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KARADENİZ BÖLGESİ’NE EN UYGUN TÜTÜN ÇEŞİT VE 

HATLARININ TESPİTİ İLE ÜRÜNLERİN EKSPERTİZ DEĞERLERİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 
 

ÖZET 

 

Bu araştırma; 2007 yılında, Karadeniz Bölgesi’nde en önemli üretim sahalarından 

birisi olan Bafra’da yetiştirilen tütün çeşitleri ile bölge için geliştirilen bazı hat ve 

çeşitlerin önemli özelliklerinin ve verim değerlerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışmada Esendal, Kızılırmak ve Canik 110 çeşitleri ile Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü tarafından Bafra için geliştirilmeye çalışılan 303, 318 ve 327 

hatları, ayrıca bölgeye 2000 yılında itibaren giren ve Orta Karadeniz şartlarında 

yetiştirilen Basma tipi tütün çeşitlerinden Basma 135 çeşidi üretim materyali olarak 

kullanılmıştır. Araştırmada genotiplerin verim ve kalite özelliklerinin yanı sıra ekspertiz 

özellikleri de incelenmiştir.  

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

kurulmuştur. Tarla dönemi gözlemleri olarak bitki boyu, yaprak sayısı, yaprak boyu, 

yaprak eni gibi bazı özelliklerle birlikte çeşitlerin verim, kalite ve ekspertiz değerleri 

incelenmiştir.  Olgunlaşma dönemlerine dört elde yapılan kırımlar verimi oluştururken 

en yüksek verim Esendal (119.28 kg/da) çeşidinden elde edilmiştir. Morfolojik 

özellikler bakımında çeşitlerin benzer özellikler taşıdığı anlaşılmıştır. Özellikle verim 

için önemli bir kriter olan bitki boyu ve yaprak sayısı değerlerinde önemli bir farklılık 

elde edilmemiştir. Kalite özellikleri için elde edilen sonuçlar Bafra tütünleri için 

istenilen değerlerden literatür olarak farklı bulunmasına rağmen günümüz şartlarında 

yaprak tütün ticareti yapan şirketlerin isteklerinin dışında olmamıştır. Bu durum 

özellikle çeşitlerin nikotin değerleri (Esendal çeşidi için nikotin oranı % 2.0 olarak 

bulunmuştur) için önemli bir konudur. Daha iyi ve güvenilir sonuçlara varabilmek için 

çalışmanın bölgede birkaç yıl daha yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bafra, tütün, Nicotiana tabacum, nikotin, kalite. 
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A STUDY ON DETERMINATİON OF TOBACCO CULTİVARS AND 

LINES, BEST SUITED FOR BLACK SEA REGION AND THEIR EXPERTIZE 

DATA  

 
 

ABSTRACT 

 

This study was conducted out in 2007 to determine some important characters 

and yields of the tobacco cultivars grown in Bafra which is one of the most important 

tobacco production areas of Black Sea region and the tobacco cultivars and lines 

developed for this region. The cultivars Esendal, Kızılırmak and Canik 110 and Basma 

kind of cultivar “Basma 135” grown in Bafra since 2000 were used as plant materials. 

In addition of yields and quality characters of cultivars, their expertise data were also 

determined.     

Experimental design was a randomized complete block with three replications. 

Plant height, leaf number per plant, leaf length and leaf with as morphological traits as 

well as yield, quality and expertise data of the cultivars were determined. Yield 

consisted of harvest of four leaf groups and the cultivar Esendal produced the highest 

yield (119.28 kg/da). It was observed that the cultivars have similar morphological 

traits. It should be noted that cultivars did not vary in plant height and leaf number per 

plant which were important traits affecting yield. The results for quality traits were 

determined different from literature sources. However they were in the limits of tobacco 

trading companies. This is an important subject especially for nicotine ratio (Nicotine 

ratio for Esendal cultivar has been detected 2 %).  For better and more reliable results 

the study need to be carried out for a few more years in the region. 

