldız ÖZKILINÇ tarafından 
2013 yılında gerçekleştirilir ve 167 Sokak’a dikilir.  
 

Heykeltıraş  ÖZKILINÇ’ın  Tütüncü Kız Heykel’i ve 
tütüncü geçmişiyle ilgili sözleri: 
 

“…Dedem Mustafa Pelvan eski tütüncü ve aşçılar-
dandır. Annem ve kardeşlerinin çocukluk ve genç-
lik yılları tütün tarlası ve üzüm bağlarında geçmiş. 
Tütüncü Kız heykeli yapmam istendiğinde bu 
heykele hiç yapancı değildim. Heykeli yaparken o 
naif ve zarif yapılarıyla anneannem, annem ve 
teyzemlerdi heykelde gördüğüm. Tütün çok zor bir 
iştir. Onların anılarını dinledikçe çok çalışkan 
olduklarını düşünüp takdir ederken bir yandan da 
çocukluk yıllarında ne kadar yorulduklarını düşü-
nüp üzülürüm... Benim için önemli olan heykeli 
gören tütüncülerin ona baktıklarında kendilerinden 
bir parçayı görmeleri hatta belki kızlarına, yeğen-
lerine benzetmeleridir. Çünkü, bu heykel tütüncü-
lerin tarihinin bir simgesi. Tütün tarlasına ömrünü 
vermiş nice insanların bir anından parçadır bu 
heykel. Tütüncü genç bir kızın tütünleri boynuna 
dizip belki bir takı hayali kurması belki de bir taklit 
ya da bir şakalaşma anı. Heykele bakan insanlar 
anılarına gidebiliyorsa, onların yüzlerinde duygu-
larını görebiliyorsanız kalplerine inmişsiniz de-
mektir. Heykelin olup olmadığını o zaman anlar-
sınız…” 
 
Not: Daha fazla bilgi için bakınız: 
https://www.facebook.com/groups/74099597930519
4/ 
http://www.senemyildizozkilinc.com/ana-sayfa.html 
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TÜTÜNCE / anılar 

    

 
Kenan EVREN, Süleyman DEMİREL, Cüneyt ARCAYÜREK 
ve Fikret OTYAM’dan sigaralı/purolu anılar… 
 

Kenan EVREN, Süleyman DEMİREL, Cüneyt ARCAYÜREK ve Fikret 
OTYAM dördü de 2015 yılı içinde vefat ettiler… 
 

7. Cumhurbaşkanı Kenan EVREN, ortaokul son sınıfta sigaraya başlamış. 
Evlenince iki yıl bırakmış. Sonra yine başlamış.  Seneler sonra sigaradan 
vazgeçip, günde bir-iki puro içmiş. Toplamda 40 yıl içtikten sonra kendi 
isteği ve iradesi ile 1983 yılında son purosunu tüttürdükten sonra bırakmış.  

DEMİREL de lise ve üniversite yıllarında hiç sigara içmemiş. Sigara içmeye 
1950 yılında Amerika'da başlamış. Arada puro da içermiş. 21 sene içtikten 
sonra aç karnına içtiği purodan gözleri kararınca 1970 Ağustos’unda 
bırakmış, bir daha ağzına koymamış. Babası ise 10 yaşında sigaraya 
başlamış. Mühendis DEMİREL bir ara babasının 6 ton tütün içtiğini 
hesaplamış. Ekmekten önce sigarayı düşünen babasından dolayı anası,  
“…sigara içmeyin de ne içerseniz için…”  dermiş.  

DEMİREL bir söyleşisinde  tiryakilere şöyle seslenir:  

“…Dünya güzel, hayat güzel, can aziz... Binaenaleyh, insanın kendisini 8 
sene önce bu dünyadan uzaklaştırmasına ne hacet? Hararetle tavsiye 
ederim, sigaraya karşı vaziyet almayı... ” 

-----0----- 
Gazeteci-yazar Cüneyt ARCAYÜREK’in “Çankaya Muhalefeti” isimli 
kitabında yer alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL ile Kenan 
EVREN ile ilgili puro anısı…  

DEMİREL,  “Bilir misin, neye yanarım? Kenan Paşa’ya 30 Ağustos 1980’de  
(Eliyle, büyük olduğunu anlatan bir işaret yapıyor) bir kutu puro gönderdim. 
Kenan Paşa, bizim o tezek gibi yerli puroları içiyordu! Düşün, en iyisinden 
purolar, kocaman bir kutu...”   

ARCAYÜREK,  “Havana puroları herhalde”  
DEMİREL, başıyla onayladıktan sonra,  “İşte o purolara yanarım!”  

-----0----- 

 
 
Fikret OTYAM’ın Kenan EVREN’e açtığı dava… 

Fikret OTYAM, “Sigara İçen İhtiyar” fotoğrafını desise  (çalma) yoluyla tablo 
yapmakla suçladığı EVREN hakkında 04/12/1997 tarihinde Marmaris Asliye 
Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açar.   

OTYAM, dava dilekçesinde sembolik olarak tarafına 1 Lira ödenmesini, 
ayrıca EVREN’in yaptırdığı okula “Fikret OTYAM 1 milyar liralık katkıda 
bulunmuştur”  plaketinin asılmasını talep eder.  

Çünkü, söz konusu tablo, çıkarıldığı sergide EVREN’in yaptırdığı okulun 
yapımına bağışlanmak üzere işadamı Halis TOPRAK tarafından 1 milyar lira 
bedelle satın alınmıştır. 

Mahkeme önce “suç unsuru bulunmadığı”  gerekçesiyle davayı reddeder. 
Yargıtay’dan dönen dava yeniden görülür ve sonuçta EVREN 1 Lira 
tazminat, mahkeme masrafı olarak da 25.589.000 Lira ödemeye mahkûm 
olur. Mahkeme, okula plaket asılması istemini ise kabul etmez.  

TÜTÜNCE / portre 
	

 
 

IV. MURAT (1612-1640) 

Sultan I. Ahmet’in  asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı devşirme Mahpeyker 
Kösem Sultan’dan doğan oğludur. Ağabeyi Genç Osman’ın Yedikule 
zindanlarında bir grup isyancı Yeniçeri tarafından öldürülmesi üzerine akli 
dengesi bozuk amcası I. Mustafa’dan sonra 11 yaşındayken 1623 yılında 
annesi Kösem Sultan’ın naibeliğinde  17. Osmanlı Padişahı  olarak tahta 
çıkmıştır. 1640 yılında 28 yaşında Batılı kaynaklara göre sirozdan, Osmanlı 
kaynaklarına göre damla (gut) hastalığından ölmüştür.  Son Osmanlı 
Halifesi Abdülmecit Efendi, 1920'lerde kaleme aldığı bir risalesinde IV. 
Murat’ın içki müptelası olduğundan bahseder.  
 
Peçevî İbrahim Efendi, tütünün 1600’lü yılların başında Osmanlı topraklarına 
İngiliz keferesinin getirdiğini ve şifalı diye sattığını yazar. Peçevi, sefil ve 
serseriler ile dolan kahvehanelerde tüttürülen tütün yüzünden oluşan 
dumanın birbirini göremeyecek kadar yoğun olduğunu, sokaklarda ve 
pazarlarda elde lüleleri gezenlerin birbirinin gözüne “puf puf ederek” 
sokakları ve mahalleleri kokuttuklarını, tütün üzerine birtakım manzumeler 
yazarak münasebetsiz bir şekilde okuduklarını ve bu yüzden kavgalar 
çıktığını, pis ve zararlı meretin ortamda bulunanların saçına ve sarığına 
sindiğini, küllerinin etrafı kirlettiğini ayrıca yangınlara sebep olduğunu ifade 
eder.  
  
Tütüne dair ilk yasaklama I. Ahmet döneminde (1603-1617) 1609 tarihli 
fermanla gelmiştir. O tarihlerde sarayda aydınlatma için kullanılan balmu-
munun Manisa ve Biga tarafından temin edildiği, ancak ihtiyaç duyulan 
balmumunun çiftçiler tarafından tütünün böceklere karşı ilaçlamasında 
kullanılması sebebiyle balmumu fiyatının aşırı şekilde artması üzerine o 
bölgede tütün ekimi ve kullanımı yasaklanır. Ancak, fiyatı arttıran tütün 
ilaçlamasında kullanılması değil, Avrupalı tüccarların Anadolu’dan ucuza 
topladıkları balmumunu Avrupa’ya götürülmesidir.  
 
Annesi Kösem Sultan’ın vesayetine son verip iktidarı ele alan IV. Murat, 
bozulan asayiş, kaybolan otoritenin sebebini içki, tütün ve afyona aşırı 
düşkünlükte görür. 21 Eylül 1631 tarihli fermanı ile “…halkın çalışmasını 
engelleyen, kazançlarını yok eden ve çeşitli yangınlara ve fenalıklara sebep 
olan tütünün ziraatı ve satışı”  yasaklanır. 2 Eylül 1633'te ise Cibali semtinde 
çıkan ve İstanbul'un beşte birini yakan yangını vesile ederek tütün içilmesini 
tamamen men eder. Çoğunlukla Yeniçeriler tarafından işletilen kahvehane-
leri kapatır, evlerde dahi tütün içilmesini yasaklar. Tütün yasağıyla yetinme-
yen padişah 5 Ağustos 1634 tarihinde içkiyi de yasaklayarak bütün 
meyhaneleri kapattırır, hatta yıktırır. Yasakları tebdil-i kıyâfet takip ve kontrol 
eder. Tütün içerken yakaladığı kişileri bizzat cezalandırdığı, düzeni 
sağlamak adına 50.000 kişiyi öldürttüğü rivayet edilir. Ancak, sıkı denetim 
ve öldürmelere rağmen ihlaller sürer, yeraltına inen mekânlara parola ile 
girilerek tütün ve içki tüketilir.   
  
IV. Murat’ın afyon ve tütün bağımlılığı yüzünden sık sık hastalanan annesi 
Kösem Sultan’a, “Valide eğer içersen seni bile atarım bu haremden!” dediği 
ve tiryaki annesi için Üsküdar’da Tabakçılar Mahallesi yakınında günümü-
zün AMATEM’lerine benzer Darüssıhha’yı kurdurduğu kaydedilmektedir.  
 
Yasaklar, IV. Murat’ın 1640 yılında ölümünden sonra her geçen yıl 
gevşemiş, sıkı bir tütün tiryakisi olan IV. Mehmet (Avcı) döneminde Halep 
Kadılığı sırasında tütün içtiği için IV. Murat tarafından Kıbrıs’a sürülen 
Şeyhülislam Mehmet Bahaî Efendi’nin tütünün haram olmadığına dair 
fetvası ile 1649 yılında kalkmıştır.  
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TÜTÜN ŞEHRİNDE                                                        
BİR EKSPERİN ANILARI-1 

 
 

 

    
 

 
Cengiz ŞAHİN 

Tütün Eksperi / Tütün Teknolojisi Mühendisi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu yazı Samsun’lu bir Tütün Eksperi tarafından kaleme 
alınmıştır! Bu sene mezun olan genç meslektaşlarıma 
hitaben başladığım yazı ilerledikçe farklı bir boyut 
kazandı. Hikâye içinden hikâye çıktı ve yazdıkça 
arkası geldi. O nedenle 3 bölüm halinde düzenledim 
yazdıklarımı, umarım beğenilir. Hadi buyurun tütün 
şehrinde bir eksperin anılarına; 

TEYO* 37. Dönem mezunlarını vermiş bu sene! 13. 
Dönem Tütün Eksperi olarak artık ben de eskilerde 
kalmışım! Bu kadar yaş aldığımı fark etmemiştim, 
zaman hakikaten çok hızlı geçiyor. Yeni meslektaşla-
rımı gönülden kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında 
başarılar diliyorum. Mezuniyetleri hayırlı olsun! Ba-
zıları sektörde çalışmaya devam edecek, ama oldukça 
önemli bir kısmı başka alanlarda çalışacak. Sektörün 
durumu maalesef bunu gösteriyor. Aslında ben de son 
gelişmelerden dolayı “TEYO artık kapa-tılsın!” diyen 
Tütün Eksperleri’nden birisiydim! Fakat okul 
tamamen kapatıldığında oluşacak önemli bir açık var, 
o nedenle bu fikrimden vazgeçtim. Bence okulu 
kapatmayıp İstanbul’a geri taşıyalım. Çocuklar sadece 
Tütünü öğrenmesin, yabancı dil, işletme,  en önemlisi 
İSTANBUL’u, Boğazı, Hisarüstü’nü, Üsküdar sahi-
linden geçen gemileri, İstanbul Modern’i, Emirgân 
Korusu’nu, Atlı Köşk’teki müzeyi, Miniatürk’ü, Haliç 
kıyısındaki Sanayi Müzesi’ni, Baltalimanı’ndaki tarihi 
öğrensinler. Kadıköy’den vapura binip Eminönü’de 
balık ekmek yesinler. İstanbul’u dinlesinler gözleri 
kapalı!  

