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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaltl 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

-00 Adet Basılmıştı?.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâm hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plâm çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarım yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmam olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağianabii- 
s; amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha- 

. ni mmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir,

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması- dileğiyle, Özel îhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemşl CANTÜRK



Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına
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Ege Tütün İhracatçıları Birliği ve Tekel Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan raporlar gözönünde tutularak nihai komisyon rapo
ru tanzim edilmiştir.
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SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANMASI

Tütün ve tütün mamulleri sanayii sektörü yaprak tütünün 

üretim, pazarlama, bakım, işleme ve ihracatı ile çeşitli tütün 
mamullerinin üretim, satış, ihracat ve tüm sektörle ilgili 
araştırma hizmetlerini kapsar,

TÜTÜN ÜRETİMİ 

CENEL DORUM

Yurdumuzda esas itibariyle şark tipi sigaralık tütün 

üretilmektedir. Ancak bu tütünler, üretildikleri bölgelere göre 
ekolojik faktörler ve çeşitli karakteristikleri nedeni ile farklı 

özellikler göstermektedirler. Bunun içindirki, Türk tütünleri dört 

üretim bölgesine göre gruplandırılmaktadır.

Bunun dışında yabancı çeşitler ayrı bir grup halinde ele 

alınmaktadır.

EGE BÖLGESİ ÜRETİMİ :
Kültür şekli :
Fidelik :

Ege bölgesinde fidelik için hemen hemen her bölgede 
soğuk yastıklar (Karayastık) kullanılmaktadır. Fakat, soğuk 
havalarda 1.20 X 1.20 ebadında kamış ve sazlardan örülmüş 
"Kapanca,, veya naylon örtülerle örtülmektedir.

Tarlanın nazırlanması î

Genel olarak anız bozulduktan sonra sonbaharda tarla 
20 cm. derinlikte pullukla sürülür.İlkbaharda toprak tava gelince 

kültivatör ve pullukla yüzeysel olarak tekrar işlenir. Tırmık ve 

sürgü geçirilerek düzeltilir.



Dikim

Hava koşullarına göre fideler, 20 Mart - 15 Nisan tarihleri 
arasında dikime hazırdırlar. İyi bir ürün almak için fideler tarlaya 
mümkün olduğu kadar erken dikilmelidir.

Ege bölgesinde fideler genellikle 40 X 8 - 10 cm. aralıkla 
dikilir. Dekara dikilecek fide sayısı ise ortalama 25 - 30 bin hesap
lanır.

Fideliklerden alınan fideler, vakit geçirilmeden karıklar içine 
plantuvarlarla açılan deliklere dikilir ve hemen cansuyu verilir.

Tarlada kültürel işlemler :

Yabancı otların büyümemesi ve kaymak tabakasının kırılması 
için 2-3 defa çapa yapılır. Genellikle sulama yapılmaz ve gübrele

mede ise ihtiyatlı davranılır.

Kırım ve kurutma :

Ege bölgesi tütünleri el el kırılarak hasat edilir. Hasat işlemi 

4 veya 6 kırımda tamamlanır. Bu bölgede kurutma işlemi güneşte kurutma 

şeklinde olur. Diziler ızgara denen kargılara geçirilerek 2-3 yerinden 
bağlanır. Kargıların uzunluklarına göre karşılıklı 40 - 60 cm. yükseklik
te kurutma yerine kazıklar çakılır, üzerlerine lata çakılır ve tel geri
lir. Buna "ızgara|| veya "Kırmandal|| denir. Bunların üzerine tütün dizi
lerini taşıyan kargılar, birbirine değmeyecek şekilde sıralanır. Havanın 
gidişine göre 6-12 gün böylece bırakılır. 2—3 günde bir kargıların bir 
tarafı güneşe döndürülür.

İşleme ve denkleme :

Kurutulan tütünler yığın halinde bekleme safhasını geçirirler.
Sonra, üretim mahalline ve tütünün çeşidine göre Kanunen belirtilen 
denkleme usulüne göre işlenip denklenirler. Bunlara "ekici dengi|f 
denir.



Üretilen çeşitler ve dönüme verim :

Ege bölgesinde İzmir - 64, Karabağlar çeşitleri önemli ve 
yaygındır. Sarıbağ, Üçbudak ve çıtır çeşitleri ise çok az üretilmek
tedir. Bu çeşitlerin Akhisar, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Ayvalık, 
Altınova, Sındırgı ve Uşak'ta kültürü yapılmaktadır.

Dönüme verim :

İzmir 64 tütünü 60-100 Kgf

Karabağlar tütünü 80-150 Kg.
Çıtır tütünü 80-150 Kg.

Bölge tütünlerinin kullanılış ve satış bakımından değeri :

Tütün üretimimizin % 64-70 ini oluşturan Ege Bölgesi tütünleri 
gerek iç tüketim bakımından, gerekse ihracatta birinci sırayı almakta 
ve İzmir tütünleri adı altında tanınmaktadır. Ege bölgesi tütüncülüğü
nün Türk tütüncülüğü açısından taşıdığı önemi aşağıdaki verilerden bü
tün açıklığı ile görmek mümkün olmaktadır.

Şöyleki ;

1971 Yılında Ege Bölgesi tütün üretimi 112.640.148 Kg. ile tüm 
üretimin % 64 ünü, 1972 yılında 127.519.263 Kg. ile % 70 ini, 1973 
yılında 95.828.286 Kg. ile % 64 ünü ve 1974 yılında 130.251.534 Kg. 
ile i 57 sini teşkil etmektedir.

İhracatta ise durum şöyledir : 1971—72 döneminde yapılan tütün 
ihracatının CJ- 86 sını, 1972—73 döneminde % 85 ini ve 1973-74 dönemin
de ,0 89 unu Ege tütünleri teşkil etmektedir.

KARADENİZ BÖLGESİ ÜRETİMİ

Karadeniz Bölgesi tütün ekim sahası Artvin, Trabzon,Samsun,

Sinop ve iç kısımlarda Tokat, Amasya illeri ve bu illere bağlı ilçe
ve bucakları kapsar. Bu bölgelerde ekim noktalarının ekolojik durumları
itibariyle üretim tütünler çeşitlilik arz etmektedir. Artvin ve Trabzon'

*
da (Trabzon ve Artvin çeşidi), Samsun ve Sinop'ta (Maden,Evkaf,Canik, 
Bafra tipleri) ile iç kısımlarda (Tokat ve Basma) dikilmektedir.



Genellikle Karadeniz Bölgesi tütünleri, Yurdumuzda ve dış 
ülkelerde sigara imalatında renk, sertlik ve saçaklılık ve sigara verimi 

özelliklerinden ötürü aranılmaktadır. Samsun tütünleri, harmanları ıslah 

edici ve aromatik nitelikleriyle de tanınmaktadır.

Mavi küfün yaşamasına çok uygun iklim koşullarının hüküm 

sürdüğü Trabzon ve havalisinde üretim, 1962 yılından sonra ortalama 

50 oranında azalmış bulunmaktadır.1959 yılında Trabzon ve Akçaabat'da 
toplam olarak 13*500 ekici tarafından 6,5 milyon kilo tütün karşİîifi8 
1974 yılında bu üretim yaklaşık 7 bin ekiciye ve 3,5 milyon kiloya düşüş 

göstermiştir.

Diğer tarım ürünlerine oranla, ekiciye sağladığı gelir bakı

mından daha ekonomik olan tütün üretiminin bölgede azalmasının nedenini, 
son yıllarda fındık üretiminin gelişmesinde, mavi küf tahribatının eki
cide yarattığı çekingenlikte ve dar olan arazide geçim sıkıntısı çeken 

Sekicinin dış ülkelere işçi olarak gitmesinde aramak gerekir.

Sigara sanayiinde aranılan Trabzon ve Akçaabat tütün üretimi
nin arttırılması; mali külfeti yüksek olan mavi küfle ilâçlı mücadele
nin yerine, hastalığa dayanıklı tip çalışmalarının bir an önce sonuçlan

dırılarak bölgeye uygun mukavim çeşitlerin ekicilere intikal ettirilme

si gerekmektedir.

Artvinden Sinop'a kadar uzanan Tokat ve Amasya illerini de içe
risine alan bu bölge ekicileri, fideliklerini genellikle ilkel usullerle 

ve ihtiyacının çok üstünde tesis etmektedirler. Teknik icablardan uzak 
olarak kurulan bu açık yastıklara gereğinden çok fazla tohum atılmakta 
ve dolayısıyla fide hastalık ve zararlılarının artmasına sebeb olunmak
tadır. Bu gibi fideliklerde kimyevî gübre ve ilâcın fazla miktarda kul
lanılması nedeniyle işçilikde artmakta ve tütünün maliyeti yükselmekte
dir. Bu geniş ekim alanı içerisinde değişik mikro klimalarda yetiştiri
len tiplerin tarla ihzarı ile dikim ve kırım usulleri de bazı ayrıcalık
lar göstermektedir. Genellikle Karadeniz tütün sahası, kır ve kırtaban 
tarlalardan oluşmaktadır. Bu bölgede gerçek anlamda taban arazi yakla

şık olarak ortalama °/l 3 oranını aşmamaktadır. Trabzon, Akçaabat, Tokat,



Niks.ı , Krbaa, Taşova, Havza ve Vezirköprü ekırn noktalar? kula 1■ 
derin Kır ve kırtaban dikim sahalarında ise sathi sürüm . .Inc. t. • ı r,

Sun'i gübrenin mamleketimızde kullanılmaya başlanı 1 nır — il

lerde, tahminen 1950 yılından bu tarafa tütün ekicisi özelin- !m- 
yumsulfat amanyumnitrut gübrelerini bilinçsiz olarak tarlalarına 
vermektedirler.Özellikle Trabzon ve Akçaabat tütün ekicileri başlan

gıçta amonyumsulfat gübresini dekara 25 Kgr.dan vermeye başlayı 
yüz Kgr. a kadar çıkmışlardır. Tek taraflı ve toprağın özellikleri 
saptanmadan yapılan bu gübreleme sonuou toprağın kalite yönünden tütün 
tarımına elverişliliği büyük ölçüde azaltılmış ve dolayısıyle daha ön

ceki yıllarda elde edilen kaliteli tütünün üretimi imkânsız hale getri 
rilmiştir. Son on-onbeş yıldan bu tarafa Samsun ve dolayları da h 1in. - 

siz olarak kimyevî gübre kullanmaya başlamış bulunmaktadırlar.

Karadeniz tütüncülüğünün kalkınmasının gereklerini özetlersek :

İlkel usullerle ve münferit yapılan ekici fideliklerinin müm
kün olduğu kadar teknik elemanların nezaretinde toplu ve teknik usul
lere uygun olarak kurulması önerilebilir. İmece şeklinde yapılacak olar. 
bu fideliklerde maliyeti etkileyen işçilik, ilâç ve gübre bedelleri 
azaltılabileceği gibi, hastalık ve zararlilarla mücadelede kolaylaştı
rılacak ve ekicinin bilgi ve görgüsü arttırılmış olacaktır.

Bu fideliklerde alıcılar tarafından aranılan ve ekolojisine 
uygun orjinal tohumlar kullanılacağı ve teknik icaplara uygun fide 
yetiştirileceği cihetle hastalıksız, pişkin ve sağlam fidelerin tarlaya 
intikali de sağlanmış olacaktır.

T&rla gübrelemesinin bilinçli yapılabilmesi için, bir an önce 
toprak tahlillerine başlanarak eksik olan elementlerin telâfisi maksat., v- 

le ne miktar kompoze gübrenin kullanılacağının saptanması gerekmekted: . 

Ayrıca tütünün topraktan kaldırdığı elementlerin tesbitı amaciyle tütio- 
gübre ilişkilerini belirtecek olan gübre denemelerine titizlikle ve der
hal geçilmesi iktiza etmektedir.
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2.1.3. MARMARA BÖLGESİ ÜRETİMİ

2.1.3.1. Kültür Şekli :

Fidelik !

Marmara bölgemizde daha ziyade açık yastıklar yapılır.
Bunu hazırlamak için de iki kısım ham toprağın bir kısım yanmış 
gübreyle karıştırılması lâzımdır.

Tarlanın hazırlanması :

Tütün tarlası kıştan önce bir defa derin sürülür.tlkbaharda 
ikileme ve üçleme yapılır, tırmık çekilir ve içine tütün dikilecek 
karıklar açılır.

Dikim :

Hendek, Agonya, Gönen ve Edirne gibi tiplerde dikim mesafe
leri 20 X 40 cm. İzmit, Düzce ve Bursa'da ise 15 X 30 cm dir. Fide
liklerden alınan fideler, vak;it geçirmeden karıklar içine plantuar- 
larla açılan deliklere dikilir. Dikimden sonra hemen can suyu veri
lir.

Tarlada kültürel işlemler :

. Yabancı otların büyü ,emesi, kaymak tabakasının kırılması 
için 2-3 defa çapa yapılır. Genellikle sulama ve gübreleme yapılır.

Kırım ve Kurutma :

Bölgede tütünler el el kırılarak hasat edilirler. Hasat 
işlemi 4 veya 6 kırımda tamamlanır.

Sabah erken saatlerde hasat edilen tütünler 1-2 gün gölge
lik bir yerde soldurulurlar. Soldurmadan sonra 10-15 gün süreyle 
güneş altında ızgara, vagon, ayna vs.usullerle kurutulurlar.

İşleme ve Denkleme :

Kuruyan tütünler hevenk halinde bekleme safhasını geçirir- 

ler.Sonra mahalline ve çeşidine göre Kanunen belirtilen



şekilde işlenip denklenirler.

2.1.3.2. Dönüme verim :

İzmit tütünü : Yakalarda 70-80 Kg, taban yerlerde 100 Kgr.
Düzce tütünü : Taban yerlerde 200 Kg; kır ve yakalarda

100 Kg.

Hendek tütünü : 150 - 200 Kg.
Trakya tütünü : 100-150 Kg.
Bursa tütünü : 100 -150 Kg.
Balıkesir tütünü : 100 -150 Kg.

2.1.3.3. Üretilen çeşitler:
İzmit tütünü : İzmit,Karamürsel'de
Düzce tütünü : Düzce civarında
Hendek tütünü : Hendek civarında
Edirne tütünü : Bütün Trakya'da
Bursa tütünü : Bursa ili, Geyve, Ramukova,Biga,Bandırma,

Manyas ve Bilecik'te 

Agonya-Gönen tütünü: Agonya (Hamdibey) Yenice, Gönen'de

2.1.3.4 Bölge tütünlerinin kullanılış ve satış bakımından değeri :

Bu bölge tütünleri karakteristikleri bakımından Karadeniz 
ve îğe Bölgeleri arasında bir çeşit teşkil ederler. İçimleri sert
çe ve toktur. Kokuları çoğunlukla nürtdür.Marmara tütünleri yanıcı- 

İlk vasıfları en yüksek olan tütünlerimizdendir. Ayrıca, Düzce, 
Hendek tütünlerinin sigara verimi nitelikleri de iyi bir düzeyde
dir.

Bölge tütünlerine sigara harmanlarımızda çok ihtiyaç ol
duğundan, son yıllarda ihraçları hemen hemen yok denecek kadar
azalmıştır. Çoğunlukla dahilî sigara harmanlarımıza katılarak

. ibs ■ 'İ«W5 Taç . ..... ; - ■
tüketilirler.
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2.1.4. DÖÜU -BÜliTKaİ ÜRETİMİ :
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütün üretimi, tütüncü-
'  "  '  ,  ı  ,, , i .- , :  ;3_-lüğümüz ve sigara endüstrimiz için gittikçe artan bir önem taşımak
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ve Üretimi" adlı yıllık yayından alınan verilere göre Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesi tütün üretici sayısı, tütün üretim 
alanları ve tütün üretim miktarları (TABLO - l) de verilmiştir.

Tablo incelendiğinde 1970-1975 yılları arasında üretici 
sayısı, üretim alanı ve üretim miktarlarında düzenli bir dağılı
mın olmadığı görülecektir.

Toplam üretici sayısı 1970 yılından 1973 yılına kadar 
sürekli düşüş göstererek ve 1973 yılında 30424'e inmiştir.1974 
yılında yeniden artış gösteren üretici sayısı, 1975 yılında 
60.139'a ulaşmıştır.

Aynı yıllarda üretim alanlarının dağılımı çok daha düzen
siz gözükmektedir.1971 yılında 17.464 hektara çıkan üretim alanı, 
1972-1973 yıllarında düçinüş, 1974 yılında yeniden bir artış gös
tererek 1975 yılında 26.592 hektara ulaşmıştır.

Üretim miktarı, yıllara göre dağılımda çok büyük dalga
lanmalar göstermektedir.1970 yılında 14.346 ton olarak gerçek
leşen bölge üretimi 1971 yılında 18.212 ton'a çıkmış ve 1972 
yılında yeniden bir düşüş göstererek 13.462 ton olarak gerçek
leşmiştir. Bu üretim düşüşü 1973 yılında da devam etmiş ve en 
düşük miktar olan 13.391 ton'a inmiştir.Daha sonraki yıllarda 
yeniden artan üretim miktarı 1974 yılında 18.369 ton'a ve 1975 
yılında ise çok daha büyük bir artış göstererek yaklaşık 30.000 

ton dolaylarına ulaşmıştır.
Bölge üretim Tekel Başmüdürlüklerine göre incelendiğinde:

- ADANA Başmüdürlüğü; üretici sayısı, üretim alanı ve üre
tim miktarı itibariyle 1972 yılından itibaren sürekli bir 
gerileme göstermektedir.

- BİTLİS Başmüdürlüğü; üretici sayısı, üretim alanı ve üre
tim miktarlarında büyük ölçüde olmamakla beraber sürekli 
bir artışın varlığı göze çarpmaktadır.

- Bu Uç faktör yönünden son yıllardaki en büyük artışlar 
DİYARBAKIR VE SİİRT Başmüdürlüklerinde kaydedilmektedir. 
Bunun ana nedeni ise son iki yılda çekici hale getirilen 
tütün üretimi için bu BAŞMÜDÜRLÜKLERE bağlı geniş üretim 
alanlarının -üretim potansiyelinin- bulunması olmuştur.

- HATAY VE MALATYA Başmüdürlüklerinde 970-1971 döneminde ar
tış gösteren üretim 1972—1973 yıllarında büyük düşüşler



kaybol nıiş vc 1974-1'>75 yıllarında yemsen büyüt öıçüde artmıştı': .

VAl Başmüdürlüğünde ise sürekli bı'' artış görülmekle birlikte 

(] ■;; yı] , iııriç) büyük bir üretim artışı alıra s tır.

Jretıci s:a /. t üretim ala u ve üretim miktarlarında, meydana g- 
]en bu düzensiz dağılımın ana nedeni uygulanan taban fiyatı poli
tikasında aramak gerekecektir, 1972-1973 yıllarında azalarak ger
çekleşen bu faktörler büyük bir ihtimalle uygulanan taban fiyatı
nın üretici için çekici olmamasından ileri gelmiştir. Buna mukabil 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tütünlerinin iç tüketimde aranı
lır olması ve harman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile 1974— 
1975 yıllarında taban fiyatının yüksek tutulması, gerek üretici 
sayısı, gerekse üretim alanı ve üretim miktarlarında büyük artık
lara neden olmuştur.

Bölgede üretimi yapılan tütün çeşitlen ve üretim usulleri;

Doğu ve Güneydoğu Anadolu tütün üretim bölgesinde 676 

Celikan ve Yayladağ tütünleri tescil ettirilmiştir. 676 Celikan 
tütününün Malatya'nın Çelikhan kazasında üretimi yapılmaktadır.
Bu tütünün diğer üretim alanlarına adaptasyonu denemeleri iyi 
sonuç vermemiş ve dar bir alanda üretilen bir lokal-ırk (ekotip) 
niteliğinde kalmıştır. Yayladağ tütünü ise çok geniş bir populas— 
yon oluşturmaktadır.Yayladağ tütünü adı altında harmanlarımıza gi
ren tütün çeşitleri şunlardır;

1- Fransız tütünü; 
a- Sarı Fransız 
b- Boz Fransız 
c- Kara Fransız

2- Maruk veya Kırmızı çiçek,
3- Çakaldere,

Tescil ettirilmiş bu iki tütün çeşidi dışında bölgede 
üretimi yapılan yaklaşık olarak 16 lokal-ırk (ekotip) mevcuttur. 
Bunlardan bilinen bazıları şunlardır.

iatya başmüdürlüğü üretim sahasında yetiştirilenler:



a- Adıyaman

aa - Sivri Adıyaman 

bb - Normal Adıyaman 

cc - Yatık Adıyaman 
b- Kevo

c- Karatohum (Tunceli üretim alanında)

2- Diyarbakır Başmüdürlüğü üretim sahasında yetiştirilenler:

a- Silvan 
b- Geran 

c- Mardin - Gurs

3- Bitlis Başmüdürlüğü üretim sahasında yetiştirilenler : 
a- Bitlis
b- Muş Yerli 

c- Muş Geran
d- Malatya Melezi (Virginia Brigat Celikan melezi)

4- Van Başmüdürlüğü üretim sahasında yetiştirilenler : 
a- Şemdinli

b- Irak Orijinli Şemdinli

Üretim usulleri bölgedeki bazı yörelerde ayrıcalık arzetmek- 

tedir* Genel olarak vejetasyon devresinin Doğu Anadoluda kısa olduğunu 
söylemek mümkündür-Yazları kurak ve sıcak geçen bölgede vejetasyon süre
since 3-6 sulama yapılmaktadır.Bakım işlemleri arasında genellikle 2 çapa 
ve tepe kırma yer almaktadır.Kurutma gölgede cereyan eder. Üretim usulle

ri bakımından bölgede şu ayrıcalıklar saptanmıştır.

1- Mardin, Gurs tütünleri : Gurs vadisinde yetiştirilen bu tütün
ler, fidelik yapılmadan, tohumlar tarlaya doğrudan serpilmek ve 
sonradan seyreltme yapılmak suretiyle yetiştirilmektedir.Kırım 
usulü de farklı olan bugölge tütünlerinde en alta bırakılan iki 
filiz kırım bakımından büyük önem taşır.
Kırım üç defada ve şöyle yapılır.
1. defada ana gövdedeki yapraklar
2. " 1.filizdeki yapraklar

3. " 2.filizdeki yapraklar

hasat edilir. Bu nedenle Gurs vadisinde dönüme verim 300 Kg.a

Clo)



u.) ı naktadır.

2- Şemdin;. tütünleri : Şemdinli tütünlerinde kırım apayrı bir 
özellik göstermektedir. Kırım bir defade ve şöyle yapılır ;

Bitki gövdesi orakla bitki boyuna göre iki veya üç yerinden 
kesilir. Kesildikten sonra merdiven tabir edilen üst üste sırık
lara, aralıklar değişik gelecek şekilde asılır. Kurutma ekici evi 
ahır v s. gibi yerlerde cereyan eder. Tütünler kurutulduktan sonra 
sohbahar kış veya ilkbaharda pirinç sapı veya yaç otlar tütünler 
üzerine konularak rutubet sağlanır. Bu işlemlerden sonra yapraklar 
gövdeden koparılarak alınır ve demet yapılır. Yaş söğüt dallarıyla 
bağlanan demetler yerden 1-2 karış yükseklikte yapılan ızgaralar 
üzerine yığılarak Tekel tütün almaya başlayıncaya kadar bu şekilde 
bekletilir. Bu yöre üreticileri denk yapmayı bilmemekte ve tütünle
rini Tekel'e çuvallar veya büyük lastik sandıkları içersinde getiril
mektedir.

Bu ayrıcalıklar dışında bölgedeki üretim usulleri aşağı 
yukarı aynıdır. Bu arada Muş-Bitlis üretim yörelerindeki kurutma 
usulünden söz etmek yerinde olacaktır :

Tütünler kırıldıktan sonra 3 gün süre ile oda ve ahırlar
da dikey durumda bırakılmak suretiyle sarartılırlar. Sonra kadınlar 
"şaran" yaparlar. (Şaran~Çil denilen saz, hasırotu, bir nevi kamış 
kurutulduktan sonra suya konulur. Sonra iki tanesi alınarak tütün 
sapları bir araya gelecek biçimde saç örgüsü şeklinde örülür.Şii'
lerin uzunluğu 1,5-2 m.kadardır.) Bıha sonra 2-3 şaran 50 cem.lik 
çubuklara takılarak bu çubuklar samanlık ve ahırlardaki tavan ağaç
larının arasına sokulur.

-Bölge üretiminin plân döneminde alacağı yön :

Daha önce de belirtildiği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesi tütünleri tamamen iç tüketimde kullanılmakta ve artan iç 
tüketimle birlikte bu bölge tütünlerine olan talep de artmaktadır.
İç tüketimde kullanılan ham madde tütünün bölgelere göre dağılımı
ve 1979-1980 yıllarına ait talep kestirmelerini TÜREL.0 (1975 Şu 

şekilde vermektedir.

(U)



Yaprak tütün ihtiyacının yöresel dağılımı

Yaprak tütün 
Üretim yılı

Karadeniz Marmara Ege Doğu-Güneydoğu

Mil.Kg % Mil.Kg 1 Mil.Kg 1o Mil.Kg %

1974 - - 1975 18,0  21,5 10,5 12,5 29,8 35,6 25,5 30,4

1979 ~ 1980 21,3 19,5 13,1 12,0 38,2 35,0 36,6 33,5

‘Cablo incelendiğinde iç tüketimde kullanılan ham madde tütününün

1979 - 1980 yılları için Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde relatif 

bir miktar artıcına karşılık harmanlarda kullanılma oranlarında düşüş 

öngörüldüğü saptanacaktır. Örneğin, plan döneminde Karadeniz bölgesi tütün

lerinin kullanılma oranının °]o 21,5 c/o 19,5,a, Marmara bölgesi tütünleri

nin /o 12,5 ten % 12,0 'ye, Ege bölgesi tütünlerinin °/o 36,6  dan f> 35,0 e dü

şürülmesi öngörülmüştür. Buna mukabil Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tü

tünleri için relatif miktar artışı yanında (1974-75 te 25,5 Mili Kg,dan 36,6 

Mili Kg,a) harmanlarda kullanılma oranında cjo 30,4 ten % 33,5'e çıkarılması 

planianmaktadır.llızla artan bölge üretimi yanında geleceğe yönelik bu tahmin

ler bölge tütünlerinin ıç tüketimde kullanılma oranını da /o 3,1 lik ve üretim

de ise % 100 lük bir artışı öngörmektedir.

Bölge tütüncülğünün gittekçe artan bir önern taşıdığını yukarıdaki 

rakamlar çok iyi ifade etmektedir. Artan bu öneme paralel olarak büyük boyut

lara ulaşan bölge tütüncülüğüne ait sorunlara çözüm getirmek amacıyla "Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tütünlerinin ıslahı" projesi hazırlanmış ve 

1975 yılında uygulanmasına başlanmıştır.Bu projeyle öncelikle ulaşılmaya alı

şılan hedef, varlığı bilinen 16  .yerli-ırk (ekotip) arasındaki ümit veren 

6  tanesinin ait oldukları populasyonları analize tabı tutup,bunların özellik

lerini saptamak ve yöresel üretimi 4-5  çeşide indirerek endüstrimiz için beliıv 

gin ve sürekli harman oluşturmasını sağlamaktır,

lYoje süresi 6  yıl olarak saptanmıştır. Ancak, 198i yılından 

itibaren bölge üretimini düzeltmek ve organize etmek mümkün olacaktır#



YABANCI TÜTÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ :

Çok az miktarda yapılan çeşitlerin üretim durumu aşağıda 
gösterilmiştir.

(NİCOTİANA RUSTİKA) HASAYKEYF TÜTÜNÜ ÜRETİMİ:

llasankeyf tütünü tarımının Gaziantep'e ne^atıw ve nasıl 
geldiğine dair kesin bilgi yoktur. Bununla beraber tohumunun 
Rusya'dan geldiği söylenmektedir.
IX.uncu asır sonlarına kadar tarım Türkler, ticareti ise 
Ermeniler tarafından yapılıyordu. Cumhuriyetten sonra kurulan 
Hasankeyf Tarım Satış Kooperatifi ürünün pazarlanmasını üzerine 
aldı. Mahsulün büyük kısmı Mısır'a, bazen de 2-3 tonluk partiler 
halinde enfiye yapımında kullanılmak üzere Tekel'e satılırdı.

1974 yılından itibaren üretimden tamamen kaldırılmıştır.

TÖMBEKİ TÜTÜNÜ ÜRETİMİ :

Nargile tütünü olarak kullanılan tömbeki tütünü, sadece 
Konya'nın Halım ilçesi ile Hatay'da yetiştirilir. 1970 de 143*437 
Kg. olan üretim, 1972 de 130,089 Kg.'a 1974 ise 43,171 Kg'e düş
müş, 1975'de tekrar 128.032 Kg.a yükselmiştir.

Tömbeki ziraati Yurdumuzda uzun zamanlardan beri yapılmak
tadır. Onun için, doğal olarak muhtelif tohumların karışıklığa 
rastlanmakla birlikte, hakim tohum İsfehan tömbekisi olduğu 
hususunda görüş birliği vardır.Esasen Enstitülerce 1939 lardan 
beri ıslahına başlanarak ekiciye dağıtılan tohumda budur.

PUROLUK TÜTÜN ÜRETİMİ :
Puroluk tütünler Yurdumuzda yalnız Pazar ilçesinde yetişti

rilir. Üretim 1970 de 23,084 Kg., 1972 de 17.677 Kg., 1974 de 
24*594 kg., 1975 de 26.165 kg. olmuştur.

Puroluk tütünlerinin Yurdumuzda ilk denemeleri 1931 yılın
da Adana'da başlamış olup Bucak, Grus, Mardin ve Tekel Enstitü
lerinde denemelere devam edilmiştir. Pazar'da ise ilk deneme

1941 de yapılmış ve Pazar sonuçlarının en iyisi olduğu saptan
mıştır. Pazar'da esaslı olarak Puro ziraatine 1944 yılında



başlanmıştır. Judy's pririe varyetisı ile başlıyan 
üretimi daha sonraları VJisconsin'e dönmüştür.

tütün

.1.5.4. B'JKLEY TÜTÜNÜ ÜK..1IMI

Dünya sigara endüetrisinın aradı gı başlıca tülün çeşitlerinden 

biri olan BURLEY üzerindeki çalışmalara ülkemizde ilk defa 196") yılın 
da başlanmıştır. Değişik bölgelerde yapılan adaptasyon doneme 1 eri . — 

nucunda, Gönen ve Adapazarı çevrelerinin burley üretim, i -in uygun 

ekolojiye sahip olduğu saptanmıştır. Başlangıçta, klasik şark tıpı 
tütün üretimi yapılan saha la r ı n dışında vc czc-ll; le sadece ihracat 

amacına yönelik olarak burley üretilmesi yapılması düşünülmüştür.

1969 ürün yılından itibaren Gönen ve Adapazarında ekici tara

fından üretime başlanmıştır. Üretimin dış alıcının rağbetine bağlı 
kalması ve kurutma için gerekli hangarların ekiciye yüklıyeceği malî 
külfet ned' niyle üretim istenen ölçüde gelişememiş, çok sınırlı kal

mıştır.

1969 - 1975 ürün yıllarında Gönen ve Adapazırında üretilen 
burley tütünlerinin köy ve ekici adetleriyle ekim alanı ve üretim 
miktarları toplam ol araz aşağıda gösterilmiştir:

’J rün 
Kılı

Köy
Adedi

Ekici
Adedi

Ekim Alanı 
(Hektar)

liretim Mi 
(Kilo)

ktarı

1969 3 36 k 19.4 35
1970 17 52 31 63.953
1971 23 136 202 155.738

1972 16 87 54 78.088

1973 2 6 2 3.907 K
Oadece

1974 1 10 3 6.994 ) Adapazarı:

1975 1 îy 5 7.450

Başlangıçtaılfti ftüstererek üretimi teşvik eden yabancı
alıcıların giderek bu ilgilerini kesmeleri sonucunda Gönen'de 1972, 

Adapazarında ise 1975 ürün yıllarından sonra ekiciler üretimden vaz
geçmişlerdir.

197 ü ürün yılında Tekel1 in teşvikiyle Gönen ve Avla pazarında 
2ü hektarlık bir arazide, ekicilere burley ekimi yaptırılmıştır.



TÜTÜN ÜRETİMİNE ETKİN FAKTÖRLER

Türk tütüncülüğünün geleceği hakkında yorumlarda bulunabil
mek ve üretimin gelişimine yön verebilmek için tütün üretimine et
kin faktörlerin etki derece ve yönlerinin bilinmesi zorunludur.
Bu faktörler, aşağıda kısaca belirtilmiştir.

EKOLOJİK FAKTÖRLER 
İklim koşulları :

Tütün bitkisi tropik ve subtropik bölge bitkisi olmasına 
rağmen çok değişik iklim koşullarına süratle adapte olabilir. 
Bununla beraber kaliteli tütün elde etmek için çeşit özelliklerine | 
göre muayyen iklim ve toprak koşullarına ihtiyaç vardır.

Dünyada 60 kuzey ve 40 güney enlem dereceleri arasındaki 
sahalarda yayılmış olan tütün bitkisi 36—42 enlem dereceleri 

arasında bulunan Yurdumuzda en uygun ekolojik koşulları bulmuştur.

Kullanılış yerleri değişik olan tütünlerin iklim istekleri 
de değişiktir. Örneğin; puroluk tütünler yıllık yağış miktarı 
2000 - 4500 ram olan ve tenebbüt süresinde bol yağış ve nisbi rutu
beti yüksek olan ve yıllık sıcaklık ortalaması 15*5 - 25 0° olan 
tropik ve subtropik iklimlerde, kaliteli sigaralık tütünler ise 
yıllık yağış miktarı 400 - 800 mm olan ve dikimden itibaren 

30 gün içinde yağış alan va hasat sonuna kadar ki devrede yağış

sız kurak geçen mutedil iklimlerde, tömbeki tütünleri ise yıllık 
yağışı 300 - 500 mm olan ve dikimden hasat sonuna kadar yağışsız, 
nisbi rutubeti düşük kurak iklimlerde yetişir.

Memleketimizde ise en iyi tütünler mutedil sahil iklimler
de yetişir.

Tütünlere yağışın tesiri :
Dikimi takip eden 30 gün içinde olan yağışlar :

Bu devre yağışları, bitkilerin toprağa iyi yerleşmesine, bol 

kök vermelerine ve topraktaki besin maddelerinin serbest hale 

gelmelerine yardım ettiğinden yararlı yağışlardır.
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Gelişme devresindeki yağışlar :

Bu devre yağışları nebatların çabuk gelişmesine, yaprakla

rının büyümesine, aramotik maddelerin yapraklarda az teşekkül et

mesine sebep olduğu için, Türk tipi kalite tütünler için menfi, 

tömbekiler için menfi, puroluk, Virginia ve Burley tipi tütünlere 

ise müsbet etki yapar.

Olgunluk anındaki yağışlar :

Bu devre yağışları olgun tütünlerin yeniden gelişmesine 

sebep olduğundan arzu edilmezler.

Kurutma esnasındaki yağışlar ise fizyolojik bir takım 

arızalara neden olur.

Yağışlar çığ şeklinde olur ve bu tütünler kırılırsa kurut

mada ıslak kısımlar daha koyu ve sert bir şekilde kurur ki bu da 

kaliteyi düşürür.

Yağış dolu şeklinde olursa tarlada yaprakları parçalar ve 

tütünün kalite ve miktarına daima menfi etki yapar.

Yağışlar kırağı şeklinde olursa ilkbaharda fidelerin, 

sonbaharda ise son ellerin yanmasına sebep olduğundan kaliteyi 

düşürür.

Sis ise bilhassa kurutma döneminde çok zararlıdır.Yaprak

ta kaliteyi düşürür, sulu benek, kara göbek ve çıfıt, alacası gi

bi arızalann ve kurutma hatalarının meydana gelmesine neden 

olur.

Nısbî rutubetin etkisi :

Nısbi rutubetin büyüme ve gelişme devresinde yüksek ol

ması, yaprak dokusunun ince ve yaprakların elastiki olmasına 

neden ol ur.Bu husus Samsun, Bafra, Düzce ve Puroluk tütünler 

için çok önemlidir.

i.üzgar, tütünlerde kaliteyi düşüren selıloz ve hemniselü- 

loz gibi odunumsu maddelerin bol miktarda oluşmasına neden olur.



Sıcaklığın etkisi :

Tütünün 3500 - 5?00 toplam sıcaklığa ihtı.vacı varuır. Isı 

tohumların çimlenmesinde, tütün nebatının büyüme ve geliçmesinde 

ve en son olarak da kurutma ve fermantasyonda büyük rci oynar.

.1.?. Toprak Koşulları :

Tütün ner çeşit toprakta yetişir. Bununla beraber üretim 

yapılacak çeşide göre çeşitli fiziksel ve kimyasal yapıdaki toprak

ların seçilmesi zorunludur.

Puroluk tütünler için derin profilli, azot ve pota:,,, ; m z e n  

gın, kumlu, hümüslü, kolay işlenebilen asit reaksiyonlu sıyan toprak 

lar seçilmelidir.

En iyi Türk tütünü yetiştiren topraklar, metamorfık ve \u 

kanik kayaların parçalanması ile oluşan topraklardır.

Tütünleriniz için en elverişli topraklar orta kuvvette, 

sathi profilli, killi-kumlu veya kunlu-killi, tınlı-kumlu, hafıl 

siyah ve organik maddelerce fakir, hafif asit veya.kısmen nört top- 

raklardır.

Tömbeki tütünleri için derin profilli, azot ve kak;ıyuınc.- 

zengin kireçli, kumlu ve tırılı, kolay işlenebilen alkali reak: ı,yön

lü süzek 'topraklar seçilmelidir.

Topragrafik bakımdan meyil]i arazi düz araziye nazaran daha 

elverişlidir. Bu bakımdan memleketimizde eıı kaliteli tütünler yÜKs.ek 

ligi 100- 200 metreyi geçmeyen güney, güneydoğu veya güney-batı yön

lerine bakan meyilli ve hafif meyilli arazideki topraklarda yetişir.

Tütün çec-ı tler ımizin belgelere dağılımı kanuni ve tekni
ve e-;on<".r

bir müdahale ile olmamış, daha ziyade mahalli ekolojik icaplarıı 

etkisi ile bölgelere yerleşerek bugünkü ekim sahalarını meydanc 

getirmişlerdir. Dalıa sonra kanuni bir takım müeyyidelerle bu sır. r- 

lar tesbit edilerek bunun dışına çıkı İmamasına çalışılmıştır.