Keywords: Bafra, tobacco, Nicotiana tabacum, nicotine, quality 
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1. GİRİŞ 
 
    Tütün, Solanacea familyasına mensup, köklerinde ürettiği nikotin alkaloidinin 

insanlar üzerinde alışkanlık yaratıcı etkisinden dolayı, çoğunlukla sigara endüstrisinde 

hammadde olarak kullanılan, tek yıllık bir endüstri bitkisidir. Dünya üzerinde bir kısmı 

tek yıllık ve bir kısmı çok yıllık birçok tütün türü olmakla beraber, bugün ekonomik 

değere sahip olan tütünler tek yıllık olup, çoğunlukla, Nicotiana tabacum türüne aittir. 

(İncekara, 1979).  

   Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren tütün kullanımına paralel olarak, 

tütün üretimi de her geçen gün daha geniş topraklarda yer bulmuş, zamanla yetiştiği 

bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyum sağlamış, o bölge insanının kendine has 

yetiştirme şekilleri kültürel işlemleri ve kurutma uygulamalarıyla birlikte farklılaşarak o 

bölgeye has çeşitler ortaya çıkmıştır. (Peksüslü, 1998) 

        Mamul üretiminde farklı özelliklere sahip tütünler, bir araya getirilerek 

değerlendirilmektedir. Harman, farklı özelliklere sahip tütünlerin bir araya gelmesi 

sonucu ortaya çıkan karışım olmakla birlikte, katılan her bir tütün çeşidinin harmanda 

oynadığı bir rol vardır. Bu rol, nikotin oranını yükseltici veya düşürücü, toplam şeker 

oranını düzenleyici, kendi bünyesindeki aromatik özellikleri harmana kazandırıcı, içim 

hızını düzenleyici, ya da harmanın rengini güzelleştirici şekilde olabilmektedir. Tüm bu 

özelliklerin birleşmesi sonucu ortaya çıkan harman, sigara halinde işlenerek yakılması 

vasıtasıyla dumanının ciğerlere çekilmesi şeklinde değerlendirilmektedir. 

(İncekara,1979) 

Amerikan tipi harmanların büyük bir kısmını oluşturan Virginia ve Burley tipi 

tütünler, iri kıtalı tütünler sınıfında yer almaktadır. Bu tütünler, hücreler arası 

boşluklarının fazla olması nedeniyle, harmanlara katılan sos ve kokulandırıcıları 

absorbe edebilme kabiliyetine sahiptirler. Özellikle Burley tütünleri, 3-4 ay gibi oldukça 

uzun süren kurutma süreleri boyunca yaprak bünyesindeki hücrelerde şekerlerin çok 

büyük bir kısmını solunum sonucu tüketmektedir. Böylece Burley tütünleri sosu tıpkı 

bir sünger gibi çekebilmektedir. Virginia tütünleri ise, kurutma yöntemi itibariyle çok 

kısa bir sürede kurutulmasından dolayı yaprak bünyesinde yüksek oranda şeker 

bulundurmaktadır. (Aytaç, 2005) 

Şark tipi tütün, Oriental tip tütün, Türk tipi tütün, Kalite tütünleri isimleriyle 

adlandırılan tütünler; ülkemizde, Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Makedonya’da, 

Çin’de, Hindistan’da ve Rusya’dan ayrılan bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nde üretimi 
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yapılan tütün tipleridir. Bu tütünler Amerikan tipi harmanlara kendilerine has aromatik 

özellikleri sebebiyle konulmaktadır. Tütün yaprağında bulunan eterik yağlar, reçineler, 

polifenoller ve karbonhidratlar ile diğer bazı kokulu maddelerin birlikte etkileri sonucu 

aromatik koku oluşmaktadır (Otan ve Apti, 1989; Kevseroğlu,2000; Çamaş ve Çalışkan, 

2004). 