Benim ÖYS Sınavı sonrasındaki tercih sıralamamda 
1. Fen Tercihim Ankara - GATA Tıp Fakültesi, 2. Fen 

Tercihim Samsun - 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi idi. TEYO ise 3. Fen tercihimdi, düşünün artık! 
Tercih sıralamamda Eksper okulunu daha aşağıya 
yazamamıştım çünkü okulun aldığı öğrencilerin “başarı 
yüzdelik dilimi” oldukça yüksekti. Yani TEYO’ nu 
Samsun Tıp’tan sonraya yazmak zorundaydım! “Zo-
rundaydım” diyorum çünkü TEYO’nu bana babamın 
o zamanki müdürü rahmetli Yaşar Semih SONAKIN 
tavsiye etmişti. Ne benim, ne de babamın TEYO ile 
ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Yaşar amca söylemişti 
bana; “Cengiz bu okulu yaz, kazanırsan hiç pişman 
olmazsın” diye. Kazandım ve TEKEL Maltepe 
Yerleşkesi’ndeki eski bir tütün deposu olan okul 
binasını gördüğüm an dışında hiç pişman olmadım. 
Tekel İstanbul Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’ne 
ait 7 blok tütün deposunun 7.si Eksper Okulu Binası 
olarak düzenlenmiş. Benden birkaç dönem sonrasına 
kadar tütün eksperleri o depodan mezun oldu yani  

 

Şekil 1. TEYO*eski binasının bulunduğu TEKEL Yaprak Tütün 
İşletme Müdürlüğü Depoları. İstanbul-Maltepe-Cevizli / 2011 
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Şekil 2. TEKEL Sigara Fabrikası.  İstanbul-Maltepe-Cevizli / 2011 

ÖYS sınav sonucunu fındık toplama sezonunda, kö-
yümde öğrenmiştim. O zaman, köyümdeki yaşlıların 
beni nasıl avutmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyorum; 
“Boşver Cengiz, seneye nasıl olsa daha iyi bir 
okulu kazanırsın!” Hani ÖSS de okul birincisiydim 
ya, Bilkent Üniversitesi’ndeki bir bölümü ilk 10 
tercihime yazar ve kazanırsam Bilkent’te burslu oku-
yacaktım ya, kazana kazana Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulu’nu mu kazanmıştım? Köydeki akrabalarım 
eksper olarak sadece, fındık kabuğu ile fındık içini 
tartıp oranını hesaplayan, yani randıman çeken Fındık 
Eksperini biliyordu. 2 yıllık bir okulu kazandığım 
düşünülmüştü! Başlangıçta ben de hayal kırıklığına 
uğramıştım ama sonraki süreç bambaşka gelişti. Şu 
anda bile, “her şeye rağmen, onca yaşanmış zorluğa, 
acı tecrübeye rağmen yine aynı binada okumak ve 
Tütün Eksperi olmak isterdim” diyebiliyorum! 
TEYO’nda ve mezuniyet sonrasında da mesleğim 
sayesinde yaşamla, ülkemle ilgili çok şey öğrendim!  

Samsun Liman ve Deniz İşleri Bölge Müdürü’nün 
makam şoförü olan babam, güzel insan, Şoför İsmail’in 
bir başka müdürü daha var hayatımın şekillenmesinde 
katkısı olan; Elim bir trafik kazasında, arkadan çarpan 
bir araç yüzünden kaybettiğimiz rahmetli Vedat 
ERDOĞAN. İlkokulu yeni bitirmişim, ortaokula gi-
deceğim. Bu arada, yatılı okul sınavlarını kazanmışım. 
Bizimkileri ikna edebilirsem, evden ayrılacağım ve 
bağımsızlığımı kazanacağım için çok mutluyum. 5-6 
yaşlarındayken annem izin vermediği için Unkapanı 
Pazarı’nın öte tarafına bile geçemezdim. Atom satma 
bahanesiyle kardeşimle birlikte Samsun Fuarı’na 
gittiğim, ama durumu öğrenen annemin bir daha atom 
satmamıza izin vermediği günden beri hep izin 
almadan gezebileceğim yaşın hayalini kuruyordum  
Zaten 3 kardeş okuduğumuz için maddi anlamda 
babama da önemli katkısı olacak bu işin, ama annem 

beni bırakmak istemiyor. O yüzden okulların kayıt 
sezonu başladığında o zamanki Mithat Paşa Kız 
Lisesi’ ne kaydım yapılmıştı! Oturduğumuz lojman 
Cumhuriyet Meydanı’na yakındı. Eski Samsun 
İtfaiyesi’nin tam karşısında oturuyorduk. O nedenle 
kaydımın oraya yapılması gerekiyormuş. Mithat Paşa’da 
okuyanlar kaç sene geçerse geçsin mutlaka hatırlaya-
caktır; Kızların saçını uzun veya örgüsüz gördüğünde 
elindeki makasla ucunu kesen Ayşe ŞENER hocayı. 
Lisedeki her kız öğrenciye onun gibi bir öğretmenin 
lazım olduğunu düşünüyorum, artık “orta yaş” a 
ulaşmış, bir “kız babası” olarak   Bu arada; Mithat 
Paşa Kız Lisesi’ne ilk defa ya o sene, ya da bir önceki 
sene erkek öğrenci alınmaya başlanmış, ben de o 
sayede oraya kayıt edilmiştim. Neyse, sınıfta kafası 
kel bir çocuk vardı, Ali! Onunla ben diğer erkek 
çocuklardan farklıydık sanırım, yani biraz küçük. 
Üstelik Ali “hem kel hem de fodul” durumunda çok 
sempatik bir çocuktu. Sınıftaki kızların maskotuyduk, 
çocuk muamelesi görürdük. Zaten çocuktuk ama daha 
bir çocuk sayılıyormuşuz o yaştaki kızların yanında   

 

Şekil 3. Artık ismi Mithat Paşa Anadolu Lisesi. Yaz tatili 
nedeniyle bahçesi otopark olmuş. 

 

Şekil 4.  Bugün  Öğretmenevi  olarak  kullanılan  7  katlı  binanın 
yerinde Mithat Paşa Kız Lisesi’nin 2 katlı  ilk binası vardı. 
Yüksek tavanlı, geniş koridorlu tarihi bir bina. Laboratuarı, 
el işi sınıfını,  soyunma odasını ve tuvaletini kullanırdık. 
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O dönemde annem beni göndermek istemiyor yatılı 
okula. Malum, annelik hali! 12 Eylül darbesi yeni 
olmuş. O karışık dönemde, 1.45 cm boy ve 39 kilo ile 
tıfıl bir çocuk olarak başka bir şehre, üstelik yatılı 
olarak gideceğim! Annem hep anlatır o kararı ne kadar 
zor verdiğini. Ama tüm Türkiye’de ismi duyulmuş, 
başarılı mezunlar veren Ankara Atatürk Lisesi’nin 
yatılı bölümünü kazanmışım. Vedat amcam da benim 
mutlaka gitmemi istiyor! Lojmanda kalan 4 aile sürekli 
beraberdik. Hemen bitişiğimizde Sahil Sıhhiye’nin 
Lojmanı, onun yanında da Mehtap Gazinosu vardı. 
Bizim sokakta başka aile yoktu. O nedenle Vedat 
amcam hem babamın müdürü olarak maaşını, hem de 
kendisine “müdür bey amca” diye hitap eden, Cingöz 
Cengiz’i yeterince tanıyordu. O günlerde annem 
“Cingöz” diye seslenirdi bana, yeri gelmişken onu da 
not etmiş olayım  Neyse işte, hem kazandığım 
okulun eğitim kalitesinin yüksek olması, hem de Ve-
dat amca’nın benim yatılı okul imkânını kaçırmamam 
gerektiğini söylemiş olmasından dolayı annem ikna 
olmuş ve benim yatılı okula gitmeme izin vermişti. 1 
sene kaldım Tokat’ta. Sınavla kazandığım halde daha 
yüksek puanlı bir okul olan Ankara Atatürk Lisesi 
yerine neden Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi Pansi-
yonu’nda başladım yatılılık hayatıma onu da yazayım 
kısaca; Biz kesin kararımızı veremediğimiz için yatılı 
okul kaydını Kurban Bayramı sonrasına bırakmıştık. 
Ortaokul kaydım Mithat Paşa’ ya yapıldığı için acele 
de etmiyorduk. Bu arada babama bir zarf geldi, 
zarftan çıkan antetsiz, düz bir kağıtta Ankara Atatürk 
Lisesi’nin kontenjanı dolduğu için kaydımın Tokat 
Gazi Osman Paşa Lisesi Pansiyonu’na aktarıldığı 
yazıyordu. Ortaokulu Tokat Devrim Ortaokulu’nda 
okuyacak, liseye geçtiğimde GOP Lisesi’nde devam 
edecektim. Oysa ben yazılı sınavla kazanmıştım 
Ankara Atatürk Lisesi’nin yatılı bölümünü. Yani 
kontenjanın dolmuş olması ihtimali yoktu! Ama o 
dönemde muhtemelen bize daha yakın olduğu için 
babam 7 saat mesafedeki Ankara yerine 4,5 saatlik 
mesafede bulunan Tokat’ta ki okulu tercih etmiş ve 
itiraz etmemişti! Zaten maddi anlamda da Tokat’taki 
bir okulda okumam, Ankara’daki bir okulda okumam-
dan daha az maliyetli olacaktı. Muhtemelen ben Tokat’ı 
kazanan Ankara’lı bir bürokrat çocuğu yerine Tokat’a 
gönderildim. O çocuk ta benim yerime Ankara 
Atatürk Lisesi’nde okudu. Ama mezun olabildi mi 
ondan emin değilim. Hatta bu hikâyenin sonrası da 
var ama onu 3. bölüme bırakayım. Kısaca anlatmam 

gerekirse; Lise son sınıfta, haftalık değişen ve son 
sınıf öğrencilerinin sırayla üstlendiği bir görev olan 
“Pansiyon Sorumluluğu” yatılı öğrenciyi hayata 
hazırlayan, sorumluluk duygusunu geliştiren bir 
görevdir! Pansiyon sorumlusu olduğum bir gün 
mutfağı denetlerken TV de bir haber duydum! O 
haberi burada yazmayayım işte, son bölümü onunla 
bitireyim. Biraz üzücü çünkü olayın o kısmı. 

Şunu mutlaka yazmalıyım ama; Yatılılık hayatıma 
Tokat’ta başlamış olmamdan dolayı hiçbir zaman 
rahatsızlık duymadım, “keşke” demedim!Hatta şu an 
sahip olduğum kimliğin temelleri, Tokat Kalesi’ndeki 
topun yanından şehri seyrederken, Taş Han’daki tül-
bent-bez baskı atölyelerinde çalışan baskı ustalarını 
izlerken, kaleye tırmanan daracık sokaklarda gezer-
ken, kalenin diğer tarafındaki tepelerde bulunan ve 
kına rengi veren yosunlardan avuçlarıma kına yakar-
ken, Gıjgıj Tepesi’ndeki yeşil ve kocaman kertenke-
leyi incelerken, birlikte Yeşilırmak’ta yüzmeye gitti-
ğim, daha önce deniz görmemiş pansiyon arkadaşları-
ma Karadeniz’i tarif etmeye ve büyüklüğüne 
inandırmaya çalışırken, Gümenek Parkı’ndaki rengi 
ve derinliği ile insanı büyüleyen derenin yanındaki 
tavşan elması ağacından misket büyüklüğünde elmalar 
yerken, şehri bölen sulama kanalının diğer tarafında 
bulunan eski Tokat Çarşısı’ndaki semer imalatçısı, 
nalburiyeci, kalaycı amcaları izlerken, iki katlı eski bir 
Tokat Evi’ndeki liseli kızla göz göze gelebilmek için 
bahane ararken, en önemlisi GOP Lisesi Pansiyonu 
belletmenleri Abdullah hoca ve Mehmet MERAL 
hocanın katkılarıyla atılmıştır!  

Mahalli bir sanatçıdan dinlemiştim ilk olarak; 
“Tokat’tan mı geliyon da gız sen Almus’lu musun?” 
https://www.youtube.com/watch?v=BMn-iNRHehQ 
Halâ çok severim ben bu türküyü. Açın, dinleyin bir 
yerlerden  

 

 

 

 

 

* TEYO: Tütün Eksperleri Yüksek Okulu                                     
Devamı gelecek sayıda! 
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GİRİŞ 

Türkiye tarımında endüstri bitkileri her zaman önemli 
bir paya sahiptir. Bunların içinde tütün; üretimi, sanayi 
ve son yıllarda tütün mamullerinin toplum sağlığı ve 
sosyal hayattaki yeri ile gündemi meşgul etmektedir. 
Türkiye’de ve tüm dünyada Türk tütününün tanınır hale 
gelmesi, yetiştirilişi ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler 
ve söz konusu faaliyetin sağladığı istihdam sayesinde 
tütün birçok endüstri bitkisi içinde özel bir yer 
edinmiştir (1). 

Ülke tarımında önemli bir yere sahip olan endüstri 
bitkilerinin, bitkisel üretimimiz içerisinde doğrudan 
veya dolaylı olarak pek çok sanayi sektörüne ham 
madde sağlamaları nedeniyle ulusal gelire ve ihracata 
olan katkıları en üst düzeydedir. Ülkemizde tarıma 
dayalı sanayi sektörü, gıda ve dokuma sanayi olmak 
üzere başlıca iki gruptan oluşmaktadır. Bitkisel yağ, 
şeker, nişasta, sigara, içki, ilaç, dokuma ve tekstil 
sanayi sektörleri ise söz konusu iki ana sektörü bütün-
leyen alt sanayi dalları olarak yer almaktadır. Bu sana-
yi dallarına şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği, susam, 
kolza, soya, yer fıstığı, aspir, patates, tütün, haşhaş, 
anason, kapari, kekik ve kimyon gibi bitkiler de 
hammadde sağlamaktadır.  