KÜLTÜREL FAKTÖRLER 
Tohumluk seçimi :

Tütün ekicilerinin ıslah müesseselerinin bölgeler için ıslah 
ettiği tülün çeşitleri tohumluğundan başka tohum kullanmamaları lâ

zımdır. Ancak, bu sayede Standard ürün elde etmek mümkün- olur.

Tarla seçimi :

Tütün bitkisi her mevki ve yöndeki tarlalarda yetiştirilebi
lirse de kalitel. ve verimli bir mahsul için tarla seçimi zorunludur.

En iyi tütün yetiştiren tarlalar, güney ve güney batıya bakan 
sathî profilli hafif meyilli sırtlarda, hafif nemli bayır ve yamaçlar

da, yollardan uzak, orman açması olmayan, havadar yerler isede, arazi
si mahdut kişilerin böyle yerleri bulmaları zordur. Ancak, mevcut tar
laya göre ziraat tarzının seçilmesi zorunluluğu vardır.

Gübreleme: Tütün ziraatinde ekici gübrelemeye hiç önem vermediğinden 
hem dekardan alınan ürün miktarı azalmakta, hem de kalite düşmektedir. 

İler ne kadar kaliteli tütünler zayıf topraklarda yetişirlerse de 3-4 
senede bir nebatla kaldırılan gıdaların toprağa geri verilmesi gerek

mektedir. Tütün zıraati için en elverişli gübre, çiftlik gübresidir. 

Bilhassa koyun ve keçi gübresi, dekara 2-3 ton hesabıyla verilir.

Tabi ,gübreler temin edilemediği takdirde hektara en çok 
7,5-10 kilo saf azot, 15-20 kg. fosfor, 25-50 kg. potas hesabiyle sun'i 
gübreler verilir.

Artyin, Trabzon, hendek, Edirne, Balıkesir ile Doğu ve Güneydoğu 
tütünlerinin tarımında üretim kuvveti orta veya fazla olan tarlalar ter
cih edilir ve gerekli hallerde 2-3 senede bir hektara 25-35 i°n koyun- 
keçi veya beygir gübresi, bulunamadığı takdirde hektara 25-30 kilo saf 
azot, 80-100 kilo fosfor, 55-ÜO kilo potas hesabı ile kimyevî gübre 
verilir. Kuvvetli vegetasyon gösteren Puro, Bur1ey,Tömbeki gibi çeşit
lerin ziraatinde ise organik artıklarca zengin topraklar tercih edilir.

Lüzumu halinde hektara 2-3 senede bir 30-40 ton çiftlik gübresi,



bulunmadığı takdirde hektara 200-250 kilo saf azot, .00-120 kılı 

fosfor asidi ve 200-250 kilo potas hesabıyla suni fübre verilir.

. : • 2.4 • ıiLıın u'oı.etı (Münavebe) :

Tiitün münavebesinde derin köklü olan t. ■ ..•ben sonra sn 

hi ’. 'klii hubıjtvı tın -tütüne arız olan hastalık ve zararlıların epich'i 

gös „< r<ı ı jı y.lıarı takıp eden yıllarda hastalık amili ve zararlının 

bar marnıya cara diğer bir kültür bitkıs* ikame edilmesi gıb i hususla ı 

güz inlinde tutularak- tütünün ekim nöbetindeki .yeri tayin edilir, 

fût n-ülpümüzde münavebe mutlak surette lâzım gelen bir husus dogiJ 

aiı . Bunun çeşitli nedenleri vardır.

-Kaıitc tütünler kuvvetli toprak J ardan horlanman • ğından .

-Tütünlerimizin büyük bir Kismı riiger bitkilerin rant', .v- 

olmadığı topraklarda yetişiiğinden ve aile zıraati rIdu- 

ğunda n (

—Hasattan sonra sonbaharın ilk yağmurlarını müteakip anı: 

bozularak tarlalar dinlendirilirlere bırakıldığından,

Tütün; tütün-tütün, hububat-tii t ın, mısır—tütür rezl.nde 

münavebeye tabî tutular.

2.2.5» fidelik tesisi ve fide yetiştirilmesi :

Tütün ziraatınde elde edilecek mahsulün miktar ve kal ile

si sağlam ve hastalıksız fide yetiştirilmesine bağlıdır.

Sağlam, Pişkin vc vaktinde yetiştirilen fideler ta la ı. 

zamanında olgunlaşır, zamanında kırılır, zamanında kurutul urlar. 

Tarla devresinin en müsait mevsim koşullarına tesadüf ettirilmesi 

ve vegatasyon devresinin kısaltılması ancak, tütünün tarlaya fide 

halinde intikali ile mümkün olur.Ayrıca, tütün tohumunun çok k : çük 

ve çimlenme döneminde fazla hassas olması nedeniyle ve çeşitlere 

göre muayyen sıra arası - sıra üzeri mesafe ile ekilmeleri gere); ti 

ginden tohumlarını doğrudan doğruya tarlaya atmak mümkün değil ;ır.

Muntazam şekilde fide halinde d i .un tarlalarda b-l;ır 

ilâçlama ve sulumu işleri de çok kolay olur.



Fidelik yerinin seçilmesi :

En ıyj. fidelik yeri;

- kuzey tarafı kapalı, güney ve güney batıya bakan yerlerde olmalı,

- Günün her saatinde bol güneş görmeli,

- Mahalli hakim rüzgarlardan mahfuz olmalı (aksi halde rüzgar tarafı 

çitle kapatılmalı)

- Gerekiyorsa su ihtiyacı kol ay '\ r . '..a temin edilmeli,

- Tabanı süzek yerlerde ya pil mal : (fidelik toprağı nc çok i: illi ve

ne de çok kumlu olmalı o ir. Kumlu i: i l l i  toprak en elverişli toprak

tır. )

- Bataklık, fundalık, çepellik ve sebze bahçelerinden uzakta olmalı,

-  f i d e l i k l e r  t o p l u  l i a l . d e  t . c s ı s  e d i l m e l i d i r .

Bu koşullara uygun olarak seçilen yerlerde tava ve tahta

ile parsellerimiş, tamamen açık yastıklarda fide yetiştirildiği gibi, 

kapanca, naylon, kaput bezi ile örtülü kısmen kapalı yastıklarla, 

sam çerçeveli tamamen kapalı yastıklarda, fidecilik tekniğine uygun 

fide de yetiştirilir.

fonum Ekimi :

Ortalama olarak dikim tarihinden ençok iki ay evvel fide
liklerin hazırlanıp ekilmesi gerekir.

Memleketimiz iklim koşullarına göre tohum ekilme tarihleri :

Ege çevresinde ocak 15 ten itibaren,

Karadeniz ve Marmara çevresinde en erken Mart'ın ilk haftasında, 

Do/fu çevresinde mart sonu nisan İp tarihleri arasındadır.

Tonum atmada aşağıdaki hususların gözönünde bulundurulması lâzımdır.

- Tohumun toprak sathına eşit şekilde dağıtılması,

- Atılacak tohum miktarının tütün.îr çeşidine, fideliğin açık veya 

kapalı oluşuna göre hesaplanması,

- Tohurr. ekiminin rüzgarsız havada yapılması,

- Erlimden sonra kapak harcı atılması,

- -ohumların toprakla temasını sağlamak maksadıyla oaskı yapılması,

Bu hususlara dikkat edilerek ekim yapıldıktan sonra 

a'.;...•v_..: kovalarla yastı ti ar bolca sulanır.



Sulamayı hava durumuna göre ayarlamak icapeder. Havalar iyi

ce ısınımamış ise, sulamayı açık yastıklarda "bir kaç gün geri bırakmak 

yerinde olur. Kapalı yastıklar için hava ısısı önemli değildi; . 5u 

verilirken suyun emdıre emdire verilmesine ve toprak suya doyuncaya 

kadar sulamaya devam edilmesine dikkat etmek gerekir.

/kadar
Tohum intaç edip tamamen toprak yüzüne çıkıncaya yasııkla in 

yüzünü kurutmamaya dikkat etmek gerekir.

Tohumlar tamamen çimlenip fideler toprak sathını iyice kar

ladıktan sonra sulamayı azaltmak gerekir. Çok sulanan tütünlerin 

kuraklığa dayanıklılığı olmaz ve tarlada tutma kabiliyeti azalır.

Çok sık sulanan fideliklerde ayrıca kök ve fide çürüklüğüyle bir]. 

te diğer hastalıklarda meydana gelir.

Gerek fidelik toprağına gerekse gübreye karışan ot tonumlc- 

fidelikte çimlenirler, bunlar 4-5 günde bir sulamadan sonra temiz.. - 

raelidir. Bundan sonra fideliklerde seyreltme, kılavuzalma, gibi if 

lemler sırasıyla yapılır.

Tohum ekiminden 1,5-2 ay sonra fideler tarlaya dikilecek r -- 

le gelirler. Kapalı yastıklar, dikimden 8-10 gün önce geceler ta: -

miyle açık bırakılmak suretiyle fidelerin hava şartlarına alı imal 

sağlanır. Bir fide yastığından birer hafta ara ile 3 el fide çek 

bilir. Fideler çekilmeden evvel bol su vermeye, çekildikten sonra 

bolca sulamaya dikkat etmek lâzımdır.

2.2.2.6. Tarla hazırlanması :

Tarla hazırlanmasında hafriyatın derin ve sathı yap: ma. 

çeşitlere göre değişir. Şark tipi tütünler sathî toprak v -uth 

hafriyat, diğer ve yabancı çeşit tütünler ise derin topr ' de 

hafriyat isterler.

Memleketimizde genellikle sonbaharda yağmur mevz.n. : n 

langıcında, anız bozma ve orta derinlikte (15-20 cm) r.ürpio y.\ pı'.:

ilkbahar hafriyatı ise, yerine göre en az iki defa yap:



İkinci sürme, toprağı fazla alt üst etmeyecek biçimde 8—15 cm. 
Derinlikte yapılır. Her sürümün bir evvelki sürüme nazaran aksi 
istikamette yapılması erezyona bir ölçüde de olma mani olur.

Son sürmeden sonra tarla, tarlanın durumuna göre 1—2 defa 
tırmık ve icabında sürgü çekilerek düzeltilir.

Dikimin vaktinde ve sıhhatli yapılabilmesi, tarlanın vak
tinde ve kusursuz olarak hazırlanması ile mümkündür.

Karık açma : Dikim için tarlada çapa veya sabanla toprağın nemli 
kısmına erişmiyecek derinlikte çizgiler açılır.

Karık açmada;

- Güneşlenmeden azami istifade için sıraların doğu—batı veya doğu— 
Jiiney yönünde olmasına,

- Meyilli yerlerde erozyana mani olmak için karıkların meyile dikey 
olarak açılmasına,

- Senebbüt devresindeki rüzgar durumuna göre havalandırmayı temin 
için karıklara yön verilmesine dikkat edilir.

Sıra arası ve sıra üzeri mesafeler çeşitlere göre değişir. 
Örneğin; küçük kıtali tütünler için 20 X 40, büyük kıtali tütün
ler için 20 X 50 İzmir ve Basma çeşitleri için 15 X 30, Tömbeki, 
Virginia, Puro ve Burley gibi tütünler için 45 X 90 veya 
60 X 100 cm aralık ve mesafeler hesaplanır.

2.2.2.7. Dikim s

Dikim, bölgenin iklim özelliklerine ve çeşitlerin vege- 
tasyon sürelerine göpe değişir*

Memleketimizde dikim Karadeniz ve Marmara çevresinde 
Mayıs'm 10-20 nci günleri arasında, Ege çevresinde nisan 
başında, Doğu çevresinde ise haziran ortasında yapılır.

Dikim belli aralık ve mesafeler verilmek suretiyle plan- 
tuvar (baskı) ile yapılır. Bazı bölgelerde ise tarlaya salma 

su verilerek parmakla gayri muntazam dikim yapılır.



Tütün dıkırninde kullanılan işçiler karıkçı, sucu ve dikici 
clmak üzere üç gruba ayrılır. 1 dekar dikim için 1 karıkçı,
1 sucu, 2 veya 3 dikici olmak üzere ortalama 4-5 İŞÇİ hesap 
edilir. Genellikle karıkçı ve sucular erkek,dikiciler kadın 
işçi olurlar.

Karık açarken dikim temposun- uymak icap eder, erken 
açılar, karıklar toprağın rutubetim kaçırır.

bıkın; esnasında aşagıdal/ı hususların göz önünde bulundurul
ması gerekir.

- Karık açmadan evvel tarladaki topaçların kırılmasına,
- Dikimin günün sıcak zamanlarına rastlatılmamasına,
- ''idelerin düzgün dikilmesi, can suyu verirken kökün 

oynatılmaması, suyun taşırı lmamasma,
- 'idelerin ne fazla derinde ve nede fazla toprak sathında 

bırakı1mamasına,
- Dikim sıcak saatlere kalmışsa, can suyıı verildikten 

sonra bulıarlaşmayı önlemek için ıslanan toprağın üstünün 
kuru toprakla Örtülmesine,

- Der fideyc ayrı ayrı can verilmesine,
- Dikimden 1-2 gün sonra tarla dikkatle gezilip tahribata 

uğrayan veya şaşan fideler varsa, yerine yenisinin di
kilmesine f

dikkat edilir.

2.2.2.8 Tarlada Bakım :

Tarlada bakım, çeşitlere göre değişir.Tütünlere 
ekseriye 2 defa, yağışlı senelerde 3 defa dikim ile 
kırım başlangıcı arasında çapa yapı1ir.Birinci çapa 
dikimden 12-15 gün sonra sathı olarak,yapılır. Buna 
"tık tık çapasıu denilir. Çapa esnasında fide köklo- 
rınin oynatılmamasına dikkat edilir.

Birinci çapadan 15-20 gün sonra ikinci çapa 
(boğaz çapası) yapılır. Bu çapa esnasında kısmen boğaz 
doldurulur.



Dip sıyırma

Dikimden takriben ^‘j>~30 gün sonra dip yapraklar sarar

maya başlar. Bu yaprax.lar ;.n bitkinin hava almasını temin etmesi 

ve hastılık kaynağı teşkil etmemesi için sivrilip atılması ve 

imha edilmesi gerekir.

ilaçlama :

Çeşide ve bilge! rr göre has İh .! ık ve sarar lı la ra karşı, 

ilaçlamalar yapılır Haç la ma da • : ta j. i • . . ıs şekil

de dav mılir.

Tepe kırma :

Bitki üzerinde belirli sayıda yaprak bırakıldıktan 

sonra kalan yaprakların tepe tomurcuğu ve çiçeklerle birlikte 

kesilip atılmasına tepe kırma denilir. Küçük kıt'alı tütün çeşit 

terimizde tepe kırma yapılmaz. Orta veya büyük kıt'alı sert 

veya tatlı sert tütünlerde (Trabzon, Artvin,4iendek,A£onya,
'* Gönen kısmen- Malatya, Bitlis, Muş, Tömbeki, Virginıa,Burley 

ve Hasankeyf) tütünlerinde tepe kırımı yapılır. Tepe kırmanın 

zamanı çeşitlere göre değişir.

2.2.2.9* Sulama :

Genellikle kalite tütünleri sulanmaz, kaka t bilhassa

son senelerde özellikle kurak senelerde tütün tarımının taba
na kaydığı bölgelerde kalite tütünleri bile sulunmaktadır.

Orta ve iri kıt'alı Hendek, iOdirnç,Agonya,Gönen,Tokat,Malatya, 

Bitlis, Muş, Tömbeki, Hasarkeyf, Burley, Vırginıa,(KK 14/a) 

Virginıa-Porroy gibi tütünlerin tenebbüt esnasında 2—3 defa 

sulanması icapeder.

3 ulama en iyi şekli yağmurlama, tesisatı ile yap'.lir. 

Memleketimizde sulama salma veya sıra aralarına çizi açmak ve 

çizi içine su salarak yapılır.



2,2.2.10

2.2.2.11.

Olgunluk ve Kırım :

Tütün yaprağının ilerde kazanacağı ticari değer, büyük ölçü

de olgunluğunun iyi tayinine ve kırımın vaktinde yapılmasına bağlıdır.
Tütün yapraklarının gelişmesi büyüme, olgunlaşma olarak iki 

safhada tamamlanır. Bu safhalar esnasında yapraklarda büyük deği
şiklikler meydana gelir.

Yaprakların uç veya kenar kısımlarında sarı olgunluk benek
lerinin teşekkül etmesi, yaprak uçlarının aşağıya doğru sarkması 
kırıldığı zaman kolayca saptanabilen olgunluk belirtileridir.

Genellikle dikimden 2—2,5 ay sonra olgunluk ve kırım başlar. 
Tütün yaprakları dipten itibar«n uca doğru el el kırılır. Aynı za
manda teşekkül edip aynı zamanda olgunluk gösteren yapraklar grubuna 

"elt( denir, Doğu bölgesi bazı tütün ekim sahalarında alt yaprakların 
el el, üst yaprakların sakla hasadı yapılır.

Tütün yaprakları çeşit ve ellere göre ön olgunlukta, tam olgun 
lukta ve geçkin olarak kırılırlar. Dip eller olgunluktan evvel,orta 

eller tam olgunlukta, üst eller biraz geçkin olarak; kalite tütün
leri tam olgunluğa ermeden veya tam olgunlukta sert veya tatlı sert 
içirali tütünler tam olgunlukta veya biraz geçkin olarak kırılırlar.

Dizme, Soldurma ve Kurutma :
Dizme :

Tarlada kırılıp küfe, sele gibi kaplarla dizme mahalline 
getirilen tütünler, kızışmaya meydan bırakılmadan kaplarından bo
şaltılarak dizmeye başlanır. Kırma ve dizme işlemlerinin aynı günde 
yapılması gereklidir. Ertesi güne kalan tütünler solacaklarından 
dizilmeleri çok güç olur ve zaman alır.

Dizme işi kırım sırasına göre yapılırsa aynı el, kıt'a ve 
nitelikteki tütünler bir araya getirilmiş oiurki, bu da ilerde 
yapılacak yaprak tasnifte çok büyük kolaylık sağlar.

Kırılan tütünler hasat şekline göre muhtelif tarzlarda 

dizi haline getirilirler. El el kırılan çeşitlerde yapraklar tütün 

iğnesi denilen özel iğnelerle dizilirler.Dizme işi ekseriya kadan 

işçiler tarafından yapılır. Bir işçi çeşide, ellere, seyrek ve sık
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dizime ve ip uzunluğuna göre 10—20 ip tütün dizebilir.

Bir dizide 500-1500 yaprak bulunur, İplerin uzunluğu 2-4 
metre arasında değişir. Doğu bölgesinde tütünler genellikle iplere 
dizilirlerse de dut, söğüt ağacı kabuğu veya kandıra sapı gibi bit
kisel bağlarla 2—3 yaprak zenep tarafından sarılmak suretiyle saç 

örgüsü halinde dizilenleri de vardır. Bunlara mahalli tabirle "şaran 
denir. Sapları ile hasat edilen tütünlerin dizilmesi sak veya yaprak 
sayısı kadar ökçeli olarak parçalara ayrıldıktan sonra iplere asıl
mak suretiyle yapılır.

Soldurma:
Dizimi tamamlanan tütünler çeşide ve ellere göre 24-28 saat 

kadar gölge bir yerde ve kuru zemin üzerinde tahta veya hasır üs

tünde kökleri yere, uçları yukarı gelmek üzere tek sıra halinde 
istif edilerek üzerleri örtülmek suretiyle ya da dizilip asılarak 
veya ızgaralara konulup salaş ve vagon usulündeki gibi aynalara 
takılarak Sundurma veya hangar içinde bekletilirler. Bu ameliyeye 

soldurma denir. Bu amel iyeden maksat henüz kırılmış yapraktaki ha
yatiyetin hemen güneş ışıklarına maruz bırakılarak ani olarak sona 

erdirilmemesidir.

Soldurma müddetini dolduran tütünler ilk günü öğleden evvel, 
ikinci gün öğleden sonra ve müteakip günler bütün gün olmak üzere 
aralıklı olarak güneşe alıştırılmak suretiyle kurumaya bırakılır.

Kurutma :
Yeşil yapraklar, kuruma ile ihtiva etkikleri suyu kaybeder

ler. Yeşil halindeki ağırlıklarına nazaran % 8O-85 oranında fire 
verirler.

Kuruma olayında su kaybı ile beraber tütünün fiziksel ve or— 
ganoleptik kalitesine tesir eden bir sürü kimyasal değişiklik mey
dana gelir.

Şemdinli, Muş, Bitlis ve diğer doğu menşeli yerli tütünlerle 
Puroluk ve Burley tütünleri kapalı bina ve hangarlarda gölgede, 
diğer yerli çeşitlerimiz taraamiyle güneşte kurutulurlar.

Güneşte kurutma usulünde ızgara, çardak, ayna, salaş ve va

gon gibi mahalli ekelojik şartlara ve çeşitlere uygun değişik



2.2.2.12.

kurutma tesisleri kullanılır.

Kurutma tenislerinin yapılmışı da başlıca gözönünde tutul
ması "erekli hususlar şunlardır.

- Kurutma yerinin mümkün olduğu kadar ikametgaha ve tarlaya 
yakın olması,

- Daimî, bol güneş görecek yerde olması,
- Rüzgârlardan masun olması,
- Yollara ve harman yerlerine yakın olmaması,
-Zeminin rutubetsiz halde, kum veya çakıl ile örtülmüş bulun
ması ,
Kurutma müddeti, hava şartlarına ve çeşitlere göre değişmek

le birlikte, genellikle güneşte kurutma 10-15 »gdint gölgede kurtıtma 
3-6 hafta kadardır.

Hevenk ve Külte :

Vagon ve aynalarda kuruyan tütün dizileri iplerin uzunluğu
na, yaprakların büyüklüğüne göre ikili, üçlü veya beşli olarak iki 
uçları bağlanarak hevenk ve külte yapılırlar. Tütünler tamamiyle 
kurumamış olduğundan yapılan 2-2,5 metre yükseklikte iskelelere 
alınırlar veya iyi güneş göre», rüzgar tutmayan duvarlara çivile
re asılmak suretiyle orta damarları iyice kurutulur. Hevenkler bu 
şekilde 8—10 gün bekletildikten sonra aran veya çıtılarda demir tel 
veya ağıç çengollerle çivilere asılırlar veya lige bölgesinde olduğu 
gibi istif veya kürsü şeklinde yığılarak işleme zamanına kadar muha
faza edilirler.

Ekici işlemesi :

Kkici işlemesi, Ege çevresinde sonbahar başlarından kışa 
kadar, Karadeniz ve Marmara Bölgesinde kış başlarından kış sonuna 
kadar, Doğu çevresinde ise kış sonlarından ilkbaharın ilk aylarına 
kadar sürer.

Tkv ve Önemi :
Tütünün zayiat vermeden işlenebilmesi için °/o 15-18 oranın

da rutubetli bırakılması şarttır. İşleme tavı denilen bu husus, çeşit

li şekillerde sağlanır. Nisbî rutubetin yükselmesi ile tütünler ken

diliklerinden tavlanabildikleri gibi, havanın kuru olduğu zamanlarda



tütünleri tav odalarında veya tav kuyularında hevenk halinde 

bekletilerek veya üzerlerine su püskürtmek suretiyle tavlandır

mak mümkündür*

'Ikbii bunların en iyisi, tütünün işleme tavını kendili

ğinden kazanmasıdır. Sunî tavlamada dikkat edilecek nokta, tütün

lerin ıslanmaması ve aşırı derecede rutubet almamasıdır.

Seçim :

Tütünlerin "mahsûl (| , "görmez,, ve "ihraklık,, kısımları

nın ayrılması ve mahsûl ile görmez kısımlarının el, renk ve boy 

nasnıfine tabi tutulmasına seçim denir. Demet ve pastal şeklinde 

denklenen tütünlerde yapraklar evvela dizilerden sıyrılır. Sonra 

seçim ve tasnife tabî tutularak önce demet ve sonra da tekerlek 

halinde denklemeye hazırlanır.

Kanunî ve teknik bakımdan denlilere avnı elleri ihtiva eden 

tütünlerin konulması, mahsûl ve görmezlerin ayrı ayrı imlenmesi, 

ılıraklık tütünlerin işlenmeden Tekel idaresine bedelsiz teslimi 

ıcabeder.

Hastalık ve zararlılarla mücadele :

Tütünlere fidelik, tarla ve bakım devrelerinde bLr çok 

nastalık ve zararlı musallat olur. Tütünün hastalık ve zararlıla

rını üç ..ölümde inceleme’.: mümkündür.

- kıdelik devresinde görülen ba-lıca nastalık ve zararlılar : 

hastalıklar : Çökerten, siyahkök çürüklüğü, mavıküf, sutraknoz 

Zararlılar : Solucan, Yeşil çekirge, kabuklu i: ıbuksus sümüklü

böc ekler

- Itırla devresinde gör İlen başlıca hastalı ,, zararlı ve parazit—

1 er :

Hasta]ıhlar : Kök çürüklüğü, kök ucu çükörten, karataban, 

ı>ak ter i; el solgunluk, fusarimin solgunluğu, 

vahşi ateş kurbağa gözü, mozaik, külleme ve 

özü kuru,

kararlılar : Toprak kurtları, bozkurt, d a.urkurd^, k ur t . t



özkurdu, yaprak biti, danaburnu, trips, çekirge, 

tarla fareleri, köstebek,

Parazitler * Canavar otu, ktiaküt,

- Bakın ve «sahafaza devresinde görülen başlıca ansalar ve •«. 

zararlıları

Ansalar : Tütünlerin fasla tavlı depoların fazla rutubetli

olmasından meydana gelen çeşitli küfler.

Zararlılar : Tatlı kurt, tütün güvesi,

Bu hastalık ve zararlılarla müoftdele de ilâcın düz miktarı ve 

uygulama şekli Bakanlığımız ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

uzmanları tarafından müştereken saptanan teknik talimata uygun ola

rak yapılır.

2.2.2.14# Ekioi bilgi ve tecrübesi s

Verimli ve yüksek kaliteli bir ürün idraki için, tütün eki

cisinin bilgili ve tecrübeli olması fidelik, tarla, kırım,kurutma, 

hevenk demet ve denkleme safhalarında tütüne azami ihtimam göster

mesi gerekir. Aksi halde, diğer tarım usullerine nazaran tamamile 

ayrı bir durum arzeden ve tohum ekiminden tütünlerin satışına kadar 

12—13 ^y gibi uzun bir süre üzerinde çalumlan ürün bir anda değerini 

kaybedebilir.

Memleketimizde tütün tarımı genellikle aile tarımı niteli

ğini taşıdığından, uzun senelerden sonra elde edilen bilgi ve tec

rübeler, geleneksel bir meslek halinde babadan oğula intikal eder.

2.3 HASTALIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLERİN ÜRETİLMESİ:

1885 Yılından beri Avusturalya'da, 1917 den itibaren de 

Amerika'da görülen tütün mildiyösü, Avrupa kıtasında ilk defa 1958 

sonlarında, memleketimizde de 19^1 haziranında belirmiş ve kısa 

zamanda yurdumuzun tütün bölgelerine yayılarak yerli bir hastalık 

haline gelmiştir.

Tütün mildiyösü (Mavi Küf), tütünün verimini ve kalitesini 

önemli derecede etkileyen ve büyük kayıplara neden olan bir hasta

lıktır. Bu hastalığın memleketimizde görülmesi üzerine, ilgili kuru

luşlar çeşAtli tedbirlere baş vurmuşlardır. Bunların ba^ta geleni



ilâçlı mücadele olmuştur. İlâçlı mücadele, fidelik ve tarla 
devresinde etkili olmakta ise de bazı sakıncaları bulunmaktadır. 

Hem büyük masrafı ve emeği gerektirmekte,hemde tütün yaprağındaki 

ilâç kalıntıları tütünün kalitesine ve insan sağlığına zararlı 

olmakta, ayrıca dış alıcıların koymuş olduğu yasaklamalar nedeniy

lede tütünlerimizin ihraç olanakları azalmaktadır. Bu nedenle mavi 
küfe dayanıklı Türk tütünleri yetiştirilmesi zorunlu hale gelmiş 

ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gıda-lhrım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bu konuyla ilgili çalışma
lara başlamıştır.

Her üç kuruluşta seleksiyon ve mutasyon ıslahı ile olum
lu bir sonuca ulaşamamış ancak, kombinasyon ıslahı ile mavi küfe 
dayanıklı çeşitler elde etmişlerdir.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Gıda—Thrım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından elde 
edilen yeni çeşitler, 19&9 .yılında Bölge Çeşit Deneme Müdürlüğüne 
intikal ettirilmiş, bu kuruluşlar elemanlarının görev aldığı ve 
TÜBİTAK tarafından da desteklenen müşterek bir proje hazırlanmış

tır.Bu projenin amaçı, elde edilen mavi küfe dayanıklı çeşitlerin 
hastalığa dayanıklılık, verim, yaprak ve içim ekspertizi, yapra
ğın kimyasal bileşimi ve duman özel] ikleri bakımından durumları
nı saptamak ve en uygun çeşidi ortaya çıkarmaktır.1970 yılından 
beri devam eden çalışmalar çeşitli aksamalar nedeniyle henüz ta

mamlanamamıştır.

Ancak 4.3*1969 tarihinde, 308 sayılı Tohumlukların 
Tescil, Kontrol Ve Sertifikasyonuna Dair Kanunla ilgili tescil 
yönetmeliği gereğince teşekkül eden tescil komitesince Gı4a-lb.rım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından elde edilmiş olan mavi küfe 
dayanıklı çeşitlerin (Bölge çeşit denemeleri tamamlanıncaya kadar 
üretimi izin verilmiş) ve bu karar 30.5*1969 tarihli Resmi Gaze
tede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu uygulama, özellikleri



tam olarak belirlenemıyen çeşitleri ekiciye intikaline ve bir 
takım karışıklıklara neden olmuştur.

Halen üretimine izin verilen mavi küfe dayanıklı 
çeşitler şunlardır :

İzmir 20l/80, Bursa 199/9» Yayladağı 202/33» Trakya 
198/20, Düzce 196/23, Taşova 194/9» Basma 192/23, Samsun- 

Maden 188/35» Samsun-Canik 190/5, Bafra 193/3, Trahson 20/48, 
Malatya 204/3» Tömbeki 205/l3» Puroluk tütün 206/19-

YABANCI ÇEŞİTLERİN ÜRETİLMESİ :

Bilhassa II# Dünya savaşından sonraf sigara içim şevk

lerinde ve harman özelliklerinde meydana gelen değişiklikler 

dolayısı ile sigara endüstrisi ucuz maliyetli, verimli, dol- 
guluk kabiliyeti yüksek, sos alma ve sos tutma özelliği bulu
nan tütünleri bol miktarda talep eder olmuştur. *•

Dünyadaki içim şevkinin bu şekilde değişerek Virginia, 
Burley, Maryland tütünlerini kapsayan Amerikan tipi harmanlara 

yönelmesi, eskidenberi şark tütünü üreten ülkeleri bile bu tip 
tütünleri üretmeye şevketmiştir.

Ülkemizde uzun zamanlardan beri yabancı tütünleri ye
tiştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, başlangıç
ta güdülen amaç ile, bugünkü amaç arasında fark vardır.Öncele

ri, yabancı tütünlerin üretiminde şu amaçlarla hareket edilmiş
tir!
— İlerde doğabilecek şark tipi tütün stokları tıkanıklığını 

önlemek,
— Devamlı bir döviz kaynağı sağlamak,
— Birim alana verimi, yerli çeşitlere nazaran çok daha fazla 

olan tütün çeşitleri ile ekiciye daha fazla kasanç sağlamak.

Bu amaçlarla yapılan çalışmaların gerçekleştirilmesinde çu 
kamuslara dikkat edilmiştir.
- Yabancı çeşidin ihraç edilebilir bir çeşit olmmsı,



- Yerli tütün üreten bölgelere girmemesi,

- Üretimlerinin şark tipi tütün rekoltesinde bir azalmaya sebe

biyet vermemesi,

Günümüzde ise yabancı varyetelerin üretimini zorunlu kılan 

nedenler biraz daha değişiktir,

- İçim zevkinin değişmesi nedeniyle sigara harmanlarımızın 

bir kısmını bu tür taleplere cevap verecek yönde değiştir

memiz lazımdır. Bunun için de Burley, Virginia gibi tütün

lerin üretimine başlamak gerekmektedir.

- Yerli tütünlerimiz muhakkak ki kimyasal bileşim, aroma, içim 

özellikleri bakımından üstün niteliktedirler. Buna rağmen 

genellikle fiziksel özellikleri bakımından istenen seviyede 

değillerdir. Bu yüzden imal edilen sigaralarımız sıkı, yanmaz 

ve içilmez olmaktadır. Harmanlarımıza teknolojik özellikleri 

daha iyi olan tütünleri ilave edebilmek için .yabancı tütün 

çeşitlerinin yetiştirilmesine biran önce gidilmelidir.

- Son zamanlarda Yunanistan ve Yugoslavya'da olduğu gibi, 

yakın gelecekte bizde de sark tütünlerinin üretimi düşecek

tir. Zira şark tütünlerinin üretiminde isçilik oldukça önemli 

pay tutmaktadır, ve işçiliğin yücsel mesı sark tütüncülüğünü 

gittikçe pahalı hale koymaktadır. Satış fiyatları da gerçek 

maliyeti karşılamıyacağı için şark tütünün üretimi düşecek

ve ister istemez bir açık ortaya çıkacaktır. Bu durumda ka

lite faktörüne daha az önem verip, fakat verimli ve mahiyeti 

düşük tütün çeşitlerini yetiştirmek zorunluğu doğacaktır.

Bu durum gözönüne alınarak yapılan çalışmalar aşağıda özet

lenmiştir.

2.4.1. VÎRJİNİA İİRMTİM ÇALINMALARI :

Virginia tütününün üretırn çalışmalarına ilk defa 193Ö yılın

da Antalya,Hadım,Malatya,Bitiis,Bucak gibi yerlerde yapılan 

adaptasyon denemeleriyle başlanmıştır. Denemeler, dört yıl 

devam etmı^, en iyi sonuçlar Bucak'tan alındığı için Vırgi- 

nia'nın sadece orada yetiştirilmesine karar verilmiştir.



İlk zamanlarda kul lanıİnakta olan flue—cured kurutma siste
mi, ekonomik bazı zorluklar nedeniyle bir zaman sonra tamamen bıra
kılarak, güneşte kurutmaya dönülmüş, ayrıca çeşitli tohum karışık
lıkları nedeniyle de tütünün saflığı bozulduğundan, Virginia üreti
minden beklenilen sonuç sağlanamamıştır*

Halen Bucak ilçemizde Virginia tütünü üretimi var denili
yor ise de bunun netohum olarak hakiki Virginia ile, ne de kurutma 
sistemi olarak fue—curing sistemi ile ilgisi vardır* İçim, kiırçyasal 
ve fiziksel özellikler bakımından orijinalinde* oldukça değişik, de
jenere bir tohumun üretimi yapılmaktadır*

2.4-2. BURLEY ÜRETİM ÇALIŞMALARI :

Yurdumuzda Burley tütünün ön üretim çalışmalarına, 19^5 
yılında Tekel Enstitülerince, Adapazarı ve Antalya illerinde yapılan 
adaptasyon denemeleriyle başlanmıştır* Denemeye Burley 21.Ky 10, 
Maryland A.B.C* D olmak üzere 6 çeşit alınmıştır* İlk sene sonunda 
elde olunan sonuçlar müsbet olunca 1966 yılında deneme sahası 50 de
kara büyütülmüş, Antalya ve Adapazarına ilâve olarak Burdur da dene
meye alınmıştır. 1967 yılında yine bu üç yerde, fakat bu kere 100 de
kara ulaşan bir deneme alanında, denemelere devam edilmiştir.

Üç senelik deneme sonuçlarına göre, en fazla Burley 21 çe
şidi beğenilmiştir. Bunun yanında Antalya ve Burdur illerinin Burley 
üretimi için uygun ekolojiye sahip olmadıkları, Sakarya*nın ise bu 
iş için elverişli toprak ve iklim koşullarını haiz olduğu anlaşılmış
tır.

1968 yılından beri Sakarya ilinde yetiştirilen Burley tütü
nü rekoltesi, Yabancı alıcıların beklenen ilgiyi göstermemiş olması 
ve kurutmada gerekli olan hangarların getireceği mali külfet nede
niyle çoksınırlı kalmıştır.

Ayrıca Tarım Bakanlığı da, Alman Tütün Tex firmasının des
teğiyle 1966 yılından itibaren 3 yıl süreyle, Gönen ve Manyas ilçe
lerinde Burley tütünüyle ilgili denemeler yapmış ve Burley*in bura
da büyük çapta yetiştiriciye intikalini sağlamıştır.



Fakat, Alman firmasının ortadan çekilmesiyle çiftçi 
elindeki mahsulü satamama durumuna düşmüş, en sonunda Tekel 
tarafından mecburen alınmıştır.

1973 yılında başlanıp 3 yıl süren ve Tekel Enstitülerin
ce Adapazarı ve Gönen'de yürütülen mavi küfe mukavim Burley tütün
lerinin adaptasyon denemeleri sonucunda, bazı mukavim varyeteler 
seçilmiştir. Diğer yandan Burley için sürdürülecek yeni politika 

gereği, Tekel tarafından 1975 yılında Adapazarı Burley tütününe 
25 TL. ortalama fiyat verilmiştir. Bu iki faktör hiçbir ilâç mas
rafı olmayacak mukavim varyeteler ile Tekel'in verdiği oldukça 
iyi sayılabilen fiyat, 1976 yılında Adapazarında 80 dekar, 
Gönen'de 110 dekarlık bir alanda Burley dikimin! gerçekleştirmiş
tir. Eğer, bu işin üzerinde ciddi olarak durulursa önümüzdeki 
yıllarda Burley üretimi çok daha hızlı artışlar gösterebilir.