Ülkemizde üretilen tütünler, bölgeler itibariyle gerek kalıtsal özellikleri, gerek 

iklim ve toprak faktörleri ve gerekse uygulanan kültürel işlemlerin farklılıkları 

nedenleriyle çok büyük varyasyon göstermektedir. Örneğin Ege Bölgesi’nde üretimi 

yapılan İzmir tütünlerinin nikotin oranları son derece düşük, yaprak büyüklüğü 

itibariyle küçük, aromatik özellikleri nedeniyle son derece belirgin aromalı, harmandaki 

yanma hızı yönünden son derece yavaş içimli olmasına karşın, Trabzon tütünleri, 

yaprak büyüklüğü yönünden orta- kısmen büyük, yüksek nikotin oranına sahip, renk 

bakımından Ege tütünlerine kıyasla daha koyu, yanma hızı İzmir tütünlerine kıyasla 

daha hızlıdır. Bu iki tip tütünden İzmir tütünleri harmanlara aromatik özellikleri 

nedeniyle katılırken, Trabzon tütünleri nikotin oranını ayarlamak amacıyla 

katılmaktadır (Otan,1989: Peksüslü, 1998; Çamaş ve Çalışkan, 2004). 

Karadeniz Bölgesi Tütünlerinden, Samsun tütünleri harmanlara kendilerine has ve 

arzu edilen bir aromalarının bulunması, saçaklılık açısından iyi olması, katıldığı 

harmanlara %1 oranında dahi katılsa harmanın her özelliğini düzeltici vasıflara sahip 

olması nedeniyle konulmaktadır. Bu nedenle sigara üreticisi firmalar tarafından aranılan 

tütünler arasında yer almaktadır. Son derece yüksek ekonomik öneme sahiplerdir. (Otan 

ve Apti,1989; Çamaş, 2007; Perrin, 1938; Karpat, 1989). 

Basma tütünleri de yüksek aromatik özellikleri nedeniyle Amerikan tipi harmanlar 

içerisinde kendine yer bulan tütünlerdendir. Yaprağın morfolojik özellikleri açısından 

Ege tütünleri ile Karadeniz tütünleri arasında bir görünüm arz eden Basma tütünleri, 

Türkiye ve Yunanistan’da üretimi yapılmaktadır. 

Bugün dünyanın 128 değişik ülkesinde farklı kalite ve özelliklere sahip tütün 

üretimi yapılmaktadır. Dünya tütün arzının ¾’ü Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, 

Endonezya ve Türkiye’de yapılmaktadır (Otan ve Apti, 1989). 

1997-2006 yılları arasında Dünya tütün dikim alanları, üretim, ithalat, ihracat ve 

tüketim miktarlarıyla ilgili veriler Çizelge 1.1’de sunulmaktadır. 

 

 



  3 
 
 

Çizelge 1.1. Dünya tütün dikim alanları, üretim, ithalat, ihracat ve tüketim miktarları  

Kaynak: TAPDK verileri 

 

Üretim rakamları incelendiğinde de yıllar itibariyle bir dalgalanma olmakla 

beraber 1997 rakamları baz alındığında bir milyon tona yakın bir azalmanın olduğu 

görülmektedir.  

Ülkemizde ise birbiri ardına yaşanan ekonomik krizler sonucunda bazı kararlar 

alınmış, IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmaları uyarınca tütün üretimi konusunda da 

bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelerle tütüne uygulanan destekleme 

alımları uygulaması kaldırılmış, tütün alımında uygulanan baş fiyat da seneden seneye 

enflasyon oranının altında kalarak ekonomik cazibesini kaybetmiştir. Bu dönem 

zarfında tütün hastalık ve zararlılarına karşı uygulanan ilaç fiyatları, mazot fiyatları ve 

tütün üretiminde son derece yoğun bir şekilde kullanılan işçilik masraflarının da 

artmasıyla tütün üretimi geçmiş yıllardaki cazibesini kaybetmiş, tüm üretim 

bölgelerinde üretim miktarları ve alanları her geçen gün azalarak, sigara harmanlarında 

yoğun olarak kullanılan tütün çeşitleri artık ihtiyacı dahi karşılayamaz duruma gelmiştir. 