 Endüstri bitkilerinin diğer birçok kültür bitkisine 
nazaran daha yüksek verime sahip olmasına karşın, 
büyük bir kısmının çapa bitkisi olması nedeniyle tarı-
mında yoğun işgücü ve girdi kullanımı gerektirmek-
tedir. Bu nedenle genelde üretim maliyetleri yüksek 
olmaktadır. Ancak endüstri bitkileri, yoğun işgücü ve 
tarımı nedeniyle gerek üretimi aşamasında, gerekse 
işlendiği sanayi kollarında büyük bir iş potansiyeli 
oluşturmaktadır. Ayrıca endüstri bitkileri yetiştiricili-
ğinin ileri tarım tekniği gerektirmesi, çiftçilerimizin 
tarımsal bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yük-

seltmektedir (2). Bunların içinde tütün makine gücün-
den ziyade insan gücüne ve emeğine dayalı olarak 
tarımı yapılan, birçok ailenin esas geçim kaynağını 
oluşturan bir üründür.  

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ 

Dünyada ve ülkemizde tarımı yapılmakta olan yüz-
lerce çeşit bitki vardır. Bunlar tarımının yapılış tarzına 
göre, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bağ bitkileri gibi 
isimler altında üretilirler. Çeşitli yönleri ile de endüs-
tride çok miktarda hammadde olarak faydalanılan 
bitkiler endüstri bitkileridir. 

Kendilerine mahsus özellikleri olan bu bitkilerden, 
asırlardır faydalanılmaktadır. Fakat sanayinin geliş-
mesine paralel olarak artan bitkisel hammadde ihtiya-
cını da karşılamak amacı ile bu bitkilerin ekim, üre-
tim, ticaret ve sanayi faaliyetleri de artmış, artmaya da 
devam etmektedir. Dünyada ve ülkemizde artan nüfu-
sun yeter derecede beslenmesi ve giydirilmesi, büyük 
problem teşkil etmektedir. 

Çeşitli ihtiyaçların yeterince karşılanması, ham mad-
delerin, daha kullanışlı hale getirilmesi için sanayi 
faaliyetleri çok miktarda tarımsal hammadde tüketir 
hale gelmiştir. Her geçen zaman dilimi içinde sanayi-
nin ilerlemesine paralel olarak tarımsal hammadde 
üretiminde de büyük artışlar olmuştur. Sanayinin çeşitli 
yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan faali-
yetler sonucu, endüstri bitkileri tarımı, endüstri bit-
kileri ve çeşitleri, ürünleri, ticareti, sanayisi, ihracat ve 
ithalâtı tahminlerin çok üstünde artmış ve süratle 
artmaya devam etmektedir. Endüstri bitkileri, en fazla 
faydalanıldığı unsurlarına göre, gruplara ayrılır. 
Bunlar yağ bitkileri, lif bitkileri, nişasta bitkileri, şeker 
bitkileri, tıbbi, aromatik ve keyif bitkileridir (3).  
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1.Yağ Bitkileri (Ayçiçeği) 

2. Lif Bitkileri (Pamuk) 

3. Nişasta ve Şeker Bitkileri (Patates, Şekerpancarı) 

4.Tıbbi, Aromatik ve Keyif Bitkileri (Kimyon, Tütün) 

AYÇİÇEĞİ 

 

Resim 1. Ayçiçeği Kaynak: www.kaliteliresimler.com, 2014 

Papatyagiller familyasından önemli yağ bitkisidir. 
Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde (Trakya) 
yetiştirilir. Yetişme periyodu boyunca (100-150 gün) 
2600-2850 C civarında toplam sıcaklık ister. Trakya 
da Nisan’da ekilir. Bu aylarda yaşanan don olayları 
diğer bölgelerimize göre daha hafif geçtiği için, ayçi-
çeği bu soğuk hava şartlarından zarar görmeden çıkar. 
Kuraklığa dayanıklıdır, yine de su tutma kapasitesi 
yüksek toprakta yetiştirilmelidir. Hasat kalitesi ve 
miktarı açısından toprak pH’ı 6,5 - 7,5 arasında 
olmalıdır. Çimlenmesi için toprak sıcaklığı 8-10 C 
olmalıdır. İlk yetişme döneminde su, hasat döneminde 
kuraklık ister. Su ihtiyacı, 700-800 mm. civarındadır. 
Orobanş’tan dolayı münavebe yapılmalıdır. Ayçiçeği 
tarıma elverişli tüm toprak tiplerinde yetişebilir. 

Son yıllarda Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tarımı hızla 
gelişme göstermektedir. Sebebi pamuğa göre daha az 
masraflı olmasıdır (4). 

Derin profilli ve alüviyal topraklarda yetişir. Pamuğun 
en çok yetiştirildiği bölgeler Güneydoğu Anadolu, 
Akdeniz ve Ege bölgeleridir. Tarımında en önemli 
faktörler sıcaklık, gün ışığı, yağış ve oransal nemdir. 
Yıllık ortalama sıcaklık 19 °C olmalıdır. Yaz yağışla-
rının görüldüğü ve yaz sıcaklıklarının düşük olduğu 
yerlerde pamuk tarımı yapılamaz. Ekim için toprak 
sıcaklığının 15 °C’nin üstünde olması gereklidir. Ege 
Bölgesinde 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde ekilir. 

Tohumun ekim derinliği 3-4 cm’dir. Tohum 5-10 
günde çimlenir. Ekim nöbeti içerisinde önemli bir 
bitkidir. Su ihtiyacı 400 ila 600 mm’dir (5). 
 
PAMUK 

 

Resim 2. Pamuk Kaynak: www.ziraatcilerdernegi.org.tr, 2014 
 

Pamuk, ülkemiz için yüksek katma değer yaratan bir 
tarım ürünü olması, üretim, istihdam ve ihracat 
açısından önem arz eden bir endüstri bitkisidir.  
 

 Dünya piyasalarında pamuğun ucuz olması 
 Gümrük Birliği’nden dolayı pamukta herhangi bir 

koruma uygulaması yapılmaması 
 ABD’nin uyguladığı düşük faizli ucuz GSM 

kredileri ile ithal pamuğun daha cazip hale gelmesi  
 Üretimindeki girdi kalemlerinde maliyetlerin çok 

yüksek oluşu 

Ülkemiz pamuk üretim alanlarının her geçen gün 
azalmasına sebep olmaktadır. Üretici pamuk yerine 
alternatif ürün aramaktadır (6). 

PATATES 

 
Resim 3. Patates Kaynak: www.afyon03haber.com, 2014 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
 

33 
 

Orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Ilıman 
ve serin iklim bitkisidir. Yetişme mevsimi boyunca 
ortalama 15-18 °C sıcaklık ister. Dikim için toprak 
sıcaklığı 8 °C olmalı. Kuraklığa çoğu bitkiden daha az 
dayanıklıdır. Yetişme mevsimine dağılmış 300-450 
mm’lik yağış gereklidir. Patates için günde 12 saat 
veya üzeri uzun gün,10 saat ve aşağısı kısa gün, bun-
ların arası nötr gün olarak kabul edilir. Kök sistemi 
zayıftır. Derin profilli, havadar, yumuşak, iyi ısınabi-
len, süzek topraklarda bol verim alınır. Toprak pH’ı 
5.5-6.0 olduğunda iyi gelişir. Taban suyu yüksek ve 
tuzlu topraklarda tarımı yapılamaz. Ekim nöbeti 
içerisinde önemli bir bitkidir (7). 

Patates ucuzluğu, birim alandan fazla verim sağlan-
ması, besin değerinin yüksek oluşu, sindirim kolay-
lığı, endüstride farklı şekillerde kullanılması ve her 
çeşit iklimde yetişmesi nedeniyle bugün hemen hemen 
bütün dünya milletleri tarafından yetiştirilmekte ve 
tüketilmektedir (8). 

ŞEKERPANCARI 

 
Resim 4. Şekerpancarı Kaynak: www.avrupaajansi.com, 2014 

Pancar tarımı için en ideal toprak, organik maddece 
zengin, derin, kolay ısınan tınlı ve tınlı kireçli top-
raklardır. Şeker pancarında optimum şeker oluşumu 
10-30°C sıcaklık değerleri arasında gerçekleşmekte-
dir. Ekim alanlarında 1 Nisan-30 Eylül döneminde en 
serin ayda ortalama 15 °C ve en sıcak ayda ise 30 °C' 
dir. Gelişme ve şeker yapımı için ideal hava sıcaklığı 
23- 25°C dir. Tarımı yapılan alanların yaklaşık %70'i, 
kara iklimine sahip İç ve Doğu Anadolu Bölgeleridir 
(9). 

Kıyı bölgelerimizde tarımının yapılmamasının nedeni, 
buraların şeker pancarından daha fazla gelir getiren 
ürünlere ayrılmış olmasıdır. Şeker pancarı tarladan 
söküldükten sonra kısa sürede işlenmesi gereken bir 

ürün olduğu için şeker fabrikaları üretim alanlarına 
yakın yerlere kurulmuştur (10). 

KİMYON 

 

Resim 5. Kimyon Kaynak: www.ankarabaharatbakliyat.com, 2014 

Kimyon tıbbi ve aromatik bitkilerden olup genellikle 
baharat ve ilaç sektöründe kullanılan kazık kök yapı-
sına sahip bir bitkidir. Genellikle Orta Anadolu’da 
erken ilkbaharda 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında 
mutlaka ekimi yapılmalıdır. Ot getirmeyen yumuşak, 
kaymak bağlamayan hafif topraklarda iyi yetişir ve 
randımanlı olur. Haziran sonrası Temmuz başlarında 
rengi yeşilden mat kahverengi rengi alınca hasat 
edilir. Kimyon ülkemizin en önemli dış satım 
ürünlerinden biridir. Orta Anadolu Bölgesinde Afyon, 
Ankara, Eskişehir, Konya ve çevresinde yetiştirilir. 
Kıraç alanlarda arazinin nadasa bırakıldığı durumlarda 
nadas alanlarının azaltılması için ekimi yapılabilir (7). 

TÜTÜN 

 

Resim 6. Tütün Kaynak: www.4b.com.tr, 2014 

Solanaceae familyasının (patlıcangiller) Nicotiana 
cinsinden, tek yıllık bir bitki olan tütün, köklerinde 
nikotin alkaloidi’nin sentezlenmesi ile diğer kültür 
bitkilerinin hepsinden farklı bir yeri bulunan keyif 
verici bir bitkidir. Tütün kır ve kır-taban arazilerde 
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yetişir. Yıllık ortalama yağışı 500 – 700 mm. civarında 
olmalıdır. Tohumun çimlenmesi için min. sıcaklık 12-
14 °C optimum 27-28 °C’dir. Nispi nemin % 55 –60’ı 
geçmemesi gerekmektedir. Tütün bitkisinde %100’e 
yakın bir oranda kendine döllenme (Autogamie) vardır.  
Tütün tohumları böbrek şeklinde olup, son derece 
küçüktürler. Tütün tohumlarının bin dane ağırlığı 0.07 
ile 0.09 gram arasında değişmektedir. Tütün ekimi 
için toprak sonbaharda işlenir. İlkbaharda tarla dikime 
hazırlanır. Tohum ilkbaharda erkenden yastıklara ekilir. 
Fide yastıklarında ot savaşı, sulama ve gübreleme iyi 
yapılmalıdır. Fideler 6-8 cm olduğu zaman tarlalarda 
açılan yerlere dikilir. Dikim Ege Bölgesi’nde Mart-
Nisan’da yapılır. Dekar başına dikilmesi gereken tütün 
fideleri üretim bölgesi ve tütün çeşidine göre değişir. 
Tütün 90-120 günde yetişir. İklim şartlarından ötürü 
ilk hasatlar bölgelere göre farklılık göstermekle beraber 
Mayıs sonunda başlar ve Eylül ayının başlarına kadar 
devam eder. Tütün hasadı tek bir seferde yapılmaz. 
Tütün yetiştiriciliğinde hasadın ardından tütün tarımının 
en zahmetli ve özen gerektiren aşaması olan kurutma 
süreci başlar. Ülkemiz tütünleri güneşte kurutulur 
(15). 

Kurutulmuş yapraklarından yararlanılan tütünün, farklı 
ekolojik koşullar ve mikro klimalara bağlı olarak 
ülkemizde çeşitli tiplerde üretimi yapılmaktadır. 
Türkiye’de üretilen tütünlerin % 98’i Türk (Oriental) 
tütünleridir. Geri kalan kısmı Dark air-cured (Sigar), 
Flue-cured (Virginia), Air-cured (Burley) tütünlerden 
oluşmaktadır. 

 Kurutulmuş tütün yaprağı tütün mamulleri sanayinin 
temel hammaddesini oluşturur. Ekiciden satın alınan 
tütün yaprakları, harman ihtiyaçları ve dış alıcıların 
talepleri doğrultusunda “Türk Tütünleri Standardı’nın” 
belirlediği kalite, ağırlık, hacim ve ambalaj esaslarına 
göre yeniden tasnife tabi tutularak balyalanır. Balya 
halinde uygun koşullarda fermantasyon geçiren yaprak 
tütünler bakım ve muhafaza işlemleri ile olgunlaşarak 
sanayide kullanılabilecek yarı mamul hale getirilir. 

Sağlık üzerindeki bütün zararlı etkilerine rağmen Yu-
katan Yarımadasındaki Maya Kavminin tütünle tanışan 
ilk ferdinden bu yana, değişmeksizin aynı amaçla 
kullanılmıştır. Değişen tek şey, geçmişten bu yana 
kullanım şekli olmuştur. Dünya üzerinde 56° kuzey ve 
38° güney enlemine kadar çok geniş bir alanda hüküm 
süren, her tip iklim şartlarında yetiştirilebilmesi nedeni 
ile pek çok ekotipler meydana getirmiştir. Üretim, 
kullanım, iç ve dış ticareti yönünden diğer tarım 

ürünlerinden farklı bir öneme sahip olan tütün, son 
yıllarda özellikle sağlık açısından taşıdığı önem 
nedeniyle de ülke ve dünya gündeminde önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Sağlık açısından gün geçtikçe daha fazla tartışılır 
olmakla birlikte, üretimden değerlendirme aşamasına 
kadar, gerek sağladığı istihdam olanakları, gerekse 
başta ihracat olmak üzere devlet gelirleri ve ulusal 
gelir açısından ekonomiye sunduğu katma değer 
açısından tütün, Türkiye Ekonomisi için oldukça 
önemli bir tarımsal ürün olma özelliğini korumakta ve 
çeşitli bölgelerimizde aile tarımı olarak yaygın bir 
şekilde üretilmektedir. Ülkemizde tütün üretimi yapan 
çiftçiler ve tütün endüstrisinde çalışanlar (aileleri 
dahil) ile birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık % 5’ini 
oluşturmaktadır (11). 

TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ 

 
Resim 7. Tütün kırımı Kaynak: www.manisadenge.com, 2014 

Ülkemizde tütün tarımı özellikle Ege, Karadeniz, 
Marmara Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Makine 
gücünden ziyade insan gücüne ve emeğine dayalı olan 
tütün tarımı, birçok ailenin esas geçim kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Türk Tütünleri şark tipi (Oriental) tütünler olarak 
bilinmektedirler. Her ne kadar değişik tipte tütünlerin 
ülkemizde üretimi, farklı ekoloji ve mikro-klimalara 
bağlı olarak mümkünse de, diğer tipte tütünlerin 
üretimi henüz çok yeni ve çok küçük boyutlardadır. 
Dolayısıyla Türkiye’de üretilen tütünlerin %95’ini 
şark tipi (Oriental) tütünler oluşturmaktadır. Bu gruba 
dahil tütünler genellikle kurak iklimde ve susuz tarım 
şeklinde yetiştirilirler. Diğer tütünlere nazaran toprak 
karakterinin asitli olması ve gıda içeriğinin –humus- 
vasat ölçüde bulunması Türk tütünlerinin kaliteli üre-
timi için ayrıca gerekli bir koşuldur. Bu nedenlerden 
dolayı Türk tipi tütünlerin yetiştirilmesi, toprak profili 
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fazla derin olmayan ve su birikimine meydan verme-
yecek şekilde süzek özellik gösteren kır, kır taban 
(yaka, yarım yaka) diye isimlendirilen meyilli arazi 
parçalarında yapılmaktadır.  

Ülkemizde aile tarımı çerçevesinde yürütülen tütün 
üretimi, diğer tarım çeşitlerine nazaran oldukça yorucu 
ve maharet isteyen bir iştir. Tütün tohumu çok küçük-
tür ve bu tohumun belirli şartlarda çimlenmesi gerek-
tiğinden doğrudan doğruya tarlaya tohum atılması 
şeklinde uygulamaya gitmek mümkün değildir. Bun-
dan dolayı ilk önce fide yetiştirmek ve bu fideleri 
tarlaya dikmek şekli tercih edilmektedir. 

Fideliğin toprak ve gübrelenmesi, muntazam sulan-
ması gerektiği gibi soğuklardan ve fazla sıcaktan 
korunması gerekir. Fideliğe tohum ekilmesi bölgeler 
itibariyle değişik zamanlarda yapılmaktadır. Ekimden 
sonra, aşağı yukarı iki ay zarfında meydana çıkan 
fideler, yerlerinden çıkartılarak bitkinin çabucak 
göstereceği büyük gelişme dolayısıyla genişliğine 
kaplayacağı alan hesaplanmak suretiyle aralıklı olarak 
tarlaya dikilir. Tütün gerek fideliklerde, gerekse tarla 
devresinde, çok ince bakım ve özen isteyen bir 
bitkidir. Bu bakım ve özen burada da bitmeyip, ihraç 
edilene veya sigara haline dönüştürülene kadar devam 
etmektedir (10). 
 

TÜRKİYE’DE TÜTÜN ÜRETİM DURUMU 

Tablo 1. Yıllara göre üretici sayıları ve üretim miktarları  

YIL ÜRETİCİ SAYISI ÜRETİM (Ton) 

2000 586.311 204.366 

2005 252.312 135.247 

2010 64.191 53.018 

2011 50.685 45.435 

2012 66.479 73.285 

2013 82.400 90.000 

Kaynak: Dünya 4 Mevsim Dergisi, 2014 
 

Türkiye’de tütün üretimi yıldan yıla dalgalanmalar 
göstermektedir. Bu dalgalanmalar başta üretim alanı 
ve hava şartları olmak üzere pek çok faktörün 
etkisiyle gerçekleşmektedir. Üretim üzerinde etken 
faktörlerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin en 
doğru yaklaşım olacağı düşünülmekle birlikte, tütün 
fiyatları en kuvvetli etken olarak görülmektedir.  

 Tütün tarımının zahmetli olması, üretim ve pazarlama 
sürecinin bir yılı aşması, sebze-meyve gibi diğer tarım 
ürünlerinin üretim ve ticaretinin daha cazip hale 
gelmesi, turizm ve sanayileşmenin hızla gelişmesi 
bazı yörelerde tütün üretiminin sona ermesine neden 
olmuştur. Uzun dönem olarak ele alındığında Bodrum, 

Marmaris, Datça gibi bazı sahil ilçelerinde turizm 
nedeniyle tütün tarımı tamamen biterken, Marmara 
Bölgesi de sanayinin gelişiminden aşırı etkilenmiş ve 
tütün üretimi hızla azalmıştır (12). 

TÜRKİYE’DE TÜTÜN EKİM ALANI, ÜRETİM 
VE VERİM 

Tablo 2. Son yıllara ait tütün ekim alanı, üretim ve verim 
miktarları  

Yıllar Ekim 
Alanı(da) 

Üretim(ton) Verim(kg/da) 

2010 813.335 53.018 65 

2011 766.575 45.435 59 

2012 1.076.984 73.285 68 

2013 1.362.329 90.000 66 

Kaynak: TÜİK, 2014 

 
2010 yılında 813.335 dekar alanda tütün ekimi 
yapılmışken, bu rakam 2011 yılında 766.575 dekara 
düşmüş, 2012 ve 2013 yıllarında önemli bir artış 
görülmüştür. Sebepleri; 

 Geçmiş yıllarda Türkiye’deki tütün yetiştiricili-
ğinin yaygınlaşmasında;  

 

- Tütünün adaptasyon yeteneğinin yüksek olması, 

- Destekleme alımlarının yapılması,  

- Kalitesine bakılmaksızın çiftçinin elindeki 
tütünün alınması rol oynamıştır. 

Bu durum ilerleyen yıllarda stok sorununa ve Türk 
tütününün kalitesinin düşerek uluslararası pazarlarda 
prestij kaybetmesine yol açmıştır. 

 Sonucunda devlet tütün ekim alanlarını sınırlan-
dırmış ve 1994’e gelindiğinde de kota uygulaması 
başlatmıştır. 

 1996’da belirli alanlarda tütün ve tütün mamulleri 
tüketiminin yasaklanması üretimde kademeli ola-
rak bir azalma yaratmıştır. 

 4733 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sonucunda 
tütünün destekleme kapsamından çıkarılması, 
TEKEL’in özelleştirilmesi ve tütün fiyatlarında 
alıcının belirleyici olması sebebiyle üretimde çok 
büyük düşüşler yaşanmıştır. 

 Kanunla öngörülse de genellikle tüccarın verdiği 
fiyat şeklinde olması üreticinin tütün üretimini 
bırakmasına sebep olmuştur. 

 2001 yılında alternatif ürün projesi yürürlüğe 
girmiştir. Yine aynı yılda mülkiyete dayalı bir 
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destekleme (DGD) sistemine geçilmesi, tütün üre-
timini alternatif ürüne gerek kalmadan azaltmıştır 
(13). 

 2000 yılından itibaren üretim miktarında sürekli 
bir düşüş olan tütünde 2012-2013 yıllarında firma-
ların tütüne talep göstermesi ve tütün üreticisine 
avans vermesiyle tekrar yükselişe geçmiştir (12).  

 

Türkiye Tütün ve Tütün Mamülleri İhracatı 

Tablo 3. Türkiye Tütün İhracatı 

 2012(1000$) 2013(1000$) Değ.(%) Pay(%) 

Tütün ve 
Tütün 
Mamulleri 

845.711 906.814 7.3 0.6 

Kaynak: www.egebirlik.org.tr, 2014 

Türkiye geneli tütün ve tütün mamulleri ihracatı, 2012 
yılında 845.711 milyon dolarken, 2013 yılında bir 

önceki yıla göre %7,3 oranında artış göstererek 906 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (14). 

Fasıllar bazında Türkiye Tütün İhracatı değerlendiril-
diğinde (Tablo 4); 2013 yılında yaprak tütün ve tütün 
döküntüleri ihracatının 2012 yılına göre miktarda %24 
değer kaybettiği, değerde ise %3 oranında artış yaşan-
dığı ve ihracatın 439 milyon dolar olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Sigaranın ağırlıkta olduğu tütün ma-
mulleri ihracatında, bir önceki yıla oranla %15’lik 
artış göstererek miktarda 37 bin ton, değerde ise 
%12’lik artışla 335 milyon dolar olarak gerçekleş-
miştir. 2013 yılında toplamda 906 milyon doları 
bularak son yıllardaki en yüksek seviyeye çıkan tütün 
ve tütün mamulleri ihracatının 2014 yılı sonunda 1 
milyar doları aşması öngörülmektedir (14). 
 

 

 

TÜRKİYE GENELİ FASILLARA GÖRE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLERİ İHRACATI 

Tablo 4. Fasıllara Göre Türkiye Tütün  ve Tütün Mamülleri İhracatı 

FASIL 2012 MİKTAR 
KG 

2012 DEĞER 
USD 

2013 MİKTAR 
KG 

2013 DEĞER 
USD 

DEĞİŞİM 
MİKTAR % 

DEĞİŞİM 
DEĞER % 

2401-Yaprak Tütün ve 
Tütün Döküntüleri 

75.140.086 427.564.481 57.445.599 39.399.712 -24 3 

2402-Tütün Mamulleri 37.330.155 335.927.601 42.798.019 375.778.209 15 12 

2403-Diğer Mamul 
Tütünler 

10.865.516 81.926.362 12.374.053 91.635.756 14 12 

GENEL TOPLAM 123.335.758 845.418.444 112.617.671 906.813.677 -9 7 

Kaynak: www.egebirlik.org.tr, 2014  

  

2012-2013 ÜRETİM YILINDA TÜTÜNÜN VE BAZI ENDÜSTRİ BİTKİLERİNİN GSMH’YA KATKISI 
 

 

Grafik 1. Ayçiçeği,Pamuk,Patates,Şekerpancarı, Kimyon ve Tütünün GSMH Değerleri  Kaynak: TÜİK, 2014 
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Grafik 1’de gayri safi milli hasılaya katkıları bakımından 3.037.500.000 TL ile pamuğun ilk sırada, 
2.472.495.900 TL ile şekerpancarının ikinci, 2.210.880.000 TL ile patatesin üçüncü, 1.918.200.000 TL ile 
ayçiçeğinin dördüncü, 972.000.000 TL ile tütünün beşinci, 70.757.500TL ile kimyonun son sırada yer aldığı 
görülmektedir. 

 

Grafik 2. Tütünün endüstri bitkileri ve toplam bitkisel üretimdeki üretim değerleri Kaynak: TÜİK, 2014 

 

 

Grafik 2’ye göre ise toplam bitkisel ürünler 
98.115.412.900 TL, endüstri bitkileri 11.602.946.340 
TL, tütün de 972.000.000 TL üretim değerine sahiptir. 
Bitkisel ürünlerin GSMH’ya katkısının % 12’sini 
endüstri bitkileri, endüstri bitkileri üretim değerinin % 
8’ini ise tütün oluşturmaktadır (27). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaprak tütün üretimi ve ticareti, dünya tarımsal üre-
timi ve ticaretindeki yeri açısından tarımsal ürünler 
arasında önemli bir yere sahiptir. Sağlık yönü her 
geçen gün daha fazla tartışılır olmakla birlikte gerek 
yarattığı istihdam olanakları, gerekse ekonomiye sun-
duğu katma değer açısından tütün, Türkiye için önemli 
bir tarımsal ürün olma niteliğini korumaya devam 
etmektedir (12). Türkiye 2013 yılında tütün ve ma-
mulleri ihracatından toplam 906 milyon dolar gelir 
elde etmiştir bu yadsınamayacak kadar önemli bir 
rakamdır (14). 