2.4.3. KK 14/a ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Bu tütün ile ilk denemeler, Enstitülerce 1969 yılında 
Düzce'de yapılmıştır. Elde edilen mahsulün Reemtsma firması 

’ yetkililerince beğenilmesi üzerine, bu varyete üzerinde daha 
yoğun olarak durulması mecburiyeti duyulmuş ve müteakip yıl 
(1970) Düzce, İnegöl, Hamdibey,1*1şova, Bafra ve Bucak ilçelerin- 
de olmak üzere 6 ayrı yerde sürdürülmüştür. 1971 de ise deneme
ye sadece Hamdibey, İnegöl ve Düzce'de devam edilmiş, bazı or- 

2ganizasyon boyuk1uk1ar1 nedeniyle bu seneden itibaren tamamen 
bırakılmıştır.

K3C 14/a, tütünü Virginia ile bir semi—oryantal tütünün 
kombinasyonu sureti ile elde edilmiş bir çeşittir. Mikotin ve 

zifir miktarı gayet düşük olup, şekerler bakımından zengindir. 
Drtara verisinin yüksek olması (ortalama 200 kg/Dekar), şark 
tütünleri gibi güneşte kurutulması, bu tütün üzerinde durmayı 
gerektirdiğinden, 1976 yılından itibaren tekrar üzerinde çalı«* 
şılmaya başlanmıştır.



2.5 TÜTÜNLE ÎLGİLİ BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMAI.AR
Uygulamasına devam edilen araştırma projeleri, süre ve 

amaçla belirtilmek suretile aşağıda gösterilmiştir.

2.5.1. TUTUN YETİŞTİRME VE ISLAHI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Projenin ismi

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

Projenin amacı

KK 14/a tütün varyetesinin Marmara 
bölgesi adaptasyon denemeleri

1976 - 1979

Elde edilen bilgilere göre bir vir- 
ginia melezi olan KK 14/a tütününün 
yaprakları ince dokulu, yaprak damar
ları sapın devamı halindedir. Kuru 
tütün halinde sarı renkli, iyi kali
teli, nicotin ve kül miktarı az,içi- 
mi hafif, yanma yeteneği iyi ve ve
rimi yüksek olan bu çeşidi^. yeniden 
denemeye alınarak sağlıklı bir biçim
de bütün özelliklerinin saptanması 
ve sigara endüstrimiz için yararlı 
olup olmıyacağının belirlenmesidir.

Projenin ismi Marmara bölgesindeki nicotiana 
tobaccum L. saf hat çeşitlerinin 
anatomik ve morfolojik mukayesesi

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

Projenin amacı

Projenin ismi

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

1976 - 1980

Marmara bölgesi saf hat tütün çeşit
lerinin, anatomi ve morfolojilerini 

mukayeseli olarak tesbit etmek.

Doğu ve Doğu Anadolu bölgesi tütün

lerinin ıslahı

1975 - 19Ö0
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Projenin amacı

Projenin ismi

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

Projenin amacı

: Kurulacak bir deneme ile deneme meteryali olarak
seçilecek yerü ırkların ait oldukları populas- 
yonlar analize tabi tutulup ve bu populasyonlar
dan seçilecek biotupler kendine döllenen bitkiler
de teksel geçme (eeleksiyon) metodu ile homozigot 
hale getirilecektir. Elde edilen bu saf hatlar 
populasyon bölgesinde çeşitli iklim ve toprak 
koşullarında verim denemesine tabi tutulacak 
ve bunlardan tarımsal, morfolojik, teknolojik 
ve kimyasal özellikler saptanacaktır, E&ha sonra 
bu safhatlardan en iyi olan bir tanesi populasyon 
bölgesi için üretime ayrılacak ve tesciline gidi
lecek,

: 64 İzmir kokulu X İzmir Karabağlar kombinasyonu

: 1965 - 1975

: 1928 yılında Gavurköy populasyonunda elit olarak
seçilen ve yapılan seleksiyon ıslahı neticesinde 
1941 de üretmeye alınarak Ege bölgesine geniş 
ölçüde dağıtılmış bulunan 64 İzmir kokulu çeşidi 
Ege tütün populasyonunun yüksek kaliteli tipi ise 
de, veriminin azlığı ve olgunluk devresinin kısa
lığı sebebiyle kırımının vaktinde yetiştirileme- 
mesinden gün geçtikçe ziraat sahasının azaldığı 
görülmektedir.Buna mukabil Karabağlar çeşidi koku
suz olmakla beraber daha verimli ('jo 10-15) ve ol
gunluk devresi kırımcö. ekiciyi zorlamayacak dere
cede uzundur. Bu araştırmanın amacı; kombinas
yon ıslahı yoluyla bu iki çeşidi birleştirerek 
nisbeten verimli, kokulu ve olgunluk devresi 
kırıma daha müsait bir çeşidin bulunmasıdır.



Projenin ismi Yeşilde nicotin tayini suretiyle karabaşlar 

çeşidi seleksiyon ıslahı

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

Projenin amacı

Projenin ismi

Projenin başlama ve 

bitiş tarihleri

Projenin amacı

1967 - 1976

Kge çevresinde yer yer % 80'e varan oranda 

üretilmekte olan ve Karabağlar adı altında 

toplanan çeşitli tiplerden çevre Koşullarına 

en iyi intibak eden özellikleri ct verişi i ve 

az nicotinli saf soy bir Karabağlar tipinin 

elde edilmesidir.

Şemdinli tütünü ile farklı bir ekolojide kı

rım ve kurutma denemesi

1976 - 1979

Şemdinli tütünleri değişik bir usulde kırılıp 

kurutulmaktadır. Kırım bir defada ve şöyle 

yapılır. Bitki gövdesi orakia iki veya üç ye

rinden kesilir. Bu şekilde kesilen gövde mer

diven olarak adlandırılan üst üste konmuş sı

rıklara değişik aralıklarla asılır. Kurutma 

işlemi oda t ahır vs. gölge bir yerde cereyan 

eder. Bu şekilde kurutulan t‘tünler üzerine 

sanbahar veya ilkbaharda pirinç sapı veya yaş 

otlar konularak rutubet sağlanır. Bu işlemden 

sonra yapraklar göne den koparılarak alınır, 

ve demet yapılır.

Bilindiği gibi Şemdinli tütünü (Doğu—Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ütünlerinin Islahı Projesi) 

kapsamı içerisindedir. Bu tütünün bazı modifi

kasyonlar göstererek değişik iklim ve toprak 

koşullarına adapte olduğu saptanmıştır.



Projenin ismi

Projenin başlama ve 
bitiş tarihleri

Projenin amacı

Projenin ismi

Araştırmanın başlama 
ve bitiş tarihleri

Araştırmanın amacı

Gelecekte daha geniş bir ürdtim alanının dağıl
ması sözkonusu olan bu tütünün farklı kırım ve 
kurutma metodları nedeniydi» verim kaybına, kim
yasal bileşim farklılıklarına ve kırım, kurutma 
hatalarına uğrayıp, uğramıyacağını saptamakta da 

yarar vardır*

Tepe kırımı ve sakla hasat işlemlerinin mavi küfe 

mukavim Burley tütünü olan Bursana R—1Ö3 varyete
sinin verim ve kalitesi üzerine olan etkilerinin 

araştırılması,

1976 - 1978

Kısa bir zaman sonra ülkemizde büyük çapta üre

tilmeye başlanacak olan Burley tütününe uygula

nacak en uygun işlemleri tespit etmektedir.Türk 
Burleylerinde tepe kırımı yapılıp yapılmayacağı, 
hasat işleminin nasıl olacağı, bu proje bitiri- 
lince kesin sonuca bağlanarak, köylüye izleyecek
leri yol, ona göre gösterilecektir.

: ^osforlu ve potasyumlu gübrelerin mavi küfe daya
nıklı (Bursana İU-183) Burley varyetesinin verim 
ve kalitesi üzerine olan etkilerinin araştırıl

ması.

: 1976 - 1978

î Burley yakın gelecekte yurdumuzda geniş şekilde 
üretimi yapılacak bir tütündür. Fakat gübrelen

mesine dair elimizde yeterli bilgi ve tecrübe yok
tur. Amacımız, geniş şekilde halka intikal etmeden 

önoe, Burley tütününün istediği gübreleme tekniği
ni, kesin olarak ortaya koyup, ona göre yetiştiri

ciye tavsiyede bulunmaktadır.



Araştırmanın ismi

Araştırmanın başlama 
ve bitiş tarihleri

Araştırmanın amacı

Projenin ismi

Malatya populas.yonundan seleksıyon metoduyla 
çevreye en uygun bir çeşidin ortaya çıkarıl
ması ,

1973 - 1981

Ötedenberi Malatya ve çevresi ile Akçadağ'da 
yetiştirilmekte olan 676 tescil no'lu Çelikan 
çeşidi, veriminin düşük, bazı teknolojik vasıf
larının kötülüğü yüzünden ekici ve eksperler 
tarafından tutulmamakta yavaş yavaş terk edil
mektedir.
Bunun yerme ekici başka bölgelerden tohum ve 
fide getirmekte; yerinde verimli ve kaliteli 
olan bir çfcşit, burada çevre kofullarının az 
veya çok değişik olması nedeniyle esas bölgesin
de olduğu kadar verim ve kalitede olmamaktadır, 
Sonunda çok karışık tipler ihtiva eden bir böl
ge populasyonu ortaya çıkmaktadır.
Projenin gayesi, Bölge için en kaliteli ve en 
verimli tohumu araştırıp bularak bu populasyon 
karışıklığına bir son vermektir,

676 Çelikan X 21558 Virginia Bright kombinasyon 
ıslahı suretiyle Malatya bölgesi için yeni bir 
çeşidin elde edilmesi,

Projenin başlama 
ve bitiş tarihleri 1956 - 1978

Araştırmanın amaoı Malatya bölgesinde geniş çapta üretilen 676 Çe
likan çeşidi umumiyetle fakir olan ve sulanaraa- 
yan bölge topraklarında kısa kalmakta yaprak 
adedi az olmakta, dolayısiyle verimi düşük bu
lunmaktadır, Diğer taraftan tav tutma kabiliye
ti olmadığı için işleme ve fabrikasyon safhala
rında $ 30 - 40 nispetinde zayiat vermektedir.



Projenin gayesi bölge çiftçisi için verimli, teknolojik 
vasıfları itibariyle tatminkâr yeni bir çeşidi bulup 
ortaya koynaktır.

2.5.2. TÜTÜN KİMYASI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR :

Türk tütünlerinin kimyasal bileşim karakterlerinin tesbiti 

Amaç : Memleketimizde üretilen tütün çeşitlerinin kimyasal

bileşiminde bulunan ve kaliteye en çok etki eden faktör
lerin değerlerinin hangi sınırlar arasında değiştiğinin 

bulunması, zaman ve diğer etkin koşullara göre değişimi
nin incelenmesi ve kalite bakımından sakıncalı görülen 
değişmelerin engellenmesidir.

Başlama - Bitiş tarihi î 1957 - devamlı 
Türk tütün çeşitlerinin fiziksel özellikleri 
Amaç : Bu güne kadar Türk tütünlerinin fiziksel özelliklerini

belirlemek üzere bir araştırma yapılmamıştır. Çeşitli ki
tap ve tebliğlerde hangi kaynaktan alındığı bilinmiyen 
ve gerçeğe uymayan değerler verilmektedir. Oysa fiziksel 
özellikler bir tütün çeşidinin, katıldığı harmanın ve bu 

harmandan yapılan sigaraların üzerindeki etkilerini gös
termesi nedenile büyük önem taşır.
Türk tütünlerinin fiziksel özelliklerinin saptanması, bu 
tütünlerin kullanılma olanaklarını arttıracak ve yerine 
kullanılmak istenen başka tütün çeşitlerinde de bu özel
likler aranacaktır.

Bu suretle yerine kullanılacak yabancı tütünlerin uyma 
şansı azalacak ve sayılarının daha da azalması sağlana
caktır. Bu durum, tütünlerimizin ticari değerini artırma
sı bakımından yararlı olacaktır. Başluma - bitiş tarihi :

3974 - 1977
Başlıca ihraçlık tütün çeşitlerimizin kimyasal bileşim karakter

leri ve dumana verdikleri total zifir ve nikotin miktarları

Amaç : ‘don yıllarda tütün içme-insan sağlığı ilişkisinin ekono

mik-alanı etkileyecek derecede önem kazanması alıcıları,



mümkün olduğu kadar az zararlı mamûl elde etmeğe elve

rişli tütünleri kullanmaya zorlanraaktadır.Bu nedenle her 
alım isteğinde, tütünün ait olduğu rekolte yılına ait 

örneklerin analiz raporları sorulmaktadır.

öte yandan, yabancı memleketlerin tütün veya sağlık 
sorunu ile ilgili çeşitli kuruluşları, doğrudan doğruya 

veya Bakanlıklar aracılığı ile tütünlerimizin yaprak 

tütün ve duman bileşimleri hakkında bilgi istemektedir
ler.

Ayrıca büyük çoğunluğu katkı maddesi kullanılmaksızın 

yalnız Türk tütünlerindenya pilmiş harmanların kullanıl
dığı sigaralarımızın harman bileşimleri ve dumana verdik> 

leri total zifir ve nikotin miktarlarıhm durumu, tütün
lerimizin harman yeteneklerini ortaya koyacaktır. 
Alınacak sonuçların yayınlanması ile olumlu özellikle
rin dünya tütün çevrelerine duyurulması sonucu tütün
lerimizin ihraç olanaklarının artması sağlanacaktır.

İzmir tütünlerinde Termo—Valom işleminin dumana geçen total zifir 
nikotin miktarları üzerine etkisi

Amaç : Tütünlerin Termo-Vakum sistemi yoluyla tavlanması, zaman

ve kapasite bakımından bir takım faydalar sağlanmaktadır, 
Konu bu amaçla ele alınmış, ayrıca İzmir tütünlerinden 

yapılan sigaraların dumanındaki zifir ve nikotinin et
kisinin de incelenmesi sonunda kaliteye bu yolla da ne 
derece tesir edeceği ortaya konmuş olacaktır.

Trakya Tütün Çeşidinde Değişik Kültür Yöntemlerinin Verim ve
Kalite Bakımından Araştırılması

Amaç : Dikim mesafesi ve hasat şekli tütün yaprağının kim
yasal bileşimine ve verime etki eden faktörlerdendir.
Bu projenin amacı normal ve sık dikimde, erken, normal, 
geç ve bir defada saplarıyla birlikte hasadın tütün 

yaprağının kimyasal bileşimine ve verime olan etkile

rinin ve kurutma esnasında tütün yaprağının kimyasal



bileşiminde meydana gelen değişimlerin araştırılmasıdır*

Türk Tütünlerindeki İz Metalik Elementler Miktarlarının Tayini 
Amaç t Memleketimizde T*B*T*A.K* Tarım ve Opmanoılık Araştıran

Grubu’nun teklifi üzerine ilk kez yapılacak olan bu araş
tırma, insan sağlığı bakımından büyük bir önem taşımaktadır, 
Bu nedenle de Amerika başta olmak üzere dünyanın bir çok 
memleketlerinde tütünün insan sağlığı üzerine olan etkisi

ni ve bunun nedenlerini saptamak amacıyla geniş araştırma

lar yapılmış ve mevcut literatürlere göre bu araştırmalar

da insan sağlığı için en çok tehlikeli görülen Kadmiyum, 

Nikel ve Kurşun elementlerinin miktarları üzerinde durul

muştur* Bu duruma göre yapılacak bu araştırma ile memleke

timizde de bir çözüm yolu bulmak amacıyla bu önemli ve cid

di probleme eğilinmiş olacaktır*

Başlıca Türk Tütün Menşelerinde ve Harmanlarında Rezidü Miktarı 

Amaç : Alman Gıda Nizamnamesine konulmuş olan ilaç bakiyelerine

*• ait sınırlar tütünlerdeki ilaç rezidüleri konusunu, tütünle 

ilgili memleketler için, günün en önemli konusu haline ge

tirmiş bulunmaktadır.

Projenin amacı, tütün çeşitlerimizin özellikle ihraç par

tilerimizin ihtiva ettikleri rezidü miktarlarını tesbit 

etmek suretile aradaki farkın bulunmasıdır.

Bu araştırmalardan alınacak sonuçlar, tütünlerimizin duru

munu belirtecek ve gerekli tedbirlerin saptanmasına ışık 

tutacaktır*

İzmir Tütünlerinde Bulunan Rezidü Miktarları ile Üretim Yerleri ve

Üretim Koşulları Arasındaki İlişkiler

Amaç : ihraç edilen tütünlerimiz içinde en önemli yen tutan

İzmir Tütünlerinin ihtiva ettiği rezidü miktarlarını sap

tamak ve üretim yerlerine ve koşullarına göre farklılık 

gösterip göstermediğini, nedenlerini araştırmaktır.

İzmir Rezidü Analiz Laboratuvarınm Geliştirilmesi ve Çalışmaların 

düzenlenmesi.



Amaç : Tütünlerde bulunan bitki koruma ilâcı kalıntılarının baş

ta Rederal Almanya’da olmak üzere bazı memleketlerde kanun 
ve tüzüklerle dar tolerans sınırlarına bağlanması üzerine 
Iamir'de Alman Tütün Endüstrisi Birliği Araştırma Müdürlüğü 
ile işbirliği halinde bir Rezidü Laboratuvarı kurulması 

kararlaştırılmıştır.
Yapılan anlaşma gereğince bütün cihazlar Almanya'dan gel

miş bulunmaktadır.
Bu cihazların monte edilmesi, saptanmış olan rezidü analiz 
yöntemlerinin uygulanması ve laboratuvarın, benzeri yaban
cı memleket laboratuvarlarına paralel sonuçlar alınabilecek 

çalışma düzeyine getirilmesidir.

2.5*3. BİTKİ KORUMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
Projenin adı :
Türkiye'de tütün maviküf hastalığı (Peronospora tabacina Adam.) 

nın iklimle olan münasebeti.
Projenin muhtemel devam süresi : 19^3 - 1973 (faydasına binaen) 
halen devam etmektedir.)

Projenin amacı :
Tütün maviküf hastalığının Türkiye'de tütün bölgesinde:

Ege bölgesi ( Akhisar, İzmir, Manisa.ve Muğla) Marmara bölgesi 

(Bursa, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir), Karadeniz bölgesi 
(Artvin, Samsun, Bafra, Çarşamba, Tokat ve Trabzon), Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu belgesi (Adana, Antalya, Malatya ve Bitlis) suhunet 
(maksimum ve minimum), nisbi rutubet ve yağmur miktarları değerle
rinin ocak ekim sonu arasında grafikler halinde hazırlayarak tütün 
ekicilerine en seri yayın vasıtasıyla koruyucu ilaçlama zamanının 
geldiğini ikaz etmek suretiyle yardım etmek.

Projenin adı :

Peronospora tabacina Adam hastalığına mukavim oldukları 
önceden tesbit edilen yabancı (CORESTA tarafından gönderilen) ve 

yerli tütün tohumlarını fide haline getirdikten sonra, tarla devre

sinde mukavemet testine tabî tutmak.



Projenin süresi : 1965 yılında başladı, bitiş yılını CORESTA Fi
topatoloji Orubu tayin edecek.

Projenin amacı î

Hastalığa karşı mukavim ve hasoas oldukları önceden bili«~ 
nen yabancı ve yerli tütün bitkilerinden zaman bakımından birbirle
rinden 21—30 gün farkla yetiştirilen tütün fidelerinden herbirinden 
iki kademede 160 ar adet tarlaya dikilerek ve koruyucu ilâç kullan- 
maksızm hastalığa yakalanıp yakalanmadıklarını tesbit etmek, 
Solanaceae familyasından sebzeler (domates, biber, patlıcan) ve 
N.glauca (yabani tütün) bitkileri üzerinde aynı testi yapmak.

Projenin adı :
Marmara Bölgesi tütünlerinde Phytophthora parasitica ap.'nın araş
tırılması .

Projenin süresi : 1976 - I98O

Projenin amacı :

Marmara bölgesinde 1973 yılında tütün maviküf (P.tabacina 
Adam.) hastalığına mukavim Burley denemeleri yapılırken, fenolojik 
olarak tesbit edilen Phytophthora parasitica ap. mantarının, Türki
ye şartlarında yetiştirilen Burley çeşitleri üzerinde yaptığı zararı 
tesbit etmek. Ayrıca hastalık etmeni mantarın etiolojisi(yaşayışı), 
taksonomisı (sınıflandırılması) ve bölgede yayılışı üzerinde araş
tırma yapmakf

Projenin adı
Marmara bölgesinde tütünde zarar yapan böceklerin tanınmaları, ya
yılışları ve ekonomik önemleri üzerinde araştırmalar.

Projenin süresi : 1976 - 1978 
Projenin amacı :

Marmara bölgesinde tütünlerde zarar yapan böcekleri ve 
yayılış alanlarını tesbit etmek. Böceklerin zarar şekillerini ve 
verdikleri zararın ekonomik önemini tesbit etmek. Bu zararlılar 

içinde ekonomik yönden önemli bulunanları morfolojik özelliklerini 
tesbit etmek.



2.6. DÜNYA TÜTÜN ÜRETİMİ

1962-1975 yıllarına ait dünya tütün üretimi kıt'alar ve 
tütün çeşitleri itibariyle ayrı ayrı olmak üzere (Tablo-2) ve 
(Tabio-3) de gösterilmiştir. Her iki tablodaki rakamlarda görü
len küçük farklılıklar, kaynakların değişik oluşu nedenine bağ*- 
ladır.

1962 de 4 milyon ton olan dünya tütün üretimi, 14 yılda 
t 34 dolaylarında, oldukça yavaş ve düzenli bir artış göstererek 
1975 yılında 5 milyon tonu aşmıştır.

Dünya tütün mamulleri tüketimindeki hızlı artışa karşın, 
tütün üretiminde görülen bu ağır artış, tütün mamulleri sanayiin
de ki teknolojik gelişmelerle açıklanabilir.

Dünya tütün üretimi içinde % 43 le en büyük - 1975 
yılı itibariyle - flue-cured tipi tütünler almakta, tütünleri
mizin de dahil olduğu şark ve yarı şark tipi tütünler ise j> 16 

dolaylarında bir oranla ancak üçüncü sırayı korumaktadır.

1962 den 1975 yılına kadar flue-cured tipi tütün üretimi
nin $ 57 oranında bir artış göstermesine karşın, şark tipi tütün 
üretiminde % 69 u aşan daha hızlı bir artış kaydedilmiştir.

(lb.blo-3) de görüldüğü gibi, dünya tütün üretiminin büyük 
kısmı Amerika ve Asya kıt'alarmdadır. 1962 yılında toplam dün
ya Liretimi içinde Amerika ve Asya kıt'aları $ 37—38 oranlarla 
başa baş durumda iken, 1975 yılında Amerika kıt'asının oranı 
% 33 e düşmüş Asya kıt'ası üretimi ise % 44 e yükselmiştir.

Amerika kıt'asının toplam üretimi içinde, bir milyon 
tona yaklaşan üretimiyle ve % 75 e varan çok yüksek bir oranla 
A.B.D. ilk sırayı almaktadır. A.B.D.nin tütün üretimi, toplam 
dünya üretimi içinde de birinci sıradadır. Tütün üretimi bakı
mından ülkemiz, Asya da Kıt'a Çininden sonra ikinci, bütün dün
yada ise beşinci durumdadır.
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2.7. ŞlftK TİPİ TÜTÜN ÜRETİMİ

Tütün tipleri itibariyle düzenlenmiş bulunan (Tablo-2) 
de görülen (şark ve yarı şark) tipi tütünler içinde en önemli yeri 
jpark tipi tütünler işgal etmektedir.

Başlıoa şark tipi tütün üreticisi ülkelerin 1962-1975 
yıllarına ait üretim miktarları (Tkblo-4) de gösterilmiştir.

19$® yılında mavi küf hastalığının Balkanlarda yoğun 
biçimde yayılarak daha sonraki yıllarda büyük ölçüde tahribat yap
ması sonucunda 1960, 196i ve 1962 yılı üretimlerinde önemli azalma
lar olmuştur.

Mavi küfle mücadelede, uygulanan yeni tedbir ve yöntemler, 
le olumlu sonuçlar alınması, 1963 yılında Bonra üretimi teşvik 
etmiştir. Hastalığın yaygın olduğu yıllarda, büyük tüketici ve 
ithalâtçı ülkeler, gelecek yıllardaki ihtiyaçlarını karşılıyama- 
mak endişesiyle büyük mubayaalar yaparak şark tipi tütün üretici
si ülkelerdeki birikmiş stokları sür'atle eritmişlerdir. Bu dış 
talep artışına paralel olarak, yükselen ihraç fiyatları da şark 

-‘tipi tütün üretiminin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur.

1963 Yılından itibaren yükselmeğe başlıyan üretim,
1975 ürün yılında 5?8.384 tcnla rekor düzeye ulaşmıştır.1960 
yılına oranla 1975 yılındaki artış oranı 78*5 a ulaşmıştır.

1976 Ürün yılında da bu artışın devam etmesi doğaldır.

1962 yılında, şark tipi tütün üreten ülkelerin toplam 
şark tipi tütün üretimi içindeki oranları şöyledir:

Türkiye $47
Yunanistan $ 21,6
Bulgaristan $ 21

Yugoslavya $ 10,4

1975 Yılı toplam üretimi içinde Yunanistan'ın payı aynı 
kalırken Türkiye'de bir düşme, Bulgaristan ve Yugoslavya'da ise 
yükselmeler görülmektedir. Şöyle ki;



Türkiye % 38
Yunanistan ‘f, 21
Bulgaristan % 28
Yugoslavya % 13

Şark tipi tütün üreticisi ülkelerin 1962 yılı üretim mik
tarlarına göre, 1975 yılında ulaştıkları üretim artış oranları aşa
ğıda gösterilmiştir !

Türkiye ^47,7
Yunanistan % 70,7 
Bulgaristan % 142,3 
Yugoslavya % 118,4

1960-1975 Yıllarında ülkemizin tütün üretim artış hızı 
diğer üç ülkeden daha ağır seyretmiştir. Ancak, Türkiye üretim mik
tarı bakımından yine ön sırada yer almaktadır.

Belirttiğimiz bu dört ülkeden başka Rusya, Arnavutluk, 
Suriye, Kıbrıs vb. ülkelerde de şarfe tipi tütün üretimi yapılmak
tadır. Ancak, miktarların çok az- oluşu ve elimizde sağlıklı rakam
ların bulunmayışı nedeniyle tabloya alınmamıştır.

3. YURTİÇİ TÜlÜN ÜRETİMİ

3.1. BUGÜNKÜ DURUM

1960-1975 Ürün yıllarında ülkemizde tütün ekimi yapılan 
köy adedi ile ekici adedi, ekim alanı ve üretilen miktarlar 
(Tkblo-5) de gösterilmiştir.

Görüleceği gibi 1969 yılından sonra tütîin üretimi yapılan 
köy adedinde önemli bir düşme kaydedilmiş ve bu durum, küçük de
ğişmelere 1975 ürün yılına kadar devana etmiştir, iki21 köylerin 
giderek tütün tarımını terketmesi, diğer tarım ürünlerinin tü
tüne oranla daha kârlılık göstermesi nedenleriyle, tütün yerine 
başka tarım ürünlerinin tercih edilmesine bağl ■ oldu.,11 i i($nr, 
aynı yıl yürürlüğe konulmuş bulunan 1177 sayılı Pütiin ve Tutun 
Tekeli Kanununun, tütün tarım alanları sınırla ;nın yeniden



inceleme ve tesbitini öngören geçici l'inci maddesinin uygu- 
lanmasiyle ilgilidir. Söz konusu Kanunun geçici l'inci maddesi
nin (D) fıkrası gereğince 3 yıl içinde bütün ülkemizde tütün 
tarım alanlarının sınırları yeniden saptanmış ve bu uygulama 
sonucunda tütün üretimini terketmiş, ya da ticarî değer taşıyan 
nitelikte tütün üretimi yapılamıyan köylerin tamamı üretime 
yasaklanmıştir•

1969 yılından sonra ekici adedinde görülen belirgin 
düşmede, kısmen tütün tarım alanları sınırlarının tesbitiyle 
ilgili uygulamanın, kısmen de diğer tarım ürünlerine dönüşümün 
sonucudur. 1973 ürün yılından sonra görülen ekici adedi artışı
nın nedeni ise, ekici tütün piyasalarında uygulanan fiyatların 
tatminkâr oluşudur.

(Tablo-5) üe 1960 yılından başlıyarak 1973 yılına kadar, 
ekim alanında 100 e yaklaşan ve yıllar itibarimle oldukça 
dengeli bir artış görülmektedir. Üretim alanındaki bu artışlar, 
üretim miktarına yansımamakta hatta, bazı yıllarda üretim ala
nının genişlemesine karşın, üretim miktarının düştüğü görülmek
tedir. Bu durum, bazı yıllar için tarım ürünlerinin ekolojik 
koşulları ve mavi küf tahribatına bağlı olarak verim düşüklüğü 
ile açıklanabil irse de gerçek neden-Özellikle 19^9 yılından son
ra—ekicilerin tütün ekim alanlarını fazla göstermesinin sonucu
dur. Bankalar ve kooperatifler, birçok bölgede çevirme kredisi 
adı altında ve ekim alanını esas almak suretiyle tütün ekicisine 
kredi vermektedirler.Fazla krediden yararlanmak isteyen ekiciler 
üretim alanlarını fiilen ekim yaptıklarından çok fazla göster
mektedirler. Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 47'inci maddesinin 
öngördüğü, ekicilerin tütün dikim alanlarının ve yaprak tütün 
bor-çlarınır. kontrolü amaciyle, Tekel İdaresi tarafından sür
dürülen çalışmalar ve muhtarların sorumluluğuna bırakılan 
denetimler yeterince etkili olamamaktadır.



1974 ve 1975 ürün yıllarında ekin alanlarındaki büyük düş
meye karşın, iireti»de çok büyük artışlar olduğu Tabloda görülmek
tedir. kalında üretim alanlarında herhangi bir azalma söz konusu 
olmamış, akaine artışlar kaydedilmiştir. Anoak, 1969-1973 yılla
rı arasında ekioinin beyanına ve ilgili köy nuhtarının onayına 
dayanan -Ekim İstek Kağıtlarından alınan- rakamlar yerine,1974 
yılından itibaren, teknik elemanlarımızoa mahallerinde yapılan 
tarla verimleri tahmini sonucu hesaplanan rakamlar esas alınmış
tır. Böyleoe, 1973 yılından sonraki yıllar için, gerçek tarla ve
rimlerinin de saptanabilmesi olanağı sağlanmıştır.

196ı ve 1962 yıllarında üretim miktarlarının düşüşü, 1960 
yılında Balkan'lardan ülkemize atlayan ve ilk yıllarda etkin bir 
mücadele yapılmaması sonucu büyük ölçüde tahribata yol açan mavi 
küf nedeniyle olmuştur.

1963'ten itibaren yükselmeye başlayan rekolte, 1967 yılın
daki büyük artış dışında oldukça düzenli bir seyir takip ederek
1974 ve 1975 ürün yıllarında rekor düzeylere ulaşmıştır.1974 ve
1975 ürün yılları üretim miktarlarındaki büyük artışlar, kısmen 

bir önceki ekici tütün piyasalarında uygulanan fiyatlar sonucu 

ekim alanlarının geniş tutulmasına, kısmen de ekolojik koşulla

rın uygun seyretmesi nedeniyle tarla verimlerinin yüksekliğine 

bağlanabilir. 1975 ürününe uygnlanan fiyatların üretimi teşvik 

edici etkisi, 1976 ürün yılının yoğun üretim hazırlıklariyle de 

belirgin biçimde görülmektedir.

Ülkemizde, 1960 yılından itibaren giderek üretim alanları

nın genişlemesi sonucu ekim, yüksek verimli taban ve sulama ara

ziye kaymakta, bu ise ürünün kalitesini düşürmektedir.

(lh.blo-5) de görülen üretim dalgalanmaları ekici maliyet

lerine, bir yıl önce ekici tütünlerine uygulanan fiyatlara,ihra- 

caat olanaklarına ve özellikle yılın iklim koşullarına,hastalık 

ve zararlıların tahribat oranlarına bağlı bulunmaktadır.



liretimin bölgeler itibariyle dağılışı (iciblo—o) da gös
terilmiştir.

1965 Yılından itibaren Marmara Bölgemizde üretimin devam
lı olarak düşüş kaydetmesine karşın, doğu bölgemizde hızlı bir 
artış görülmektedir, Ege bölgesi üretimi, toplam üretim artışına 

paralel, oldukça düzenli bir artış. göstermekte, Karadeniz bölge
mizde ise 1968 yılında başlayan düşme 1970 yılına kadar devam 

etmiştir.Rekolte, 1971 yılından sonra küçük artışlarla seyrede

rek 1974 ve 1975 ürün yıllarında rekor düzeye ulaşmıştır.

Marmara ve Karadeniz menşeierine karşı giderek azalan 
dış talep, ekici maliyetlerinin yüksekliği, diğer tarım ürün
lerinin tütünden daha kârlı oluşu, bölgenin ekolojik koşulları 
itibariyle mavi küfe karşı mücadele zorunluğu ve bu durumun 

yarattığı risk nedeniyle tütün üretiminde görülen düşmeleri 
doğal kabul etmek gerekir. Doğu bölgemizde üretimin çok hızlı 
artışlar göstermesi ise, doğunun kalkındırılması genel politika

sı içinde Tekel tarafından ekici tütünlerine uygulanan fiyatlar, 
haşhaş üretiminin yasaklanması ya da daha sonra sınırlı ve kont
rollü olarak müsaade edilmesi, bölgede sulama olanaklarının ge

liştirilmesi ve nihayet üretime serbest çok geniş bir arazi po

tansiyeli ile açıklanabilir. Bölgeye Tekel tarafından götürülen 

ya da götürülmesi planlanan yeni hizmetler -mevcut sigara fabri
kalarının geliştirilmesi ve yenilerinin planlanması yanında yeni 
bakım ve işleme atelyelerınm kurulması girişimleri- de üretimi 

olumlu yönde etkil L.ven faktörlerdir.

".8.2. un E: i M POTA NSİ iEL1

30.Kayıs.1969 tarihinde yürürlüğe konulan 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici l'mci maddesi, tütün 
tarımı serbest olan ilçelerin, iç ve dış piyasa koşulları 
göz ön' nde bulundurularak incelenmesini vc tütün ürenir, alan

ları sınırlarının yeniden saptanmasını öngörmüştür. Bu amaçla, 
söz konusu ilçelerin tütün üretimi yapılmakta olan bütün 

köy ve maha11el erindeki,



a - Irmak vc çay yataklarıf
b- Kışın gu altında kalan veya tütün tarlada iken çoğun

lukla sel basan yerler, bataklıklar,karasuluklar, 
c- Nitelik bakımından iç tiiketim veya ihracata elverişli 

tütün yetiştirmeye müsait olmayan sair yerler.

lıariç bırakılmak suretiyle tütün tarım alanlarının sınırları ye
niden saptanmıştır.

Söz konusu Kanunun geçici l'inci maddesinin uygulama 
şeklini gösteren Yönetmeliğin geç yürürlüğe konulabilmiş olması 
nedeniyle -21 Kart 1970- bu konudaki çalışmalara ancak, 1970 yılı
nın ortalarında başlanabilmiştir. Öncelikle Ege bölgesinden baş
lanılan çalışmalar, 1971 ve 1972 yıllarında Karadeniz, Marmara 

ve Doğu bölgelerimizde de sürdürülerek, Kanunun tayin ettiği üç 
yıllık süre içinde tamamlanmıştır.

Iç tüketim ve ihracat olanaklarımıza göre dengeli 
ve kaliteli bir ürünü gerçekleştirebilmek olanağını amaçlaman 
bu çalışmalar, bütün ülkemizde teşkil euilen 182 kurul tarafın
dan yürütülmüş, 6486 köy ve mahallenin tütün tarım alanlarının

/hır
sınırlarının saptanması işlemleri, iki yıllık şiire içinde tamam
lanmıştı r.

’Jç kişilik kurullar tarafından yapılan tesbitlerin 
sonuçları, 15 gün süre ile, ilgili köy ve mahallelerin muhtarlık
larında ekicilerin kolayca görebileceği yerlere asılarak ilân 
edilmiştir. İlândan sonra 30 günlük itiraz süresi işinde Kanunun 

öngördüğü biçimde dilekçeyle başvuran ve -haklı çıktığı takdirde 
kendilerine iade edilmek üzere— gerekli masrafı Önceden yatıran 
ekicilerin itirazları, beş kiciJik İtiraz İnceleme Kurulları ta
rafından, mahallinde yeniden incelenerek sonuçlandırılmış ve alı

nan kararlar kesinleşmiştir,

Du konuda yapılan ekici itirazları ancak,binde ile 
ifade edilebilecek kadar çok düşük oranlarda /.almıştır.



Tütiin v« Tütün Tekeli Kanununun geçici l'inoi maddesinin 
uygulanması sonucunda, ülkemizde tütün tarımına elverişli oldu
ğu saptanan alanlarla 1974 ve 1975 ürün yıllarında fiilen tütün 
üretimi yapılan alanlar (Tablo-7 A,B) de gösterilmiştir,

('feblo—7 A,B) nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 
ülkemizde 5*830 köy ve mahallede 3*289*161 hektar arazi tütün 
üretimine serbest bırakılmıştır.

Üretime serbest alanların bölgelere dağılımı ise şu 
şekildedir :

Ege Bölgesi % 29
Marmara Bölgesi % 10
K.Deniz " % 13
Doğu " % 46

Yabancı çeşitler(X) % 2
(X) Yabancı çeşitlerden vir- 
jinia Ege, Burley Marmara, 
Puroluk Karadeniz,tömbeki 
ise Doğu Bölgemizde üretil
mektedir.

Görüldüğü gibi, ülkemizde tütün üretimine serbest toplam 
alan içinde, % 49 la en yüksek payı Doğu bölgemiz almakta, onu 
°]o 29 la Ege bölgemiz izlemektedir.

Üretime serbest alanlarla, fiilen üretim yapılmakta olan 
alanlar karşılaştırıldığında; Ege bölgemizde üretime serbest top
lam alanın l/7 sinde, Marmara bölgemizde l/22 sinde, Karadeniz 
bölgemizde l/8 inde, Doğu bölgemizde 1/57 sinde fiilen üretim 
yapılmakta olduğu, yabancı çeşitlerin üretimi için serbest bıra
kılmış toplam arazinin ise ancak l/228 inin tütün ekimine tahsis 
edildiği anlaşılmaktadır. Bütün ülkemizde üretime serbest bırakıl
mış arazi, fiilen üretim yapılmakta olan arazinin 14 katından daha 
fazladır.