(Anonim, 2008a) 

 

 

 

 

 

YILLAR  DİKİM 
ALANI 

(HA)  

ÜRETİM 
(TON)  

İTHALAT 
(TON)  

İHRACAT 
(TON)  

TÜKETİM 
(TON)  

1997  4.512.898  7.513.370 2.001.452  1.931.567  6.436.883  
1998  4.349.249  5.927.783 1.913.011  1.929.190  6.358.523  
1999  4.214.625  5.974.272 2.025.813  2.070.601  6.435.708  
2000  4.182.920  5.987.483 1.978.230  1.968.237  6.437.437  
2001  3.950.561  5.583.084 2.082.786  2.107.479  6.444.469  
2002  3.944.184  5.688.497 2.073.256  2.096.375  6.472.999  
2003 3.743.384 6.011.731 2.017.993 2.096.964 5.883.502 
2004 3.941.824 6.444.881 1.863.858 2.095.730 5.724.505 
2005 3.951.248 6.561.622 1.973.476 1.948.498 5.898.378 
2006 3.848.376 6.684.674 1.925.483 2.192.413 5.899.489 



  4 
 
 

Çizelge 1.2’de ülkemizin 2000-2006 yılları arasındaki tütün dikim alanı, üretimi, 

ihracatı, ithalatı stok durumu ve tütün tüketim miktarlarına ait veriler görülmektedir. 

 

Çizelge 1.2. Türkiye'nin 2000-2006 yılları tütün dikim alanı, üretimi, ihracatı, ithalatı, 

ve tütün tüketimi  
 

Kaynak: TAPDK verileri  
 

Çizelge 1.2 incelendiğinde 2000-2006 yılları arasında üretim değerleri 

bakımından bir dalgalanma söz konusu olmakla birlikte bir düşüş trendinde olduğu 

gözlenmektedir. 

Bu çalışmanın yürütüldüğü Karadeniz Bölgesi, tütüncülüğümüz açısından büyük 

öneme sahiptir. Günümüzde Ege Bölgesi tütünleriyle rekabet edecek kalitede tütün 

üretimi Samsun ve Bafra’da yapılmaktadır. 

Karadeniz Bölgesi tütünlerine ait üretim alanı, üretim miktarı, verim, üretici 

sayısı ve üretici başına üretim değerleri Çizelge 1.3’te verilmiştir. 
 
Çizelge 1.3. Karadeniz Bölgesi tütün üretimi genel durumu 

YILLAR DİKİM ALANI 
(HA) 

ÜRETİM 
(TON) 

ÜRETİCİ 
SAYISI 

İHRACAT 
(TON) 

2000 36.161 32.523 90.128  
2001 33.017 23.034 77.911  
2002 28.080 24.584 74.623 10.295 
2003 19.220 15.668 51.858 8.419 
2004 24.214 22.312 40.048 14.193 
2005 25.321 17.624 39.733 12.487 
2006 20.968 18.917 32.545 10.437 

Kaynak: TAPDK verileri 
 

Çizelge 1.3’teki rakamlar incelendiğinde, ülkemiz tütüncülüğünde yaşanan 

gerilemeye paralel bir şekilde Karadeniz Bölgesi tütün üretimi de etkilenmiştir. Üretim 

miktarında yıldan yıla bir düşüş görülmektedir.  

YILLAR DİKİM ALANI 
(HA) 

ÜRETİM 
(TON) 

İTHALAT 
(TON) 

İHRACAT 
(TON) 

TÜKETİM 
(TON) 

2000 237.722 199.658 62.000 100.000 114.200 
2001 195.960 144.712 50.000 96.000 116.700 
2002 191.200 159.521 56.000 89.000 119.600 
2003 137.509 108.618 55.000 112.430 123.000 
2004 185.730 126.902 68.000 106.988 119.215 
2005 185.460 135.211 72.000 134.533 128.524 
2006 146.019 117.334 55.000* 69.456* 112.581 
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Avrupa Birliği kapısında AB’ye giriş için gün sayan ülkemiz, Avrupa Birliği’nin 

giriş için şart koştuğu bazı düzenlemeleri de yerine getirmektedir. Bunlardan birisi de 

tarım ürünlerindeki sübvansiyonun sınırlandırılması ve bir gıda bitkisi olmayan tütüne 

uygulanan sübvansiyonların da tamamen kaldırılması olmuştur. Hiç şüphesiz ki, bu 

düzenleme sadece Türkiye’ye uygulanmamıştır. Örneğin daha önce bahsi geçtiği üzere 

Oriental tip tütün üretimi yapan Bulgaristan ve Yunan basması tip tütün üretimi 

gerçekleştiren Yunanistan da bu düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. Bunun 

sonucunda Yunanistan’da da tütün üretimi hızla gerilemiş, Amerikan tipi harmanlar ile 

sigara üretimi yapan firmaların harmanlarındaki ideal oranları tutturması adına mutlak 

olması gereken bu tütünler için büyük bir pazar açığı doğmuştur (Anonim, 2008a). 