Tütün yiyecek, giyecek veya barınacak bir madde 
olmayıp, insanlar tarafından keyif verme özelliği 
sebebi ile sigara, puro, pipo, nargile ve çiğneme 
suretiyle kullanılan bir bitkidir. Tütünün kanser yapıcı 
etkisi ile değişik hastalıklara neden olması dünyada 
herkes tarafından bilinmektedir. Bu hastalıkların teş-
his ve tedavisinde çalışan hekimlerin de içinde bulun-
duğu tütün tiryakiliği oldukça fazladır. Bir kez siga-
raya alışıp bırakamayan kişiler, temel ihtiyaçlarından 

önce sigara alacakları için talep doğrultusunda tütün 
daima para edecek ve bu nedenle de yetiştirilmeye 
devam edilecektir. Tütün bitkisi sigara sektörü dışında 
pek çok alanda da kullanılmaktadır. Birçok endüstri 
bitkisinden farklı olarak tütünden yararlı ürünler de 
elde edilmektedir. Tütün tohumunda % 6-42 oranında 
yağ bulunmakta, tohumun geri kalanını ise karbonhid-
ratlar, protein ve lifli maddeler oluşturmaktadır. Tütün 
tohumunun yağı, ayçiçeği, soya, mısır ve kanola 
yanında süpermarketlerin raflarında yerini alabilecek 
niteliktedir. Tohumunun yağında nikotin bulunmadı-
ğından tüketicilerin bu konuda endişesi olmamalıdır. 
Tütünün yağı, yarı kuruyan yağ olarak ince film 
yapma özelliğine sahip olduğu için boya sanayinde 
kullanılabilmektedir. Sabun yapımı için de elverişli-
dir. Yağı alındıktan sonra tohum küspesi, hayvan bes-
lemede önemli bir yemdir. Tavuk ve balık üretiminde 
tütün tohumu karıştırılmış yemler kullanılabilir, tavuk 
yemlerine % 25 oranında ilave edilebilir. Araştırmalar 
sonucunda, bu şekilde hazırlanan yemlerin tavuklarda 
ağırlık artışı yaptığı ve etin lezzetinde hiçbir değişik-
lik olmadığı, ne renk değişmesi ne de acılık yarat-
madığı tespit edilmiştir. Sadece bu çalışmalar bile 
tütün tohumlarının toksik olmadığını göstermektedir. 
Tütün bitkisi, yaralar, ülser, uçuklar ve benzeri diğer 
durumlarda olağanüstü özelliğe sahiptir. Tütünün anti-
bakteriyel (bakterilere karşı etkili), antifungal (mant-
arlara karşı etkili) ve bölgesel ağrı kesici olarak tıbbi 
faydaları vardır. Günümüzde tohum yağından ve yap-
rak ekstraktından ilaçlı tedavi formülleri hazırlan-
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maktadır. Tütün tarımında normalde yaprakların hasa-
dından sonra tarlada çürümeye bırakılan tütün sapları, 
el yapımı kâğıtlara işlenebilmektedir. Diğer taraftan 
saplar ufalanıp, yapışkan ilave edilerek ve preslenerek 
sunta tahta haline getirilmekte ve inşaat sektöründe 
kullanılmaktadır. Tütün sapları sadece sunta tahta 
yapımında değil sepetler, meyve kasaları ve vazolara 
da dönüştürülebilmektedir. Bu el sanatı ürünlerinin 
önemli bir özelliği, tahta ürünlere zarar veren böcek 
ve kurtçuklara dayanıklı olmalarıdır. Tütün tozları, 
sıvı formda fideliklere ve tarlada yetişen tarım ürün-
leri üzerine püskürtüldüğünde salyangoz, mısır kurdu, 
güve ve un kurdu gibi bitkilere zarar veren böceklerin 
öldürülmesinde kullanılabilir. Yapılan tarla çalışmala-
rında tütün bitkisine zarar veren yaprak biti, beyaz 
sinek ve tütün piresi gibi zararlı böcekler üzerinde 
etkili olduğu da saptanmıştır ayrıca organik çiftçilikte 
de güvenilir, sağlam bir savunma ürünüdür ve organik 
tarımla uğraşanları memnun edecek emin bir uygula-
madır. Petrol bazlı yakıt yerine alternatif biyogaz 
kaynağı olarak tütünden yararlanma çalışmaları da 
devam etmektedir. Tütün bitkisinden elde edilen 
“vitronectin” ekstraktı hücre büyümesini teşvik eder 
ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılabilir (16). 
Mayınlı alanların eski haline döndürülmesinde de 
tütün bitkisi kullanılmaktadır. Tütün mayınlı arazide 
yetiştirildiğinde yaprakları kırmızıya dönmektedir 
(18). Tütün bitkisi, biyoteknolojik çalışmalarda da 
‘’beyaz sıçan’’ lakabı ile pek çok araştırma için 
sıklıkla kullanılmaktadır (28). Genetik Mühendisliği 
alanında yapılan çalışmalarda ağır ve ilerlemiş solu-
num sendromuna (SARS) sebep olan virüslere karşı 
aşı üretiminde tütünden faydalanılmaktadır (16). 
Tütün bitkisinden elde edilen tütün kolonyasının yanı 
sıra, yurt dışında dünyaca ünlü kozmetik firmaları 
tarafından da tütün parfümleri üretilmektedir (17).  

Tüm bu sonuçlar özellikle ilaç firmalarının tütüne ve 
dolayısıyla tütün üreticisine olan taleplerini artıracak 
önemli hususlardır. Tütünün uzun yıllardır alışılmış 
sigara paketi kimliğinin ötesinde pek çok potansiyel 
kullanım alanı bulunmaktadır. Tütünün bilinen bu 
negatif tanımını silebilmek ve insanlık için güvenli, 
arzu edilir ve saygı gören, değerli bir ürün olmasını 
teşvik etmek için çalışmalar sürdürülmelidir.  

Tütün gelecek vadeden bir bitkidir. Bugün yan sanayi 
olarak bakıldığında endüstri bitkileri içinde yakın 
gelecekte birinci sırayı alabilecek kapasitededir (16). 

Tütün kıraç arazilerde üretilen, hemen hemen alter-
natifi olmayan, farklı iklim ve toprak tiplerine uyum 
gücü yüksek, gübreleme ve sulamanın gerekmediği, 
olağanüstü bir durum yaşanmadıkça münavebenin 

yapılmasına gerek kalmayan, pek çok tarım ürününün 
yetiştirilemeyeceği yerlerin değerlendirilmesi açısın-
dan gözde bir tarım ürünü olması sebebiyle de diğer 
endüstri bitkilerine üstünlük sağlamaktadır. 

Teşekkür: Değerli katkılarından dolayı, Tütün 
Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Yaşar 
Turan GÜLÜMSER’e, Tütün Teknoloji Mühendisi 
Sn.Metin GÜLEŞÇİ’ye teşekkürü bir borç biliriz. 
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1937'de Avrupa'da bir Tütün Eksperi 

2000 yılında merak saldığım Tekel Tarihi araştır-
malarımda Milliyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin 
arşivlerini tararken pek çok veriye ulaştım. Ulaş-
tığım bilgilerden beni en çok etkileyen arşiv kaydı 
26 Haziran 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesine 
aitti. Söz konusu haber, Avrupa'ya gönderdiğimiz 
ilk uzmanın bir Tütün Eksperi olduğunun kıvan-
cıyla yazılmıştı ve gazetede şu şekilde ifade 
ediliyordu; "Şimdiye kadar memleketimize hep 
hariçten ve bilhassa Avrupa’dan mütehassıs celbo-
lunurdu. Şimdi, şeytanın ayağını kırmak kabilin-
den, biz de Avrupa’ya ilk mütehassısımızı vermiş 
bulunuyoruz." Bu Mütehassısın adı Cemal ÇAĞLAR 
idi ve 1928 Sınıfı-mahsusa mezunu bir Tütün 
Eksperiydi. Ülkemizde ve Avrupa'da tanınan bir 
harmancı olan Cemal Çağlar'ın Cumhuriyet Gaze-
tesinde yer alan haberi olduğu gibi yayınlayarak 
beğeninize sunuyorum. 

 
26 Haziran 1937 /Cumhuriyet Gazetesi 
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Cumhuriyet Gazetesi Bir Türk gencinin 
muvaffakiyeti; Polonya’nın bizden aldığı Tütün 

Eksperi Cemal Çağlar çok takdir edildi. 

Kıymetli tütün eksperlerimizden olup Polonya’nın 
memleketimizden bir mütehassıs istemesi üzerine 
İnhisar İdaremizin de tensibi ile seçilerek Var-
şova’ya giden Cemal Çağların orada kendisinden 
istenilen vazifeleri büyük bir vukuf ve dirayetle 
yapmakta olduğunu memnuniyetle öğrendik.  

Genç eksperimiz evvelâ Polonya Tütün İnhisarının 
bütün sigara ve tütün mamulâtını tetkik ederek 
kanaatlerini bir raporla Varşova hükûmetine 
bildirmiştir. Memlekette bulunan tütün stoklarının 
vaziyetini de gözden geçiren Cemal Çağlar, 
nihayet en mühim mesele olarak tavsiye edeceği 
yeni tütün harmanlarını tespit etmiş ve bunların 
numunelerini de hazırlamıştır. Bu harmanlar 
eskilerine nisbetle hem çok güzel, hem de çok 
ucuza mal olabilecek evsafta bulunmaktadır.  

Polorja İnhisar îdaresi Cemal Çağlar’ın kabili-
yetini takdir etmiş ve kendisinden daha ziyade 
istifade etmek için mukavelesini bir müddet daha 
uzatmıştır.  

Şimdiye kadar memleketimize hep hariçten ve 
bilhassa Avrupa'dan mütehassıs celbolunurdu. 
Şimdi, şeytanın ayağını kırmak kabilinden, biz de 
Avrupa’ya ilk mütehassısımızı vermiş bulunu-
yoruz. Her Türkün memnuniyetle karşılayacağı 
hâdise pek ziyade iftiharımızı mucib olmuş olan 
mütehassısımız hakkında malûmat edindik:  

Eksper ve harmancı Cemal Çağlar, lise tahsilini 
memleketimizde bitirdikten sonra Almanya’da 
ziraat tahsilini en iyi bir derece ile ikmal etmiş, 
Samsunlu bir tütün taciri ile tütün satış işleri için 

bir müddet Almanya, İtalya ve Avusturya’da 
kalmıştır. Bilâhare İnhisarlar îdaresinin tesis ettiği 
Tütün Eksper mektebini de birinci derece ile 
bitirerek eksper sıfatıle îdarenin taşra mubayaatın 
da çalışmıştır. Mesleğindeki ihtisasına binaen 
Cibalı fabrikalarına harmancı olarak alınmış olan 
Cemal Çağlar fabrikanın haricî ticaret baş 
harmancı muavinliğinde on sene muvaffakiyetle 
çalışmış, bu sıralarda Umum Müdürlük fen 
şubesinde de meşgul ol muştur. îki sene evvel 
Adana fabrikaları başharmancılığına tayin edilmiş, 
burada da muvaffakiyetle çalışmış, son zaman-
larda da îdarenin Maltepe’deki Tütün Enstitüsünde 
vazife almış.  

Dört ay evvel Polonya İnhisarının daveti üzerine 
mütehassıs olarak Polonya’nın Varşova ve diğer 
şehirlerindeki fabrikalarının harman, sigara ve 
bütün tütün mamulât işlerini ıslah etmek, bu 
hususta icab eden teşkilâtı yapmak üzere inhisarlar 
İdaremiz tarafından Polonya’ya gönderilmiştir. 
Cemal Çağlar, înhisar îdaremizin tütün ve harman 
işleri hakkındaki vasi bilgisi ve tetkikatı ile 
tanınmış bir eksper ve harmancıdır. Almanca, 
İngilizce lisanlarına bihakkın vâkıf olan Cemal 
Çağlar’ın tütün ve mamulâtı ve tütünün tarihi 
hakkında çok kıymetli tetkik ve tercümeleri vardır. 

 
Eserleri: 

Tütün Keyfi, (çev.), İstanbul: Tekel Tütün Enstitüleri 
Yayınları, C. Serisi, No:4, 1946 

Sigara Kağıdı; Tütün Dünyası Sayı.10, Sayfa.10-11, 
1959 

Tütün Keyfi; Tütün Dünyası Sayı.3 Sayfa.31-37 (Yazı 
Dizisi), 1959 

Sigarasız; Tütün Dünyası Sayı:5 Sayfa. 31, 1959 
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Cüneyt KOÇAK 

(Fotoğraf Sanatçısı) 
 
 
 

 
Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 9. Devre (1983-1987) 
mezunlarından olan Cüneyt KOÇAK, lise yıllarında 
abisinin yurt dışından getirdiği SLR (perdeli) fotoğraf 
makinesiyle başlayan fotoğraf dostluğu bu güne kadar 
bütün hızıyla devam etmiştir. 2015’de “Boşluktaki 
Yalnızlık” ile 4. kişisel sergisini açan Cünayt KOÇAK 
ile Fotoğraf, Sanat ve Yaşam üzerine yaptığımız 
söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

Fotoğrafla ilk tanışma ve Zenit’le yapılan kavgalar… 

Abimin yurt dışından getirdiği Canon marka fotoğraf 
makinesi benim için fotoğraf serüvenin başlangıcı 
oldu diyebilirim. Daha sonra edindiğim ve 36 poz 
alabilen fotoğraf makinemin teknik yetersizliği nede-
niyle Zenit’le çok kavga ettim. İstanbul’da TEYO’nu 
bitirmenin ardından tayinim Trabzon’a çıktı. 

Saat tamirci dükkanında fotoğraf sohbetleri… 

Trabzon’a tayinim çıkınca, Trabzon Foto Forum Der-
neği ile tanıştım. Dernek dediğime bakmayın; bir saat 
tamirci dükkanında fotoğrafa gönül verenler, arada bir 
araya gelerek bazen fotoğrafçılık üzerine sohbet eder, 
bazen de çekimlere çıkardık. Yeni fotoğraf makinemi 
de harcırahımla Trabzon da aldım. 

İlk sergileme, büyük heyecan 

Askerdeydim Trabzon Foto Forum Derneğine bir 
fotoğraf göndermiştim. Fotoğrafımın ayın fotoğrafı 
seçildiği haberini aldım. Bu haber çok sıkıntılı oldu-
ğum bir dönemde aldığım bir haberdi ve beni çok 
mutlu etti.  

Barış geldi... 

Askerden sonra 1990 yılında evlendim. 1993 yılında ise 
oğlum Barış geldi. Barış'ın yaşadığı sağlık sorunları 
nedeniyle uzun bir süre fotoğrafa ara vermek zorunda 
kaldım. Ama bunun böyle devam edemeyeceğine karar 
vererek, ben mutlu olursam ailemin mutlu olacağını 
düşünerek, yeniden fotoğraf düşünmeye ve fotoğraf 
çekimlerine başladım. Bu arada Ankara’da yapılan bir 
yarışmaya gönderdiğim fotoğraf “mansiyon” ve “sergi-
leme” aldı. Bu gelişmelerin verdiği enerjiyle yeniden 
başladığım fotoğraf maceramda, arkamda; 4 kişisel 
sergi, 6 ödül, 40 sergileme ve 50 karma sergi bıraktım. 