Bazı bölgelerimizde, tütün üretiminde münavebe (ekim nöbeti) 
usulünün uygulanmakta olduğu ve üretime serbest alanların bir kıs
mının —özellikle Marmara bölgemizde- fındık ve meyva gibi, tütün 
üretimine dönüştürülmesi zor ya da olanaksız tarımsal faaliyetlere 
tahsis edildiği hesaba katılsa bile, ülkemizde tütün üretimi bakı
mından şok büyük bir arazi potansiyeli bulunduğu gerçektir.Son yıl
larda Doğu bölgemizde üretimin büyük artışlar göstermesi, bu bölgemiz
deki geniş arazi potansiyelinin sonucudur.

Ülkemizde tütün üretimine elverişli arazi potansiyeli,yeter
li tarımsal iş gücü, gübre, sulamayı gerektiren bölgelerimizde sula
ma olanaklarının sağlanması ve tütünlerin aribarlama, bakım ve muhafa
zaları için gerekli depoların kurulmasına bağlı olarak gelecekte çok 
daha büyük rekoltelere ulaşılabileceğini göstermektedir.

2.8.3. TARIMSAL VERİMLİLİK

196O-I975 yıllarına ait ekim alanı, üretim miktarı, tarla 
verimi ve bir ekiciye düzen üretim alanı ile bir ekiciye düşen üre
tim miktarı (Tablo - 8) de gösterilmiştir.

1960 yılında ülkemizde görülen mavi küfün, takip eden yıl
lardaki yaygın tahribatı nedeniyle 1963 yılına kadar devam eden 
üretim düşüklüğü, bu yıldan sonra dalgalanmalar göstererek 1973 
ürün yılına kadar aşağı yukarı aynı düzelde seyretmiş, 1973 ve
1974 ürün yıllarında ise rekor düzeylere ulaşmıştır.

Mavi küfün ülkemizde tahribat yaptığı yıllar istisara edi
lirse, üretim alanlarında küçük dalgalanmalarla birlikte önemli 
artışlar olmuştur. 1960 yılının 187.897 hektarına karşın 1973 ürün 
yılında 322.840 hektar arazide tütün üretimi yapılmıştır. 1974 ve
1975 ürün yıllarına ait rakamların, üretim alanlarının başka bir 
yöntemle tayın edilmiş olması nedenine bağlı bulunduğu daha önceki 
bölümlerde açıklanmıştır. Belirttiğimiz gibi, aslında 1974 ve 1979 
ürün yıllarında da üretim alanlarındaki artış devam etmiştir.

(Tablo - 8) de de açıkça görüleceği üzere, üretire alanlarının 

gelişmesine karşın tarla verimlerinde devamlı bir düşme kaydedilmek
tedir. Kaldıki; ülkemizde tütün tarımı giderek taban ve sulama arazi



ye kayma eğilimi göstermektedir. 1962 ve 1963 yıllarındaki verim 

düşüklüğü, mavi küf tahribatı ile açıklanabilirse de takıp eden 

yıllardaki verim düşüklüğü ve bu durumu belirleyen rakamlar ger

çeği yansıtmaktan çok uzaktır. 1974 yılında 884 Kg/hektar olan 

tarla veriminin 1975 ürün yılında 838 Kg/hektara düşmesi doğaldır. 

Zira, 1975 ürün yılında ve özellikle ülkemiz üretiminin büyük 

bir kısmını karşılayan Ege bölgemizde ekolojik koşulların uygun 

olmaması nedeniyle, hazırlanmış olan tarlaların büyük bir kısmın

da dikim yapılmamış, dikim yapılabilenlerde ise tarla verimleri 

önemli ölçüde düşük olmuştur. Buna rağmen (Tablo -8) de görüldüğü 

gibi yine de geçmiş yılların çok üstünde bir verime ulaşılmıştır. 

Demek ki, ülkemizde ortalama tarla verimi hektar başına 85O—900 

kilo dolaylarındadır. Bu miktar, şark tipi tütün üreten Bulgaris

tan'da 1000 Kg/hektarın, Yunanistan'da ise 900 Kg/hektarın üzerin

de seyretmektedir.

ülkemizde tütünün tarımsal verimliliği, çevreler itiba

riyle de değişmeler göstermektedir. Bu fark, değişik çevrelerde 

üretilen tütünlerin menşe özelliklerinden, değişik toprak ve ik

lim koşullarından, üretim yöntemlerinden, hastalık ve zararlıla

rın yaptığı tahribat ile sürdürülen mücadelenin etkinliğine bağ

lıdır.

1960-1975 ürün yıllarına ait bölgeler itibariyle hektar 

verimleri ('feblo - 9) üa gösterilmiştir.

Marmara bölgemize ait rakamlar, oldukça gerçeğe yakındır. 

Diğer bölgelerimizde ise fiilen ekim yapılan alanların sağlıklı 

biçimde saptanmamış olması nedeniyle, verilen rakamlar yanıltıcı

dır. Ancak, 1974 ve 1975 ürün yıllarına ait rakamlar gerçeği yan

sıtmaktadır. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde üretilen 

tütünlerden, gerek menşe özelliklerine, gerekse bölgedeki sulama 

koşullarına bağlı olarak diğer bölgelerimize oranla daha .yüksek 

verim alınmaktadır.

ülkemizde tarımsal verimliliğin, sark tıpı tütün üreten 

dıger ülkelerdekinden —B ılgaristan, Yunanistan gibi— daha düşük



olmasının nedenlerini şöylece özetliyebiliriz :

a- Ekicilerin fazla kredi ve avans almak amaciyle, ekim 
alanlarını gerçekten fazla beyan etmesi —sun*i düşme—,

b- Devamlı tütün tarımı yapılan tarlaların yorulmuş olması, 
c- lüksek kaliteli tütün yetiştiren kır ve kır taban ara

zilerin erozyona maruz bulunması, 

d- Özellikle taban ve sulama arazide üretilen tütünlerin 
hastalık ve zararlılardan gerektiği şekilde korunamama- 
lar ı,

Tarımsal verimlığı artırmak için önerilebilecek çeşitli 
tedbirler yanında gübreleme ve sulama işlemlerine önem verilmesi 
de düşünülebilir. Ancak, değişik tütün çeşitleri için gerekli 'ko
şullarda, kaliteyi olumsuz yönde etkilemiyecek biçimde uygulanma

sı gerekir. Bu konuda ekicilerimizin yetiştirilerek, tarım tekni
ğinin gereklerine uygun bir sulama ve gübreleme yararlı olabilir.

TARIMSAL İŞGÜCÜ

Ülkemizde tütün üretimi genellikle aile tarımı niteliğin
de olup büyük çiftlik işletmelerinin sayısı oldukça azdır. Bu durum 
hem Türk tütünlerinin kalite ve üretim özelliklerine, hem de ülke
mizin sosyal yapısına ve istihdam koşullarına uygun düşmektedir.

Türkiye’de bugüne kadar, tarla büyüklüklerine göre işlet
me sayısının saptanmasını amaçlayan bir envanter çalışması yapılma
mıştır. Bu nedenle de elimizde tarımsal işletme büyüklükleri esası

na göre çıkarılmış sağlıklı rakamlar bulunmamaktadır. Ancak (Tfetblo 
—ö) de de görüldüğü gibi, bir tatün ekicisine düşen ekim alanı 
-Dekar olarak- giderek artmaktadır. 1960 yılında ortalama bir tü

tün ekicisine 6.294 dekar alan düşerken, bu miktar 1969 da 9»112f 

1973 yılında ise 10.977 dekara ulaşmıştır. 1974 ve 1975 .yılların
da bir ekiciye düşen ekim alanını belirten rakamların düşük görül
mesi, yukarki bölümlerde de açıkladığımız gibi bu yıllardaki üre

tim alanlarının ekicilerin beyanlarına göre değil, teknik eleman

larımız tarafından yapılan, gerçeğe çok daha yakın hesaplamalara 
dayanan rakamların alınmış olmasındandır. Aslında (l&blo -8) de
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görülen (bir ekiciye düşen alan) bölümündeki 1960-1973 rakamları, 

belirttiğimiz nedenlerle yüksek gösterilmiştir. 1973-1974 rakam

ları ise gerçeği yansıtmaktadır. Ancak, yine de 1960 dan 1975 *e 

kadar tarımsal işletmelerin giderek büyümekte olduğunu kanıtla

maktadır.

Bu durum, ülkemizde bir aile tarımı karakterinde olan 

tütün ekiminin, zamanla bu niteliğinden uzaklaşarak büyük çiftlik 

işletmeciliğine dönüşmekte olduğunu göstermektedir. Özellikle son 

yıllarda, tütünün diğer tarım ürünlerine oranla ekici için daha 

kârlılık göstermesi, bazı bölgelerimizde sulama olanaklarının 

geliştirilmesi ve oldukça ağır bir seyir takip etse de tarımsal 

üretimde bazı safhaların mekanize edilmeğe başlanmış olması neden

leriyle, bir aile tarımı biçirinde olan tütüncülüğümüzün giderek 

büyük çiftlik işletmeciliğine dönüşmekte olması doğaldır.
\

Ülkemizde, tütün tarımı yapılan tarlaların yıllir iti

bariyle büyüklüklerine göre sayılarının saptanarak gelişme doğ

rultusunun izlenmesi, bu konuda daha kesin ve gerçekçi yorumlara 

olanak sağlıyabilir. Bu konuda bir araştırma yapılması çok yarar

lı olabilir. İdaremizce bu yıl başlatılmış olan çalışmalar ancak, 

gelecek yıllar için sağlıklı bilgilerin toplanmasını sağlayabile

cektir.

Tütün tarımı, bölgelerin değişen iklim özelliklerine 

göre ocak-mart aylarında tarla ve fidelik hazırlıkları ile başla

yıp ekici denklemesi dahil, pazarlama dönemine kadar geniş bir 

süreyi kapsamaktadır.

Bir önceki yıl ürününün pazarlama döneminde, gelecek 

yılın üretim hazırlıklarına girilmiş olmaktadır. Böylece tütün 

üretimi kesiminde bu yılı dolduran tam bir istihdam görülmektedir.

Tütün tarımı ile ilgili hizmetler özel bir bilgi ve 

deneyi gerekti 'inden, tütüncü ailesi içindeki kişiler, zamanla bu 

koruda yetişip vasıflı hale gelmektedir. Genellikle rutin hizmet

ler çocuklara yaptınlmaktadır.Aı^cak, üretimin yüksek düzeylere 
vardığı ya da dikim ve kırım dönemlerinde iklim koşullarının



zorladığı yani, ki3a süreler içinde tamamlanması gereken belli 
hizmetlerin yürütülebilmesi için dışardan işçi tutulması zorun
lu hale gel— mektedir. Çiftlik işletmeleri büyüyüp üretim mik
tarları arttıkça, tütün tarımında da dışardan işçi temini gerek
mekte ve ihtiyaç zorlukla karşılanabilmektedir. Bu durumda işçi 
ücretleri artmakta, dolayısiyle maliyetler yükselmektedir.

Tütün tarımı kesiminde çalışan ekici ailesi sayısı, 
yıllır itibariyle (Tablo - 10) da gösterilmiştir.

Genel nüfus ıstatiklerine göre bir ekici ailesini ortala
ma olarak (5) kişi kabul ettiğimiz takdirde ülkemizde tütün tarı
mı kesiminde iki milyondan fazla insan çalışıyor demektir.

196i yılında ekici adedinin düşüş göstermesi bir yıl 
önceki mavi küf tahribatının sonucudur. Diğer yıllarda görülen 
ekici adetlerindeki artış ya da düşüşler ise bir yıl önceki ekici 
yiyasalarında uygulanmış olan fiyatların ekici için tatminkar olup 
olmamasiyle açıklanabilir.

1975 ürün yılında ekici adedi 438.054 ile rekor düzeye 
yükselmiştir. 1976 ürün yılında bu sayının daha da yükselmesi 
doğaldır.

EKİCİ TEŞKİLATLARI

Ülkemiz tütün ekicileri, bugüne kadar istenilen ölçüde 
ve etkinlikte esaslı bir teşkilata kavuşturulamamışlardır.

Üretim merkezlerinde kurulabilen yerel dernek ve bir
likler I^e, ^aradeniz, Marmara ve Doğu çevrelerinde bölgesel 
federasyonlar halinde teşkilatlarımı şiardır. Bunlar da Türkiye 
Tütün Ekicileri Federasyonu bünyesinde birleşmişlerse de güçlü 
bir teşkilât haline gelememişlerdir.

Ziraat Odalarının yerel kuruluşları da tütün üreticile
rinin sorumlarına ilgi göstermektedir. Ayrıca, bazı üretim mer
kezlerinde tütün üreticilerinin hak ve menfaatlerini korumak 
üzere sendikalar oluşturulmuştur.

Tütün üreticilerinin daha geniş ve etkin bir biçimde



teşkilatlanmasını saklamak aınaciyle 6 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe 
konulmuş bulanan II96 sayılı (Tütün 'Ibrım Satış Koonera lif leri ve 
Bölge Biri iki eriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel 

Birliği Kanunu) nun 1 inci maddesinin öngördüğü (Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Anasözleşmesi) 1 Temmuz 1973 5ün ve 14001 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen ancak, bir kaç üretim 
merkezinde teşkilât kurulabilmiştir. Bazı bölgelerimizde de çalış
malar yapıldığı fakat, bunların yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.

Tütün ekicilerimizin kooperatifler bünyesinde teşkilâtlan
maları ekonomik bakımdan güç kazanmaları yanında yaygın biçimde 
eğitilebilmeleri ve uyarılabilmeleri bakımından da yararlı olacak

tır*

2*8*6. ÜRETİM PLANLAMASI

Ülkemizin hızla artan nufusu yanında, tütün mamulleri 

tüketimimle, nüfus artış hızını da aşan bir büyüme görülmektedir.

Çağımızın hızla geğişen koşulları, tüketici eğilimlerini 

de büyük ölçüde etkilemektedir. Giderek hızlı bir büyüme ve değişme 
gösteren tüketici talep ve eğilimlerinin önceden kestirilerek gerek

li tedbirlerin alınması zorunludur.

Ülkemizin gelecek yıllarda ulaşacağı iç tüketim ve ihracat 
düzeyinin bugünden sağlıklı bir biçimde saptanarak buna göre bir 

üretim planlamasının yaPliması gerekir.

Çeşitli menşe ve kalitedeki tütünlerimizden oluşan sigara 
harmanlarımızla, dış talebin gelecekteki muhtemel gelişmeleri ve 
sapmaları gözönünde bulundurularak saptanacak ihtiyaçlar doğrultu
sunda yapılması düşünülen tütün üretim planlamasına esas olacak 

çalışmalara Tekel bünyesinde başlanmıştır.

2.8.6.1. ÜRETİMİN DÜZENLENMESİ

Hızla gelişen iç tüketim ihtiyacına paralel olarak toplam 

üretimde de -özellikle 1974,1975 yıllarında- önemli artışlar kay-



d edilmiştir. 1976 ürün yılının üretir-! hasırlı, larıyle ilgili güz 1 er—

] ero üre, iiretim koşul 1 arında on asılı de cir-meler olmazca, 2 >0 mil
yon ..ıloya ulaşacak büyük bir rekoltenin gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir. Ekici tüt ünleri satır piyasalarında uygulanan fiyatlar, 
di ;er tarım ürünlerine oranla daha çok karlılık göstermeye devam 
ettikçe bu artışın dalıı bir süre aynı trendi islemesi doğaldır.
Bu nedenle, yelecek yıllarda da toplam üretimin, iç tüketim ihtiya
cını karşıladıktan sonra artan kısmı ihracata tahsis edilebilecektir.

Ancak, daha önce de değindiğimiz gibi deyişen tüketici tale 
bi ve eğilimleri doğrultusunda, harmanlarımızın içim karakterleri de 
giderek değişecektir. Bu değişmenin doya] sonucu olarak, bugünkü top
lam üretim içinde çeşitli mense tütünlerimizin oranlarının da aynı 
ölçüler içinde deyişmesi gerekecektir, örneğin, gelecekteki harman
larımız için bugünkünden çok daha yüksek oranlarda doğu tütünlerine 
ihtiyaç olacaktır. Hattâ, belki de doyu tülünlerimizin üretiminde 
görülen çok hırlı artış dahi gelişen ihtiyacın karşılanması için ye
terli ol mayaca!:, bazı yabancı çeşitlerin ülkemizde üretilmesi olanak
ları aranacak yada yeni melezlemelere gerek duyulacaktır.

Dengesiz ve düzensiz bir üretim arlısı sonucunda iç tüketim 
için gerekli bazı menşe tütünlerimizde açıklar ortaya çıkarken, iç 
tüketimden artan bazı menşe tütünlerimizin ihraç olanağı bulunmaya
caktır. Bu durum, geçmiş yıllarda örnekleri görülen büyük stokların 
birikimine yol açabilecektir. Üretimimizin miktar ve bu miktar için
de çeşitli menşelerin oranları bakımından den,yeli bir biçimde geliş
tirilmesi yanında, kalite standardizasyonu açısından da gerekli ted
birlerin alınması zorunludur.

Gelecekteki muhtemel iç ve dış talep doğrultuşunda, ülke
mizde gerçekleştirilmesi düşünülen bir üretim planlaması ile,

a— Toplam üretimi iç tüketim ve ihracat olanakları düzeyin
de tutmak,

b- Toplam üretimin, belli oranlarda değişik çeşit ve menşe 

tütünlerden oluşmasını sağlamak,



c- Üretimi harman ihtiyaçlarımız ve diş alıcıların taleplerine 
uygun kalite standardına ulaştırmak,

amaçlanmıştır,

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunun 4'üncü maddesiyle 

"Tütün üretiminin düzenlenmesi,, matlabı altında "Tütün üretiminin 
memleket iktisadi ve ticari gereklerine göre düzenlenebilmesi için 
lüzum görülen alanlarda üretim miktarını belirli oranlarda azaltarak 

tedbirleri almaya ve bu tedbirleri kısmen veya tamamen kaldırmaya 
Bakanlıklararası Tütün Kurulu yetkilidir,, hükmü ile, büyük tütün üre
ticisi ve ihracatçısı ülkelerde uygulanan "Ruhsat usulu,, nu getirmiş
tir.

Ruhsat usulunun uygulanılasına ilişkin ayrıntılı hükümler,

16 Mart 1975 £TÜn ve 15179 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiş bulunan Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğünün 1, 2 ve 10'uncu 
maddelerinde yer almıştır.

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 inci maddesi .......
.... tütün üretim alanlarının sınırlarının tesbiti...... f,ni öngörmüş
tür. Geçici 1 inci maddenin uygulama şeklini gösteren Yönetmelik 

-21 Mart 1970 gün ve 13451 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.- 
üretim alanlarının sınırları tesbit edilirken kır, kırtaban ve taban 
karakterindeki arazi parçalarının da belirtilmesini hükme bağlamakla, 
taleple dengeli bir düzeye getirilmesi istenen üretimin aynı zamanda 
kaliteye yöneltilmesini de amaçlamıştır. Gerek görüldüğünde Tütün ve 
Tütün Tekeli Tüzüğünün "Tütün üretiminin düzenlenmesi ve katsayıların 
saptanmasi|( na ilişkin 1 inci maddesi gereğince, üretim katsayıları 
Milli Tüt'in Komitesi tarafından saptanarak, ilân edilmek üzere Bakanlık- 

lararası Tütün Kurulunun onayına sunulacaktır.



2.8*6.2. DENEME EKİMLERî

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun geçici 1 inci 
maddesinin (c) fıkrası, tütün tarım alanlarının yeniden incelene
rek saptanması işlemlerinin, sözü geçen Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç yıl içinde bitirilmesini öngörmüştür.Geçici 
1 inci maddenin uyguluma şeklini gösteren Yönetmelik ancak,
21 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe konulabilmiştir. Bahis konusu 
Yönetmeliğin 7 inci maddesi gereğince Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ile Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları tarafından birlikte 
hazırlanan "Tesbit İşleri Çalışma Programı^ esaslarına göre,

30 Mayıs 1972 tarihine kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda, 

bütün ülkemizde tütün tarım alanlarının sınırları yeniden sapta

narak, alınan Kurul kararları kesinleşmiştir.

Tarlaları tütün tarım alanları dışında bırakılan ekicilerir 

İsrarlı şikâyet ve müracaatları üzerine, yürürlüğe konulan 
15.Mayıs.1974 gün ve 1803 sayılı Af Yasasının 11 inci maddesi 
ile bu ekicilere, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıl süreli 
yeni bir itiraz hakkı tanınmıştır. Ekicilerimizin bu itiraz hak

kını kullanabilmeleri için, çeşitli yollarla ve olanaklar ölçü
sünde her türlü araçtan yararlanmak suretiyle yapılan bütün uya
rılara rağmen, itiraz eden ekici sayısı son derece az olmuştur.
18 Mayıs 1975 tarihine kadar yapılan itirazlar incelenerek kara
ra bağlanmıştır.

Son yıllarda özellikle 1974 ve 1975 yılları ürünlerine, 

ekici tütün piyasalarında uygulanan fiyatlar, tütün tarımını 
diğer tarım ürünlerine oranla çok daha cazip hale getirmiştir.
Bu durum, arazileri tütün tarımına yasaklanan ekiciler yanında, 
hiç tütün ekmemiş ya da geçmiş yıllarda ekim denemesi yapılmış 

olupta başarısız sonuçlanmış yerlerden vaki deneme ekimi talep
lerini, her geçen gün biraz daha yoğunlaştırmıştır. Tütün ve Tütür 

Tekeli Kanununa ekli (l) sayılı cetvele dahil, tütün tarımına ya-



ve köylere ilaveten (l) sayılı cetvele dahil edilmemiş bulunan, 

tamamı tütün üretimine yasak daha 200 e yakın ilçede tütün deneme 

ekimine izin verilmesi yolunda yoğun müracaatlar devam etmektedir,

Giderek daha da yaygınlaşma eğilimi gösteren deneme ekimi 

taleplerinin ölçüsüz bir biçimde yerine getirilmesi, üretimimizi hem 

miktar ve hemde toplam miktar içindeki menşe oranları bakımından 

olumsuz yönde etkiliyebilecektir.

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun "Tütün tarımı yasağının 

kaldın İmasıM na ilişkin 6 ıncı maddesi, "Bu Kanunun 3 üncü ve ge

çici 1 inci maddeleri gereğince-tütün tarımı yasak edilmiş olan yer

lerde, yasağı doğuran şartların giderilmiş olması gerekçesiyle tütün 

tarımı için yapılan başvurmalar üzerine, Tarım Bakanlığı ve Gümrük 

ve Tekel Bakanlığı tarafından müştereken 3 sene müddetle ekim dene

mesine izin verilebilir, (( hükmü ile yeni üretim alanları açılmasına 

olanak sağlanmıştır. Tüzüğün 3 üncü maddesinde ise, tütün deneme 

ekimlerine ilişkin işlemlerin Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Gıda— 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir Yönet

melikte gösterilmesi öngörülmüştür. Söz konusu Yönetmelik tasarısı 

üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup Resmî Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe konulması beklenmektedir.

Tüketici eğilimlerine göre iç talep ve ihracat olanakları 

gözönünde bulundurularak üretim hedeflerinin saptanmasıyle ilgili 

çalışmalar sonuçlandırılıp yukarıda sözü edilen "Tütün Deneme Ekimi 

Yönetmeliğif| yürürlüğe konulduğunda, yanılan deneme ekimi taleplerin 

düzenlenecek bir program çerçevesi içinde ele alınarak değerlendiril 

mesı uygun olacaktır.



2.5. İOÜNÇÜ BEŞ YILLIK KALKIHMA PLANI ÖZEL
IHTIf'AS KOMİSYON'J RAPORUNDA ÖNGÖRÜLEN 

TARIMSAL ÜRETİMLE İLJİL1 TEDBİRLERİN 
İRDELENMESİ

Üçüncü Beş Yıl’-jk Kalkınma Planı frütün ve Tütün Mamulleri 

özel ihtisae Komisyonu Raporunun;

A) (/-Üretim ve Potansiyeli) bölümünde:

"a- 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunun m gerici 
1 inci maddesi gereğince yürürlüğe konulan Yönetmelik'hükümlerine 
yöre, tütün tarım alanları sınırlarının yeniden inceleme izlemleri

nin tamamlanması,

h- Aynı Kanunun 4 üncü maddesinin öngördüğü, tütün üretimi

nin memleket iktisadı ve ticarî gereklerine göre düzeni enebilmesi 
için Kanunun uyyulama şeklini gösteren Tüzüğün bir an önce yürürlü

ğe konulması," önerilmiştir.

İlgili bölümlerde açıklandığı gibi tütün tarım alanları 
sınırlarının inceleme ve tesbit işlemleri tamamlanmıştır.

Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü, 16 Mart 1975 gün ve 15179 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

B) (VI—Tarımsal Verimlilik) bölümünde :

"Tarımsal verimliliği artıracak tedbirlere önemle yer veril* 

mesı" istenmiştir.

Tarımsal faaliyetlerde süreklilik arzeden verimiLİiği ar
tırıcı tedbirlerin, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde de tekrar
lanması uy^pın görülmüştür. Geçen Plan döneminde, hu konudaki çalış
malar yeterli olmamıştır.Ancak,tarımsal verimliliği artırıcı ted

birler arasında sayılan,üretimde "...... aile tarımı niteliğinin

muhafaza edilmesi...... " ilkesi esas alınmakla beraber,toplumumu
zun değişen koşulları, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar giderek



büyük çiftlik işletmeciliğini de teşvik edecektir.

C) (VII—Ekici Teşkilâtları) bölümünde:/

" Ekiciler, çağımız gereklerine göre teşkilatlandırılmalı 
ve ileri ülkelerdeki seviyeye eriştirilmelidir. Bu nedenle de 1196 
sayılı Kanunun öngördüğü ana sözleşmeyle, tüzük tasarısı sür'atle 
ikmal edilerek, kuruluşlar faaliyete geçirilmelidir” denilmektedir,

1196 sayılı Kanunun öngöMüğü (Ana Sözleşme) 21 Temmuz 1973 
gün ve 14601 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuş
tur, Sözü geçen Kanunun öngördüğü Tüzük ise henüz yürürlüğe girme
miştir,

”Ekici Teşkilâtları" bölümünde de belirttiğimiz gibi Ana 
Sözleşmenin yürürlüğe konulmuş olmasına rağmen tütün ekicilerinin 
istenilen ölçüde teşkilâtlandırılması sağlanamamıştır.

D) (VIII-Ekiciye Yapılan Yardımlar) bölümünde :

"a— İlgili kuruluşların ekiciye yaptığı yardımların daha et
kin ve yaygın bir hale getirilmesi,

"b- Tarımsal kredi ve tevzi âstemi daha da geliştirilmelij 
kredilerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ve yeterlis«viyeye çıkarılması,

önerilmiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde, yeterli Ölçekte uygulan
mayan bu tedbirlerin Dördüncü Beş Yıllık Plân dönemi için de öneri
lecek tedbirler arasında sayılması gerekir.



2.10. TARIMSAL ÜRLTIMDh ÖNOJR -LlSK TJUBİRLER

II. ve III. Plân dönemlerine ait Tütün Özel İhtisas Komis
yonu Raporlarında yer alan ve güncelliğini kaybetmemiş olan tedbir
ler de gözöniine alınarak IV.Plân döneminde alınması öngörülen tarım

sal üretimle ilgili tedbirler saptanmış ve aşağıda belirtilmiştir:

1- Tütün tarımında yetiştirme usulleri ilkeldir.Fidelik 

tesisi, fide yetiştirilmesi, tarlaya dikimi ve bakımı, 
sulama, gübreleme, kırım ve kurutma işlemleri için bölge 
koşulları ve çeşidin özellikleri gözönünde tutularak Stan
dard yöntemler saptanmalı ve bu yöntemlerin üretici tara
fından uygulanması sağlanmalıdır.

2- Üreticilere tescili yapılmış, saflığını saklamış oîan 
tonun dağıtılmalı, ihracat ve iç tüketim için elverişli 
olan lokal ırklar, belirli ıslah kademelerinden geçirile
rek tescil ettirilmeli, tescil edilmemiş tohumların üreti- 

mi yasakJ anma 11dır•

3- 4.3*1969 Sxxn ve 308 sayılı Tohum 1 ulukların Tescil,Kont
rol Ve Sertifikasyonuna lb.ir Kanun ve bu kanunla ilgili 
Tescil Yönetmeliği uyarınca teşekkül eden tescil komitesi 
tarafından geçici olarak tescil edilen mavi küfe dayanık
lı çeşitler, açılma göstermektedir. Özellikle iılge Bölge
sinde dağıtılan ?0l/80 sayılı tohumdan üretilen tütünler, 

menşe özellik yansıtmamaktadır. Bu nedenle de, bu gruba 
dahil tohumların dağıtımandan vazgeçilmelidir.
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4- Kalite, verim, hantalik vc zararlılara karşı dayanıklılık 
bakımdan elverişli yeni çeşitlerin bulunması yolunda ıslah 

çalışmaları yapılmalıdır.

Yeni bulunacak çeşitlerin, üretileceği bölge tütünlerinin dün

ya tütüncüleri tarafından kesinli’:! e bilinen kimyasal ve fizik

sel özellikleri göstermesi ve sağlığa zararlı maddeleri olanak 

ölçüsünde az içermesi sağlanmalıdır,

5- Tütün üretim ve ihracatının memleket ekonomisindeki yeri ve 

önemi nedeni ile tütün tohumlarının tescil işlemi, tütünle il

gili kuruluşlar dışında bağımsız bir kuruluş tarafından yapılma

lı, bu kuruluş, bölge çeşit denemelerinin bütün gereklerini ya

pabilecek biçimde örgütlenmelidir.

Bunu sağlamak üzere 4.3*1969 gün ve 308 sayılı Tohumlukların 

Tescil, Kontrol Ye Sertifikasyonu Hakkıridaki Kanun’da gerekli 

değişiklikler yapılmalıdır,

6- Tütün üzerinde araştırma yapan kuruluşlar arasında sıkı bir 

işbirliği sağlanmalı, aynı konu üzerinde çeşitli ünitelerde 

araştırma yapılmak suretile yapılan gereksiz harcamalar önlen

melidir.

7- Tıp, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında tütünle ilgili araş

tırma yapan bilim adamları, tütün ve duman için standart yön

temleri uygulamalı, tütün araştırıcıları ile işbirliği yapmalı 

ve tütünlerimizin özelliklerini yanlış tanıtması olasılığı olan 

sonuçların dünya kamu oyuna sunulmamasına dikkat olunmalıdır.

8- Fidelik, tarla ve ambar devrelerinde hastalık ve zararlılarla 

mücadelenin etkin olacak biçimde yapılması sağlanmalıdır,

9- Tütünlerde bulunan bitki koruma ilâçları kalıntıları hakkmda- 
ki kanun ve tüzüklerin çok dar toleranslara bağlanmış olması, 
tütün ihracatımızda büyük güçlüklerin ortaya çıkmasına neden 

olacaktır.



10-

Kcderal Almanya'da 1978 yılında yürürlüce girecek olan bu talik

lere göre, toleranslardan fazla kalıntı bulunan tütünlerin siya

saya süre]meni kesin olarak yasak1anmışiir*

Tütüncü] ülkümüzün ge] eceği bakımından kalıntı mı . tanlarının saptan

ması ve bunların azaltılması irin ..erekli çalışma İr üzerinde önem

le dural malıdır.

Bu nedenle;

- Kalıntı sorununun memleket çapında incelenmesini saylamak üzere 

bir "Bakanlıklar Arası Tütün Kezidu Komisyonu" kurulmalı, Komisyo

nun yürütme sorumluluğu, özellikle destekleme atımları ve tütün 

ihracatı alanında a :ır görevler yüklenmiş olan Gümrük ve Tekel 

Bakanlığına verilmelidir.

- Tütünde kullanılması tavsiye edilen bitki koruma ilaçları kalıntı

ları için ulusal toleranslar saptanmalıdır.

- Tütünlerde kalıntı konusu, DPT, 1972 icra programında yer alan 

111 sayılı tedbir kapsamından çıkarılarak programa özel bir madde 

halinde alınmalıdır.

- Hastalık ve zararlılarla mücadele için yapılan ilaçlamalar kontrol 

altında tutulmalı, tavsiye edilmeyen ilâç ve dozların kullanılması 

yasaklanmalıdır.

- Gelişi güzel ilaçlamayı önlemek için bitki koruma ilâçlarının 

üretimi ve satışı Devlet kontrolü altına alınmalıdır.

Büyük ölçüde insan gücüne dayalı olan Türk tütünlerinin üre

timinde, işçiliği azaltmak ve maliyeti düşürmek için mekanızasyona 

gidilme yolları aranmalı, bu yolda gerekli araştırmalar yapılmalı

dır.



11- Tütün ve Tütün mamulleri üzerinde çalıdan teknik personelin

kendi dalında uzman olması ve bu konuda dünyada oluşan gelişmele

ri izlemesi zorunludur. *

Bu nedenle bu personelin,

- Hizmet içi eğitimi bir programa bağlanmalıdır.

- Yabancı memleketlerde yapılan çalışmaları öğrenerek memleketi

mizde uygulamak ve bu çalışmaları devamlı izleyebilmek için 

lisan öğrenme!erini sağlamak için belli bir süre yurt dışında 

eğitim görm eleri pr o. ;ranı 1 a uma 11 d ı r.

12- Her bakından kaliteli ürün elde edebilmek için tütün üreti

minin tarım döneminde fidelikten başlamak üzere, her işlem için 

üreticiyi eğitmek ve uyarmak, verilen teknik bilginin uygulama

sını yakından izlemek gerekir.Bu gün ıç.ın yetersiz olan bu eği

tini ve kontrol hizmetinin etkin bir biçimde yapılabilmesi için 

Bölge 'Teşkilatı, yeniden organize edilerek görev düzenlemesi 

yapılmalıdır.

13- Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 9 uncu maddesinde de öngö

rüldüğü üzere, tütün tarım alanlarında üretilecek tütün çeşit

leri —özellikle normla;*yonun çok karışık olduğu Doğu çevresi 

tütünlerimiz— iç ve dış pazar ihtiyaç ve istekleri ile "tarımsal 

zorunlu':Lar gözönünde tutularak Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 

Gıda—Tarım ve Hayvancılık Hakanlıklarınca birlikte yeniden sap

tanma 1ıdır.

14- Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 3 üncü ve geçici 1 inci

ma İdeleri gere -ince tülün tarımına yasaklanan yerlerde yapılan 

ekinler önlenme!i lir.

İ Ü- ı'ütiin tarımie ı serbe3t çılanlarda, iç tüketim ve ihracat

'4 * a:'-i"iylo dengeli, güdümlü bir üretim politikasının
- ı'' I lânluüv.ıj;» 1 .«.vgul anmasını olanak sağlı ya cak çalış—

I  V  >  :  ı r ‘  ü r  ü i r  ‘  i :  s e  *  ı  :  r .



16- Tarımsal verimliliği artıracak, kaliteyi yükseltecek 
ve ekici maliyetlerini düşürecek tedbirler üzerinde önemle 

durulmalıdır.

Bu tedbirlerle ilgili olarak;

a- Üretimin, kaliteli ürün yetiştirmeye uygun, verimli 

arazide yapılması sağlanmalıdır,

b- Üretim metodunda, teknolojik gelişmelere uygun yenilikler 

uygulanma]ıdır.

c- Hastalık ve zararlılarla yaygın ve etkin bir biçimde 

mücadele edilmelidir,

d- Tütün tarlaları, uygun ürünlerle ekim nöbetine 

(münavebeye) tabî tutulmalıdır.

e— Gübreleme ve sulama işleri, tarımsal gereklere göre, 

bilinçli olarak yapılmalıdır.

f- Erozyonun önlenmesi için teraslama işlerine önem veril

melidir.

17- Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 6 ıncı, Tüzüğün 3 üncü 

maddelerinin öngördüğü, Tütün Deneme Ekimi Yönetmeliği biran 

önce yürürlüğe konulmalıdır.

Deneme Ekimleri, üretim planlaması ilkelerine uygun, 

Tütün Deneme Ekimi Yönetmeliği esasları çerçevesinde, bir di

siplin altında yapılmalıdır.

18— Ekicilerin, muhtarlar tarafından da onaylanan (Ekim

İstek Kağıdı) ve (Ürün Bildirimi) ndeki beyanlarının —özellikle 

ekim alanı ve ürün miktarı ile ilgili- gerçeğe uygunluğu sağ

lanmalıdır.



19-

20-

3.

3.1.

Gerak tarla döneminde, gerekse kırımından sonra, tütün ekim 
alanlarının ve üretilen tütünlerin kontrolü sıklaştın İmalıdır.

*

Tarımsal kredi ve dağıtım sistemi geliştirilmeli, gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ve yeterli ölçüler içinde dağıtılmalıdır.

Tütün ekicilerinin, 1196 sayılı Kanuna göre yürürlüğe konulan 
Ana Sözleşme esaslarına uygun, yaygın biçimde kooperatifleşmesi sağ
lanmalıdır.

YAPRAK TÜYÜN PZARLAMASI

EKİCİ TÜTÜNLERİNİN PAZARLAMA ŞEKLİ

Ülkemizde yaprak tütünün tarımsal pazarlaması 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile 196 sayılı ekici tütünleri satış pi
yasalarının desteklenişine dair kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 3O.May1s.i969 tarihinde yürür
lüğe girmiş olmasına rağmen, kanunun uygulama şeklini gösteren Tüzük 
16.3*1975 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 196 sayılı Kanunun (l) maddesi, 
ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek üzere Devlet nam ve he
sabına lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yaptırmağa ve mubayaa
lar için uygun göreceği müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulunu 
yetkili kılmıştır. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca her yıl çı
karılan Kararnâmelere göre işlem yapılmaktadır.

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun (l) inci maddesi, tütün tarı
mının ve tütün ticaretinin, bahis konusu kanun hükümleri dairesinde 
serbest olduğunu öngörmektedir. Monopol rejimine rağmen, yaprak tütün 
ticaretinin serbest olduğu ülkemizde, tarımsal pazarlama safhası ser
best piyasa ve rekabet şartları içinde cereyan etmektedir.