Amasya’nın Gümüşhacıköy yöresinde yetiştirilen ve Gümüşhacıköy Basması 

olarak isimlendirilen tütünler, aromatik özellikleri itibariyle Yunan basmasına 

benzemektedir. Bu nedenle tütün alımı ve işlemesi yaparak sigara üreticisi şirketlere 

satımını gerçekleştiren firmalar tarafından yukarıda bahsi geçen pazar açığını kapatmak 

üzere, yurt dışından, yasal olmamakla birlikte Yunan Basması tohumları getirilmiş ve 

tütün üretimi yapan üreticilere dağıtılarak bu tütünün üretimi teşvik edilmiştir. Netice 

itibariyle son 3-4 yıl içerisinde bu bölgede, Basma tütünü üretiminde 10 kat kadar bir 

artış gözlenmiştir. Öyle ki, kaliteli tütün üretimi düşünüldüğünde toprak ve su istekleri 

bakımından oldukça seçici olan tütünün üretimi yapılabilecek nispeten kıraç, kır ve 

kırtaban arazi kalmamış, tamamında tütün üretimi yapıldığı gözlemlenmiştir. (Sözlü 

görüşme A.K. Ayan, 2006)  

Daha önceden de belirtildiği gibi Karadeniz Bölgesi ve bilhassa Bafra ilçesi, 

kaliteli tütün üretimi açısından büyük öneme sahiptir. Fakat herhangi bir önlem 

alınmaması, diğer yörelerden verimi yüksek bazı tütünlerin getirilmesi ve tescilli 

çeşitlerin az olması veya kullanımının sınırlı olması ve bunlara ilaveten radikal bir tütün 

politikansın olmaması bölge tütüncülüğünü bir yerde sekteye uğrattığını söylemek 

mümkün olabilir. Bu nedenle, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek 

Yüksekokulu müşterek çalışmalar yaparak bölge için kaliteli ve verimli çeşitleri tespit 

etmek için birlikte hareket etmektedirler.  

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak üretimi yapılan bazı çeşitler ile Karadeniz 

Bölgesi için tescil ettirilmek üzere üzerinde çalışılan hatlar ve Basma çeşitlerinin 

bölgemizde yetiştirilebilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Harmanlarda aranılan 
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tütün tiplerinden birisi olan Bafra yöresi tütünlerinden halen üretimi yapılmakta olan 

Esendal, Kızılırmak ve Canik (110) çeşitleri ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

tarafından tescil edilmek üzere üzerinde çalışmaları sürdürülen çeşit adayı 303, 318 ve 

327 hatlarının verim, kimyasal kalite kriterleri ve ekspertiz özellikleri açısından 

karşılaştırılarak en uygun tütün çeşidinin belirlenmesi ve Basma tipi tütünlerin Bafra 

koşullarında yetiştirilebilirliğinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür. 
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2. LİTERATÜR ÖZETLERİ 

 

Korubin (2003) 4 oriental tütün çeşidi (P 10-3/2, P-26, NS-72, Smirna) ve 

bunların 6 diallel F1 hibridlerinde sap uzunluğu ve bitkide yaprak sayısına çevresel ve 

genetik faktörlerin etkisini belirlemek amacıyla 1998, 1999 ve 2000 yıllarında üç yıllık 

bir tarla denemesi kurmuştur. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlı 

olarak tertiplenmiş, verilere varyans analizi uygulanmıştır. Çeşitler arasında deneme 

parametreleri bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Genotip analizi 

sonuçlarına göre her iki karakterin kalıtımında eklemeli gen etkisi yüksektir. 