 

 “İZLER” imi İzmir’de sergiledim. 

İzmir de “EFSA Fotoğraf Kulübünü” dernek yaptık. 
“İFOD” derneğine girdim, Tütün Eksperleri Derneği-
mizle de fotoğraf çalışmalarımız oldu. İlk kişisel ser-
gimi de bu dönemde açtım. 2002 yılında TÖMER’de 
açtığım serginin adı “İZLER” di. Neden “İZLER”? 
Yaşadığımızın belirtisi; bıraktığımız izler ve sonra da 
hatırlanacak olanlar bunlar. Pek çok derneğin etkinlik-
lerinde bulundum ama derneklerin de sürekli kendini 
tekrar ettiğini gördüm. Şu anda hiçbir fotoğrafçılık 
derneğine üye değilim. Ama çalışmalarımda yalnız da 
değilim tabi, bulunmaktan onur duyduğum bir sanat 
derneğimiz var. “Ege Görsel Sanatlar Derneği” alanın-
da çok başarılı olan sanatçılar ve akademisyenlerle bir-
likteyim. Bu birliktelikten çok büyük haz duyuyorum. 
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“İZLER” ve diğerleri… 

 

“İzler”le başlayan ilk kişisel sergimi, “Ege’den Merha-
ba”, “Unutulanlar”, “Bir Buçuk Dakikada El Ele Omuz 
Omuza” sergileri izledi. Ayrıca “İzler”, “Işığın Ruhu”, 
“Adını Sen Koy” adlı fotoğraf gösterilerini İzmir, İstan-
bul, Bursa, Gaziantep'te sundum. Ege Görsel ve Plastik 
Sanatlar Derneği ile birliktede çok keyifli çalışmalar 
yaptık bunlardan en önemlileri; İzmir Resim Heykel 
Galerisinde “Merhaba”, Kuşadası İbramaki 'de “Cumhu-
riyet”, Fuar Resim Heykel'de “Soma”, İş Bankası Sergi 
Salonunda ve Kuşadası’sında “Tabu”, İzmir Ticaret 
Odasında” Küçük İşler Karma” sergilerini düzenledik. 

Fotoğraf çekmeye saat sabah üçte çıkardık… 

Belli bir kanı vardır fotoğrafçıların kızıl gökyüzü 
fotoğrafları genelde akşamları çekilir. Çünkü pek çok 
fotoğrafçı sabahın köründe çekime çıkmaz. Biz sabah 
üçte çekime çıkardık. Meslektaşım Mustafa Seydi-
oğulları ile sabah gün ağarmadan tütün tarlalarına 
gider tütün kırım fotoğrafları çekerdik. 

Fotoğraf ucuzladı… 

Fotoğrafa başladığımda makinemizde 36 poz olurdu. 
Makaralardan bir poz daha çıksın diye yorganın 
altında el yordamıyla makinemize takardık. Karanlık 
odaya akşam girip sabaha kadar çalışırdık. Şimdi 
herkes fotoğraf çekiyor. Mesela, İzmir Saat Kulesinin 
10 binlerce fotoğrafı var, eğer fark getireceksen çeke-
ceksin.  

Bu benim hikayem… 

Tesadüfen fotoğraf çekilmez; fotoğrafı düşüneceksin, 
kafanda planın, tasarımın olacak. Ben hikayesi yazıla-
cak fotoğrafın peşindeyim. Bir arkadaşımın eşi kanser 
tedavisi görüyor; benim fotoğraflarımdan birisini 
gördü, “Bu benim hikayem” dedi. Ben fotoğrafa hep 
hikaye olarak baktım hiç ticari bakmadım, bakama-
dım. Bir dönem Ebru Sanatı ilede ilgilendim. 

Fotoğraf kartını, Işıkla boyuyorum… 

Şu anda üzerinde yoğun emek harcadığım bir teknik 
üzerine çalışıyorum. Bu teknik; karanlık odada farklı 
ışık kaynaklarına hakim olarak, belirli bir duygu çer-
çevesinde ışıla boyama tekniğiyle fotoğraf oluşturma 
çabası diyebiliriz. Bu teknikle çektiğim fotoğraflarla 
yaptığım gösterileri beklentimin üzerinde beğeni aldı. 
Bu teknikle çalıştığım fotoğraflardan oluşan 5. kişisel 
sergim Mayıs ayında açılacak. Buradan sizlerin 
vasıtasıyla Tütün Eksperi arkadaşlarımı ve ailelerini 
bu sergime bekliyorum.  

Savaş Seyhan: Cüneyt abi,  bize vakit ayırdığınız ve 
samimi sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. 5. kişisel 
serginizi merakla beklediğimizi ve başarınızı Tütün 
Eksperleri Derneği olarak her zaman gururla takip 
etiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgili Barış'a ve eşinize 
selamlarımızı gönderiyoruz. 
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ETKİNLİKLERİMİZ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 
alınan yazılar doğrultusunda, “Tütün Mamullerinin 
Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kındaki Yönetmelik” ve “Tütün Üretimi, İşlenmesi, 
İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hak-
kındaki Yönetmelik” ile ilgili yönetmelik değişik-
liklerini kapsayan değerlendirme ve önerilerimiz, 
Tütün Mamulleri Piyasası ile Tütün Piyasası Daire 
Başkanlıklarına 10/03/2015 ve 29/04/2015 tarihle-
rinde yazı ile iletilmiştir. 

 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Abdullah BALCI ile 
Servet YAPRAK 30/03/2015 tarihinde İzmir Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Ahmet 
GÜLDAL’a ziyarette bulunarak görüş alış-
verişinde bulunmuşlardır. 

 Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sına-
vına meslektaşlarımızın müracaatlarının kabul 
edilmemesi nedeniyle “Bitki Koruma ürünlerinin 
Toptan ve Perakende Satılması İle İlgili Yönetmelik” 
in revize edilmesiyle ilgili Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nın (GTHB) Bitki Koruma Genel 
Müdürlüğü ile Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüklerine 13/04/2015 tarihlerinde yazı yazılmıştır. 

 Söz konusu konuyla ilgili yapılan yazışmaların 
ardından Yönetim Kurulu Sekreterimiz Savaş 
SEYHAN, 15/04/2015 tarihinde GTHB Bitkisel 
Üretim Genel Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ, Genel 
Müdür Yardımcısı Ümit Bayram KUTLU ile 17/ 
04/2015 tarihinde ise GTHB Gıda ve Kontrol 
Genel Müdür Yardımcısı Nevzat BİRİŞİK ile 
görüşmede bulunarak meslektaşlarımızın mağduri-
yetlerinin giderilmesini talep etmiştir. 

 Ayrıca 24/04/2015 tarihinde Ziraat Mühendisler 
Odası Başkanı Sayın Özden GÜNGÖR ile dernek 
başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER telefon 
görüşmesi yaparak üyesi olduğumuz odanın da bu 
konuda katkısı istenmiştir. 

 05/05/2015 tarihinde Dernek Başkanımız, Cum-
huriyet Gazetesi Yazarı Sayın Şehriban KIRAÇ ile 
görüşerek kendisine Türk Tütüncülüğünde yaşa-
nan gelişmeler üzerindeki değerlendirmemiz akta-
rılmıştır. 

 Meslektaşlarımızın kaynaşmasına yönelik derne-
ğimizin organizasyonuyla 17/05/2015 tarihinde 
İzmir-Çiğli Sasalı Piknik Alanı’nda ailelerimizin 
katılımıyla piknik etkinliği düzenlenmiştir. 

 Dernek Başkanımız Yaşar Turan GÜLÜMSER, 
05/06/2015 tarihinde Dünya Gazetesi Muhabiri 
Arzu ALP’i ziyaret ederek sigara ve yaprak tütün 
üretimi, iç piyasadaki tütün kullanımları, tütün 
fonunun eksiltilmesiyle yaşanan sorunları ve der-
neğimizce hazırlanan tütün raporuyla ilgili söyle-
şide bulunmuştur. 

 10/06/2015 tarihinde Dernek Genel Sekreterimiz 
Savaş SEYHAN ile bir dönem öncesi Genel Sek-
reterimiz Olgun Haydar POLAT, Ziraat Mühen-
disleri Odası Başkanı Sayın Özden GÜNGÖR’ü 
Ankara’da ziyaret ederek meslektaşlarımızın 
GTHB da yaşadığı sorunlar dile getirilmiş ve Türk 
Tütüncülüğünde yaşanan gelişmeler üzerine fikir 
alış verişinde bulunulmuştur. 

 18/06/2015 tarihinde Dernek Başkanımız, TRT 
Radyo 1 yayınına canlı bağlanarak Türk Tütüncü-
lüğünde yaşanan gelişmeler ve mesleğimizin tarih-
sel gelişimiyle ilgili dernek görüşlerini kamuoyu 
ile paylaşmıştır.  

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Teknik 
Hizmetler Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen Ulusal 
Meslek Standardı nı oluşturmaya yönelik “Tütün 
Yetiştiricisi” konulu 04/08/2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen meslek standardı toplantısına der-
neğimiz adına önceki dönem Genel Sekreterimiz 
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Olgun Haydar POLAT katılarak derneğimiz adına  
katkıda bulunmuştur. 

 26/08/2015 Çarşamba günü Hürriyet Gazetesi’nde 
Köşe Yazarı Vahap MUNYAR’ca kaleme alınan 
“PM International Torbalı’da Oryantal Tütün 
Merkezi Kuruyor” başlıklı yazıyla ilgili olarak 
kendilerine 01/09/2015 tarihinde yazı yazılarak 
değerlendirme ve düzeltmelerde bulunularak ken-
disinden bu konuyla ilgili görüşlerimizin okurla-
rına ulaştırması istenmiştir. 

 Dernek Başkanımız 03/09/2015 tarihinde Dünya 
Gazetesine ziyarette bulunarak Ahmet USMAN ile 
söyleşide bulunmuş, Türk Tütüncülüğü’nde yaşa-
nan gelişmeler, gelişmeler ile ilgili değerlendir-
memiz ve önerilerimiz kendilerine aktarılarak 
kamuoyuna bilgilendirmede bulunmuştur. 

 Türkiye’de Tütün Üretiminin Arttırılması’na yöne-
lik kaleme aldığımız yazı, 10/09/2015 tarihinde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Kudbettin 
ARZU’ya, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat 
ZEYBEKÇİ’ye, TAPDK Başkanı Sayın Suat 
EVCİMEN ile Yönetim Kurulu üyelerine 
Makamlarında teslim edilerek katkıları istenmiştir. 

 Kamuoyunda yankı bulan Dünya Gazetesi haberi 
sonrası Dernek Başkanımız 11/09/2015 tarihinde 
TRT 1’de Falih AKICI’nın yapımcılığını yaptığı 
Ekonomi Günlüğü programına canlı yayında tele-
fonla bağlanarak dernek görüşlerimizi aktarmıştır. 

 61. Olağan Genel Kurulumuzca yetkilendirilen 
Yönetim Kurulumuz;  İzmir ili, Karşıyaka İlçesi 
Bahariye Mahallesi, 1762 Sokak No:18/A ve 18/B 
adreslerinde bulunan 298 m2 alanda bulunan, %30 
arsa payına sahip iki bölümden oluşan işyeri 
ruhsatlı toplam 126 m2 net alandan oluşan iki adet 
gayrimenkulü 08/10/2015 tarihinde 374,500 TL 
bedelle derneğimize kazandırmıştır.  

 Derneğimizin edindiği mülkler ile ilgili farklı 
birimlerde çalışan ve temsil ile yetkilendirilen 
meslektaşlarımızla 23/10/2015 tarihinde toplantı 
yapılarak gayrimenkullerin değerlendirilmesiyle 
ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 Derneğimizin de çalışmalarda bulunduğu “ Tütün 
Yetiştiriciliği Meslek Standardı” ile ilgili nihai 
görüşümüz 12/01/2016 tarihinde Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği’ne iletilmiştir. 

 15/01/2016 tarihinde derneğimizi ziyarette bulu-
nan Türkiye Tütün Üretim ve Kooperatifleri Genel 
Başkanı Sayın Şeyhmuz SOLGUN ile görüşülerek 
Türk Tütüncülüğünün içinde bulunduğu durum ile 
çözüm önerilerimiz kendilerine aktarılarak koope-
ratifleriyle her zaman iş birliğinde bulunabilece-
ğimiz ifade edilmiştir. 

 05/02/2016 tarihinde Egede Sonsöz Muhabiri 
Onur DENİZ ile görüşen Dernek Başkanımız 
Yaşar Turan GÜLÜMSER, Ege Bölgesi ile 
Türkiye’deki tütün üretimiyle ilgili son yıllardaki 
gelişmelerin tahlilini yaparak derneğimiz görüş-
lerini bildirmiştir. 

 Yönetim Kurulumuzca 09/02/2015 tarihinde Sunel 
Ticaret Türk A.Ş. firmasına gidilerek meslektaş-
larımız ve firma yetkilileri ziyaret edilmiştir. Ge-
nel Müdürlük görevine getirilen Birol YİĞİTBAŞ 
tebrik edilerek kendisine başarılar dilenmiştir. 
Meslektaşlarımızla yapılan görüşmede de Türk 
Tütüncülüğünün geldiği nokta ve geleceğine 
yönelik sohbette bulunulmuş, mesleki sıkıntıla-
rımız ve çözümleri konuşulmuştur. 