Başta Tekel İdaresi olmak üzere .yerli tüccarlar ve yabancı 

alıcılar, son .yıllarda azalmış olmakla beraber doğrudan doğruya ekici 

piyasalarına katılmaktadırlar•

Tarımsal pazarlamanın şekli,(köy mubayaası, anbar mubayaası gibi) 

bölgelerin değişen özelliklerine göre bazı farklılıklar göstermekle 

beraber, piyasalar satıcı (ekici) ve alıcının serbest iradelerine daya

nan sözleşmelerle yürütülmektedir»

Ege bölgesinin tüm ekim noktaları ile Samsun Merkez Oymakları 

ve bazı alım noktalarında, Bursa Merkezi ile bazı alım noktalarında 

ve Kocaeli Başmüdürlüğünün bazı ekim noktalarında, tütünlerin henüz 

ekici elinde iken tespit muayeneleri yapılmak suretiyle randıman ve 

nevi nisbetleri saptanır. Piyasa açıklığında bu tütünlerin alım-satımla- 

rı, önceden saptanan randıman ve nevi nisbetlerine göre değerlendirilmek 

suretiyle yapılır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan bütün ekim noktalarında, 

ekiciler tarafından ekici emanet anbarlarına getirilen tütünler Tekel 

ve diğer alıcı firmaların eksperleri tarafından anbarda muayene edile

rek nevi nisbetleri saptanır.Bu tütünlerin alım ve satımlarında esas 

olan değerlendirme, saptanan bu nevi nisbetlerine göre yapılır.

Piyasa koşulları nedeniyle köylere kadar giden eksperler tarafın

dan ekici titünleri, muavene edilerek satın alınmaktadır; Değerlendirme 

alım - satımlar köyde yapıldığından bu pazarlama şekline köy mubayaası 

denilmektedir.

EKİCİ T’J'İÜN PİYASALARININ AÇILIŞI

Ekici tütün piyasaları, ekiciyi korumak amaciyle bölgelerin



özellikleri gözönünde bulundurularak, her yıl Hükümetçe saptanan 
ve ilân edilen belli tarihlerde açılmaktadır, 1960 - 1975 ürün yıl
larına ait piyasa açılış tarihleri (TABLO -II) de gösterilmiştir.

Ekici Piyasalarının açılış tarihlerinin tesbitinde üretim 
yapılan bölgelerin iklim ve coğrafi şartları, tütünlerin özellik
leri, ekici tütünlerinin satışa hazır hale getirilmiş olmaları 
(denkleme ve anbalaj), yerli ve yabancı alıcıların ellerindeki stok
ları tasfiye edip gerekli finansmanı sağlamış bulunmaları, depolama 
ve personel imkânları ile üretici ve rakip ülkelerin durumları ve 
dış pazar koşulları gibi çeşitli faktörler gözönünde bulundurulmak
tadır.

Karadeniz bölgesi dizi ve demet ekici tütün pisaları eski
den beri ayrı ayrı tarihlerde açılırken, 1975 ürünii ekici piyasasında 
ilk deTa aynı tarihte açılmıştır.

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun (20)irıci maddesi ekici tü
tünleri satış piyasalarının ilanını yeni bir esasa bağlamıştır.

"Madde 20 - Ekici tütünleri satış piyasalarının açılış tarin
leri , tütün bölgelerinin özelliklerine göre her yıl Bakanlıklararası 
Tütün Kurula tarafından tesbit ve ilân olunur.

Hân olunan piyasa açılış tarihlerinden önce o yıl iirünü 
ekici tütünlerinin alım satımı yasa tır. ft-.ici ile alıcı ararında 
tülün alım satımı yalnız denk halinde ya. ı ır.|(

ilk i 0 i T 1 ? 1 E 1 • EK t ÖA TI •? PI i A LJA i A h I . DA /1L1 i’iiA ı
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Ekici tütünleri satış piyasalarından Tekel idaresi iç tüke

timi karşılamak amacıyla, kendi hartan ihtiyacı için önceden tesbit



ettiği programa göre alımlarda bulunur. Bu program tesbitinde,mev
cut stoklarla tütün mamulleri fabrikasyonunun gerektirdiği zorunluk— 

lar gereği, genellikle iki yıl sonraki ihtiyaçlar gözönünde tutulur.

Ekici tütünleri satış piyasalarında Tekel İdaresi tarafın
dan izlenen politikanın esaslara şöylece özetlenebilir.

a- Tütünlerin kalitelerinin karşılığı olan makul ve gerçek 
fiatlarla değerlendirilmesi,

b— Alımların piyasaların basından sonuna kadar istikrarlı 
bir şekilde ve aynı hızla yürütülmesi,

c- Aile ziraatı yapan ve yüksek kaliteli tütün yetiştiren 
ekicinin korunması,

d— Aslında tütün ekicisi olraayıpta tütün üretimini ticaret v 
konusu haline getiren, kaliteye öneoı vermiyerek sadece fazla ürün 
almak anacıyla taban ve sulama arazide tütün yetiştirenlerin Devlet 
himayesinden yararlandınlmaması,

3.3.2. DESTEKLEME ALIMLARI

Memleketimizde tütün üretiminin iç tüketim ve ihraç olanak— 

lariyle dengeli bir hale getirilememiş olması, fıatların belli bir 
düzeyin altına düşürülmiyerek piyasada denge sağlanması ve ekicinin 
himaye edilmesi gibi sosyal mülâhazalar, ekici tütünleri satış piya
salarının desteklenmesi zorunluğunu ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

Tütün üretiminin iç tüketim ve ihraç olanaklarının üstüne 
çıktığı 1941 yılından bu yana Milli Korunma Kanunu gereğince Devlet 
nam ve.hesabına destekleme alımları yapılmış ve genellikle bu görev 

Tekel İdaresine verilmiştir.



Daha sonra bu hizmet 2.1.196i tarihinde yürürlüğe girmiş bulu

nan 196 sayılı "Ekici Tütünleri Satış Piyasalarının desteklenmesine
dair kanun" hükümlerine istinaden Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı-

*

lan kararnamelere dayanılarak yürütülmeye başlanmıştır.

196 Sayılı Kanunun l.ci maddesi "Skici Tütünleri Satış Piyasa
larını Desteklemek üzere Devlet nam ve hasabına lüzum görülen yıl ve 

mvbaja.a.lar
yerlerde huyaalar yaptırmağa ve mubayaalar için uygun göreceği mües- 

seselere vazife vermeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmünü ihtiva 

etmekte olup bu görev her yıl Tekel Genel Müdürlüğüne verilmiktedir.

Tekel İdaresi tarafından yürütülen destekleme alımlarında da, 

kendi ihtiyacı için satın aldığı tütünlerle ilgili esaslar uygulan

maktadır. Esasen Kararnameler, tütünlerimizin kalitelerini ve gerçek

tütün ekicisini korumak amacıyla, destekleme alımlarının"......... .
tütün üretimini meslek edinmiş ekicilerin, tam mah»ul halindeki tütün
lerine uygulanması...................... M nı öngörmüştür.

3.3.3. TÜCCAR ALIMLARI

Yerli tüccarlar çoğunlukla bağlı bulundukları dış ihraç imkân
larına göre mubayaa miktarını ayarlarlar. Son yıllarda adetleri pek 
azalmış olmakla beraber yabancı alıcılar da ya kendi fabrikasyon veya 
dış satış imkânlarına göre alım programlarını düzenlerler.

Yerli ve yabancı alıcılar Samsun,Bafra, Bursa bölgelerinden 
de az miktarda tütün satın almakla beraber alımlarının ağırlık mer
kezini Ege bölgesi tütünleri te?kil etmektedir.

1960 - 1975 ürün yıllarında ekici tütünleri satış piyasala
rından Tekel ve Tüccar tarafından satın alınan tütünlerin miktar ve 

bedelleri (TABLO - 12) de, yine aynı ürün yıllarında ekici piyasala

rından Tekelce satın alınan tütünlerin idare ihtiyacı ve destekleme



olarak ayırımı ise (TABLO - 13) de gü: teri] mi stır.

3.4. EKİCİ T’Tİ’N A/Afü LAIU

1177 sayılı Tütün ve '*utün Tekeli Kanununun ?4.cii maddesi 

gereğince eşit fiat ve şartlar dairesinde rüçhan hakkı kananmak ve 

bu suretle Tekelin ıç tüketim için yaprak tütün ihtiyacını saklamayı 

emniyet altıncı almak amacıyla idaremiz tarafından tütün üreticileri

ne avans verilmektedir.

Avans dağıtımında esas itibariyle idare ihtiyacını saklamak 

amacı güdülmekle beraber, ekicilerin piyasa öncesi kanun dışı akım

lar yoluyla istismarı da bir ölçüde önlenmiş olmaktadır.

üreticilerin avans taleplerinin ve buna paralel olarak 

Tekelin avans ödemelerinin ıç tüketim artısı temposunu anan bir 

tempo ile arttı ;;ı görülmektedir. Bu gelişme tarım kredilerinin, 

artan üretim maliyetleri karşısında yetersiz kalmasının sonucudur. 

Tekel bu konuda, üreticiler ve hattâ yetkili merciler tarafından 

bir tarım kredisi müessesesi gibi telâkki edilmektedir. Bu telâki;! 

tarzının sonucu olarak Tekelin sınırlı malî kaynaklarını tarım kre

disi müesseseler inin tam cevanlıyamadiği ekici talepleri icın kullan

ması 1177 sayılı .yasanın yukarıda sözü edilen ?4.cü maddesinin amacıy 

la bağdaştırılması güç bir durumdur. Tütünde kullanılan tarım kredi

lerinin yeniden düzenlenmesi konusunun öncelikle ele alınması zorun

ludur. ^

1960 - 197b yılları arasında ekicilere dağıtılan avans 

mu tan (TABLO - 14) de gösteri İmistir.

3. > İ.KİCI TÜTÜN Fi i ıB -.L. «KINDA i*’! ATLAR

Ekici tütün piyasalarında fiafclar, serbest piyasa koşulla

rında arz ve talep esaslarına göre olusmaktadır.Ancak, tütünün 

iesteKİeme atımlarına konu teşkil etmesi ve son yıllarda Dünya
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tiitün sanayii ihtiyaçlarının yön deriştirme eğilimleri gibi çeşit

li faktörler de fıatları etkilemektedir.

Gerek iç tüketim ihtiyaçlarının temini, gerekse destekle

me hizmeti erile görevli Tekel İdaresi,ekici tütünleri fiatlarının 

tesbitinde, tütünlerin değişen menşe özellikleriyle kalite ve ran

dımanlarına ve piyasa koşullarına göre aşağıda özet olarak belirti

len hususları gözönünde bulundurmaktadır.

a- Ekici maliyetleri,

b- Dış piyasa fiatları,

c- Stoklar (lç,Dış),

d- Bir yıl önceki fıatlar,

e- Gelir dağılışı ve sosyal fayda,

f- Diğer tarım ürünlerinin üretim miktarlarile vâki 

fiat dalgalanmaları,

g- Toptan eşya fıatları endeksi,

Tekel İdaresinin mevcut uygulamasına göre, ekici tütün

lerinin alım—satımlarında değerlendirme :

a- Ege Bölgesinde randıman,

b— Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde 6 nevili tasnif,

c- Doğu Bölgesinde 3 nevi (1975 ürününde 4 nevi) li 
tasnif, esasına göre yapılmaktadır.

Buna karşılık ekici tütün piyasalarına katılan yerli 

ve yabancı alıcılar değerlendirmeyi ihracaatta da geçerli olan



Amerikan Ura d e s a s ı n a  g ö r e  y a p m a k t a d ı r l a r .

Ekici tütünlerinin ie ;erlen i ııil m e a i y  : . ilgili, Tekel İdareci 

ve dı er alıcılar aracındaki un do ışik uygulama, serbest rekabet 

koşulları altında ol uran ek i c i. tülün piyasalarında farklı eyerlendir* 

melere ve dol iyicile bazı haksızlık iddialarına yol açmaktadır. Bu 

nedenle ekici tütün piyasalarında de, :cerlenüirmenin, uluslararası 

tütün ticaretinde geçerli olan Amerikan Grad, B, Grad, Kana, Dubl 

Kapa esasına göre yapıl maşımla yarar görülmektedir.

3.0. TEKNİK ELEIİAN İHTİYACI

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun yürürlüğe girdi

ği 1969 yılında, o zamana kadar yürürlükte bulunan 3437 sayılı kanun 

ve nizamnamesine göre Tütün Eksperi yetiştiren kurcun faaliyetine 

son verilmiştir. Kanunun öngördüğü Tütün Eksperleri Yüksek Okulu 

bütün gayretlere rağmen ancak, 1975  yılında açılabilmiştir.Diğer 

taraftan Eksper kadrosuna hiç bir katkıda bulunmayan bu 6 yıllık 

fasılada çeşitli nedenlerle önemli sayıda Eksperin görevden ayrılması 

mevcut Eksper kadrosunu üstlendiği görevi yürütmede yetersiz lıale ge

tirmiştir.

Tütünün üretimi, alım - satımı, bakım ve işlemeleri ile tütün 

mamulleri fabrikasyonunda kendilerine verilen görevi rasyonel bir 

şekilde yürütebilmeleri için yalnız Tekel kesiminde Beşyüz Ekspere 

ihtiyaç var iken bütün bu işler bu gün yaş ortalamaları 46 olan



2|>0 kişilik Eksper kadrosuyla son derece müşkül şartlar altında 
yürütülmektedir.

Özel sektör kesiminde ise durum daha iyi değildir. 1177 
sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu, tütün alım ve satımlarında de
ğerlendirmenin yalnız Tütün Eksperlerince yapılabileceğini aü*4Mr*«*ine 
rağmen, yeter sayıda Eksper kadrosuna sahip olmamaları nedeniyle, bu 
işler ehil olmayan kişiler tarafından yürütülmektedir.

Kamu ve özel sektör kesimindeki ihtiyacı karşılayacak sayı
da ve yetenekte Eksepr yetiştirmek ve tütün endüstisindeki çağdaş ge
lişmeleri yakından takip etmek amacıyla kurulan Tütün Eksperleri Yük
sek Okulu 1975 yılında eğitime başlamış bulunmaktadır.

TEDBİRLER VE ÖNERİLER

a) Açık artırma ile alım - satımlar :
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunun (28) inci maddesi :
"Tütün satış merkezleri kurulan yerlerde ekici tütünleri

nin alım satımının bu merkezlerde yapılması zurunludur.

Satış merkezlerinde satışlara ait yazılı sözleşmelerin 
sekli, sureti tanzimi ve tütünlerin devrine ait işlemlerle sair husus
lar tüzükte belirtilir." hükmünü ihtiva etmektedir.

1196 sayılı Tütün 'ferim Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanu
nunun (7) inci maddesi ise :

"Tütün satışlarının bu merkezlerde açık arttırma ile ya
pılması mecburidir. Tütün satış merkezlerinde yapılmayan alım-satımlar 
muteber değildir1.1 hükmü ile tütün satış merkezlerinin kurulmasını mü
teakip, ekici tütünlerinin bu piyasalarda açık arttırma ile(0ction 
System) satılması zorunlu kılınmış ise de, henüz sözü edilen satış



merkezlerinin kurulamamış olması, bu satış merkezlerinde değer
lendirme ve alım-satımları yapacak yeterli jayıda Bcsper bulun

maması gibi nedenlerle kanunun öngördüğü "açık arttırma ile alım- 
satımlarıf,ı içeren "Oction System"in uygulanmasına olanak buluna

mamıştır#

Ekici tütünleri alım-satımları ile ilgili meecut uygula
madan doğan bazı aksaklık ve haksızlıkları önleyeceği umulan "Açık 

arttırma ile alım—satımlara" yönteminin memleketimizde de bir an 

evvel uygulamaya konulmasında büyük yararlar görülmektedir#

b) fon ihdası :
Önceden saptanamayan etkenlerin tesiri altında oluşan 

ihraç fiatları ile artan ekici maliyetlerine bağlı olarak yükselen 
iç alım fiatları arasında her zaman uyum sağlanamamakta ve bunun 
neticesi olarak ya aşarı kârlar sağlanmakta yahutta tamamen aksine 
ihracatta büyük tıkanıklıklar meydana gelerek milli ekonomimiz sarsıl
maktadır.

Geçmiş yıllarda ihracatta mşydana gelen tıkanıklıklar 

nedeniyle Tekel, ihtiyaç fazlası olarak ihraç ettiği tütünlerden 
önemli miktarlarda zarar etmiştir. Aynı yıllarda tüocar da çok sıkın
tılı günler geçirmiş, bazıları iflâsa kadar gitmiştir.

Bazı yıllarda ise önceden saptanamayan nedenlerle ih
raç fimtlarında, iç fiatlara oranla daha çok yükseliş olmuş ve bu 
durum ise ihracatta aşırı karlara yol açmıştır. Ertesi yıl ekicilerin 
haklı olarak bu aşırı kârdan pay istemeleri, iç fiatların dah çok 
artmasına neden olmuş ve bunun sonucu olarak da ihracatta tıkanıklık

lar meydana gelmiştir.

İleride sık sık karşılaşılması doğal bu gibi sıkıntılı 
dönemlerde, hem hâzinenin yükünü azaltacak, hem de tüccara müşkül 
durumlardan kurtaracak bir fon'un ihdasına ihtiyaç duyulmaktadır.



Böyle bir fon en kolay olarak, ihracattan sağlanacak karın 
belli bir oranı açması halinde bu dilimin ihdas edilecek bir fon hesa
bında izole edilmesi suretiyle tesis edilebilir.

Benzeri bir fon'un, zeytinyağı ihracında işlemekte bulundu
ğu bilinmektedir. Zeytinyağı konusunda fon için tahsis edilen paralar 
"Nebati Yağ İhracatçıları Birliği"nde özel bir hesapta toplanmaktadır.

'Tütün için önerdiğimiz fon'un, bundan farklı olarak, tütün 
piyasalarının Devlet nam ve hesabına düzenlenmesi amacıyla, hâzinenin

>
1 emrinde olmasında yarar görmekteyiz.

YAPRAK TÜTÜN BAKIMI

Yaprak Tütünlere, üreticiden tüketiciye kadar geçen devre zar
fında uygulanan teknik bakım tedbirlerinin tünü olarak geniş kapsamlı 
bir tanım yapılabilir.

Tütünlerin bakımı ekici evinden başlar, malûlat halinde tü- 
ketilinceye kadar devam eder. Amaç, tütünlerde eziklik, basıklık gibi 

arızaların meydana gelmemesi, ağır tavlı olmamaları, kızışma küflenme 
ve çürümelerine sebebiyet verilmemesi, haşere ve anbar zararlıların 
tahribatından korunması, dolayısile tütünün nefaset ve kalitesini olum
suz yönde etkiliyecek tesirlerden korunmasıdır. Bütün bu hususlar tütün
lere uygulanan teknik bakım tedbirlerile mümkün olabilmektedir.

Büyük önem taşıyan teknik bakım tedbirlerin uygulanabilmesi, 
her kademede yeterli ve yetenekli teknik personel ile çağın teknolojik 
koşullarına uygun bakım atelyelerinin sağlanmasile mümkün olabilmekte- 
tir.

İdaremizin bölgeler itibarile; 19^5 ” 1974 yılı dönemi Bakım 
AteVyeleri M2 ve azami kapasite (denk) miktarları (tablo -15) üe,



1975 ve 1976 yılı yatırım programına alınması önerilen Bakım 
Atelyeleri (Tablo. 1.6) da,

IV ncü beş yıllık plân dönemi (1978 - 1982) yıllarında yatırım 

programına alınması öngörülen Bakım Atelyeleri ise (Tablo -17) de gös

terilmiştir.

a— İdarenin depolama olanaklarının değerlendirilmesinde ve ihti
yaçların saptanmasında sadece kendi fabrikasyon ihtiyacı için satın ala
cağı yaprak tütün miktarı dikkate alınmaktadır.Bilindiği gibi, Türkiye’
nin üretimi, tüccarın ihraç etmek, Tekel*in de kendi fabrikasyon ihtiya
cı için satın aldıkları yaprak tütünlerin toplamında fazladır. Aradaki 
fark, ekici tütün piyasalarının 196 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
kararnameler gereği devlet nam ve hesabına düzenlenmesi amaciyle destek

leme müessesesi tarafından satın alınmaktadır.

b- Destekleme hizmeti, olağanüstü koşulların sonucu olarak arızî 
bir hizmet olarak değerlendirilmiş ve normal koşullar sağlanabildiği 

takdirde bu hizmetin gereksiz hale gelebileceği düşünülerek I.II ve 

Ill.beş yıllık plânlarda Yaprak Tütün Bakım Atelyeleri için yapılan 
hesaplarda destekleme tütünlerinden doğan ihtiyaç nazarı itibare alın

mamıştır. Bu nedenle meydana gelen kapasite noksanlığını gidermek için, 
çok defa, başka amaçlarla inşa edilmiş binaların yaprak t tün bakım 
atelyesi olarak kullanılma zorunluğu doğmuştur. Bu binaların bir kısmı 
yukarda işaret edilen teknik tedbirlerin uygulanması için yeterli bulun
mamaktadır. Bu durumun doğuracağı sakıncaların önlenmesi için,bazı yer
lerde mevcut denk adadine göre normal koşullarda ihtiyaca yetecek olan
dan daha geniş yüz ölçümü olan depolar kiralanmaktadır.

Ekici tütünleri piyasalarının devlet nam ve hesabına desteklen
mesini gerektirecek koşulların devam edeceği gözönünde bulundurularak 
gelecekte bu amaçla görevi yürütecek müessese tarafından satınalınacak
ekici tütünlerinin bakım ve muhafazalarının sağlanması amaciyle, ihtiya
cı karşılayabilecek yeterli kapasitede bakım atelyesi için, Tekel yatırım

lan dışında, bir fondan yatırım yapılması planlanmalıdır.

c- Artan iç tüketim ve İdare ihtiyacı gözönüne alınarak 1975 -
1976 yatırım programına alınan Bakım Atelyeleri yeterli görülmediğinden, 
özellikle doğu bölgesine ağırlık verilerek 1977 yılı yatırım programına 
alınması için teklif edilecektir.



5. YAPRAK TÜTÜN İŞLEMESİ

5*ı Banimi :

Tütün ekicileri tarafından kaba bir tasniften sonra denklen
miş olan ekici yaprak tütünlerinin, alıcılar tarafından partiler halin
de belirli bir amaca uygun olarak, taşıdıkları değere göre değerlen
dirmeye tabi tutulması ve aynı değeri taşıyan tütünlerin belirli ölçü
lere ve standartlara göre tasnif edilmesi ve denklerimesidir.

5.2. TÜTÜNLERİN ALICILAR TARARINDAN İŞLENMESİ :

Ekicilerden satın alınan yaprak tütünler, alıcılar tarafından 

yeniden işlemeye tabi tutulur ve denklenir. Bu ikinci işleme ki, tü

tüncülükte işleme deyimi ile kasdedilen genekllikle budur. teknik ve 
kanuni bazı sebeplerle yapılmaktadır.

İşlemeyi gerektiren teknik sebepler :

a) Fermantasyon,
b) Harman ihtiyaçları,
o) Sigara endüstrisinin talepleri,
d) Depolama ve bakım tedbirleri,
e) Sevkiyat,
f) Ekspertiz,

İşlemeyi gerektiren kanuni sebepler ;

1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı "Tütün ve Tütün Teke
li Kanunu" ile bu durumu kesin olarak önliyecek yeni hükümler geti
rilmiştir.

Bu hükümlere göre, Türkiye*de yetişen tütünlerin, "Türk tütün
leri Standardı"na göre işlenmesi zorunludur. Yalnız yabancı memleket
lerin Türk tütünleri standardına uymayan siparişleri, belgelendiril
mek şartı ile ve Ticaret Bakanlığının izniyle Türk tütünleri standar
dına uyulmadan işlenebilecektir. Kendi Fabrikalarında kullanmak ama

cıyla Türkiye de tütün işleyen yabancı firmalar Türk tütünleri stan
dardın* uymak mecburiyetinde değildir.



İhraç edilecek tütünler, ehliyetnâmeli ve yeminli eksperler

den kurulu üç kişilik bir kurul tarafından muayene edilecek ve ihraç 

lisansına bu kurulun kararı esas olacaktır. Bu kurulun kararlarına 

karşı Ticaret Bakanlığına başvurularak itiraz edilebilecektir, İti

raz vukuunda Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek yeminli ve dip

lomalı üç eksperden müteşkkıl bir kurul tarafından, tütünler yeniden 

muayene edilecek ve bu kurulun kararı kesin olacaktır. Yukarda belir

tilen istisnalar hariç, bu muayenelerde Türk Tütün standardına uyma

dığı tesbit edilen tütünler ihraç edilmıyecektir.

1177  sayılı kanunla uyulması zorunlu hale getirilen '‘Türk 

tütünleri standardi|f , Türk Standartları Enstitüsü tarafından uzun 

süren çalışmalar sonunda hazırlanarak ilgili kuruluşların müşterek 

çalışmaları ile nihaf şeklini almış ve 1971 mahsulünden itibaren yü

rürlüğe konulması kararlaştırılmış önümüzdeki yıllarda Türk tütünle

rinin haklı şöhretinin korunması ve yaprak tütün ihracatınızın geliş

mesi, yaprak tütün işlemelerinde bu standartın sadakatla tatbikine 

ve ihraç edilecek tütünlerin standarda uygunluk bakımından ciddiyetle 

kontroluna geniş ölçüde bağlı olacaktır.

5.3. TASNİF ŞHttLLEftİ

Türk tütünleri, yetiştirildikleri bölge ve menşe özellikleri

ne göre değişik şekillerde sınıflandırılır.

a) Altı nevili tasnif,

b) Amerikan grad tasnifi,

c) Klas Ünik tasnifi,

d) Üç nevili tasnif,

a) Altı nevili tasnif :



Bu tasnif şekli, Karadeniz ve Marmara Bölgesi tütünlerine uy
gulanır. I-IV nevi1ere mahsul veyabıçak, V ve VI nevi1ere görmez deni. 
lir.

b) Amerikan grad tasnif :

Bu tasnif şekli İzmir Bölgesi, Marmara Bölgesi, Trabzon 
ve Artvin tütünleri hariç olmak üzere Karadeniz Bölgesi tütünlerine 
uygulanır. Tütünlerin,

Amerikan Grad,
B Grad,
Kapa
Dubl Kapa

olarak dört nev'e ayrılması esastır. Standartta İzmir tütün
lerinin nevi tarifleri ayrı yapılmış, Karadeniz ve Marmara tütünleri
nin nevi tarifleri ise bir arada yapılmıştır.

c) Klas-Ünik Tasnifi :

Bu tasnif şekli İzmir Bölgesi tütünleri ile Marmara ve 
Karadeniz Bölgesinin Amerikan Grad tasnifine göre işlenen tütünlerine 
uygulanır. Bubi Kapa dışında kalan bütün tütünler klas ünik ismi al
tında bir arada işlenirler. Yaygın bir tatbikatı olmayıp ihraç gayesiy* 
le alıcı temayülüne göre mahdut miktarda tütüne tatbik edilmektedir.

d) Dörte nevili tasnif:

Bu tasnif şekli Doğu Bölgesi tütünlerine uygulanmaktadır.

5.4. DENKLEME ŞEKİLLERİ

Türk Tütünleri :

a) Büyük tonga,
b) Küçük tonga,
c) İskenderiye tarzı,
d) Rumeli tarzı,



olmak üzere dört şekilde denklenip anba la jlarunak tadır.

a) Büyük tonga:

Bu denkleme şekli, İzmir Bölgesi tütünlerine ve icabında Doğu 
Bölgesi tütünlerine uygulanır. Denk ağırlığı 55 veya 45 Kg. dır.

b) Küçük tonga :

Bu denkleme şekli, esas itibariyle Karadeniz Bölgesinde Maden, 
Evkaf, Canik, Çarşamba, Havza,Vezirköprü, Bafra, Alaçam,Gerze, Sinop ve 
Gümüşhacıköy tütünlerine ve Marmara Bölgesinde Bursa Tütünlerine uygu

lanır. Karadeniz ve Marmara BölgeBİnde yetişen diğer tütünler de küçük 
tonga tarzında denklenebilir.

Denk ağırlığı 25 Kg.dır.

c) İskenderiye tarzı.

Bu denkleme şekli, Karadeniz Bölgesinde Artvin, Trabzon, Erbaa, 
Niksar, Taşova, Tokat; Marmara Bölgesinde Düzce ve Hendek; Boğu Bölgesin

de bütün menşelere uygulanır. Denk ağırlığı 30 Kg.dır.

d) Rumeli tarzı denkleme :

Bu denkleme şekli Marmara Bölgesinde İzmit, Bursa, Balıkesir, 
Agonya, Gönen, Yenice ve Edirne tütünlerine uygulanır. Denk ağırlığı 
yaprakların boyutlarına göre 15,20,25 Kg. olabilir.

5.5. YAPRAK TÜTÜN İŞLEME ATELYELERİ

Tekelin 1960 - 1974 yıllarına ait işleme kapasiteleri (TADLO- 
l3/A ve İÖ/B de, gelecek yıllar yatırıra programlarına alınması öngörülen 

işleme atelyeleri ise (TABLO - 19) ve (TABLO - 20) de gösterilmiştir.

Gerek Tekel'e gerekse tüccara ait işleme atelyelerinin eskisi

ne nazaran daha modern ve mekanik olduğu söylenebilirse de bunun yeterli 
olduğunu kabil etmek güçtür.
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Tekel için en önemli problem, bir yandan noksan işleme kapa

sitenin mekanik olarak tamamlanması, diğer yandan tütünlerin gerekti

ği şekilde islenip denklenmesi suretiyle en iyi şekilde değerlenmesi

ni sağlayacak, yaprakların parçalanmasmı önliyecek ve kırık nisbeti— 

nı azaltacak, işleme masraflarını asgariye indirecek tekilde mevcut 

işleme atelyeler tnm öncelik ve ivedilikle midemize edilmesi mesele

sidir.

Bu bakımdan yaprak t tin işlemelerinde ideal olan makinalaş- 

manın sağlanması ıcabetmektedir.

Bugün birçok işleme atel.yesinin tavlandırma ve kİımatızasyon 

cihazlarından mahrum olduğu bir gerçektir. Ya bu noksanlığın tevlid 

ettiği mahzurlara katlanılmakta ya da tütünlerin işlenmeden önce tav

lanması ve işleme esnasında bu tavı muhafaza etmesi için ilkel ted

birlere başvurulmaktadır. Bu tedbirlerin yetersizliği yüzünden işle

me işçiliği yükselmekte, kırık nisbeti artmakta, yapraklar yırtılıp 

parçalanmaktadır.

1976 ve 1977 yatırım programlarında başlatılan işleme atelye- 

lermın modernizasyonu ve mekanik hale dönüştürme çalışmalarının dör

düncü beş yıllık dönemde de ülke çapında gerçekleştirilmesinde ekono

mik büyük yarar vardır.

İKİCİ YAPRAK TÜT'JN İŞLılİuuiSİ î

Yurt ekonomisine büy'ik katkıda bulunacağı bir gerçek olan güdüm

lü fermantasyonun uygulanabilmesi için, ekici tütün işleme ve denkle

melerinin 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun öngördüğü esas

lara uygun biçimde yapılması zorunludur.



Tütün Ve Tütün Tekeli Tüzüğünün l6fıncı maddesinde tütün

lerin el grupları itibariyle işlenmesi ve denklenmesini öngörül

müştür.

Ekici yaprak tütün işleme ve denkl.emesinin yasal ve teknik 

esaslara göre yapılmasının büyük yararları olacaktır. Şöyle ki :

a- Ekici tütün işlemelerinin yasaların öngördüğü biçimde 

uygulanabilmesi, dünya standartlarına göre ülkemizde giderek 

artan ve artacak olan isleme atelyelerindekı kiloya düşen işçilik 

maliyetlerine, olumlu yönde, büyük oranda katkıda bulunacaktır.

b- Ekici tütün piyasalarındaki değerlendirme yüzde yüze 

yakın bir oranda isabetle yapılabilecek, dolayısile haksız ve 

hileli işlemeye tevessül etmiş ekicilerin gayri meşru kazançları 

önlenecektir.

c- Mubayaa edilen pertinin el ve nev'i bakımından mütecanis 
olması, işleme atel.yelerinde yaprak tütünleri asgari fire ile ve 

devresi zarfında işlenmesine olanak sağlıyaçaktır. Ayrıca, bugüne 

göre kıyaslanamıyacak yüksek saat verimi nedeniyle de kiloya düşen 

kaime büyük ölçüde düşme olacak ve güdümlü fermantasyon uygulamasıı 

olanak hazırlanmış olacaktır.

GÜDÜMLÜ FERMANTASYON

Şark tipi tütün üreten Balkan ülkelerinin, 60 yıldan beri 

devam eden inceleme ve araştırmalar sonucu, kırımdan en geç bir 

ay sonra, yaprak tütünleri sigara sanayiinde ilk madde olarak kul

lanabilme olanağını gerçekleştirdikleri ve son on yolda güdümlü 

fermantasyon üzerindeki çalışmalarını geliştirerek geniş ölçüde 

uygulama alanına geçtikleri bil inmektedir.Bu uygulama bakım ve 

işleme atelyelerı ile güdüklü fermantasyon kameralarının üretim 

merkezlerinde plân ve program çerçevesi içinde inşa ve tesisi ile 

mümkün olabilmiştir.



Artan üretim ve iç tüketime paralel olarak maliyeti etkiliyen 

faktörlerin birincisi olan güdümlü fermantasyon uygulamasının yaprak 

tütün üretici ülkeler için kaçınılmaz olduğu ve uygulamanın, yurt eko

nomisine parasal değer olarak sayılamıyacak ve ölçülemiyecek kadar bü

yük katkıda bulunduğu saptanmıştır.

Bu gerekçe ile güdümlü fermantasyon uygulamasında başarılı 

olmuş tüm yeniliklerin, ülkemizde zaman geçirilmeden uygulanması, te

sislerinin de öncelik ve ivedilikle kurularak faaliyete geçirilmesi, 

senelerce etüd ve araştırma sonucu bu konuda başarılı olmuş ve de te

sislerini bu istikamette geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan ülkeler

le temaslarda bulunulması ekonomik bir zorunluluktur.

Ülkemiz sigara sanayiinde kullanılan ilk madde tütününe en az 

iki sene devam eden tabii fermantasyon uygulanmaktadır. Tabii fermantas

yonun başlaması, devamı, süresi ve nihayete ermesi mevsim şartlarına 

(suhunet ve rutubete) bağlı olduğundan uzun sürmektedir.

Qysa, güdümlü fermantasyonla ilk madde tütün, kırımdan en geç 

bir ay sonra sigara sanayiinde kullanılabilir hale gelmektedir.

Uygulamaya geçilmesi halinde, Bakım Atelyelerinde % 36 oranınla 

yer tasarufu saklanmakta, işçilik ve stok birikimi dolayısiyle sermayo 

blokoji gibi maliyetin yükselmesine amil olan faktörler ortadan kalk

makta, ayrıca bakım ve işlemede fire oranı büyük ölçüde düşmekte, küf

lenme ihtimali azalmakta, bakım atelyelerinde zararlıların tanribatı 

ortadan kalkmakta ve dolayısiyle anbar zararlıları ile mücadelede kul

lanılan ithal malı ilâçlardan tasarruflar sağlamaktadır.

Çeşitli mense ve nev'i tütünlerimiz üzerinde gerekli denemeler 

yapmak üzere, Fütln eksperleri Yüksek Okuluna bağlı olarak Maltepe Yaprak 

Tütün Bakım atölyesinde güdümlü fermantasyon tesislerinin kurulması plân- 

lanmıştır.

Denemde'-den olumlu sonuç alındığı tak lirde,geniş ölçüde uy

gu lamaya geçilmesi isin, sür’atle gerekli tesislerin kurulmasına çalı

şılmalıdır.

f



YAPRAK T 'TÜN BAK TP VE İŞLEMESİNDE 
ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

A- Gelişen teknolojiye göre işleme ve bakım atelyelerının 
çayın kofullarına uygun modern ve mekanik hale dönüştürülmesi gerek 
sosyal gerekse ekonomik açıdan zorunludur.

Bu tedbirlerin uygulanmasiyle bakım ve işleme fire oranında 
büyük ölçüde azalma olacağı, el işlemesine göre saat/ Kg. veriminin 
yüzde yüze yakın oranda artmasile kiloya düşen işçilik maliyetinin 
düreceği, işlenmiş tütün maliyetine önemli katkıda bulunacağı açıktır

B— Güdümlü fermantasyon konusunda yapılacak denemeler, bir 
programa bağlanarak bütün menşe ve nev'i tütünlerimize teşmil edilmel 
değişik rejimlerde uygulanan güdümlü fermantasyonun tütünlerimizin ka 

lıte, özeliikle(aroma) faktörü üzerindeki etkileri izlenmelidir.

Denemelerin olumlu sonuç vermesi halinde, uygulama için 
gerekli tesislerin kurulması en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir.

YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ 
İHRACATI

Türkiye'nin sahalar itibariyle 1960-1976 yılları arasındaki 
tütün ihracatı (TABLO - 21) de gösterilmiştir.

Bu tablonun incelenmesinde görüleceği üzere son iki yıldaki 
(1974 ve 1975—1976) ihracat dönemlerindeki azalma üzerinde durulması 
gerekir*

Bunun için I96O-I976 ihracat dönemi başlarında Tekel ve 
özel sektör elindeki stokları gösteren (TABLO - 22) yi inceliyelim.

Görüldüğü gibi 1970-1971 döneminde 212.1Ö4 tonluk azamî 
seviyeye ulaşan stoklar, 1974-1975 döneminde 65*202 tona inmiş son 
1975-1976 döneminde ise 94*492 ton olmuştur.

1970-1971 dönemindeki stok fazlalığının nedeni (Tekel 
l60*640 özel sektör 51*544 ton) daha önceki dönemlerde satıiamayıp 
biriken eski yıl stoklarından ileri gelmektedir.Tekel elindeki



160.640 tonluk stokun satırını sağlamak için Tekel tarafından yapılan 
incelemeler neticesinde hükümete Tekel ve Devlet yatırımlarında kullanıla
cak mal ve makinaların tütün karşılığında alınması veya kredili satış yo
luna gidilmesi Önerilmiş ancak, ilk öneri üzerinde durulamamıştır.