Çeşitlerdeki genetik varyasyonun bileşenleri yıllara göre farklılık göstermiştir. Sonuç 

olarak incelenen karakterler üzerindeki genetik kontrol çevre faktörlerine bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Bitkide yaprak sayısı ile kıyaslandığında çevrenin sap 

uzunluğu üzerine etkisi daha fazladır.  

Türk tütünleri, Doğu (Oriental) grubu içinde yer almaktadır. Bu gruba dahil 

tütünler genellikle kserofit karakterli olup, kurak iklimlerde yetiştirilen veya susuz tarım 

yapılan bitkiler arasında bulunmaktadır. (İncekara, 1979) 

Oriental tütünde kalite en önemli faktördür ve ıslahın temel gayesidir. Oriental 

tütünde kalite erkencilik ve kurağa dayanımla pozitif, verim ve hastalıklara dayanıklılık 

ile negatif ilişkilidir. Yaprağın kimyasal analizi objektif bir biçimde kaliteyi tespit 

etmenin yegane yoludur, ancak yinede etkili bir kalite tespiti için yaprağın fiziksel 

özelliklerinin test edilmesi de gereklidir. Oriental tütünde verim ancak çok sayıda 

yaprağa sahip, uygun aromalı, boğum araları kısa ve oblik bitkilerin seleksiyonu ile 

mümkündür. İklim faktörleri de oriental tütünde kalite üzerinde özel bir etkiye sahiptir. 

Bu etki vejetasyon boyunca sıcaklık toplamı ile bu periyotta düşen yağış miktarı 

arasındaki oran olarak ifade edilebilir. En iyi oriental tütünler (küçük, ince yapraklı, 

nikotin ve albumin oranı düşük ve karbonhidrat miktarı yüksek) bu oranın yüksek 

olduğu iklimlerde elde edilir (Păunescu ve ark., 2003). 

Demirsar (2008)’ın bildirdiğine göre kuraklık ve hükümetin izlediği 

politikaların sonucu olarak 2007 yılının ilk yarısında tütün ihracat hacmi 117.8 milyon 

dolar olmuştur. 2007 yılı itibarıyla ülkemizden en fazla tütün ithal eden ülkeler ise 

sırasıyla ADB, Rusya ve Endonezya’dır.  

Tütün üretim bölgelerindeki toprak ve iklim koşullarının belirgin farklar 

göstermesi, her bölgede birbirinden değişik özelliklerde ayrılan ve kalite değerleri 
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yüksek olan çeşitli menşelerin oluşmasına neden olmuştur. Oriental tip tütün 

menşelerinin kalite değerleri ile üretildikleri bölgelerin ekolojik koşulları arasında sıkı 

bir ilişki vardır. Bu nedenle, Türk tütün piyasasında menşe terimi, tip terimine göre her 

zaman daha önemli bir anlam taşımaktadır. Bu tütünler genellikle üretildikleri yerlerin 

isimleriyle tanımlanırlar. Kendi üretim bölgelerinin ekolojik koşulları dışında üretilen 

menşeler, bazı morfolojik ve biyolojik özelliklerini koruyabilirlerse de piyasada 

aranmalarının nedeni olan yaprak rengi, boyutu ve kokusu gibi karakteristik ticari 

niteliklerini gösteremezler. (Sarıoğlu, 1980; Anonim, 1989) 

Peksüslü (1998) O. Perrin’e dayanarak, Türkiye’de yetişen tütün çeşitlerinin 

sistematikteki yerinin araştırılmış olduğunu ve yapraklarına göre zenepli ve basma 

olmak üzere iki gruba ayrıldığını; tütünün Türkiye’ye Avrupa ve Asya olmak üzere iki 

ayrı koldan geldiğini, ekolojik koşullara uyarak o bölgelere has çeşitlerin ortaya 

çıktığını bildirmiştir. 