 Yönetim Kurulumuzca İzmir Menemen’de faaliye-
tini sürdürmekte olan Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Dr. Ali 
PEKSÜSLÜ ve Enstitüde görevli meslektaşlarımız 
10/02/2016 tarihinde ziyaret edilerek tebrik 
edilmiş ve tütün tohumları, yetiştiriciliği ve gen 
bankası üzerine genel bir sohbette 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 

Filiz - Yılmaz AKBAŞ Oğuz Kağan Medeniyet Ünv. Tıp  

Nilüfer - Fikret AKBUNAR Meryem Meva Gazi Ünv. Tıp  

Canan - Haluk ALPMEN Ezgi Anadolu Ünv. Devlet Kons. Sahne Sanatları 

Ayşe - M.Murat ARAMIŞ Filiz 9 Eylül Ünv. Matematik Öğretmenliği 

Ayla - Mustafa ARIK Sude Erciyes Ünv. Biyomedikal Mühendisliği 

Rukiye - Ahmet AŞIK Duygu Hacettepe Ünv. İktisat (İngilizce) 

Yelda - Cavit BOZDAĞ Cem Ekonomi Ünv. Mimarlık 

Suzan - Şevket ÇANAKÇI Alper ODTÜ  Fizik Öğretmenliği 

Mehtap - Vedat Cihat ERKAN Alp  ODTÜ  Hava ve Uzay Mühendisliği 

Devlet - Hakan KARAALİ Burak ODTÜ  İktisat (İngilizce) 

Birben - Selçuk KARAGÖZLER Halit Cem 9 Eylül Ünv. Makine Mühendisliği 

Sevgi - Hasan KARTAL Deniz Yaşar Ünv. Hukuk 

Ayşe - Ramazan KAYA Özlem 9 Eylül Ünv. Çalışma Ekonomisi 

Ayşe - Ramazan KAYA Sevinç Gediz Ünv. Bilgisayar Mühendisliği 

Mehlika - Kubilay KOÇ Doğuş Ege Ünv. Kontrol ve Otomasyon 

Seda - Ümit KUL İrem Konya Selçuk Hukuk 

Hülya - Medeni ORAL Mirzan Melih 9 Eylül Ünv. Hukuk 

Saniye - M.Kemal ÖZTÜRK Cansu Ankara Ünv. Kore Dili ve Edebiyatı 

Zehra - Hüseyin SERT Merve  Ege Ünv. Tıp  

Nuran - Hüseyin Rahmi ŞAHİN Kübra Cerrahpaşa Ünv. Tıp  

Emine - Erol ŞENOĞLU Tuğçe 19 Mayıs Ünv. Beslenme ve Diyetetik 

Mükerrem - Ramazan Hicabi TAĞ Adviye Şeyda Ege Ünv. Beslenme ve Diyetetik 

Aslı - İsmail TEKET Ömer Fırat İzmir Ünv. Görsel İletişim Tasarımı 

Nihal - Haydar TUNCAY Gülce Yaşar Ünv. Uluslararası Lojistik Yönetimi

Nilgün - Mehmet VURAN Murat Şevket Üsküdar Ünv. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bircan - Turan YALÇIN İlke Koç Ünv. Makine Mühendisliği 

Filiz - İlhami YILDIRIM Berkay Yüksek Teknoloji Ünv.  Makine Mühendisliği 

Sibel - Orhan YILDIRIM Gülefşan Necmettin Erbakan Ünv. Harita Mühendisliği 

Fatma- İsmail YILMAZ İmge Eylem Ege Ünv. Psikoloji 

Sevilay - Bülent ZORBA Işıl Doğu Akdeniz Ünv. Psikoloji (İngilizce) 

TEOG 

Nurcan - Sezer ALTAN Hatice Deniz İzmir Fen Lisesi  

Sevtap - Ahmet Hamdi GÜMÜŞ Okyanus Tan İzmir Tevfik Fikret Fen Lisesi  

Funda - Tufan KARAKUŞ Sude Adana Final Fen Lisesi  

Gül - İsmail ÖZKAN Ceyda Denizli Erbakır Fen Lisesi  

Mükerrem - Ramazan Hicabi TAĞ Eda 
İzmir Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu 
Lisesi  

Gökben - Mehmet TÜFEKÇİ Dilek Nilsu 
İzmir Karşıyaka Atakent Anadolu 
Lisesi  
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İSMİM ANNEM  -  BABAM DOĞUM TARİHİM 

Su Bade Arzu  – Tolgay TOPATAN 11/06/2014 
Furkan Uras Özlem  – Mustafa ALTUN 30/03/2015 
Gökçenur Fatma – Dursun KURT 27/04/2015 
Asrın Mine – Erkan ÖRÜÇ 02/06/2015 

Berçem Kader– Nihat KAYNAK 26/06/2015 
Ece Elvan– Hasan ARICI 27/06/2015 
Ayaz Burcu – Rasih CANER TEKER 15/07/2015 
Gizem Yasemin– Gökhan DEĞERLİ 27/10/2015 
Kayla Bade Filiz – Emre Cenap ÖZER 30/11/2015 
Ata Toprak Fatma– Mustafa Fuat ÖZARAR 19/12/2015 
Eslem Selma – Yusuf KESİM 16/01/2016 
Saime Beren Dilek – Temel KURT 03/02/2016 
Azra Seden – Serkan KİLİM 03/02/2016 

 
 

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

 

 
 

 
 
 
 

Azmi Gökhan ERCİYAS - Meryem AKSU (Nikah) 24/03/2015 
Mustafa TACAR – Yasemin (Nikah) 26/04/2015 
Eyüp UÇAR –  Nedret USLU (Nişan) 02/05/2015 
Cihangir EREN – Merve KAYA  (Nikah) 27/06/2015 
Aylin AYDOĞDU – Volkan TÜLÜMEN (Nişan) 16/07/2015 
Tuncay TAHTA – Öznur YILMAZ (Nikah) 02/08/2015 
Ahmet TAŞLICA – Büşra DİBEK (Nikah) 19/09/2015 
Azmi Gökhan ERCİYAS - Meryem AKSU (Düğün) 19/09/2015 
Furkan KAYA – Helin ARSLAN (Düğün) 10/10/2015 
İsmail DAL – Merve KHALİL (Nikah) 15/11/2015 
Osman KARİMDERE – Nur DAĞDELEN (Nişan) 19/12/2015 
Fatma Ela ÇAYIR – Yıldıray ÇINAR (Nişan) 02/01/2016 
Osman KARİMDERE – Nur DAĞDELEN (Düğün) 05/02/2016 
Duygu AKKILIÇ – Mümin MUTLU (Nişan) 20/02/2016 
 

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

Evlilik – Nişan 

Merhaba Dünya
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Okulumuz 29. Dönem Mezunu (2003-2007) Dr. Ahmet KINAY akademik kariyerine 
devam ettiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. 
ünvanı almayı başarmış ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Meslekta-
şımızı akademik başarısı ve Türk Tütüncülüğüne olan katkılarından dolayı kutlar, 
yeni görevinde başarılar dileriz.  

Geçtiğimiz yıl mezuniyetleri gerçekleşen 37. Devre mezunları (2011-2015) Meslektaşlarımız Fatih Salih 
BULGUN, Aysun KALUK ve Şerefhan AYTEN CBÜ Fen Bilimleri Fakültesi, Tarımsal Bilimler Yüksek 
Lisansı’nı kazanmış olup yüksek lisans programına okulumuzda devam etmektedirler. Okulumuzda ki 
yüksek lisans programı uygulamasının artarak devam etmesi dileğiyle genç arkadaşlarımızı tebrik eder, 
akademik yolda yollarının açık olması arzusuyla başarılar dileriz.  
 
 

Değerli Meslektaşlarımızı tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. 
 

 
 

 

 

Derneğimiz eski başkanlarından ve onur kurulu üyelerinden olup son genel 
kurulumuzda Divan Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin KOÇ, yemek borusun-
daki rahatsızlığından dolayı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 27/07/2015 tarihinde 
ameliyat olmuştur. 

 

Yine derneğimizin bir dönem başkanlığını yapan Selçuk ÖZBECENE, Ege Üniversitesinde 14/01/2016 
tarihinde beyin ameliyatı olmuş ve tedavisine Ege Üniversitesinde devam edilmektedir. 

 

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz. 
 

 
 
 
 
Tütün Dizdim İğneye 
 
Tütün dizdim iğneye 
Yemek yoktur yemeye of of 
Bütün yaz çalışırız 
Entari yok giymeye of of 
 
Mendil şanına 
Tütün ektim yanına 
Bitmedi kör olası 
Milletin yetti canına 

 
Kuyu üstünde kuyu 
Tütüne saldım suyu of of 
Tütün kırmağ giderken 
Terkederiz uykuyu of of 
 
Mendili şanına 
Tütün ektim yanına 
Bitmedi kör olası 
Milletin yetti canına 

 
İşleri işlerim 
Tütünleri şişlerim of of 
Tütün para ederse 
Beşi birlik misterim of of 
 
Mendili şanına 
Tütün ektim yanına 
Bitmedi kör olası 
Milletin yetti canına 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Kutlama

Geçmiş Olsun

Selanik Türküsü 
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EMEKLİYE AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ 
 

 

HAŞİM DOĞUSAN – (TEYO 1. Devre / 1975-1978) Tekel’in farklı 
birimlerinde Tütün Eksperliği ve idarecilik görevlerinin ardından İzmir İl 
Sağlık Müdürlüğünden emekli olan ve İzmir’e yerleşen değerli 
meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize olan katkılarından 
dolayı teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve huzur dolu yıllar 
dileriz. 

 

YÜCEL SANDIKÇI – (TEYO 7. Devre / 1981-1985) Uzun süre Tekel’de 
Tütün Eksperliği yapan meslektaşımız Müessese Müdürlüğündeki 
görevinin ardından atandığı İstanbul-Kadıköy Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmış, ardından emekli  olmuştur. 
İstanbul’da ikamet eden kıymetli meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve 
mesleğimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder, emeklilik yaşamında 
sağlık ve mutluluklar dileriz. 

 

KAZIM KARAAHMETOĞLU–(TEYO 2. Devre/1976-1979) Kıymetli meslek-
taşımız, Tekel’de uzun süreli Tütün Eksperliği ve Türkiye’nin birçok 
yerinde İşletme Müdürlüğü, Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürü ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı 
olarak çalışmış ardından atandığı Marmara Üniversitesi’nden emekli 
olmuştur. Derneğimiz yönetiminde de görev almış meslektaşımıza Türk 
Tütüncülüğüne ve mesleğimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder, 
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz. 

 

ENBİYA SANCAK–(TEYO 6. Devre/1980-1984) 1984 Yılında Tekel’de göreve 
başlamış olup uzun süreli alım, işleme, bakım eksperliğinin ardından 
Trabzon Başeksperliği ve Alım Şubesi Müdürlüğü ile Tekel Y.T. İşl. Ve Tic. 
Mües. Md./Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İstanbul-Kadıköy 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden emekli olmuştur. İstanbul’da 
ikamet eden değerli meslektaşımıza Türk Tütüncülüğüne ve mesleğimize 
olan katkılarından dolayı teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık ve 
mutluluklar dileriz. 

 

ZEKİ YILMAZ – (TEYO 7. Devre / 1981-1985) Değerli meslektaşımız 
Tekel’de uzun süreli Tütün Eksperliğinin ardından Diyarbakır Tütün 
İşleme Fabrikası Kurucu Müdürü olarak görev almıştır. Ülkemizin çeşitli 
yerlerinde idarecilik görevinin ardından atandığı Manisa Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünden emekli olmuştur. Türk tütüncülüğüne 
mesleğimize olan katkılarından dolayı arkadaşımıza teşekkür eder, İzmir’de 
sürdüreceği emeklilik yaşamında sağlık ve huzur dolu yıllar dileriz. 