Kredili satış usulü uygulanmış ve ilk elde önemli miktarda tü
tünün ihracaı :  gerçekleş!ırilmiştir.Bu usulle ihracatta bir takım pren
siplere bağlı kalınmak suretiyle, meselâ "bu satış türünün sadece eski 
yıl mahsullerine uygulanması, 5000 tondan fazla teleplerın geçerli olması, 
vade sürecinin 3 sene olarak kabul edilmesi, beynelmilel itibarı mevcut 
bir bankanın teminatının aranmış olması, tütün miktarına göre ayarlanan 
bir sevk süresinin belirlenmesi ve anlaşmaya konu olan tütünün tütün be
delinin cfo 7,5 tan aşağı olmayan bir kısmının peşinen tahsil edilmesi"
gibi koşullarla yapılmış ve bu tür satış sonucunda stokların azaldığı, 
dolaylı olarak bakım masraflarının da aynı oranda eksilme kaydedâitiği 
görülmüştür. Stokları teşkil eden tütünlerin büyük bir kısmının Amerika'ya 
satılması harmanlarında daha fazla oranda Türk tütünü kullanmalarına sebe
biyet vermiş, bunun yanısıra stokların azalması ile pazarlık gücümüz art
mıştır.

1960 - 1974 ürününden satışa arzedilen başlıca menşe ve nevile
rin ihraç fiatları (TABLO - 23) de kaydedilmiştir. İncelenmesinde görüle
ceği gibi 1973 ve 1974 asgari ihraç fiatları rekor seviyeye ulaşmıştır.
Buna göre son 2 yıldaki ihracatımızda miktar olarak azalmayı tütünlerimi
ze rağbetin azalması -eklinde tefsir etmemek gerekir.

İhraç flatlarımızdaki artışları, stoklarımızın azalması yanında, 
son yıllarda dünyadaki ekonomik gelişme ve değişmeler, tütün üretiminin 
azalması, buna mukabil talebin artması da etkilemiştir.

Ülkemizin Yaprak tütün ihracatı aşağıda belirtilmiştir.
6.1.1.- DOLAR SAHASI (A.B.D.)

Aşağıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi 1974 ürün 
yılına kadar yaprak tütün ihracatımızın yarısından fazlası A.B.D.'ne ya
pılmakta idi.Ancak, 1971 den 1973 e kadar büyük artış gösteren ihracatımız, 
1974 de önemli bir düşüşle ( $ 17 ) 42 bin tona inmiş 1975 de ise bu mik
tar % 13 daha azalarak 31»550 tonda kalmıştır. Bu suretle Y.Tütün ihraca
tımız A.B.D.ne daha önceki yıllarda $ 50 den yukarı seviyede seyreden mik
tarı ilk defa bu seviyenin altına düşmüş bulunmaktadır.

Amerika'nın, şark tipi tütün üreten Yunanistan, Yugoslavya, 
Bulgaristan ve ülkemizden son beş yılda yaptığı ithalât miktarı aşağıda 
kaydedilmiştir.

1971 1972 1973 1974 1975
1000 Kg. v 1.000 Kg. İ 1000 Kg. & 1000 Kg. 1000 lfe. %

Türkiye 46.028.67 43.408 68 54.092 88 42.537 71 31.550 58
Yunanistan 13.280 13.354 5.981 7.618 8.530
Yugoslavya 9.868 6.871 6.071 7.12? 7.050
Bulgaristan - - - 1.993 6.523

69-176 63.633 66.144 59.270 53.653



A.B.D.Sigaralarında ise ithal edilen tütünler oranı 1970 yılında 
/S 14,3 iken 1974 yılında 7o 17,1'e ulaşmıştır.

Ancak, son yıllardaki A.B.D. üretim artısını da dikkate alarak 

b oranı hi , olmassa sabit tutmağa ve bu pazardaki üstün durumumuzu 

korumağa ve geliştirmeğe gereken dikkat gösterilmelidir.

6.1.2- A.P.A. SAHASI VE A.E.T.

Genel Tütün ihracatımızdaki payı bakımından A.B.D.'den sonra ikin
ci yeri A.P.A. sahası te~kil etmektedir.

A.P.A. sahası içinde bulunan Avrupa Ekonomik topluluğunun ithal 
ettiği Türk tütünü bakımından özel bir önemi bulunmaktadır. A.E.T.'nin 

genel tütün ithalâtı 1974 yılında 700.000 tona erişmiştir. Genel ithalât 
içersinde şark tütünü ithalâtı $ 9—12 civarındadır.

A.E.T.'nin son beş yılda Türkiye'den yaprak tütün ihracatı aşağıda 
kaydedilmiştir.

Yıllar Ton
1970-71 24.582
1971-72 23.254
1972-73 36.254
1973-74 28.843
1974-75 16.797

Şark tipi tütün üreten Yunanistan ve Bulgaristan'ın payı gittikçe 

azalırken buna mukabil Türkiye'nin payı diğerlerine nazaran yükselmekle 

beraber son yıllardaki azalma dikkate alınmalıdır.

6.1.3 - İKİLİ ANLAŞMALI (İLKELER

Son beş yıllık döneminde Türkiye'nin yaprak tütün ihracatının yakla
şık olarak 7° 11-15*i ikili anlaşmalı memleketlere yapilmaktadır. Bu memle

ketlere bu dönemde Tekel tarafından tütün ihraç edilmemiştir.

6.1.4- ANLAŞMASIZ ÜLKELER

Bu sahaya dahil memleketler üç Uzak Şark Ülkesi Japonya, Milliyetçi 
Çin ve Güney Kore'dir.Japonya dünyanın en çok sigara imal eden ve tüketen 
memleketlerindendir. Ancak, bu yüksek imalat seviyesine paralel miktarda 
yaprak tütün ithal etmez. Çünki tüketilen tütün miktarı çok olan Japonya'nın 
imalat için büyük miktarda ithalat yapma zorunluğu yoktur.



Son beş yıl iğinde Tekel'in Japonya'ya ihraç ettiği tütün miktar
ları şöyledir :

Yıllar Ton

1971-72
1972-73
1973-74
1974-73 
1973-76

150

260

GÜNEY KORE VE MİLLİYETÇİ ÇİN:

Tekel'in Güney Kore'ye son beş yıl içinde yaptığı ihracat mikta
rı aşağıda kaydedilmiştir :

Yukarıda görüldüğü gibi Tekel'in Güney Kore'ye son yıllar içinde 
yaptığı tütün ihracatı miktarlarında önemli bir gelişme kaydetmiş olup, 
aynı dönemler içinde Milliyetçi Çin'e yaprak tütün ihracatı yapılmamış
tır.

fa.2- YAPRAK TÜTÜN İHRACATINDA GELİŞME POLİTİKASI

Yaprak tütün dış ticaretinin gelecek yıllarda gelişmesi başlıca 
aşağıdaki dış ve iç faktörlere bağlı olacaktır.

fa.2.1- DIŞ FAKTÖRLER

a - Dünya sigara tüketimi miktarında artışlar, 
b - Dünya yaprak tütün üretimindeki seviye, 
c - Tütün mamulleri üretiminde teknolojik gelişmeler, 
d - Kakip memleketlerin durumu,
e - Devletler arası ticarete etkili olacak genel politika alanındaki

değişmeler veya yeni anlaşmalar ve anlaşmazlıklar.

Genel politikaya bağlı değişimleri, değerlendirme olanağı dışında 
sayarak Türkiye'nin Tütün ihracatı konusundaki görüş ve önerilerimiz, 
yukarıdaki ilk dürt faktörün incelenmesi sonucuna göre değer kazanır.

Yıllar Ton

1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76

600

600

700



6.2.1.1- DÜNYA SİGARA TÜKETİMİ

Birleşik Amerika dışında 32 ülkenin sigara tüketiminde 1975 
yılındaki artış, 1974 yılına oranla $ 3,5 olarak saptanmıştır.A.B.D. 

ndeki gelişme ise bu oranın biraz daha gerisinde seyretmektedir.

1974 ve 1975 yılları dünya sigara tüketimi aşağıda gösterildiği 

gibidir.

1974 3*675*000 milyon adet
1975 3*800.000 milyon adet

6.2.1.2- DÜNYA YAPRAK TÜTÜN ÜRETİMİ
Özellikle 1975 yılında dünya sigaralık tütün üretiminin ulaş

tığı seviye ve son beş yılda vuku bulan en düşük orandaki şi ara tüke

timi artışı dünya tütün ekonomisinde yer yer fiyat düşmeleri ve stok 
artışları şeklinde kaydedilmiştir.

1960 - 1975 yılları dünya tütün üretimi, çeşitler ve kıt'alar 

itibariyle TABLO - 2 ve TABLO — 3 de gösterilmiştir.

6.2.1.3- TÜTÜN MAMÜLLERİ ÜRETİCİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Sigara üretimi teknolojisinde gelişmeler, bilhassa sigara ya
pımında prodüktiviteyi arttırma amacına yönelmektedir.

Bu amaçla yapılan çalışmalarda kullanılan yaprak tütün miktarı 

ile ilgili faaliyetler arasında ;
a - Sigara gramajlarmın düşürülmesi,
b - Sigara yapımında tütün artıklarından istifade edilmesi,
c - Tütünün doldurma gücünün arttırılması,
d - Sentetik tütün yapımı, 

konularında önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Yaprak tütün - sigara 
yapımı arasındaki miktar münasebetinde yukarıda sayılan yollarla ula
şılan başarının yaprak tütün talebini üretici mamleketler aleyhim,
etkileyecek derecede gelişmekte olduğu, bu suretle dünya tütün üretim 
ve tüketim dengesinin 1976 yılında sağlanabileceği kanısındayız.

İçinde bulunduğumuz yılda vasıflı sigaralık tütünlere talebin 
sağlamlığını muhafaza ettiği görüşüne iştirak edilebilirse de ileride 
yaprak tütün üretiminin tüketime göre daha hızlı gelişmesi devam etti
ği taktirde ihracat olanaklarında dar boğazlarla karşılaşılması olayın, 
dır.



t).<1.1.4- RAKİP MEkLEKnTLLKÎN DURÜliu

Oriyental tip tütün satıcısı memleketlerden Yunanistan, İtalya, 

Yugoslavya ve Bulgaristan gerek miktar, gerekse fiat yünleri ile 

Türkiye yaprak tütün ihracat olanağını yakından etkilemektedir. Bul

garistan ve Yuguslavya*nm içinde bulundukları genel politika orta

mında Türkiye’nin ihracatına etkileri, diğerleri kadar onemıı olma

masına karşın, Yunanistan eskiden ben Takip ülke olarak onemmı mu- 

nafaza etmektedir. İtalya'da oriyental tip tütün üretimindeki artış 

ve ucuz fiatla bilhassa A.E.T. topluluğuna satışlarda başarısı da 
önemle gözönünde bulundurulmalıdır.

Yunanistan'ın 1975 yılına kadar azalan yaprak tütün üretiai 
önemli artış göstererek 1975 ürününde % 36 artışla 110 bin ton se

viyesine erişmiştir. 1976 mahsulü satış döneminde Yunanistan’ın elin

de ihraca muhasses Oriyental yaprak tütün miktarının da 100 bin ton 

civarında olması beklenmektedir.

Yunanistan ihraç fiatları ortalaması jS olarak 1973 - 1974'de 

2,28'den 1974 - 1975 ihraç sezonunda 2,81'e yükselerek 0,53 $ artış 

göstermiş, 1975 - 1976 satış döneminde ise Yunanistan'ın ortalama 

ihraç fiatları 3,£0 % civarında yükselmiş bulunmaktadır.

iAinya Tütün ticaretinde Oriyental tip tütünlerin Türkiye, Yuna

nistan, İtalya ihracat payı toplamı 1974 - 1975 ihracat sezonunda 

175 bin ton civarında oluşmuştur. 1975 - 1976 ürün yılında bu üç 
memleketin dünya piyasalarına arzedecekleri toplam oriyental 1ip tü

tün miktarı ise yj 40 artışla 250 bin ton kadar olabilecektir.

b.2.2- İÇ FAKTÖRLER

Türkiye'den dünya ülkelerine yapılan ihracat geçen yıila-da aşa
ğıdaki tabloda gösterildiği gibi seyretmiştir.

5 yıllık ihracat :

Ton

1971 202.729

1972 101,55ü

1973 93.363

1974 65.202

1975 94.492



1968 - 1971 yılları arasında biriken stokların tasfiye edildi
ği 1971 - 1973 yılları ihracat miktarları hariç tutulursa, Türkiye’nin 

ihracat kapasitesinin 80 bin ton civarında realize edilebildiği görülür.

Bu duruma göre, ihracata etkin olan faktörlerin daha çok dış 

faktörler olduğu, ancak iç piyasa koşullarında, bu faktörlerle uyum 

sağlanması zorunluğu açıklıkla müşahede edilmektedir.

Şu halde ıç sorunların dış faktörlerle dengelenmesi yani arzın 
talebe uydurulması konusunda iç fatörleri :

a - Üretimin kantite ve kalitesinin seviyesi,
b- Dış pazar fıatlarına uygun iç fiat teşekkülüne etkin giriş

melerin kontrolü, olarak iki grupta toplamak uygun olur.

6.2.2. 1- ÜRETİMİN KANT İTİ. TE KALİTESİ

Bilindiği gibi, bütün dünyada üretin seviyesinin, tüketimin ge

risinde kalması nedeniyle yaprak tütün fiatlarında büyük artışlar hus 1 e 
gelmiş ve uygulanan yüksek düzeydeki alım fıatları tütün ekim alanlarını 
arttırarak üretim ve tüketimi 1975 yılında denge haline getirmiştir.Den
genin önümüzdeki yıllarda bozulması ihtimali, üretici ülkeleri üretim 
konusunda alınacak kararlarda dikkatli olmaya zorlamaktadır•

6.2.2.2- DIŞ PAZAR FtATURI VE İÇ El A T TEŞEKKÜLÜ

Şark tipi tütün dünya rekoltesinde büyük bir artış olmamasına 
rağmen (l974’de 82b Mi-İl/Kg. 1975'üe 84i mill/Kg.) Amerikan tipi si.-^ı- 
ralarda kullanılan Şark tütünü nisbetinı düşürtmemek ve bu yolda Şark 
tıpı t tünlerde sun*i bir üretim fazlası görünümüne yol açacak dış fiat- 
ların aleyhte etkilenmemesini saylamak gerektiği kanısındayız. Bu amana 

varmak inin Şark tipi tütün ortalama ihraç fiatlarının, alıcılar yönün i en 
sigara sanayimde belli bir maliyetin altında kalmasını sağlamak kaçınıl
maz bir zorunluluk olarak görülmektedir.

İç. fıatların teşekkülünde bu dengeyi bozacak sosyal, politik 

görüş ve davranışların bertaraf edilmesi ve ekonomi kurallarımı uygu» ~ 

luğu sağlanması zorunludur.
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o.3- RBCONSTÎTÜE TÜTÜN

Dünya tü ..ün endüstrisinde son yıllarda vuku bulan büyük inkişaf, 
sigara makinalarmda meydana gelen teknik ilerlemeler maliyetlerde 
kayda şayan müsbet neticeler vermekle beraber, bu sanayiin başta ge
len ham maddesi, yaprak tütün fiatlarının her sene artış göstermesi, 
tütün * ithalatçısı memleketlerde, ağır gümrük resmi ve istihlak ver
gisi, kâr hadlerine fazlasıle tesir etmeğe başlamıştır.

Diğer cihetten, yine son senelerde hemen her.en her memlekette 
tütün ve sağlık bağlantıları üzerinde önemle durulması, daha az niko
tin ve katran ihtiva eden tütün konusunun ele alınmasına yol açmış
tır.

Bu iki faktör gittikçe pahalılaşan yaprak tütünün son zerresin
den dahi istifade etmek, kabil olduğu kadar düşük nikotin ve katran 
ihtiva eden sigaralar imali arzusu, araştırıcıları reconstitüe tütün 
üzerinde çalışmalara sevk etmiştir.

Reconstitüe tütün, muhtelif isimler altında imal edilmektedir. 
Tütün artıklarının tekrar tütün haline getirilmesinden ibaret bu ame- 
liyede eıde edilen tütüne Pr arı sızlar "Tabac Reconstitüe” demektedir
ler.

Ingiliz ve Amerikalılar "Reconstituted tobacco” "Sneet tobacco”, 
"Tobacco foil" "homogcuized tobacco leaf", gibi terimler kullanmakta
dır! ar.

Bu yeni ham maddenin ayrıca yaprak tü-üne faik vasıflarının ol
ması istenmiştir. Yanma kabiliyeti ve sigara verimi yüksek, nikotin 
ve katran oranları düşük, yeknesak renk ve kalitede bir mamul üzerin
de durulmuştur.

Diğer cihetten ?üro imalatında makinalaşmanın neticesinde bil
hassa iç sargılık olarak yeknesak boy ve kalitede bir tütün kullanıl
masının temin edeceği avantajlar da nazara alınmıştır.

Nihayet reconstitüe tütün imal projesi, düşük kaliteli tütünler
den, tütün saplarından, tütün yaprağındaki damarlardan da faydalana
cak bir yönteme sahip olacaktır.

jJu konuda 15 seneden beri Amerika ve Avrupa'da çeşitli imal usul 
ve tekniği geliştirilmiş bulunduğu gibi, bu konudaki araştırmalar 
aralıksız bir şekilde yürütülmeğe devam edilmektedir.



Reconstitüe tütün işinde kanımızca üzerinde durulacak önemli bir 
konu, bu sanayide devamlı bir ilerleme ve,*yeni usullerin tatbikine 
gidilmesidir, henüz tam manasıyla oturmuş bir sanayi kolu durumunu 
göstermemektedir. Tütün kimyası uzmanlarına bu mevzuda geniş bir ça
lışma sahası hala mevcuttur.

6.3.1- RECONSTİTÜE TÜTÜNÜN HAM MADDESİ

Yurdumuzda reconstitüe tütün yapımına esas olacak ham maddeler 
başlıca iki kaynaktan temin edilecektir.

1- Yaprak tütün işleme atelyeleri döküntüleri,
2- Fabrikasyon artıkları.
Ayrıca ileride bu sanayi kolunun inkişafı halinde yeni ham mad

de kaynakları bulmak da mümkündür.

Bunlar : Kırık tütün olarak düşük fiatla ihraç olunan tütünler, 
ekici elinde ticari kıymeti haiz olmayan ihraklık tütünler ve nihayet 
tarlada yok edilmesi kanunen mecburi olan tütün saplarıdır.

Yapılan hesaplara göre 1976 - 1980 yılları içinde reconstitüe 
tütüne ham madde olabilecek tütün artıkları cetveli aşağıdaki gibidir:

Seneler___________________ 1976

Toz - Tekele ait 7.950
Toz desteklemeye atit 900

Toplam 8.450

Kırık Tekele ait 2.297
” Desteklemeye ait 900

Toplam 3.197

Damar 958

Döküntü yekûnu (ton) 12.605

1977 1978 1979 1980

7.787
1.000

8.128
1.040

8.664
1.100

9.195
1,150

8.787 9.188 9.764 10.345

2.370
1.000

2.473
1.040

2.637
1.100

2.798
1.150

3.370 3.513 3.737 3.948

088 1.031 1.099 1.16b

13.145 13.712 14.600 15.459

Ayrıca Özel Sektör işletmelerinde çıkan toz ve kırıklar da na
zara alındığı takdirde Türkiye'de bugünkü şartlara göre 1980 yılında 
20.000 tonluk bir ham madde imkanı hasıl olacaktır.



Reconstitüe tütün ihraç etme olanağı mevcuttur. Şimdilik yalnız
ca Yurdumuzda kullanılmak üzere toz ve kırıkları işleyecek bir tesis 
kurulmasının getireceği mali kazanç aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

1974 yılı sigara imalâtında kullanılan ham madde Y. Tütün bede
li genel ortalaması bilanço kayıtlarına göre R8.89 Tl.dır. Bu rakkas
ın, tabaka tütün imâline geçiş senesi olarak tahmin ettiğimiz 1979 
yılına kadar 5 sene içinde asgari 90.- il.yı bulacağını tahmin etmek
teyiz.

Yapılan hesaplara göre 10.000 ton kapasitesinde bir reconstitüe 
tütün fabrikasının, en pahalı olan listemi kabul etmek şartı ile 
179.000.000 Ff. çıkacağı anlaşılmaktadır. Buna 10 hektar arazi, bina
lar, makinalar, know-how vesaire her şey dahildir.

700 milyon İL.sına yaklaşan bu yatırım 10 senelik amortismanla 
kilo başına düşen miktarı 7.- Tl.dır. Kilo maliyeti diğer masraflarla 
birlikte 13.90 Tl. olmaktadır.

Kilo başına 
Ham madde (toz, kırık) . - 01 TL

Amortisman (10 sene) 7. 00 "

malzeme 1. ZO "

Katkı maddeleri 60 "

işçilik -. 80 4İ

Elektrik U/l.9 kw) 1. 14 "

i'ücol oil U/l kg) 1. 90 -

Su (saatte 600 m3) -• 24 “

Genel giderler 10 1. 01 "___

13. 30

Fason imalat yapan, Fransadaki fabrika imalât ücreti olarak 
1976 yılında mamul kilo başına 3,17 ırank talep etmektedir. Buna na
zaran bugünkü kurla bu para, tabiatile firmanın kârı dahil 10.32 Tl.ye 
gelmektedir. Bu da yukarıdaki rakkamlarm hakikate yakınlığını gös
termektedir.



Tabaka tütünün 5 sene içinde kilo maliyetinin <:0.- liraya çıka

cağı tahmin edilse dahi 1^79 yılında imalata verilen tütün ortalama 

tahmini bedeli 20.- liraya nazaran yine kiloda _i0 lira bir avantaj 

sağlanmış olur ki bu da 10.u00.u00 kiloda jJüO milyon U civarında bir 

tasarruf uemektir.

Bu rakkama, kullanılan toz ve kırıntılar yerine artacak olan 

yaprak tütün ihraç miktarının sağlayacağı döviz kazancı, tabaka tü

tünün harmanlarda kullanılması nedenile düşecek olan gramaj farkın

dan sağlanacak mal iyetdüşüklüğü, ilave edilmemiştir. Maliyet hesabı

na, toz ve satışı olmayan kirile tütünlere bir bedel ayrılmamıştır. 

Bunların ıaorikaya sevk masrafları, bugün bunları imha etmek için 

sarf olunan paradan fazla olmayacağından maliyet tablosunda 1 kuruş

la yer almıştır.

Senede 10.000.000 kilo kapasitesinde bir imâl ünitesi tercih edil

diği takdirde bu tesisin gerektirdiği yer ve saha etüdlerinin yapıl

ması icab eder. Türkiyede elde edilen bütün toz ve kırıklar burada 

aynı yerde işlenecektir. Bide edilecek tabaka tütünün hususiyeti, bun

ların bütün fabrikalarda yapılan sigaralara karışdırılmasına harman 

reçeteleri bakımından imkan varmıdır. Bütün bunlar uzun tecrübelere 

ve idare elemanlarımızın teknik bakımdan, bu sahada bilgi ve tecrübe 

kazanmalarına bağlıdır.

Bu düşünceler bizi, bir fabrikanın döküntülerini kullanarak ay

nı fabrikada yapılan sigaralarda kullanılabilecek vüs'atte bir pilot 

tesis kurulmasına götürmektedir.

İo 5 tabaka tütünün harmanlara, en kötü ihtimalle dahi hiç bir 

tesiri olmayacağı nazara alınırsa, ilk seneler için bu yola gidilme

sini tedbirli bir hareket olarak gormekdeyiz.

Genel sigara imalatında çıkan döküntüler yukardaki bahislerde 

işaret edil diği üzere % 6 dır. İstanbul iialtepe Fabrikası 21 milyon 

kilo sigara ve mamul tütün imal ettiğine göre elde edilecek olan 

1.260.OOOkilo toz ve döküntüler hem 1 milyon kilo kapasiteli bir te

sis için kafi gelecek ve elde edilecek tabaka tütün de % 5 nisbetin- 

de bu fabrikada işlenen tiitüne karıştırılabilecekdir.

İmalat tekniği ne kadar basit görünürse görünsün, yeni bir pro

jenin tatbikinde, kafi bir tecrübe elde etmeden ve yeni mamule en 

uygun kullanma yerini tesbit etmeden büyük yatırımlara gidilmesi 

doğru görülmemektedir.



Bu sebeple 1977 yılı yatırım programına 1.000.000 kiloluk bir 
tesisle girmek, ve bunun içinde cihaz ve makinalar için 40.000.000 Tl 
lik bir dış harcama ve bunun inşaatı için de 2.500.000 R bir iç har
camanın 1977 yılı bütçesine konulmasını uygun bulmaktayız.

Bu pilot tesis yılda, 1.000.000 kilo yaprak tütünle asgari 
20.000.000 liralık bir tasarruf sağlamış olacakdır.

6.4- YAPRAK TÜTÜN İHRACATI ÎLE İLGİLİ ÖNERİLER

A- Dış faktörlerdeki gelişmeler, ilgili kurum ve devlet teşki
latı tarafından yakinen takip ve zamanında ilgililere duyurulmalı, 
tedbirler geciktirilmeden alınmalıdır.

B- özellikle rakip memleketlerin üretim, tüketim ve ticari iliş
kilerinde yürüttükleri politika ve anlaşmalar gözden kaçırılmamalı, 
memleketimiz aleyhine neticeleneceği kestirilen girişimlerinden haber 
ve tedbir alma olanağı sağlanmalıdır.

C- U.S.A. ve A.E.T. ile ilişkilerde, tütün ticareti konusunda 
uzman kişiler görevlendirilmeli ve bu memleketlerdeki pazar payı mu
hafaza edilmeli ve arttırılmasına çalışılmalıdır.

D- Yurt içinde üretimde maliyet, depolama, bakım ve sevk işle
rinde rasyonel çalışma konusunda ilgili kuruluşların işbirliği sağ
laması önemle ele alınmalıdır.

E- Tütün ihraç fiatları, ilgili bakanlıklar tarafından, dünya 
tütün ekonomisi koşulları dikkat ve isabetle takib edilerek geçerli 
düzeylerde saptanmalıdır.



SİGARA SANAYİİ SKhTÖRÜ
SEKTÖRÜN TAKIMI
Sektörün faaliyette bulunduğu dallar, konu bakımından 
birbirine çok yakın ve hammadde yönünden tamamen aynı 
olmakla ber ber faaliyet dallarını :
a- Sigaralar
b- Kıyılmış tütün ve pipo tütünü 
c- Purolar
d- Diğer tütün mamulleri 
şeklinde gruplandırmak mümkündür.
Y prak tütünler kurutma sistemlerine ve genetik vasıf- 
1 rina göre tasnif edilmekle beraber; sigaralık tütün
ler,puroluk tütünler ve tömbeki gibi kullanıla» mak
satlarına göre,gruplandırılırlar.

'dt
Yukarıda açıklanan mamullere ilâveten;
Sigaralık ve puroluk tütünlerin toz,kırpıntı ve damar
larından imâl edilen reconstitute tütün imalinide kata
biliriz. Bu bir hammadde imalidir.Tesbit edilen nis- 
betlerde sigara harmanlarına katılabilmekte, puro 
im-lâtında kul1:-nılabilmektedir.
se;törün kurulucu ve kapasitesi
Sigara üretimi yalnız Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadırt
Tekel Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 sigara ve tütün fabri
kası vardır.
Sektörün 1.6.1976 tarihi itibariyle kapasite, çalıştı
rılan işçi adedi ve işletmelerin bölgelere dağılımı 
T blo - 24'de gösterilmiştir. /Sigaranın
Bunlardan İst nbul Sig ra Fabrikası yanında puro vepj,pcr 
tütünlerini; Cibnli Fabrikası sigaradan başka enfiyeyi 
Adann Fabrikası sigaradan başka tömbekiyi.Malatya 
ve Bitlis F brikalnrı da sigaradan başka paket tütün
lerini,İzmir ve Samsun Fabrikaları da yalnız sigar-yı 
üretmektedir.
Tekel'in 1.6.1976 tarihi itibariyle, 21.977/Ton/yı1 
filtreli,33.943 ton/yıl filtresiz sigara,2.637 ton/yıl 
tütün paket (tötobeki d hil) ve 86 ton/yıl puro ve 
pipo tütünü k-pasitesi te3bit edilmiş olur. (1976 Yılı 
ikinci yarısındr eklenen k pasiteler bu rakaml ra da
hil edilmemiştir.)
( B E T İ  k .
liretim Yöntemi-Teknoloji
Sigar,- sanayiinde üretim üç ana kademede toplanmakta
dır;



Tütün hagırlama bölümü, sigara imâl bölümü ve paketle- 
me-ambalaj bölümü.
Tütün ihzar bölümü işlenmiş ve belli standartlara göre 
tasnif edilmiş yaprak tütünlerin tavlanması, açılması, 
tozunun alınması, harmanlanması, kıyılması, kıyılmış 
tütünün dinlendirilmesi ve sigara imâl makinelerine 
şevki gibi işlemleri içine almaktadır.
Sigara imâl bölümünde filtreli veya filtresiz, yuvarlak 
veya yassı gibi özelliklerine göre makinelerde imal 
edilen sigaraları, paket şekline göre çeşitli paket ma
kinelerinde paketlenmekte ve oluklu karton kutularda 
sevkedilmektedir.
Türk tipi sigara üretiminde üretim süresi içinde genel
likle sudan başka madde kullanılmamaktadır. Sadece Hi
sar ve Çamlıca sigaralarında soslama ve kokulandırma 
uygulaması vardır.
Diğer yandan sigara harmanlarının diğer katkı maddeleri 
ile imtizacı ve bu konuda gelişmeyi sağlayacak çalışma
lar yapılmaktadır.
Sigara üretiminde üretimle ilgili yerlerin baştan sona 
klima tize edilme zorunluğu vardır. Keza üretimde kulla
nılan bazı malzemenin belli iklim koşulları altında mu
hafaza edilmesi gerekmekteair. leni yapılan ve yapıl
makta olan fabrikalarımızda bu hususlara önem verilmek
te ve gerekli tesisat konulmaktadır. Üretim safhalarımı 
ve malzemenin istediği iklim şartları değişiktir.

7.3.2. Uygulanması gereken teknoloji*
Diğer memleketlerde geliştirilmekte olan sigara sanayii 
teknolojisi ile memleketimiz teknolojisi arasında tütün 
hazırlama bölümünde bazı farklar vardır. Bu farklar de
ğişik tipte tütün kullanmamızdan ve değişik mamul üret
memizden meydana gelmektedir.
Eski fabrikalarımızda, söz konusu fark çok daha büyük
tür. Buna mukabil yeni fabrikalarımızda bu farklar belli 
bazı noktalara inhisar etmiştir.
İleri teknolojide, günümüzde, kendi patentleri olan tü
tün hücrelerini genişletme projeleri yer yer uygulamaya 
girmektedir.
Bütün bunların dışında halen memleketimiz sigara üretim 
safhalarında yer almayan TtecÇnstityfetütün kullanımı 
yabancı memleketlerde oldukça yaygındır.
memleketimizde Yaprak Tütün İşlenmesinden ve sigara ile 
diğer tütün mamullerinden çıkan »oz, damar ve kırıntı
ların değerlendirilmesi, tabaka tütün tesisi kurulması 
konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

C1T2)



3.3.
1960-1975 yılları tütün mamulleri üretimi Tablo-25'de
gösterilmiştir.
1971 yılında sigaralarımızın % 9 olan filtreli payı
1975 yılında % 31'e yükselmiştir.
Talebe paralel olarak üretilen filtresiz sigaralar da 
yassı sigaralar (Yenice, Gelincik ve diğerleri gibi) 
tüm filtresiz üretimin 1960 yılında % M,1 sini teşkil 
etmekte iken 1971 yılında Yo 15,2'ye 1975 yılında ise 
% 4'e inmiştir. Bu nisbetler bize, tüketici eğiliminin 
filtrelilere kaymakta olduğunu ve filtresizlerde de 
yassı sigaralara olan eğilimin çok azaldığını göster
mektedir.
Yukarıda, Sektörün kuruluşu ve kapasite bölümünde be
lirtildiği üzere (1.6.1976) bak: fablo-24, sigara imal 
kapasitesi içinde filtreli Sigara üretim kapasitesi 
‘/o 39,5 sini teşkil etmektedir. 1976 yılı ilk yarısın
daki gerçek üretimde bu oran $*41,7bulmuştur. 1976 yı
lının 2.yarısında ser+is* girecek fabrika ve makina- 
larls bu oran 1977 başında % 44̂ ,'4'# yükselmiş olacaktır.

.4. Satış Değerleri,
1973, 1974 ve 1975 yılları sigara üretiminin, o yıllar 
satış fiatları ile toplam değeri şöyledir s

.. 1211- __İ2Z5_
L60.650 332.775 580.9

85 mm. kısa 2.973.625 3.296.425 5.626.125

Filtreliler
100 mm. uzun 160.650 332.775 580.925

Piltresizler
Yassı
Yuvarlak
Tütünler
B.Tütün 
Tatlı Sert

361.700
2.351.468

24.200
94.920

5.466.563

356.100
2.609.937

24.600
103.520

6.723.407

188.727
2.934.115

45.975
112.050

9.487.817

................. 100,- 123,- 173,6
Son üç yılın satış değerleri (000.ü.)
1973 ve 1974 yıllarında satış fiatlarımız aynen kalmış 
ve fakat satışlarımızın toplam değeri % 23 artış gös
termiştir. 1975 yılında fiatlarımızın yeniden teabiti 
nedeniyle toplam değerdeki artış % 73,6 olmuştur. Şayet 
1975 yılı fiatlarımız, 1973 ve 1974 fiatlarının aynı 
kalsaydı toplam değer 7.282.792 ve % 33,2 olurdu.



DIŞ TİCARET DURUMU

Sigara  Sanayi in in  gerekt i rd iğ i  baş l ı ca  malzemenin  
i tha lâ t  durumu,  son  üç  y ı l  i ç in ,  aşağıdaki  Tabloda  
göster i lmiş t i r  :

Cins i  1973  1974  1975
__________  I__  __&______   &__
1-a)S igara  kâ-

ğ ıdı -Bobin  825 .000  2 .220 .617  1 .029 .227
b)S igara  kâ

ğ ıdı  -Tabaka  349 .900  1 .039 .972
2-  Se lofan  1 .228 .501  1 .193 .716  2 .442 .403
3-  S i l i re  ucu  2 .801 .364  6 .152 .274  13 .21b .066
4-  Uç  Bobin

ler  188 .751  1 .115 .750  70C.70b
5-  Acına  şer i t -

ier i  379 .098  -  367 .198
Toplam 5 .773 .114  11 .772 .329  17 .755 .600

% 100 . -  203 ,9  307 ,6

KOT:  U.  tutar lar ı  1 .7 .1976  kuru  i le  # 'a  çevr i lmiş t i r .

İv ia lzeme tedar ik inde  be l i r lenen  bu ar t ı ş ın  nedenler in
den b i r i  1974  ve  1975  y ı l lar ında  dünya  f ia t lar ında_-k i  
i ' i a t  ar t ı ş lar ı ,  d iğer  neden i se  f i l t re l i  s igara  üre
t imindeki  ar t ı ş lardır .

STOK DURumJ

Sigara  Sanayi in in  mamul  s toku,  bütçe  y ı l ı  sonu i t iba
r iy le  aşağıda  göster i lmiş t i r .  (Ton)

I ş l e tmele rde  Yo lda  0 a  1 1  ş Toplan
u  1 1  i  10  i  g  r inde

1970 410 688 5 .404 6 .502
1971 734 80  b 7 .083 8 .733
1972 679 371 7 .022 8 .572
1973 417 1 .068 5 .139 6 .674
1974 534 1 .393 6 .735 8 .712

Orta la ra 565 977 6 .297 7 .839

3u  t r b lod a  yo lda baş l ığ ı  a l t ında  gös t e r i l en mal  1ar ,
şube 1  m son  günl er in le  i ş l e  t  m, . lo r  den gönde ! i l ip  sa t l  !
ün i  t i  e r i nce  i ı en i z  t e s l im a l ın - . ayan  msar i l e r d ı r .  Sa t ı :
ün i  t e‘ lo r i mi  zg ,  de  mevcut  görü len s  tok la r  i l e  y o lda  t op- '
1  a  mı 1 ğ U11İ 06Ter imiz in  1 ,5 - 2  ay l ı k  i l i  t i ; . a ç la r ı
karş ı l ı  g ı d ı r .

± a Ti i 1 İALui j I
S igara  tü -ke  t i : -  inde  devaml ı  b i r  a r t ı ş  o lmaktad ı r .  Tütün  
tüke t imi  j i e  d i . . e r  tü tün  mamul le r i  tüke t imi  i se  geça i f  
y ı l l a ra  oran l ; .  e sas l ı  b i r  değ i ş ik l ik  vc  a r t ı ş  gös te r 
me  mekted i r .

~sr



Satış ünitelerimizce saptanan sigara ve diğer tütün 
mamullerinin geçmiş yıllar satış seyri Tablo-26'da 
gösterildiği şekilde bu görüşü kanıtlamaktadır.

FİAT DURUM
Tekel'in sigara satış fiatları incelendiğinde, fiat 
değişikliğine sık sık müracaat edilmediği 2,3 ve ba
zen 4- yıllık dönemlerde satış fiatlarmda değişiklik 
yapıldığı görülür. Nitekim son 15 yılda 5 kere fiat
değişikliği yapılmıştır.
Tekel mamullerinin, muhtelif dönemlerdeki fiatları 
Tablo-27'de gösterilmiştir.

İSTİHDAM DURUMU
Yukarıda sektörün kuruluşu ve kapasitesi bölümünde 
belirtildiği üzere, sigara üretimi sektöründe
1.6.1976 tarihi itibariyle 11.158 işçi çalışmaktadır.
Bu miktara Yönetici durumunda olan İdareci devlet me
murları ile mühendisler, tekniker ve teknisyen gibi 
teknik elemanlar dahil değildir.
Tekel İşletmelerinin işçileri; fabrikasyon, teknik ve 
yardımcı hizmetler, Umumi hizmetler olarak tasnif 
edilmekte ve işçiler tahsil, yetenek ve gördükleri 
işe göre I ila VII.sınıfa ayrılmaktadırlar.