Sarıoğlu (1980) Türk tütünlerinde yaprak boylarının küçük, orta ve büyük olmak 

üzere üç kısma bölündüğünü bildirmektedir. Büyüklük derecelerini birbirinden ayırt 

etmek için burada kullanılacak ölçülerin sırasıyla: 2 – 3 cm. den 15. cm. kadar olan yap-

rakların küçük, 16 – 25 cm. arasında olanlar orta ve 28 cm. den daha büyük olanlarda 

büyük yapraklar grubuna dâhil edildiğini belirtmektedir.  

Aksu (1967) , Türk tipi tütün çeşitlerinde nikotin oranının % 1,05, azot oranının  

%2,18 ve kül oranının %14,78 olduğunu bildirmiştir. 

Vepraskas ve Miner (1987),  farklı toprak işleme yöntemlerinin tütünde alkaloit 

miktarı ve konsantrasyonuna etkisi ile toplam alkaloit miktarına toprak, bitki kökü ve 

yağış miktarının etkisini belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışma 

sonucunda, derin toprak işleme yönteminin toplam alkaloit miktarı ve konsantrasyonuna 

etkisinin az olduğunu, derin toprak işleme ile kök gelişiminde bir artışın meydana 

geldiğini, fakat kök gelişimi ile alkaloit üretimi arasında bir ilişki bulunmadığını 

bildirmişlerdir. 

Çamaş ve ark. (1997) Tekel Araştırma Enstitüsü Samsun Deneme İstasyonu 

arazisinde yapmış oldukları çalışmada, bazı tütün hat ve çeşitlerinde bitki boylarını 

61.70-73.40 cm; yaprak uzunluklarını15.80-18.37cm olarak ölçmüşlerdir. 

İncekara (1957) A. Raiser’e dayanarak Samsun tütünlerinde nikotin, azot ve kül 

oranlarının sırasıyla %0.32-1.62, %1.70-2.42 ve %11.00-14.95 arasında değiştiğini 

bildirmiştir. 
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Atakişi ve Kaba (1993), yaptıkları çalışmada Basma 438 tütün çeşidinde nikotin 

oranını %1.84, azot oranını %2.73 ve kül oranını %18.42 olarak bulmuşlardır. 

Esendal ve ark. (1997), Bafra’da üretimi yapılmakta olan hatlardan alınan 

tohumlar ile yapmış oldukları çalışmada, bitki boyu, yaprak uç açısı, yaprak boyu, 

yaprak eni ve verim değerlerini sırasıyla; 45-80 cm, 65-90°, 14.2-24.0 cm, 6.5-13.0 cm 

ve 81-180 kg/da olarak vermişlerdir. 

Esendal ve ark. (2001), bazı Bafra hatlarında yapmış oldukları çalışmada, bitki 

boyu değerlerini 50-112 cm, yaprak eni değerlerini 7.0-12.9 cm, yaprak boyu 

değerlerini 15.00-22.39 cm, nikotin oranlarını %0.58-1.46, şeker oranlarını %8.03- 

19.35, kül oranlarını % 14.06 – 19.76 ve yaprak verimlerini 83.5 – 125.5 kg/da olarak 

kaydetmişlerdir. 

Esendal ve ark. (2007), yine bazı Bafra tütün hatlarında yapmış oldukları bir 

başka çalışmada, yaprak verimi değerlerini 94.4-122.3 kg/da, A Grad yaprak oranı 

değerlerini %0-62.97, nikotin oranlarını % 0.3-2.62 ve indirgen şeker oranlarını %3.49 

– 7.54 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. 

           Dölek (1984), Bursa 18000, Hendek 20951, Edirne 20292, Balıkesir 16880,           

Düzce 985 ve İzmit 13190 çeşitlerinin morfolojik özellikleri ile polen özelliklerini 

incelemiş, bitki şekli (habitus), bitki boyu, yaprak sayısı ve yaprak gövde açılarının 

yıllar arasında farklılık gösterdiğini ve bu özelliklerin çevre koşullarından etkilendiğini 

ortaya çıkarmıştır. Araştırıcı, yaprak formunu belirleyen çaplar oranı ve ovallik 

katsayısının çevre koşullarından etkilenmediğini saptamıştır. 