 

ŞÜKRÜ PEHLİVAN – (TEYO 2. Devre / 1976-1979) Tekel’de ki uzun süreli 
Tütün Eksperliği ve idarecilik görevlerinin ardından atandığı İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğünden emekli olmuştur. Camiamızda 
“Baba Şükrü” lakabıyla tanınan meslektaşımıza Türk tütüncülüğüne 
mesleğimize olan katkılarından dolayı teşekkür eder, A.B.D.  de geçireceği 
emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz. 
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1. Devre mezunlarından Samsun 
Atakum Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğünde çalışan meslek-
taşımız Vedat AYDIN’ın babası yine 
5. Devre mezunlarından olup Yalo-
va Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde çalışan meslektaşı-
mız Ethem YILMAZ’ın Kayınbabası 
Sadık AYDIN Beyefendi 10/03/2015 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allah’tan Rahmet, meslektaşlarımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
1. Devre mezunlarından emekli 
meslektaşımız Ali İskender ÜLKÜ-
SAYAR’ın annesi Nilüfer ÜLKÜ-
SAYAR Hanımefendi, 21/03/2015 
tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
1. Devre mezunlarından Erciyes 
Üniversitesinde yönetici olarak çalışan 
meslektaşımız Harun KOMSER’in 
kayınvalidesi Fatma ALTIPARMAK 
Hanımefendi, 12/04/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
1. Devre mezunlarından olup 4B Tütün 
Gıda ve İnş. Ltd. Şti nin sahibi mes-
lektaşımız Oktay BIÇAKCIOĞLU’nun 
annesi Zeynep BIÇAKCIOĞLU 
Hanımefendi, 17/04/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
1. Devre mezunlarından olup Selar 
Tütün Ürünleri Turizm San. ve Dış 
Tic. Ltd. Şti de danışman olarak 
çalışan meslektaşımız Ahmet Bü-
lent ZORBA’nın kayınvalidesi Ce-
mile TUFAN Hanımefendi, 19/04/ 
2015 tarihinde vefat etmiştir. Mer-
humeye Allah’tan Rahmet, meslek-
taşımıza eşine ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 
 
9. Devre mezunlarından İstanbul 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Gökhan 
ÜSTÜN’ün annesi Fatma ÜSTÜN 
Hanımefendi, 24/04/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 

17. Devre Meslektaşlarımızdan Sam-
sun Canik Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız 
İrfan ARSLAN’ın babası Neşet 
ARSLAN Beyefendi, 10/05/2015 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

8. Devre mezunlarından TAPDK da 
görev yapan meslektaşımız Onur 
ÖZKURT’un ağabeyi Baki ÖZKURT 
Beyefendi, 10/05/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

12. Devre mezunlarından TAPDK da 
görev yapan meslektaşımız Hüseyin 
ŞANAP’ın babası Nuri ŞANAP Be-
yefendi, 21/05/2015 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhuma Allah’tan Rah-
met, meslektaşımıza, eşine ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
 

17. Devre mezunlarından Ankara 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Zeynel 
ÜLGÜR’ün ablası Behiye GÖÇER 
Hanımefendi, 06/06/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 

5. Devre mezunlarından Ege Üni-
versitesinde yönetici olarak çalışan 
meslektaşımız Mehmet TÜFEKÇİ’ 
nin Annesi Nimet TÜFEKÇİ Hanı-
mefendi, 09/06/2015 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 

14. Devre mezunlarından Trabzon 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Mustafa 
AKBULUT’un Babası Murat 
AKBULUT Beyefendi, 10/06/2015 
tarihinde vefat etmiştir. Merhuma 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

6. Devre mezunlarından olup 
Socotab Yaprak Tütün San. ve Tic. 
A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı 
görevinde bulunan meslektaşımız 
Ahmet OKUMUŞ’un annesi Halide 
OKUMUŞ Hanımefendi, 11/06/2015 

tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

5. Devre mezunlarından Öz-Ege 
Tütün San ve Tic. A.Ş.de görev ya-
pan meslektaşımız Selahattin 
ÖZALP’ın Babası Lütfi ÖZALP 
Beyefendi, 22/06/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 

2. Devre mezunlarından Cags Tobacco 
Tütün ve Tütün Mam. San. ve Tic. 
A.Ş. de görev yapan meslektaşımız 
Bülent GÖKYILMAZ’ın (Pink Bü-
lent) Kayınvalidesi Sevim UYSAL 
Hanımefendi, 29/06/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza, eşine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 

13. Devre mezunlarından İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev ya-
pan meslektaşımız Osman TOKLU’ 
nun Babası Ahmet TOKLU Beye-
fendi, 17/07/2015 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhuma Allah’tan Rahmet, 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 
 

6. Devre mezunlarından İzmir Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev yapan 
meslektaşımız Sabahattin BA-
TUR’un Babası Salahattin BATUR 
Beyefendi, 04/08/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 

5. Devre mezunlarından İzmir Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nde Mühendis olarak görev ya-
pan ve derneğimiz yönetim kurulu 
üyesi Abdullah BALCI’nın Kayınva-
lidesi Fatma AKYÜZ Hanımefendi, 
10/08/2015 tarihinde vefat etmiştir.  
Merhumeye Allah’tan Rahmet, mes-
lektaşımıza, eşine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 

13. Devre mezunlarından Diyarba-
kır Kayapınar Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğü’nde Mü-
hendis olarak görev yapan meslek-

BAŞSAĞLIĞI 
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taşımız Şaban BAHADIR’ın Babası 
Abdurrahman BAHADIR 17/08/ 
2015 tarihinde vefat etmiş olup 
Malatya’da defnedilmiştir. Merhu-
ma Allah’tan Rahmet, meslektaşla-
rımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
18. Devre mezunlarından İzmir 
Karşıyaka Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İlçe Müdürlüğü’nde Mühendis 
olarak görev yapan meslektaşımız 
Belkıs GÜREN’in Babası yine aynı 
yerde görevli 17. Devre muzunu 
meslektaşımız Onur Uğur GÜREN’ 
in Kayınbabası Muzaffer TABAKA-
YDIN 21/08/2015 tarihinde Ada-
na’da vefat etmiştir. Merhuma Al-
lah’tan Rahmet, meslektaşlarımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
10. Devre mezunlarından İzmir Tor-
balı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak 
görev yapan Yüksel ŞEHİTLİO-
ĞULLARI’nın Babası Emekli Tekel 
Müdürlerinden Halil ŞEHİTLİO-
ĞULLARI 05/09/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşlarımıza ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
 
7. Devre mezunlarından olup 
Smyrna Tobacco San. Ltd. Şti nin 
sahiplerinden meslektaşımız Ali 
Rıza ÇELİK’in Babası Mevlüt 
ÇELİK Beyefendi, 14/09/2015 tari-
hinde İzmir’de vefat etmiş ve mem-
leketi İzmir Tire’de defnedilmiştir. 
Merhuma Allah’tan Rahmet, meslek-
taşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
2. Devre mezunlarından Samsun 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğünde çalışan meslektaşımız 
Kadir ÇAKIR’ın Annesi Münevver 
ÇAKIR Hanımefendi 09/10/2015 
tarihinde vefat etmiş ve İstanbul’da 
defnedilmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
5. Devre mezunlarından olup ser-
best avukatlık yapan meslektaşımız 
Nedim ÖZKAN’ın Ağabeyi Baki 
ÖZKAN Beyefendi, 17/09/2015 ta-
rihinde vefat etmiş ardından Mani-
sa Kula’da toprağa verilmiştir. Mer-
huma Allah’tan Rahmet, meslekta-

şımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
11. Devre mezunlarından İzmir 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Cengiz 
GEZER’in Babası Galip GEZER 
Beyefendi, 27/09/2015 tarihinde 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
6. Devre mezunlarından İstanbul 
İller Bankası’nda görev yapan mes-
lektaşımız Zeynel Abidin AYDIN’ın 
Babası Vakkas AYDIN Beyefendi, 
27/09/2015 tarihinde vefat etmiş 
ardından Adıyaman’da toprağa ve-
rilmiştir. Merhuma Allah’tan Rah-
met, meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 
10. Devre mezunlarından meslekta-
şımız İzmir Orman Bölge Müdürlü-
ğünde çalışan Hüseyin ERTEM’in 
Kayınbabası İbrahim SARI 10/10/ 
2015 tarihinde vefat etmiştir. Mer-
huma Allah’tan Rahmet, meslektaş-
larımıza, eşine ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 
 
14. Devre mezunlarından meslekta-
şımız Hüseyin Rahmi ŞAHİN’in 
Babası Hacı ŞAHİN Beyefendi, 
21/11/2015 tarihinde vefat etmiş 
ardından Malatya’da toprağa veril-
miştir. Merhuma Allah’tan Rahmet, 
meslektaşımıza ve yakınlarına baş-
sağlığı dileriz. 
 
18. Devre mezunu meslektaşımız 
olup Philip Morris USA da çalışan 
meslektaşımız Emre Cenap 
ÖZER’in Babası Zihni ÖZER Beye-
fendi, 04/02/2016 tarihinde vefat 
etmiş ardından Aydın’da toprağa 
verilmiştir. Merhuma Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
4. Devre mezunlarından İstanbul 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğünde çalışan meslektaşımız 
Ragıp KÜÇÜKÇOBAN’ın Babası 
Fahri KÜÇÜKÇOBAN Beyefendi 
05/02/2016 tarihinde vefat etmiş ve 
İstanbul’da defnedilmiştir. Merhu-
ma Allah’tan Rahmet, meslektaşı-
mıza ve yakınlarına başsağlığı dile-
riz. 
 

18. Devre mezunlarından Eskişehir-
Odunpazarı Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İlçe Müdürlüğünde çalışan mes-
lektaşımız Selman ÇALIŞKAN’ın 
Babası Yusuf ÇALIŞKAN Beyefendi 
09/02/2016 tarihinde vefat etmiştir. 
Merhuma Allah’tan Rahmet, mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
 
2. Devre mezunlarından olup Tekel, 
Socotab, Philsa ve Öz-Ege firmala-
rında çalıştıktan sonra emekli olan 
meslektaşımız Ömer Faruk ÜNAL’ın 
Annesi Şükran ÜNAL Hanımefendi 
11/02/2016 tarihinde vefat etmiş ve 
ertesi gün Bursa-Mudanya’da def-
nedilmiştir. Merhumeye Allah’tan 
Rahmet, meslektaşımıza ve yakınla-
rına başsağlığı dileriz. 
 
14. Devre mezunlarından Samsun 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü’nde Mühendis olarak görev 
yapan meslektaşımız Bayram ÜS-
TÜN’ün Babası Yaşar ÜSTÜN Beye-
fendi, 17/02/2016 tarihinde vefat 
etmiştir. Merhuma Allah’tan Rah-
met, meslektaşımıza ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
 
2. Devre mezunlarından emekli 
meslektaşımız Serhat GÜRBÜZ-
EJDER’in Annesi Sevim GÜRBÜZ-
EJDER Hanımefendi 21/02/2016 
tarihinde vefat etmiş ve ertesi gün 
Bursa-Mudanya’da defnedilmiştir. 
Merhumeye Allah’tan Rahmet, mes-
lektaşımıza ve yakınlarına başsağlı-
ğı dileriz. 
 
17. Devre mezunlarından Diyarba-
kır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünde çalışan meslektaşı-
mız Ahmet TAYUZAK’ın Babası 
Ömer TAYUZAK Beyefendi 28/02/ 
2016 tarihinde vefat etmiş ve Diyar-
bakır’da defnedilmiştir. Merhuma 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
 
TAPDK İzmir İrtibat bürosunda 
çalışan 11. Devre mezunu meslekta-
şımız Bülent İNCE’nin annesi Nazik 
İNCE Hanımefendi 01/03/2016 tari-
hinde vefat etmiş ve aynı gün Eski-
şehir’de defnedilmiştir. Merhumeye 
Allah’tan Rahmet, meslektaşımıza 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ 
 

 

 

Meslektaşımız Hasan Fehmi ÜLGEN, 26/04/2015 tarihinde Sam-
sun’da vefat etmiştir. İstanbul Tekel Enstitüleri 28.Devre (1968-
1972) mezunlarından olan meslektaşımız memleketi Samsun’da 
defnedilmiştir. Tekel’de uzun süre çalıştıktan sonra Samsun Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden emekli olmuştur. Camia-
mızda “Bozanak Hasan” lakabıyla bilinen, sevecenliği, yardımsever-
liği, ve kalp kırmaz kişiliğiyle tanınan ağabeyimize Allah’tan Rahmet, 
akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

 

Meslektaşımız Hacı Mehmet ÖZER, 09/08/2015 tarihinde Ada-
na’da vefat etmiştir. İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri Yüksek 
Okulu 9. Devre (1983-1987) mezunu meslektaşımız aynı gün mem-
leketi Adana’da defnedilmiştir. Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışırken vefat eden meslektaşı-
mız sanata düşkünlüğü ve renkli kişiliğiyle tanınıyordu. Meslekta-
şımıza Allah’tan Rahmet, ailesine, dostlarına ve camiamıza başsağlı-
ğı dileriz. 

 

İstanbul Üniversitesi Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 3. Devre 
(1978-1980) mezunlarından Ahmet KILAVUZ tedavi görmekte oldu-
ğu İzmir Yeşilyurt Eğitim Araştırma Hastanesinde 28/10/2015 tari-
hinde vefat etmiş ardından vasiyeti üzerine Urla Çeşmealtı Güvenlik 
köyü mezarlığına defnedilmiştir. Tekel’de uzun süreli görevinin ar-
dından İzmir Karaburun Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlü-
ğünden emekli olan meslektaşımız camiamızda beyefendi, hoşgörülü 
ve naif yapısıyla biliniyordu. Meslektaşımıza Allah’tan Rahmet, ya-
kınlarına, sevenlerine, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dileri 

 

İstanbul Tekel Enstitüleri 10. Devre (1950-1954) mezunlarından 
olan meslektaşımız O. Remzi ERTİNÇ 07/11/2015 tarihinde İstan-
bul’da vefat etmiştir. Tekel’de uzun süre tütün eksperliği ve idareci-
lik görevinin ardından emekli olmuştur. Disiplinli ve çalışkan kişili-
ğiyle tanınan Remzi Ağabeyimize Allah’tan Rahmet, akrabalarına, 
sevenlerine, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. 

 

İstanbul Tekel Enstitüleri 22.Devre (1962-1966) mezunlarından olan 
meslektaşımız Tuncer DİKMAN 06/03/2016 tarihinde İstanbul’da 
vefat etmiştir. Tekel’de uzun süre tütün eksperliği ve idarecilik göre-
vinin ardından 1993 yılında Tekel Y.T. İşletmeleri Tic. Mües. 
Md’lüğü Stok-Satış Şube Müdürü iken emekli olmuştur. Mütevazi ve 
babacan yapısı ile bilinen Tuncer Ağabeyimize Allah’tan Rahmet, 
akrabalarına, sevenlerine, dostlarına ve Camiamıza başsağlığı dile-
riz. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 



           TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ 
 

 
 

PİKNİK ETKİNLİĞİMİZ 
 

Meslektaşlarımızın kaynaşmasına yönelik derneğimizin organizasyonuyla 17/05/2015 tarihinde İzmir-Çiğli 
Sasalı Piknik Alanı’nda ailelerimizin katılımıyla piknik etkinliği düzenlenmiştir. Ailelerimizin de yer aldığı ve 
hafızalarımızda tatlı bir anı olarak kalacağımız etkinlikte hoş zaman geçirilmiştir. 
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