1.6.1976 tarihi itibariyle mevcut olduğu belirtilen 
11.158 işçinin bu tasnife göre kadro dağılımı şöy- 
leuir :

Fabrikasyon Teknik ve Umumi TOPLAM
___________  YARD.Hiz. Hiz. ______

VII
VI
V
IV
III
II
I

145
370

1780
3574
1770
1505

41

626
60
15

40
73

31 112
84 302

307 1017
435 2652
860 5060

84 1914
39 1559

9185 1541 1890 12616
72,8 12,2 15,0

İdari ve Teknik Lleaısnlar
a) İdari elemanlar

(1) müdür ve Yardımcıları 16
(2) Diğer İdari elemanlar 206

b) Teknik elemanlar
(1) mimar ve Mühendisler 19
(2) Hksper ve Harmancılar 14
(3) Diğer teknik elemanlar 21

12.892
276
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7.9 . MEVCUT DURUM VE TIKANIKLIKLAR

Memleket imizde  s igara  tüket imi  y ı lda  or ta lama 5 ,7  oranın
da  ar tmaktadır .  Ancu) f  bu  ar t ı ş  muntazam deği ld i r .  Baz ı  
y ı l lar  ar t ı ş  or  n ı  % 9-10 'nu bulmaktadır .  Bunun yanıs ı ra ,  
son y ı l larda  güçlük yaratan  husus  daha  z iyade  f i l t re l i  
s ig  raya  sür 'a t l i  ve  ş iddet l i  eğ i l im olmuştur .  Ta lebi  kar
ş ı lamak üzere  a l ınan kı sa  vadel i  tedbir ler  sa fha  sa fha  
üret imde uygulanmış  ve  son 5  y ı lda  f i l t re l i  s igara  üret i 
minin  tüm s igara  üret imine  oranı  % 9 ,4  den 41 ,7  ye  yükse l
miş t i r .
Ancak,  ta lebi  sadece  k ı sa  v-  de l i  tedbir ler le  karş ı lamak 
o l  naks ızdır .  Bu ve  d iğer  tekno lo j ik  nedenler le  yeni  fab-  
r ikular ınyapım-na  g id i lmiş t i r .  Adana  ve  Malatya  S igara  
fabr ika lar ı  uzun vadel i  tedbir ler  meyanında  yeniden kurulan 
tes i s lerdir  ve  bunlardan Adana  S igara  Fabr ikas ı  tamamlana
rak  i ş le tmeye  aç ı lmış t ı r .  Malatya  s igara  fabr ikas ının  maki-  
na  ve  teçhiz  t ı  s ipar i ş  ed i lmiş  o lup  ge lmeye  baş lamış t ı r .
Bu fabr ika  1977  y ı l ı  i ç inde  hizmete  aç ı lacakt ı r .
Yukar ıda  gös ter i len  s igara  tüket im ar t ı ş  h ız ının  yeni  fab
r ika lar  kurmanın ve  i ş le tmeye  açm nın  zamanl  mas ı  iç inde  
tam olarak  k  r ş : l an  b i lmes i  iç in  Haziran-1976 ayı  baş ından 
i t ibaren s igara  fabr ika lar ımızda  tam ik i  vardiya l ı  ça l ı şma 
uygul  mas ına  geç i lmiş t i r .  İk i  vardiya l ı  ça i ı ı ş ı r .a  i le  kurulmuş  
kurulmakta  ve  kurulacak  yeni  fabr ika larda  jönümüzdeki  ya l 
larda  s igara  tüket imi  tam olarak  karş ı lanabi lecekt i r .
S igar-  sanayi inde  dar  boğaz lar ı ,  çoğunlukla  mevcut  fabr i 
ka  dar ımız ın  çok eski  o luşu  (1885-189Ü yı11ar :ndan) ,geniş
lemeye ve  gerekl i  yeni  teçhizat ın  konulmas ına  e lver i ş l i  
o l  m yı ş l i * ı  : eyd  na  get i rmiş t i r .  Bu  nedenle  esk i  fabr ik  la-  
r ın  yer ine  yeni  ve  bu  gün i s teni len  teknolo j ik  koşul lar :  
bünyes inde  bulunduran fabr ika lar ın  yapımının  sür 'a t lendi-  
r i lmes i  zorunlu  o lmuştur .
Ayrıca ,  s igar  h  rmanlarmda doğu bölges i  tütünler inin  
faz la  miktarda  kul lanı l ın  s ı  teknol j ik  baz ı  sorunlar  meyda
na  get i rmiş  ve  m mulün ka l i tes in i  e tk i lemiş t i r .  Doğu Tütün
ler i  bu  günkü harmanlar  iç in  gerekl i  o lmaki ;  b i r l ikte  
kul lanı l ın  lar ı  e snas ı  nd-  fabr ikasyon teknolo j i s inde  baz ı  
tedbir ler in  a l ınm s ı  l az ımdır .  Adana  ve  Malatya  yeni  fabr i 
ka !  r ,nca  buna  i l i şk in  tedbir le : '  a l ınmış  ve  gerekl i  tes i 
sa t  üret im z inc ir i  i ç inde  yer ini  a lmış t ı r .  İ s tanbul  S igara  
fabr ikas ında  kurulmak üzere  bu  nevi  teçhizat ın  s ipar i ş i  
yapı lmış t ı r ,  ve  1977  y ı l ı  or ta lar ında  hizmete  g i receklerdir .

S igara  ihracaat  ı  her  memleket l in  koyduğu s  n ı  r landırm.  t lar  
nedeni  i le  gerçekleşmes i  o luukça  güç  b ir  konudur .  Umumi
yet le  s igara  i th  l ine  müsaade  eden ülkeler ,  bunun mukabi l»  
ünde  i tha l  e t t ik ler i  memleket lere  s igara  ihrac ının  aynı  
ö lçüde  serbes t  b ı rakı l ın  s ı  g ib i  şar t lar ı  öngörmektedir ler .

(lui.0



Bunun dağında Burk tipi sigaranın yabancı memleketlerde 
içicisi çok azalmış bulunmaktadır. Bu günkü sigaraları
mızda ihraç olanağının çok sınırlı olabileceği anlaşıl
maktadır.
Ciğer taraftan sigara ambalajları mevcut tüketim mamul
leri içersinde en fazla itina edilen mallar arasına gir
miştir. Sigaralarımızın ambalajlanmasında-, kullanılan 
malzemenin diğer yabancı imâlcilerin kullandıkları kali
tede ve nitelikte olması gerekmektedir.

8. SİGARA SAKAYİİ SıkTuhÇ 'nün HDDDgİ :
3.1. 'TALCP CALI5MASI

a) 1978-1987 dönemi Yurtiçi talep projeksiyonunun Tablo 
28'de gösterildiği şekilde olacağı tahmin edilmiştir.

b) Türk tipi sigaralar içicisinin yabancı memleketlerde 
çok azaldığı bu nedenle bugünkü sigaralarımızın ihraç 
olanaklarının çok sınırlı olabileceği anlaşılmakla 
beraber, dövizle satış yapılan Gümrük Hattı Dışı Satış 
mağazalarımızda, Tablo-28'de kayıtlı miktarlarda filt
reli ve filtresiz sigara satılabileceği tahmin edil
mektedir.

3.2. ükhrlk KkDuFLEKİ
8.2.1. Geçmiş beş yıl imalâtı, 1971-1975 yıllarında üretilen

tütün mamulleri şu şekilde olmuştur.

Sigaralar 
filtreli filtresiz Tütünler Diğerleri TOPLAM

1971 4 212 39340 2921 124 47.097
1972 6703 37438 3022 123 46.286
1973 9054 37945 2384 138 50.021
1974 12770 41664 3107 133 57.674
1975 16226 35982 2975 139 55.322
3.2 . biC-olliv. indh.1 Lnhİ
S. 2.2. uHnT1 Lı İLÂD LA ji SI

1976 yılı dahil önümüzdeki yedi yılda, kurulacak yeni 
tesislerle birlikte üretimde varılacak hedefler Tablo 
29'da gösterilmiştir, üretimin planlanmasında ve şimdiye 
kadar başlatılan girişimlerde şu ana unsurlar: hedef ola
rak ele alınmış ve tesisler ile programlar bunlara uygun 
biçimde projelendirilmiştir.
a ) i.ııhTmR 7u ı'uivm iı.,.1 j^Aım i. j_. jısloıi'.CAD z

Tikli tablo-28'de gösterilen tüketim- trendi gözönünde 
tutularak ve bir taraftan filtreli sigara tüketiminin 
daiıa iJ eri bir düzeye varacağı iıesr.p edilerek yeni 
tesislerin kurulmasına hız verilmiş ve 1977 yıiıKıisijn 

..lymdan itioaren tahmin e ailen tüketimin tam olarak karşılan
ması plânlanmıştır.



1976 yılı Haziran ayında servise giren Yeni Adana Siga
ra Fabrikasından sonra 1977 yılında Yeni Malatya Siga
ra Fabrikası servise girmiş olacaktır. Yukarıda da be
lirtildiği gibi ve Tablo 28/29'da izleneceği şekilde, 
önümüzdeki yılların getireceği.tüketim artışı yatarım 
programlarına alınan yeni tesislerle karşılanmış ola
caktır. Adana ve Malatya Sigara Fabrikalarından sonra 
öncelikle servise girecek olan Tokat Sigara Fabrikası
nın inşaat ve tesisat ihalesi yapılmıştır. İzmir, Sam
sun yeni fabrikaları ile, Erzurum, Diyarbakır ve Manisa 
Sigara Fabrikaları Tokat'ı takip edeceklerdir.
1970 yılından bu yana tütün ve tütün mamulleri sanayi' 
ine yapılan yatırımlar şöyleair :
1970 22.971.000 t.
1971 15.845.000 "
1972 35.626.000 "
1973 54.021.000 "
1974 301.946.000 "
1975 478.386.000 »
1976 yılında öngörülen yatırım miktarı ise 750 Milyon 
İt.dır.
Yeni yapılan sigara fabrikalarından Adana Sigara fab
rikası 403.254.000 Tuna malolmuştur ve kurulmakta olan 
Malatya Sigara Fabrikasının proje bedeli 503.895.000 U. 
Tokat Sigara Fabrikası proje bedeli ise 600.000.000 U. 
dır. Yukarıda isimleri belirtilen diğer sigara fabrika
ları ile birlikte 1976 yılından itibaren önümüzdeki 
yıllarda servise girecek fabrikaların proje bedelleri 
toplana. 5,8 milyar'ı bulmaktadır.
Gerek filtreli gerekse sade sigara tüketimindeki artış
ları karşılamak ve yeni teknolojiye sahip olabilmek 
maksadiyle yapılan bu yatırımların hedeflerinden biri 
yeterli miktarda sigara üretmek, diğeri ise içicinin 
istekle tüketebileceği kalitede sigarayı üretmektedir.

3yi
b) SİGARA KALİTESİ APIŞIRLAR

Sigara Fabrikalarımızın (Maltepe ve Yeni Adana hariç) 
çok eski yıllarda kurulmuş, bugünkü teknolojik ko
şulları taşımaktan uzak tesisler olduğu "DARBOĞAZLAR" 
bölümünde izah edilmiştir. Bu Fabrikalarımızda yeni . 
sayılan imal makinaları 25 yıllıktır; ve gerisi daha 
eski modellere doğru gitmektedir.Bunun ötesinde gi
derek artan üretim hızına uygun teçhizat ve tekno
lojik koşullardan yoksundurlar. Bu bakımdan, daha 
iyi kalitede sigara üretimi için yeni fabrikaların 
kurulması şarttır ve bu gerçekten hareket edilerek 
yaygın biçimde yatırıma gidilmiştir.

Sigaranın fizik yapısını düzeltmek ve içicinin ku
sursuz sigara tüketimini sağlamak amacı ile yeni 
fabrikalarda on modern teçhizat yer almış ve almak
tadır. Programlanan kısa vadeli tedbirlerle büyük 
ölçüde, filtreli sigaraya dönüştürülen İstanbul
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Sigara Fabrikasının, üretim değişikliği dolayisile ihti
yacı olan ara teçhizat sipariş edilmiştir ve 1977 yılı 
başından itibaren montajına başlanacaktır. Bu suretle 
1977 yılında İstanbul,Adana ve Malatya gibi tamamen mo
dern teçhizatı haiz 3 büyük güçte fabrikanın üreteceği 
filtreli sigara fizik yapı ve karakteristikleri bakımın
dan dış memleketlerde üretilen sigaralar kalitesinde ola
caktır. Nitekim bu durum üretime başlamış bulunan Yeni 
Adana Sigara Fabrikasında müşahade edilmektedir.
Bir taraftan, sigaralarımızın harmanlarını teşkil eden 
tütün tipleri üzerinde çalışmalar sürdürülürken, diğer 
taraftan yeni Fabrikalarımızda gelişmiş yeni, -fcretmanlar 
uygulanmakta ve çalışmaların vereceği sonuçlara göre daha 
değişik işlemlerin uygulana olanağına yeni fabrikalarımız
da yer verilmektedir.
Bunun yanısıra sigara fabrikalarının günün ihtiyaçlarına 
uygun biçimde teşkilatlanması yolunda hazırlıklar tamam
lanmıştır ve Yeni organizasyon üniteleri kurulmakta, bu 
üniteler çeşitli meslffek dallarındaki elemanlarla takviye 
edilmektedir.
Bu çalışmalarla üretimin devamlı bir kalite kontrolü için
de yürütülmesi sağlanacaktır.

c) AmBAjLAJ^A^^Sl^iiDAN^F
Sigara ve diğer mamul tütünlerimizin ambalajında . 
desen, nerekdve.gğtrhünüeve isftesıshbakımından yapılan 
çalışmalarla, önce bir yarışma açılmış ve yeni örnekler 
alınmıştır. Bunun yanısıra sigara paket malzemesini 
hazırlayan Ambalaj Fabrikası yeni makinalarla takviye 
edilmekde daha iyi malzeme kullanılarak baskı ve amba
laj kalitelerinin düzeltilmesi konusu üzerinde hassa
siyetle durulmaktadır.

8. y. JRı/l'lnı b-L̂

Gelecekte imali öngörülen (3.2.2.) sigaraların 1975 yılı 
satış fiatlarıyla değerlendirilmSşi 'sonucu aşağıda belir
tilen Üretim değerleri tesbit edilmiş olur (Filtreli siga
ralar vasati 382,^0 İl./kg. filtresiz sigaralar ı^ati 
91,50 t./kg.)

ıilcreıiler Filtresizler TOPLAM
1976 ‘9.180.000 2.954.901 12.134.901
1977 13.230.292 3.069.093 16.299.385
1978 15.692.445 2.796.789 18.489.234
1979 21.119.355 2.580.574,5 23.699.929,5
1980 26.972.370 2.256.024 29.228.394
1981 26.972.370 2.256.024 29.228.394
1982 26.972.370 2.256.024 29.228.394
iıllara göre, üretim değeri (000 'İl.)



8.4. URii.-Jli.jH 4.. TİICtCİ .İTHALAT
Sigara üretimi dolayısıyle ithali gereken başlıca 
malzeme çeşitleri ve son 3 yılda ithal edilen mal 
zeme değerleri bölüm (7.4.) de kaydedilmişti.

Gelecek yedi yılda sigara sanayiine gerekli olan 
malzemelerin, son satmalına fiatları üzerinden 
saptanan (£) değerleri Tablo-30'da gösterilmiştir

8.5. h--.Lni.jjC.bh -vj’nm Sİ 'in'HÜR

Sigara Sanayii Sektörünün gelecek beş yıla ait 
üretim hedefi ile mevcut kapasite ve üçüncü 'oeş 
yıllık ;lanaa mevcut oljjp gelecek yıllarda bu
kapas i t eye yap ı l acak i l ave le r  a ş ağ ıdak i  t ab loda
göste r l imi ş t i r.
Pro je  Adı İnşa Üre  t ime Üre t im

süres i ba  ş l ama hedef i
Adana 1968-76 1976 +7683 Ton/Yıl
Iv ia l a tya 1968-77 1978 +8146
■Toka t 1973-78 1979 +5000 "
Samsun 1976-78 1979 + 5000 " .
D.Bak ı r 1976-73 1979 +2500 "
Arzunum 1976-78 1979 +2500 "
İzmi r 1976-79 1930 +5000 "
man i sa 1976-79 1980 +5000 "

Ek lenecek kapas i t e l e r •

I:'üS: halat ya-İzm.ir ve Samsun 'da mevcut e sk i  fab-
r ika la r ,  yen i  f ab r ika la r ın kuru lusundan  son-

ra  da eliz* i bir kapasite i l e  ve  b i r  müddet
için üretime devam edecek le rd i r .
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TEKEL DIŞINDA KALAN KURULUŞLARIMIZIN RAİ'ORUKUZUN ANA BüLÜMLE- 
RİNDE YER ALMITAN DEĞİŞİK GÖRÜŞ VE 'ÖNERİLERİ EK'TE SUNULMUŞTUR.





I.- KGK TÜTÜN İhKACATÇILÂİiI BİRLİĞİ

Lge Tütiin İhracatçıları Birliğinin Komisyonumuza verdiği Rapo

run i JKOBLi;i*11JiR bölümünde şu görüşlere yer verilmiştir:

1- Son yLİlarda hükümetlerin destekleme fiyatlarını yüksek tut

ması nedeniyle, tüketim ve ihraç kapasitesinin çok üstünde tütün üretil

diğinden, geçmiş yıllardaki örneklerine benzer büyük stoklar birikebilir.

Tütüncülüğümüzün bu fasit daireye tekrar düşmemesi için 1177 

sayıcı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile Tüzüğünün öngördüğü ıi.il lı Tütün 

Komitesinin çalışmasına olanak sağlanmalıdır.Ayrıca destekleme fiyatları 

ilân edilirken, dünya tütün fiyatları, üretimi, ihracatı gibi hususlar 

gözönünde bulundurul ar’ak gerçekçi bir fiyat tesbit edilmelidir.

2- Teke] , ekiciye avans dağıtmak suretiyle tütünler üzerinde 

adeta bir ipotek tesis etmektedir. Tüccar, ancak Tekel'den daha fazla 

bir fiyatla bu ipoteği kaldırabilmektedir. Bu durum, esasen yüksek olan 

fiyatları artırmakta ve tütünün ihraç imkanlarını azaltmaktadır. Devlet, 

ekiciye yardım etmek istiyorsa bu avans düzenini T.C. Ziraat Bankası ara

cılığı ile yürütmelidir.

3- Resmi sektör Tekel ile özel sektöre eşit şartlarla rekabet 

imkanı verilmelidir. Tekel, istediği kadar kredi kullanırken, özel sek

töre de ihtiyacı kadar kredi kullanma hakkı verilmelidir. Geçmiş yıllar 

uygulamasında olduğu gibi özel sektör yüksek faizli dış kredi getirmek 

zorunluluğunda bırakılmamalıdır.

4- Tekel'inde ihraç edeceği tütünleri, ihracatçılar gibi mes

leki kuruluş olan ihracatçılar Birliğinden tescil ederek satması sağlan

malıdır.

9- Tütündeki Zirai İlaç kalıntıları (Kezidü) hakkında 1 Ocak 

1978 yılında Almanya'da "Asgari Rezidü Kanunu" uygulanacaktır. Bu konuda 

bir laboratuar kurulması ve çalışmaya başlaması için yapılan girişimler 

henüz ncticelendirilıuemiştir. Laboratuar çalışsa bile, ancak işlenmiş 

olan tütünün ihracına mani olabilecektir. Zirai ilaç kalıntılarının önlen

mesi ancak tarlada yapılabilir. Gerek tütünde ve gerekse tütün sahalarının 

yan nda bulunan tarlalarda yapılan zirai mücadelede zehirli kalıntı bı

rakacak ilaçların kullanılmasını yasaklıyan yasaların ilgili teşekküller



tarafmdan uygulanmasına derhal başlanmalıdır. Eu konuda geç kalındığın
da, malını ihraç edemiyecek olan ihracatçı büyük zararlarla karşı karşıya 
kalacağı gibi Batı Almanya ve Diğer AET memleketlerine vaki ihracatımız 
tehlikeye düşecektir.

Raporun A_NA İLKıLER bölümünde ise şu öneriler yer almaktadır:

"1- Üretim, iç tüketim ve ihracatın dengeli bir hale getirilme
si.

Bunun için de 1177 sayılı Kanun ve Tüzüğünün öngördüğü tütün 
sahası ve tütün üretimini düzeniiyen maddelerin bir an önce uygulamaya 
konulması, kaliteli tütüne özel prim verilmesi,

t:- Destekleme alım sisteminin şekli, şartları ve zamanı normal 
piyasa düzenini bozmayacak tarzda belirli esas ve prensiplerin saptanma
sı,

J- Alım Hatlarının "Baş Fiat" usulü yerine, ihracatı güçleş- 
xirmiyecek, dünya piyasa Hatlarına uygun gerçekçi bir "Taban Fiatı" uy
gulanması ,

4- .Ekici üretiminin hakiki değeri ile değerlendirilmesine ola
nak saglıyacak Satış Borsalar! lAuctionJ sistemine gidilmesi,

j- 1177 sayılı Kanunun öngördüğü “idili i Tutun Komıtesi"nin bar 
an önce toplanıp çalışmaya başlaması ,

6- Kaliteli ve Filtreli sigara yapımı ve ihracatı için gerek
li tedbirlerin alınması ve mevcut olan Bakım ve İşleme evleri ile sigara 
fabrikalarının modernize edilmesi temin edilmelidir.

Devlş.t ve dizel Sektörün eşit şartlarda; iç tüketim ve ihracata 
yönelik kaliteli ve filtreli sigara imali için gerekli yasa değişikliği 
yapılmalıdır. *®

İzmir Ticaret Odası da Ege Tütün İhracatçıları birliğinin görüş
lerine katıldığını bildirmiştir.

II.- GIDA-TARIk VE HAYVANCILIK BAKaRLİGİ

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tütün ve Tütün kamille
ri özel İhtisas Komisyonu Raporuna alınmasını talep ettiği hususlar şöyle 
sıralanabilir:

1- Lavi küf (bereme -spora Tabacina-Adam) hastalığına mukavim 
çeşit üretilmesiyle ilgili çalışmalara devam edilmelidir.



?.- 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun killi Tütün Ko
mitesi ve Lakanİlki ararası Tütün Kurulu ile ilgili hükümleri çalıştırıl- 
malıdır.

3- Ekici tütün fiyatlarının uygun seviyelere çıkmış olması ne
deniyle, tütün tarımı kalite sınırları dışına taşma temayülü göstermek
tedir. Disiplinsiz ve gelişi güzel yapılacak tütün ziraatinin, tütün eki
cilerinin yanında memleketimiz için de tehlikeli olacaktır. Bu nedenle 
gerekli tedbirler alınmaJıdır.

III.- GIDA-TARIk VE HAYVANCILIK BAKANLIıil 
TÜTÜN AUApIIKkA VE EÜİTİk ENSTİTÜSÜ

Enstitü tünün, DÜKDÜhCÜ BEş YILnIK KALKINMA ELANI'nda bulunması
nı yararlı gördüğü önerileri aşağıda belirtilmiştir :

1- Dayanıklı yeni çeşitlerin döllenerek dejenere olmamasını 
önlemek amaciyle, yurt ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede orijinal 
tohum üretimi yapılmalı ve zamanında üreticilere dağıtılmalıdır.

2- Tütüncülüğümüzün bütün alanlarında ilgili müessese ve teşek
küller arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

# 3- mavi küfe dayanıklı çeşit çalışmaları yanında diğer hastalık
lara dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışmalar yapılmalı, tütün ıslahı 
konusunda teknik ve pratik hususları bir arada yürütebilecek ıslahçıla- 
rın artırılmasına çalışılmalıdır, ı>unun için de tütün araştırma program
larında görev alınış ve alacak elemanlara yurt içinde ve yurt dışında ola
nak s ağlanmalıdır.

4- Kaliteyi bozmadan tütün verimini artırabilmek için gerekli 
araştırmalara bir an önce başlanmalıdır.

3- maliyetin düşürülmesi için mekanizasyona önem verilmelidir.

6- Araştırma sonuçlarının hızla ve yaygın bir biçimde uygula
maya konulması ve ekiciye hitabedecek broşürlerin hazırlanması faydalı 
ve lüzumludur.
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7- Ttitün bölgelerimiz» ait ıslah edilmiş dayanıklı çeşitlerin, 
hangi kuruluşa ait olursa olsun en iyisi bir an önce seçilmeli ve yerli 
hassas çeşitler üretimden kaldırılmalıdır,

IV.- Î.C. ziraat bahkasi

T.C. Ziraat Bankasının özellikle kredi ve tütün bedellerinin 
ödenmesine ilişkin önerileri aşağıda belirtilmiştir :

"1- Tütün Kanunu hükümleri çerçevesinde gerek Tekel idaresince 
gerekse bu konudaki araştırmacı kurumlarca ekiciye parasız dağıtılması 
öngörülen fide tohumlarının tütün bölgelerinin her yöresinde yeterli araş
tırma yapılmadan dağıtılması hesabiyle birçok bölgede bu tohumlar ekici 
tarafından kullanılmamaktadır.

Örneğin; Samsun bilgesinde Tekel tarafından denemesi yapılan 
fide tohumları sahil şartlarına göre yetiştirildiğinden bölgenin daha 
yüksek yörelerine (Kavak, Vezirköprü gibi) dağıtılan bu fide tohumları 
ekiciler tarafından ya hiç kullanılmamakta yahutta çok az miktarda kulla
nılmaktadır. Bu bakımdan bölgesel araştırma çalışmalarının yaygınlaştırıl
ması gereklidir.

2- Tütün ekimine izin verilen yeni yerlerde ekiciye yeterli 
teknik bilgi ilgili kuruluşlarca iletilmemekte bu da tütün kalitesinin 
düşmesine ve ekicilerin iyi sonuçlar almasına engel olmaktadır. Hatta ye
ni bölgelerin dışında dahi istenilen ölçüde teknik bilginin ekiciye ulaş- 
tırılmadığı da bir gerçektir. Çiftçi eğitimine önem verilmelidir.

3- Ekicilerin sahip oldukları kurutma ve muhafaza tesisleri ol
dukça iptidai şekildedir. Özellikle hava şartlarının kötü olduğu yıllar
da bu durum tütünün kalitesi üzerinde birçok olumsuz etkiler yapmakta 
dolayısiyle ekicilere zarar vermektedir. Bu kabil tesislerin geliştiril
mesi ve iyileştirilmesi konularına eğiiinmelidir.

4- Ekim safhasında genellikle kalite kontrolü yetersiz kalmak
tadır. Zararlılar ve tütün hastalıkları ile mücadele istenilen ölçüde 
değildir. Bu konularda da gerekli tedbirler alınmalıdır.

5- Kalite kontrolleri sağlıklı bir biçimde yapılmamaktadır. 
Kontrol elemanlarının yan tesirler altınua kaldığı, ekiciler tarafından



devsmlı şikayet konusu edilmektedir.

6- Zararlılara ve yangına karşı tütünlerin sigorta ettirilmesi 
konusu yurdumuzda uygulanmamaktadır. Tarım Sigortası için de ihracata dö
nük olması göz önünde tutularak soruna acele bir çözüm getirilmesi ulusal 
ekonomi ve üreticiler açısından çok yararlı bir tedbir olacaktır.

7- Ekici tütün piyasaları geç açılmaktadır. Bu durum ekici mas
raflarını arttırdığı gibi ekiciye tütünlerin ıslanması, yanması gibi bir
çok riskler de yüklemektedir. Bölge şartlarına göre ekici piyasalarının 
açılış tarihi yeniden düzenlenmelidir.

8- Ekici tütün piyasaları açılıp satış sözleşmesi yapıldıktan 
sonra tütünlerin teslimi yani nakliyesi çok geçikmekte, bu durum hem eki
cinin parasını geç almasına yol açmakta hemde bu arada tütüne gelecek za
rarlar ekiciye ait olmaktadır. Teslim ve ödemelerin seri bir şekilde ya
pılabilmesi için gerekli depolama tesisleri yaygınlaşmalı ve bu konudaki 
organizasyonlar yeniden düzenlenmelidir.

Tütün bedellerinin ödenmesindeki gecikmeyi önlemek açısından 
Bankamızın Mahalli Şubelerinden yararlanılması ve çekle ödeme sisteminin 
bu işlerde kullanılması mümkün görülmektedir. ı

Bankamızca ekiciye verilen çeşitli kredilerin ikraz birimi eri ' 
kaynak yetersizliği nedeniyle ihtiyaca cevap verecek ölçüye çıkarılmamak
tadır.

1177 Sayılı Kanunla her safhası kontrol altında tutulan tütün 
ekimi ve tütünün ihracatımız içindeki önemi, tütün alımlarının desteklen
mesi gibi hususlar gözönüne alınarak T.C. Merkez Bankası kaynaklarından 
her sene saptanan toplam üretim değeri ile uygun olarak kaynak ayrılma
lı, bunu teminen de Merkez Bankası Kanununun 51. maddefci buna cevap ve
recek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

9- Tütün ekici kooperatifleri geliştirilmeli bu kooperatifler 
aracılığı ile ekiciler tütün maımilleri sanayiinde kurulan işletmelere 
ortak edilmelidir.

10- Bankamızca üreticilere açılan Çevirme Kredilerinde halen 
uygulanmakta olan ekicinin bir önceki yıl üretiminin yar:!sına ve daha 
önceki y~lda ödediği borç miktarını aşmaması esası ve dekara göre kredi 
saptanması usulü terkedilerek; her üretici için saptanmış olan carı yıl 
üretim miktarı kredi açılmasında esas olmalıdır.



11- Bankamız Kanununda tarımsal ürünlerle ilgili sanayilere 
Bankamızın iştirak etmesi öngörüldüğünden, tütün mamulleriyle ilgili sa
nayiinin geliştirilmesinde Bankamıza iştirak olanakları sağlanmalıdır.

Bu ünlem, ilgili sanayilerin kuruluşunda gerek yatırım gerekse 
sermaye sağlanmasına katkısı olacak bir husustur."

V- KÜL ÜBÎVERSİTKSÎ ZİRAAT FAKüLTBSİ 
(Agronomi - Genetik Kürsüsü)____

Bge Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, ülkemiz tütüncülüğünün 
kalkındırılması için öngördüğü tedbirler, Komisyonumuza iletilen Raporda 
şöyle sıralanmıştır :

“1- Küçük k tali ve kokulu, harmanları ıslah edici tütünlerimiz 
yanında kaliteyi bazmadan: Bge 64 X Karabağlar

Bge 64 X' Bitlis 
Lge 64 X Yayladağ gibi 

melezlerle çiftçi lehine daha randımanlı orta kıtali veyine xerofit ka
rakterli tütün hibrid çeşit1 eri elde etme.

2- Kır ve yarı taban alanlarda yetiştirilen bu tütün çeşitleri
nin d.şında : ihracat gücü yüKsek ve full materyal olarak kullanılacak 
Burley ve Virjinya gibi tütünlerin kendisine en uygun ekolojilerinde ye
tiştirilmesinin programa bağlanması. Larmara (üünen) bölgesinde iyi so
nuç alınan burley adaptasyon denemelerinin değerlendirilmesi, çiftçi nez- 
dinde üretiminin genişletilmesi için bu tütünlerin istedikleri gölgede 
kurutma sistemi devlet yardımı ve kurulacak kooperatifler yolu ile böl
gede mevcut ormanlardan faydalanılarak ahşap, ucuz, elverişli kurutma 
hangarlarının inşası, bu tütünlerin en iyi gübreleme, sulama dözlarını
ve diğer kültürel şartları tesbit için uygulamalı araştırmaları sonuçlan
dırmak.

3- Halihazır devam etmekte olan mavi küf isi alı çalışmalarının 
bir an önce sonuç 1 andırıl ar* ak , Jıda-T rım ve hayvancılık Bakanlığınca 
tescil «..dilecek en iyi çeşitlerin tohumlarının üretilerek çiftçiye tev
zii, bu konuda daha verimij ve kaliteli mavi küfe mukavim çeşitlerin bulun 
ması için bu ıslah çalışmaları; 111 sürdürülmesi,



4- İhracata elverişli Türk tütün çeşitlerinin tesbiti : Memle
ketimiz tütün bölgelerinde halen 20'yi mütecaviz tütün çeşidi mevcuttur. 
Bunlardan bazıları (Özellikle Marmara bölgesi tütün çeşitleri) ihraç ka
biliyetinden de mahrumdur. Sırı lokal ihtiyaçları karşılar. Daha doğrusu 
devlet bunların da mübayaası zorunda kalır. 0 bakımdan :

a) Tütün bölgelerinde mevcut soyların verim ve kalite bakı
mından mukayeseleri ile her bölge için standart çeşitlerin ortaya çıkarıl
ması,

b) Bu çeşitlerin unıform hale konması.

5- Tütün ekim bölgelerinin tahdidi : Standart çeşitlerin özel
likle yaka, kır, kır-taban ve taban gibi ve değişik tarla ve ekolojiler
de denenerek, uygun olmayan bölgelerde ekim yasağına gidilmesi,

o- Bölgelerde uygulanan değişik güneşte, yarı gölgede ve göl
gede kurutma sistemlerinin mukayeseli denemeleri yapılmak suretiyle bel
gelere gure her çeşit için stanuart kurutma sistemlerinin ikamesi,

7- Değişik bölge ve çeşitlerde uygulanan dizi ve demet şeklin
de işlemeler ile, dizi dengi, tonga (kalıp), iskenderiyekari (dayalı denk) 
ve rumelikari denklemelerden en uygun ve ekonomik olanının ortaya konması

8- Sun'i ve tabii fermantasyon üzerinde biyoşimik araştırmalar,

9- Tütün ekicilerinin mavi küf hastalığından kaçınmak için, ana 
üretim yapan Lge bölgesinde olduğu gibi, r\ormal dikimden bir ay sonra 
ürünlerini tarlaya şaşırtmaları halinde : kalite ve verimde başgösteren 
düşmeleri önlemek için ön bitki olarak baklagillerin münavebeye sokulması 
veya ticari gübre kullanma imkanlarının araştırılması,

10- Norma] tütün ziraatında bölge ve çeşitlere göre en ideal 
ekim nöbetinin tesbiti,

11- Değişik karakterli tütün çeşitlerinde tepe kırma, filiz al
ma, sulama ve gübreleme gibi kültürel tedbirlerin etkilerini araştırmak,

r

12- Yabancı menşeli tütünleri full materyal olarak kullanmak 
ve bunlara belirli oranlarda kalite tütünlerimizi katmak suretiyle dünya 
tiryaki]erinin zevklerini okşıyacak yeni sigara tipleri üzerinde çalışma; 
sigara ve puro ihraç imkanlarının araştırılması,



13- Tütünlerin normal usulle dizilmeleri ile daha ekonomik ve 
çabuk dizme metodu olan tapa usulü dizme arasında, kaliteye etkileri ba
kımından, farkların tesbiti,

14- Tütün ıslahı ile diğer çalışmalara geçilmesi :

a) Bölge çeşit safiyetinin sağlanması,
b) Verimli tiplerin seçimi,
c) Erkenci tiplerin seçimi,
d) Verimli ve erkenci tipler arasında melezleme çalışmaları,
e) Virüs hastalıklarına mukavemet ıslahı çalışmaları,

15- Kaliteyi tütünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak ve 
dolayısı ile çiftçiyi kaliteli tütün yetiştirmeye teşvik etmek için, bu
gün uygulanmakta olan primitif satış sisteminin yerine A.B.D.'nde oldu
ğu gibi açık arttırma usulünün getirilmesi,

16- Tütün tarımının ehil çiftçilerce yapılmasını sağlamak ve 
aynı zamanda tütün d.ikimini elverişli alanların dışına çıkarmamak bakı
mından beyanname verme yerine, ruhsat verme usulünün uygulanması,"

17- 1177 sayılı Kanunun 29'uncu maddesine göre (Bakanlıklarara-
sı Tütün Kurulu) ile (Milli Tütün Komitesi) nin bir an önce faaliyete
geçirilmesi.

VI.- D. IS. DENİZ NAKLİYATI T.A.ij.

Milli deniz filomuzun güçlenmesini temin bakımından, ana ihraç 
mallarımız arasında bulunan yaprak tütün satışları C.I.F. olarak yapıl
malı, F.O.B. satış yapılsa bile, satış anlaşmalarında gemi seçme hakkını 
ülkemize tanıyan şartlar empoze edilmelidir.



1^ YAPRAK TÜTÜN İHTİYAÇLARI

Üretime etkin çeşitli faktörlerin çok değişken olması nedeniyle, 
ülkemizin geleoek yıllardaki yaprak tütün üretiminin gerçeğe yakın bir bi
çimde saptanabilmesi slanaksızdır. Büyük dalgalanmalar gösteren geçmiş yıl
lar üretimleri esas alınmak suretiyle yapılacak tahminler ise büyük yanıl
gılara yol açabilir. Bu nedenle de gelecek yıllara dönük tütün üretim pro
jeksiyonlarına ilişkin rakamlar verilmesinden özellikle kaçınılmıştır.

Ancak, giderek değişen tüketici eğilim]eri gözönünde bulundurula
rak ülkemizin Dördünoü Beş Yıllık Plan dönemindeki iç satış tahminleri si
gara (harman) çeşitleri itibariyle (Tablo - 31) de gösterilmiştir.

Belli sigara çeşitlerine göre, 1.IX.1977 - 31.VIII.1982 tarihleri 
arasında harmanlarımızın beş yıllık işlenmiş ve işlenmemiş yaprak tütün 
ihtiyaçları (Tablo - 32) ve (Tablo - 33) de belirtilmiştir.

Ülkemizin geçmiş yıllardaki yaprak tütün ihracatı da büyük dalga
lanmalar göstermiştir.Ayni durumun gelecek yıllarda da devam etmesi doğal
dır. Genellikle 80 - 120 bin ton arasında değişen yaprak tütün ihracatımı
zın Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde de benzen dalgalanmalarla yaklaşık
miktarlarda gerçekleşmesi düşünülebilir. 80 - 120 bin ton dolaylarında ger-/ yıllıkçekleşmesi beklenen işlenmiş yaprak tütün ihracatımız, yaklaşık 96.600 - 
134.400 ton işlenmemiş yaprak tütüne tekabül etmektedir.
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19b2 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Flue-Cured 1.450.750 1.516.057 1.731.138 1.604.138 1.652.474 1.630.702 1.659.725
Burley 371.502 424.502 372.871 367.354 353.934 360.8ol 379.674
gark Yarı Sark 496.362 611.999 833.086 750.870 791.324 855.218 710.595
Diğer 41.098 33.143 45.358 41.409 38.533 42.433 40.789
Light Sun-Cured 525.137 362.277 341.543 363.968 359.374 361.465 336.423
Dark Air-Cured 793.152 892.812 881.579 875.620 895.661 885.937 887.408
ûark Sun-Cured 399.160 408.452 383.098 410.108 407.308 411.255 441.267
Pire Cured 64.208 69.223 62.987 59.525 64.669 67.543 55.077
T O P L A M 4.141.369 4.318.465 4.651.660 4.472.992 4.563.277 4.615.414 4.510.958

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Flue-Cured 1.710.003 1.787.295 1.776.991 1.848.647 1.997.609 2.159.726 2.288.049
Burley 392.979 407.764 424.329 496.265 429.740 504.675 560.241
Şark Yarı Şark 686.128 756.393 764.565 764.180 784.592 826.867 842.199
Diğerleri 38.020 34.504 36.797
Light Sun-Cured 352.535 315.047 298.990
Dark Air-Cured 869.989 828.099 774.159 1.496.653 1.627.834 1.659.813 1.601.979
Ûark Sun-Cured 395.212 407.003 408.728
Fire Cured 48.844 52.191 58.380
T O P L A M 4.493.710 4.588.296 4.542.939 4.605.745 4.839.775 5.151.081 5.292.468

ÇRŞtTLRR İTİBAR iYLü DÜNYA TÜTJN ÜRBTİısiİ TABLO - 2



Kıtalar 1962

Amerika 1.542.053 1.bil.230 1.475.506
Avrupa 734.253 908.133 768.564
Asya 1.578.222 1.752.420 1.908.647
Afrika 191.417 184.988 235.170
Okyanusya 15.559 17.128 18.780

T O P L A M  4.061.504 4.473.899 4.406.667

Kıtalar
Amerika
Avrupa
Asya
Afrika
Okyanusya
T O P L A M

 12.6a. . . .

1.406.000
806.000

2.045.000
185.000
19.000

4.461.000

 1370
1.436.000

825.000
2.037.000

195.000
20.000

4.513.000

 İ22İ____
1.353.000
843.000

2.052.000
204.000

21.000

4.473.000

KITALAıi İTİLAÜİYLL OüilYA

( 1962 - 1975
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1960

1961
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

(TON OLARAK)

TÜRKİYE YUNANİSTAN BULGARİSTAN YUGOSLAVYA TOPLAM

139.177 64.000 61.898 30.900 295.975
101.407 72.700 67.439 14.313 255.859
89.793 91.200 104.842 34.000 319.835
131.187 126.676 87.083 47.926 392.872
193.668 129.485 114.000 62.287 499.440
132.374 120.963 120.000 57.133 430.470
164.195 90.960 132.503 58.546 446.204
189.258 104.275 116.001 54.300 463.834
163.037 76.705 120.000 43.000 402.742
146.805 69.700 120.000 42.000 378.505
149.961 94.780 121.973 42.695 409.309
173.861 89.461 127.915 47.576 438.813
179.798 85.086 132.971 65.206 463.061
149.120 91o666 140.000 65.009 445.794
203.487 81.296 140.000 59.088 483.871
200.000 109.360 150.000 67.500 528.384

ŞARK TİPİ TÜTÜN YETİŞTİREN BAŞLICA ÜLKELERİN 
ÜRETİMLERİ (1960 - 1975) TABLO - 4



ÜRÜN KÖY EKİCİ

YILI ADEDİ ADEDİ

1960 5.783 297.922
1961 5.075 238.708

1962 5.370 281.284

1963 7.124 391.683

1964 7.775 453.586

1965 6.872 379.030
1966 6.727 418.882

1967 6.704 425.861

1968 6.240 389.912

1969 5.873 345.491
1970 5.725 342.243
1971 5.764 350.764
1972 5.280 337.951

1973 4.846 305.240

1974 5.275 360.631

1975 5.859 438.054

TÜRKİYE TÜTÜN Üiiî 

(x) Ambarlama henüz sonuçlanmadığı için rakam



(*)

ÜİIİÎN EGE KARADENİ

YILI (Kilo) (Kilo)

1960 85.836.778 27.987.848

1961 63.958.625 23.332.237

1962 49.874.665 22. 627-. 154

1963 72.588.250 36.321.531

1964 124.095.950 37.428.648

1965 85.315.371 24.346.741

1966 117.791.912 25.113.057

1967 129.588.961 31.082.127

1966 107.242.471 27.267.595

1969 107.482.038 17.986.537

1970 102.067' 20.742

1971 112.640 l 29.189

1972 127.519^ 25.814

1973 95.828 27.680

1974 130.251 36.143

1975 113.000 , 40.500

UAıüIARA

(Kilo)

22.219.295

10.480.345

12.284.184

21.015.141

24.111.175

14.429.624

16.106.048

16.782.556

15.492.498

9.875.164

11.904'

12.947

12.534

12.060

18.451

16.500

DOÜU TOPLAM

(Kilo) (Kilo)

2.925.736 138.969.659

3.431.475 101.202.682

4.310.823 89.696.824

2.254.785 132.179.707

8.026.522 193.662.295

8.282.276 132.374.012

7.482.433 166.493.450

11.805.534 189.258.178

13.035.484 163.038.048

11.461.659 146.805.398

"3 14.346*\ 149.059*^

/ 18.211 I 1 172.988 /

( 13.462 l 179.329 1

1 13.391 T 148.958 /

18.368 I 203.214

j 30.000J 200.000J

BÖLGELER. İTİBARİYLE TÜRKİYE TÜTÜN ÜRETİMİ (1960 - 1975) TABLO - 6

(x) Ambarlama henüz sonuçlanmadığından rakam geçicidir.



Ü R E T 1 M E  S E R B E S T P  1  1  L  E  N  Ü R E T İM  Y A P I L A N
ÜRETİM MERKEZİ 
(BAŞMÜDÜRLÜK) Köy Sayısı Üretim Alanı (Hektar)

1974
Üretim Alanı (Hektar) •

1975
Üretim Alanı (Hektar)

Aydın 165 91.795 6.777 7.612
Antalya 3 3.276 20 16
Balıkesir 246 109.460 11.095 7.526
Denizli 204 163.095 14.372 14.201
Eskişehir 12 9.036 125 109
İzmir 501 185.645 36.360 32.457
Manisa 622 301.439 50.553 48.792
Muğla 281 98.658 21.797 23.787

EGE BÖLGESİ TOPLAMI: 2.034 962.404 (#29) 141.099 134.500 (1 / 7)

Balıkesir 137 34.750 3.031 3.253
Bursa 447 150.044 9.812 8.104
İstanbul 113 48.511 526 685
Kocaeli 371 95.954 3.201 2.601

MARMARA BÖLGESİ TOPLAMI 1.068 329.259 (#10) 16.570 14.643 (1 / 22)

Samsun 679 325.098 36.793 32.382
Tokat 209 84.110 15.129 17.704Trabzon 329 27.350 4.505 4.410

K.DENİZ BÖLGESİ TOPLAMI 1.217 436.558 (#13) 56.427 54.496 (1 / 8)

ÜRETİME SERBEST ALANLARLA I’ÎİLEN ÜRETİM YAPILAN ALANLAR ..TABLO - 7/A
(Başmüdürlükler İtibariyle)



JRETİM MERKEZİ
Ü R E T İ M E S E R B E S T P  İ  İ  L  E  N  Ü  H  E T İd Y A P I L A N

(BAŞMÜDÜRLÜK) Köy Sayısı Üretim Alanı (iiektar
1974

Üretim Alanı (ı.elctar
1.975

Üretim Alanı (Hele)

Adana 42 4.844 90 105
Bitlis 155 254.276 1.442 2.410
Diyarbakır 234 260.199 2.520 7.005
Hatay 118 15.460 2.213 3.229
Malatya 585 581.255 5.927 7.277
Siirt 259 315.377 3.527 6.480
Van 30 81.240 78 83

DOİİU BOLG.TOPLAMI: 1.423 1.512.651 W46) 15.797 26.589 (1/57)

Virjinia 37 36.907 164 33
Burley 19 8.523 3 4
Puroluk 26 2.349 40 52
Tömbeki 6 510 36 123

YABANCI ÇEŞİTLER TOPLAM 88 48.289 (/î 2) 243 212(1/228)

G E N E L  T O P L A M 5.830 3.289.161 230.136 230.440(1/14)

TABLO - 7/B



ÜRÜN
YILI

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

ÜRETİM ALANI 
(Hektar)

ÜRETİM MİKTARI TARLA VERİMİ
(Kilo) (Kg/Hektar)

BİR EKİCİYE 
DÜjEN ALAN 

(M2)

187.897 139.342.667 741 6.294
140.625 101.407.307 721 5.878
149.346 89.792.831 601 6.007
235.669 132.182.832 561 6.017
274.069 193.667.567 712 5.998
222.062 132.374.122 596 5.859
294.611 164.196.957 576 6.794
297.149 189.259.178 636 6.977
273.716 163.038.048 595 7.019
314.837 146.592.033 465 9.112
328.498 149.861.009 456 9.538
335.627 173.860.594 518 9.568
352.382 179.798.536 510 10.427
322.840 149.119.825 462 10.577
230.149 203.486.698 884 6.382
230.453 193.160.285 838 5.261

TÜRKİYE TÜTÜN EKİM ALANI,ÜRETİM MİKTARI, TARLA VERİMİ BİR EKİCİYE DÜçJEN 
EKİM ALANI VE ÜRÜN MİKTARI (1960 - 1975)





ÜRÜN
YILI

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

E G E
(Kg/Hektar)

M A R M A R A
(Kg/Hektar)

K.D İ N İ Z  
(Kg/Hektar)

D O Ğ U
(Kg/Hektar)

721 110 616 990
739 839 611 1.022
578 817 522 1.090
505 836 562 1.037
691 937 631 1.099
593 822 464 982
553 867 485 960
631 812 519 1.024
577 871 461 1.154
460 734 314 1.113
418 857 359 1.198
477 893 436 1.042
505 864 368 891
427 889 377 1.159
923 111 640 1.162
823 996 672 1.163

BÖLGELER İTİBARİYLE TARLA VERİMLERİ (1960 - 1975)



ÜRÜN
YILI

EKİCİ
ADEDİ

1960 299.116
1961 239.721
1962 233.101
1963 394.440
1964 453.586
1965 379.030
1966 418.882
1967 425.861
1968 389.912
1969 345.491
1970 342.243
1971 350.764
1972 337.951
1973 305.240
1974 360.631
1975 438.054

TÜTÜN TARIMINDA İSTİHDAM



Y I L L A R E G E DİJSİ ^KARADENİZ DEMETKARADENİZ MARMARA DOĞ U
1960 20.Şubat.1961 3.Nisan.1961 10.Nisan.196ı 10.Nisan.1961 24. Mart. 1961
1961 8.Ocak .1962 19.Şubat.1962 19.Mart .1962 19.Mart .1962 20.Şubat. 1962
1962 17.Aralık.963 28.Ocak .1963 22.Mart .1963 14oMart .1963 4.Ocak . 1963
1963 6.Şubat.1964 16.Mart .1964 6.Nisan.1964 6.Nisan.1964 2.Mart . 1964
1964 25.Şubat.1965 29.Mart .1965 25.Nisan.1965 25.Nisan.1965 19.»art .1965
1965 17.Ocak .1966 3.Mart .1966 21.Mart .1966 21.Mart .1966 9.Şubat. 1966
1966 28.Ocak .1967 10.Mart .1967 3.Nisan.1967 3/4.Nisan.1967 15.Şubat. 1967
1967 29.Ocak .1968 18.Mart .1968 8.Nisan.1968 8.Nisan.1968 l.llart . 1968
1968 27.Ocak .1969 17.Mart .1969 7.Nisan.1969 7.Nisan.1969 17.Şubat. 1969
1969 26.Ocak .1970 16.Mart .1970 20.Mart/3 Nisan.970 6.Nisan.1970 10.Mart . 1970
1970 25.Ocak .1971 22.Mart .1971 25.Mart/12.Nisan.971 12.Nisan.1971 8.Mart . 1971
1971 2.Şubat.1972 15.Mart .1972 17.Mart/14.Nisan.972 10.Nisan.1972 2.Mart . 1972
1972 29.Ocak .1973 8.Mart .1973 2.Nisan.1973 9.Nisan.1973 22.Mart . 1973
1973 11.Şubat.1974 18.Mart .1974 21.Mart/8.Nisan.1974 15.Nisan.1974 1.Nisan. 1974
1974 13.Ocak .1975 3.Mart .1975 6.ve 10.Mart. 1975 7.Nisan.1975 24.Mart . 1975
1975 12.Ocak .1976 8.Mart .1976 8.Mart. 1976 1 5.Nisan.1976 22.1.ıart . 1976

EKİCİ TÜTÜNLERİ SATIŞ PİYASALARI AÇILIŞ TARİHLERİ 
(1960 - 1975)

TABLO - 11
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Yıllar
T e k e ;  
T o n

L  A l ı m ı  
(000) T.L.

T ü c c 
Ton

a r  A l ı m ı  
(000)T . L .

T  o  p  1  
T o n

a m
(000)T.L.

1960 43.874 181.796 77.663 390.533 121.537 572.329
1961 20.552 152.719 77.882 628.216 98.434 780.935
1962 47.299 555.680 39.120 450.748 86.419 1.006.428
1963 ?4.867 498.541 70.336 614.892 125.203 1.113.433
1964 93.666 755.655 90.935 611.589 184.601 1.367.244
19b? 70.016 o27.546 56.935 478.754 126.951 1.106.300
1966 79.648 654.649 77.765 617.023 157.413 1.271.672
1967 110.339 891.720 70.132 490.645 180.471 1.382.365
1968 93.444 841.414 55.648 410.627 154.092 1.252.041
1969 96.150 852.174 45.941 334.608 142.091 1.186.782
1970 84.716 961.164 61.091 634.737 145.807 1.595.901
1971 110.936 1.295.651 57.381 596.048 168.317 1.891.699
1972 83.399 1.101.973 89.185 1.226.882 172.584 2.328.855
1973 95.568 2.212.366 49.583 1.124.547 145.151 3.336.913
1974 126.036 3.943.635 73.158 2.218.125 199.194 6.161.760

EKİCİ TÜTÜNLERİ SATIŞ PİYASALARINDA ADIMLARI (1960 - 1975) TABLO - 12



i d a r e A l ı m ı Destekleme Alımı A l ı m T o p l a

T o n (000) T.L. Ton (000)T.L. Ton (000)T.L.

19bO 27.979 128.143 15.895 53.653 43.874 181.796

1961 20.332 152.719 - - 20.552 152.719

1962 38.698 453.618 8.601 102.062 47.299 555•680

136 3 37.018 331.848 17.849 166.693 54.867 498.541

1964 39.282 311.994 54.384 443.661 93.666 755.655

1965 35.000 307.594 35.016 319.952 70.016 627.546

1966 43.118 398.234 36.530 296.415 79.648 654.649

1967 43.215 358.410 67.124 533.310 ' 110.339 891.720

1968 43.593 389.919 52.851 451.495 98.444 841.414

1969 45.P42 429.988 50.608 422.186 96.130 852.174

1970 45.799 525.120 38.917 436.044 84.716 961.164

1971 65.060 719.879 49.876 573.772 114.936 1.293.651

1972 59.867 797.551 23.o32 304.422 83.399 1.101.973

197 3 68.199 1.616.888 26.769 595.478 94.968 2.212.36b

1974

1373

*O
J

C ro c 3.002.189 32.410 941.446 126.036 3.943.635

EKİCİ TÜ'1'ıİELEıil SATIj ı’İYASALAİİIEûA TEKEL - DESTEKLEME ALIMLARI

( 1360 - 1975 ) TABLO - 13



Ürün
Yılı

Avanslanan
Ton

Dağıtılan Para 
(000) T.L.

1960 11.406 7.855
1961 8.360 6.557
1962 21.078 40.648
1963 33.607 43.712
1964 27.561 29.029
1965 20.509 27.029
1966 25.967 34.891
1967 29.667 44.903
1968 29.217 43.696
1969 17.667 33.789
1970 24.468 45.688
1971 32.160 57.710
1972 29.173 60.271
1973 30.570 92.881
1974 97.504 309.613
1975 114.253 511.160

TEKELİN TÜTÜN EKİCİLERİNE DAĞITTIĞI AVANS (1960 - 1975) TABLO



1960„ Asgari 1969 2 Asgari 1970? Asgari
B Ö L G E L E R  Adedi M .si Cenk 1961 - 1968 Adedi M .si Denk Adedi M .si Denk

E G E 16 65.059 242*932 16 65.653 245.332 16 65.053 243.232
MAıli'ıiARA 34 115.963 766.184 1960 YILININ AYNI 35 114.763 778.984 35 125.543 851.984
KARADENİZ 29 125.018 730.321 29 125.018 735.691 29 125.019 733.751
D 0 G U 11 21.047 115.493 11 21.237 115.493 12 21.238 115.493

T O P L A M : 90 327.087 1.854.930 91 326.671 1.875.500 92 336.853 1.944.460

BÖLGELER Adedi

1971

M2, s i Denk Adedi

1972 

M2, si Denk

1973 

Adedi M2. Denk Adedi

1974

M2, s i Denk

EGE 16 65.830 263.320 16 65.830 263.320 16 65.053 251.833 16 65.053 251.833
MARMARA 36 117.342 824.894 36 117.842 824.894 36 115.718 783.976 36 115.718 783.976
KARADENİZ 29 125.443 878.101 29 125.443 878.101 29 125.028 733.751 29 125.028 733.751
D 0 G U 11 19.915 79.660 11 19.915 79.660 10 20.497 112.793 10 20.497 112.793

T O P L A M : 9 2 329.030 2.045.975 92 329.030 2.045.975 91 326.296 1.882.353 91 326.296 1.882.353

1960 - 1974 YILLARINDA MEVCDT İDARE MALI BAKIM ATELYELERİNİN

M2 VE KAPASİTELERİ

TABLO - 15/A



8ÖL3ELER Adedi
1969

ıt
Bedeli
Lira Adedi

1961
„2
M .31

Bedeli
Lira Adedi

EBE 9? - 1.669.749 71 - 1.444.140 61

MATaviARA 115 - 1.371.704 131 - 1.451.428 71

KARADENİZ 67 - 487.519 70 - 636.838 60

D 0 Ğ U 32 - 150.745 34 - 146.514 34

T 0 ? L A ;.i : 306 - 3.679.717 306 - 3.678.920 226

BüLCîELER 196? M. si Lira Ade di

1963
..2 . 
Ilı .31 Lira

1964
2

Adedi M .si Lira

EBE _ 961.308 41 - 1.420.838 89 99.094 1.854.445

MARMARA - 1.160.400 63 - 936.377 93 101.458 1.669.327

KARADENİZ - 637.374 38 - 472.616 57 43.165 730.242

D 0 S J - 174.078 44 - 219.020 41 16.803 206.020

T 0 ±> L A M :

II II II
 1

II II II II il II II 11

2.933.160

IIIIII

K
D 

İl 
CO

 II 
rH

 
II IIIIIIn

- 3.048.851 280 260.520 4.460.034

1960 - 1974 YILLARINA ÖZEL SEKTÖRDEN KİRALANAN BAKIM ATELYElıBRİ TABLO - 15/B



BÖLGELER Adedi

1970

M2.si Bedeli Adedi

1971

M2, si Lira Adedi

1972

t-2 • I.ı .sı Lira

EGE

MARMARA

KARADENİZ

DOĞU

119

131

131

104

350.918

163.957

92.749

65.659

13.100.157

4.425.591

2.835.039

2.028.575

173

97

103

136

325.283

153.073

81.054

70.949

13.156.156

4.836.525

2.453.481

2.063.451

145

74

83

167

245.107

108.659

79.447

133.419

13.315.161

3.464.747

2.309.810

2.454.942

T O P L A M :  4 8 5 673.283 22.389.362 509 630.359 22.509.613 469 566.632 21.544.660

BÖLGELER Adedi
197 3p 

M .si Lira Adedi
1974p 

M .si Lira

EGE

MARMARA

KARADENİZ

D O Ğ U

2 0 4

6 7

9 5

1 6 0

335.064

105.973

75.597

72.120

13.283.099

3.443.018

2.385.090

2.198.542

133

61

88

195

257.398

89.550

73.784

69.541

10.402.551

2.926.966

2.375.241

2.067.872

T O P L A M :  5 2 6 588.754 21.309.749 477 490.273 17.772.630 TABLO -15/C



BÖLGELER Adedi
1965

2 . 
td .31 Lira Adedi

1966
211. si Lira Adedi

1967 
M2.si Lira

ü G lî 123 134.341 2.334.000 109 146.928 3.517.400 213 177.357 3.797.532
MARMARA 135 115.019 2.291.745 120 115.314 2.540.477 132 141.956 3.174.003
KARADENİZ 84 56.507 1.116.055 89 67.246 1.573.964 106 83.412 2.122.522
D O Ğ U 9 5 ,36.460 533.757 93 43.313 916.515 81 53.058 1.439.949
T O P L A M  : 4 3 7 342.327 6.275.557 411 372.801 8.548.356 532 455.783 10.534*006

BÖLGELER Adedi
1968
,.2 . M .31 Lira Adedi

1969
M2.si Lira

EGE 274 237.001 6.873.751 164 260.957 8.721.362
MARMARA 128 153.311 3.813.516 130 171.909 4.686.147
KARADENİZ 144 101.189 2.698.742 158 106.517 2.965.564
D O Ğ U 1 0 2 64.170 1.817.620 94 58.122 1.723.655
T O P L A M  : 6 4 8 555.671 15.203.629 546 597.505 18.096.728

TABLO - 15/D



1975 Kapasite 1976 Kapasite 1977 Kapasite
BÖLGELER M2 Denk M2 Denk H2 Denk

B G B 2.000 12.000 100000 400000 - -
MARMARA 1.000 5.000 26.000 181.000 12000 120.000

KARADENİZ 12.000 125.000 5,5.150 376.000 18.000 108.000

D O Ğ U 47.750 191.000 55.000 220.000 158.500 951.600

TOPLAM :
»CTBiBgaassa

62.750 333.000 236.150 1177000
=B3S=333S=SSSS

188.500
s:s====;ss3:ssk

1179600
3BBBB33BS:

1975 - 1976 YATIRIM PROGRAMINA ALINAN VE 1977 YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI İÇİN 
TEKLİF EDILEH RAKTM ATELÎELEHİ

TABLO - 16





1978 Kapasite 1979 Kapasite 1980 Kapasite 1981 Kapasite 1982 
BÖLGELER M2 Ton/Aylık M2 Ton/Aylık M2 Ton/Aylık M2 Ton/Aylık M2

EGE - - - - - - »

MARMARA 

KARADENİZ

D O Ğ U  

TOPLAM :

IV NCÜ BEŞ YILLIK PLÂN DÖNEMİ 1978-1982 YILLARINDA YATIRIM 
PROGRAMINA ALINMASI İÇİN TEKLİF EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAKIM ATELYELERİ

Kapasite
Ton/Aylık

TABLO - 17
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap.

Ton_________Ton___________ Ton__________Ton__________Ton_____________Ton_____________Ton____________Ton

S I S  5 . 0 0 0  4.000 4.000 5.000 8.000 10.000 10.000 10.000

MARMARA 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 10.000

KARADBRİZ 8.000 8.000 8.000 9.000 8.000 8.000 8.000 9.000

D 0 S 0 22.500 2.500_________2.500__________ 3.000_________4.000_____________ 5.500__________ 6.500___________7.000

I S K Û K  *5.500 24.500 26.500 29.000 32.000 31. 000 32.500 36.000
HMnuaHHaMasaaEaasasasaaBasBsrsaasaaasaasssasssaasasanasaaai ısssnssasssaaasassasnsssssassasssnaass :

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap.

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

E G E 15.000 10.500 12.000 12.000 13.000 11.000 12.000

MARMARA 12.000 13.500 18.000 12.000 14.000 10.000 8.000

KARADENİZ 10.000 9.000 9.000 12.000 12.000 15.000 15.000

D 0 ö U . 9.000 9.000 9.000 12.500 15.000 12.000 12.000

Y E K Û N  46.OOO 42.000 40.000 48.500 54.000 48.000 47.000aaaaaaaaa3asaaa3a33=333333a333a333==333=3333a333333333=3=33a333=353=33333:3333333=3==3=33:

1960 - 1974 YILLARINA AİT BÖLGELERİ GÖRE İDARE MALI İŞLEME KAPASİTELERİ
(TON OLARAK) TABLO - 18/A



1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap.
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

EGE
MARMARA
KARADENİZ
D O Ğ U

23.000

1.000

20.000

1.000

20.000

1.000

25.000

2.000

25.000

2.000

25.000
2.000
2.500

25.000
2.500
2.500

25.000
5.250
5.250

Y E K Û N 24.000 21.000 21.000 27.000 27.000 29.500 30.000 35.250

Y E K Û N 69.500 45.500 47.500 56.000 59.000 60.500 62.500 71.250

1968
Kap.
Ton

1969
Kap.
Ton

1970
Kap.
Ton

1971
Kap.
Ton

1972
Kap.
Ton

1973
Kap.
Ton

1974
Kap.
Ton

EGE
MARMARA
KARADENİZ
D O Ğ U

43.000
6.000
5.500

36.500
3.000
7.000

40.500

5.000

35.000 40.250

4.000

40.000
2.000

40.000
2.000
2.500

Y E K Û N 54.500 46.500 45.500 35.000 44.250 42.000 44.500

J B K Û N 100.500 88.500 85.500 83.500 98.250 90.000 91.500

1960 - 1974 YILLARINA AİT BÖLGELaRS GÜRE KİRALIK İPLEME KAEAGİ TELERİ CTON OLARAK) TALLO İB/B





BÖLGELER

E G E

MARMARA

KARADENİZ

D O Ğ U

T O P L A M :

1975
M2

12500

6500

3150

KAPASİTE
TOR/AYLIK

Ton/Yıl

400

625

1976
M2

25000

2000

19400

5000

KAPASİTE
TON/AYLIK

3075

175

1200

1000

1977 KAPASİTE 
M2 TON/AYLIK

5700

32756

525

6225

22150 1025 51400 5450 38456 6750

1975-1976 Yatırım Pro, ramına alınmak ve 1977 Yatırım 
Programına alınmanı önerilen İşleme Atelyeleri TABLO - 19



1978 KAPASİTE 1979 KAPASİTE 1980 KAPASİTE 1981 KAPASİTE 1982 KAPASİTE 
BÖLGELER M 2 TON/AYLIK M 2 TOK/AYLIK M 2 TON/AYLIK M 2 TON/AYLIK M 2 TON/AYLIF

EGE - - - - - - - - -

MARMARA - - - ___ -

KARADENİZ - - - - ___ __

D O Ğ U  -  -  -  -  -  - -  - -

T O . L A Ü :  -  -  -  -  _ _ _  _ _

I V  N C Ü  B E Ş  Y I L L I K  PLÂN DÖNEMİ 1978-1982 YILLARINDA YATIRIM
TABLO - 20

PROGRAMINA ALINMASI ÖNERİLECEK İŞLEME ATELYELERİ



Oolar Sahası A.i?. A Sahası
Yıllar ’i'on 7o lon 7a

1960-61 38509 61 11599 18,3

1961-62 54716 51 36254 33,8

1962-63 33460 61,8 12008 20,9

1963-64 15476 49,2 6600 21,"
1964-65 43046 66,4 10409 16,-

1963-66 31663 61,- 18248 22,-

1966-67 4974 4 61,- 15096 19,-
1967-68 45299 58,- 11089 14,-

1968-69 43670 53,- 19398 24,-

1969-70 26850 42,- 20642 32,-

1970-71 31858 39,8 26577 33,2

1971-72 52144 51,- 23427

O
D

c\ı

1972-73 54901 46,9 41149 33,1

1973-74 55410 49,3 33832 30,1

1974-75. 33059 46,8 22281 31,5

1975-76 47557 60,- 15529 19,5

TİİRKİYSKİN YAPRAK TÜ'İ’ÜK



T E K E L  
Ton  c(o_

1960-61 54d21
1961-62 53.546
1962-63 1.500

1963-64 7.000

1964-65 23.559
19 65-66 62.301

1966-67 75.419
1967-68 85.400
1968-69 126.002
3969-70 147.160
1970-71 160.640
1971-72 139.942
1972-73 122.125
1973-74 16.962

1974-75 18.997
1975-76 29.644

50
42

2

16
26
41
52
53
63
71

76
69
67
17
29
31

İHRACAT DEVRESİ BA;



lüi
1960
1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967
1968

1969

1 9 7 0

1 9 7 1

1972

197

1 9 7 4

E G E 3  A  M  S J  N u J  I I  ü  A
A O . BG. K P . A G . BG. KP. A G « B G . KP.

1.17-1.30 0.78-0.90 0.40-0.50 1.50-1.65- - - 1.45 - 0.70

1.41-1.66 1.00-1.26 0.55-0.90 1.60-1.80 - - - - -

1.70-1.95 1.45-1.69 1.08-1.40 2.00-2.25 - - - - —

1.62-1.65 1.30-1.48 0.74-0.90 1.80-2.00 - - 1.50 1.29 0.70

1.43-1.50 1.05.1.13 0.50.0.60 1.80-2.00 - - 1.40 1.24 0.65

1.50-1.55 1.10-1.25 0.50-0.60 1.80-2.05 1.50 0.75 1.50 1.24 0.65

1.55-1.60 1.10-1.25 0.50-0.60 1.80-2.05 1.50 0.51 1.55 1.25 0.65

1.55-1.60 1.10-1.25 0.50-0.60 1.80-2.05 1.50 0.53 1.55 1.25 0.65

1.55-1.60 1.11*1.25 0.50-0.60 1.80-2.05 1.50 0.53 1.53 1.25 0.65

1.35-1.40 1.00-1.06 0.50-0.53 1.80 1.30 0.53 1.55 1.10 0.55

1.50-1.53 1.15-1.18 0.55-0.60 1.97-2.00 1.47 0.80 1.55-1.57 1.25-1.27 0.60-0.65

1.60-1.62 1.25 0.60-0.65 2.10-2.20 1.60-1.65 0.30-0.90 1.65-1.70 1.30-1.40 0.60-0.70

2.02-2.55 1.67.2.10 0.95.1.35 2.48-2.50 1.83.1.85 1.23-1.25 2.23-2.25 1.70-1.75 0.75-0.80

2.95 2.55 1.60 3.90 3," 1.90 3.70 3,- 1,75

3.75 3.30 2.15 4.60 3.60 2.50 4.20 3.00 2.20

BGB, SAlüSJN VB BJiîSA TÜI'ÜİJLEİİİÎJİÎ) İHUAg PİATLARI (1960 - 1975) TABLO - 23



Fabrika ismi işçisayısı Filtreli Sade Tütünler Diğerleri Toplam

îst.Sigara Fab. 3756 18608 3469 - 86 22163
Cibali Tütün Fab. 2041 1318 8591 - - 9909
İzmir Tütün Fab. 1790 2051 9-179 - - 10230
Samsun Tütün Fab. 1453 - '7150 - - 7150
Adana Tütün Fab. 825 - ÜOOO 98 - 1098
Malatya Tütün Fab. 1054 - 4413 2237 - 6650
Bitlis Tütün Fab. 239 - 741 302 - 1043

11158 21977 33543 2637 86 58243

1.6.1976 TARİHİNDE 
MAMUL TÜTÜN ÜRETİM KAPASİTESİ (TON/YIL) TABLO:24

NOT: Haziran - 1976 ayı içinde işletmeye açılan yeni Adana Sigara 
Fabrikası ile, İstanbul Sigara Fabrikasına ilâve edilen filt
reli Sigara üretim kapasitesi ve Malatya'nın servise girecek 
filtreli imal kapasitesi 1976 yılı ikinci yarısında yer ala
cağından 1.6.1976 günü mevcut kapasiteye dahil edilmemişlerdir.



1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

100 mm. 85 mm,
- 15
- 225
- 353
- 150
- 252
- 422
- 544
- 782
- 1397

43 2151
19 3253

149 4063
353 6349
459 8595
783 11987

1223 15003

Yassı Yuvarla k
12537 13735
13316 15412
13296 17962

9495 18597
10771 18749
12095 19813

5995 29407
9405 23262
5088 28781
5420 29612
6497 27750
6063 33777
4731 32708
3617 34328
3561 38102
1463 34519

YILLARA GÖRE
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1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

209 28111 3.577 106
336 29361 4.003 107
127 29280 4.290 96

243 30228 3.599 109
401 31466 3.21? 112

484 33784 3.290 119
800 33366 3.176 131

1419 34554 2.844 136

1995 34650 3.011 129
3313 36240 3.047 132
391? 37695 3.027 126

6314 38  004 3.003 125
9206 39677 3.088 128

12229 40547 3.098 125
15974 36301 3.065 112

YILLAHA GÖRE MAMUL TÜTÜN SATIŞLARI (TON)



Filtreli sigaralar : 
Kıbrıs
Mu!tepe 100 mm. 
Maltepe 85 mm.
Samsun 
Hisar 
Hurman 
Çamlıca 
S.Kuvvetler

150

112,50

Filtresiz sigaralar:
Dip]ornat 120 120
Sipahi 90 112,50
Yeni harman 90 125
Yenice 60 70
llaiıar 55 65
Bafra 4-5 55
Gelincik, Kulüp 45 55
Birine i 35 42,50
İkinci 25 30
Bitlis, Doğu 25 30
Üçüncü 17,50 25

Tütünler :
B.Tütün 27,50 32,50
Tatlı sert 22,- 26,-

Diğerleri :
1. Tömbeki 40 48

II. Tömbeki 36 40
Türk pipo tütünü 
Yayladağ tütünü

60 70
70

MUHTELİF DÖNEMLERDE



S i g a 
filtreliler

r a 1 a r 
Filtresizler Tütünler Diğerleri Toplam

19 7 o 27.500 35.162 3.200 154 66.016
1977 32.373 32.372 3.200 152 68.099
1978 37.931 30.592 3.000 154 71.137
1979 43.610 29.072 3.000 177 75.859
1980 52.150 25.350 2.800 177 80.477
1981 59.800 22.100 2.800 177 84.877
198? 66.440 20.360 2.800 187 89.787
i 983 71.196 21.266 2.800 187 95.449
1984 76.736 21.643 2.800 187 101.366
1985 82.684 21.979 2.800 187 107.650
1986 89.070 22.267 2.800 187 114.324
1987 94.7 ;o 23.685 2.800 187 121.412

YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONU ( TON/YIL ) TA

Filtreliler Filtresizler Toplam
1978 75 70 145
1979 90 75 165
1980 100 80 180
1981 110 85 195
1982 120 90 210
1983 130 95 225
1984 140 100 240
1985 150 105 255
1986 160 110 270
1987 170 115 285

GÜLîRİÎK HATTI DIŞI SATIŞ MAĞAZALARI TALEP PROJEKSİYONU TAI.IO :28



FİLTRELİ FİLTRESİZ TOPLAM
1976 24.000 32.294 60.405
1977 34.989 33.542 67.537
1978 41.026 30.566 71.592

1979 55.214 28.203 83.417
1980 70.516 24.656 95.172
1981 70.516 24.565 95.172

198 c 70.516 24.656 95.172

GELECEK YEDİ YILIL TAlüVIİLİ SİGARA ÜRETİMİ KAPASİTELERİ (TON/YIL)

fiLOT: Cer^ran kesilmeleri ve diğer üretim 
kayıplarına sebap olan faktörler 
yukarıdaki rakamlarda nazarı itibare 
alınmamıştır.

TABLO : 29



S iga ra 
kağıdı

Selo
fan

Kiltre 
ucu

Açma
şeridi

Uç
Bobin Toplam

1976 1.451.383 2.0-11.750 8.286.900 136.600 598.430 12.515.065
1977 1.935.180 2.461.780 11.294.830 186.200 815.530 16.693.540
1978 2.232.900 2.777.680 13.353.960 220.060 964.185 19.648.785
1979 3.014.413 3.467.200 17.972.160 296.190 1.297.630 26.047.595
1980 3.833..145 4.177.820 22.952 .9 60 378.350 1.657.210 32.999.485
i 981 3.833. 1 15 4.177.020 22.952.960 378.350 1.637.210 32.999.485
i 98? o

co 4.177.820 22.952.960 378.350 1.657.210 32.999.485

İTiIA DAT DÜĞERLERİ TABLO : 30

NOT: SEKA'nın imal ettiği (Yılda yaklaşık 730.000 bobin)
sigara kağıdı yukarıdaki tutarın hesaplanmasına dahil 
edilmemiştir.
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1000 Kg.

FİLTRELİ SİGARA FİLTRESİZ SİGARA TOPLAM

1.9.1977 - 31.8.1978 45 740 34 280 80 020

1.9.1978 - 31.8.1979 53 040 32 480 85 520

3.9.1979 - 33 . 8.1980 62 660 29 740 92 400

1.9.1980 - 31.8.1981 73 240 26 160 99 400

1 .9.1931 - 31.8.1982 82 540 23 800 106 340

1.IX.1977 - 31.VIII.1982 YILLARI İŞLEKMİŞ

YA2RAK TÜTÜN İHTİYACI TABLO - 32
O



TOfLAM EGE 21=860=_

Taşova 5 870
Trabzon 4 463
Diğerleri 12 635

TOPLAM K.DEKİZ 22_9§8__

Bal.Ed. Hendek 6 555
Bursa 5 206
Diğerleri 3 265

TOPLAM MARMARA 15_026__

Adıyaman 9 524
Bitlis 5 374
Yayladağı 3 456
Diğerleri 10 592

TOPLAM DOĞU aö_946==

GENEL TOPLAM 88 800



Yaprak Tütün ve Döküntüleri Takvim
TA?10 - 34 Yılı Olarak İhracatları (T0N/BİN DOLAR)

Eiktar(Ton) Dolar(000)
Döküntüler 

Mik. Dol. 
(Ton) 000

1970 69.801 77.657
1971 82.154 85.409
1972 118.508 129.375
1973 106.071 132.234 2.370 640
1974 106.526 202.700 5.845 2.1C9
1975 61.003 180.954 7.148 2.416
1976 (Kasım Sonu) 67.672 226.279 9 ?
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663.97+633.71(560)(047.3)

YER NO D367
1978/82

YAZAR DPT

DBYKP ÖİK Raporu 
k i t a p  a d i  tütün v e  tütün mamüller i  

sanayi i



Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA
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