Karpat (1989), Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Samsun Maden 2421, Samsun 

Canik 10821, Basma 438 ve Bafra 6391 çeşitlerinin dış-iç morfolojik ve palinolojik 

özellikleri ile farklı yörelerdeki (Samsun ve Gümüşhacıköy) dış koşulların bu özellikler 

üzerine etkisini araştırmıştır. Araştırıcı, bitki şekli (habitus), bitki boyu, yaprak sayısı, 

yaprak-gövde açıları ve yaprak boyutlarının çeşitlerde yıllar ve yöreler arasında farklı 

olduğunu, bu özelliklerin dış koşullardan etkilendiğini, yaprak uç açılarının çok az 

değiştiğini, ancak yaprak formunu belirleyen çaplar katsayısı ve ovallik katsayısının 

değişmediğini saptamıştır. Araştırmacı, Samsun lokasyonunda 1983 ve 1984 yıllarında, 

Canik tütünlerinde bitki boyunu sırasıyla 90.83 ve 109.53 cm, yaprak boyunu 23.21 ve 

23.71cm, yaprak eni değerlerini 8.80 ve 9.03 cm, çaplar katsayısını 2.64 ve 2.63, ovallik 

katsayısını ise 2.14 ve 2.13 olarak belirlemiştir. Araştırmacı aynı çalışmasında 1983 ve 

1984 yıllarında Bafra tütünleri için bitki boyu değerlerini sırasıyla 77.80 ve 111.90 cm 
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yaprak boyu değerlerini19.98 ve 20.22 cm, yaprak eni değerlerini 12.94 ve 13.07 cm, 

çaplar katsayısını 1.54 ve 1.55, ovallik katsayısını 3.52 ve 3.44 olarak, Basma çeşidi 

için de bitki boyunu 87.00 ve 93.50 cm, yaprak boyunu 19.09 ve 19.34 cm, yaprak enini 

9.27 ve 9.93 cm, çaplar katsayısını 2.06 ve 1.95, ovallik katsayısını da 1.76 ve 2.05 

olarak belirlemiştir. 

Dagnon ve ark. (2006)’nın bildirdiğine göre renk ve duman aromasının 

değerlendirilmesi pratikte temel olarak uzmanlar tarafından yapılan organoleptik 

tahminlere dayalıdır. Ancak bu uygulamanın yüksek masraflı ve sağlığa zararlı oluşu, 

uzmanların sübjektif davranabilmesi gibi mahzurları vardır. Araştırıcılar, oriental 

tütünlerde renk ve duman aromasının objektif değerlendirmesini mümkün kılmak 

amacıyla yapraklardaki polifenoller, uçucu yağlar ve valerik asidin kromotografik 

profillerini kullanarak düşük masraflı ve güvenli yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu 

amaçla HPLC (high performance liquid chromatography) ve CGC (capillary gas 

chromatography) analizleri yapılmış ve her iki karakter için güvenli sayısal ifadeler 

oluşturulmuştur. Bununda ötesinde, kromotografik veriler Virginia ve Oriental tütün 

tipleri içinde objektif bir sınıflama ve ayrımı mümkün kılan PRM (pattern recognition 

method)de kullanılmıştır. Araştırıcılar geliştirilen bu yeni yöntemin tütün ıslahında 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir.    

Fashalami ve ark. (2006) farklı Oriental tütün varyetelerinin sınıflandırılması 

ve genetik çeşitliliğini belirlemek maksadıyla 36 genotipi 6x6 latis deneme deseninde 

çalışmışlardır. Çalışmada, 19 kimyasal, morfolojik ve agronomik karakter 

değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre genotipler arasında değerlendirilen tüm karakterler 

bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. En yüksek ve en düşük genotipik ve 

fenotipik varyasyon katsayılarının sırasıyla nikotin oranı, protein oranı ve azot oranı ile 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ward'sın  minimum varyansına dayalı küme (cluster) 

analizi sonuçlarına göre genotipler 5 gruba ayrılmışlardır. 8, 12, 2, 7 and 17 nolu 

genotipler sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu kümelerde yer almışlardır.  

Çamaş (2007), 2003 yılında Türkiye’nin yıllık 148.000 ton Oriental tütün üretimi 

ile Yunanistan, Bulgaristan, eski Yugoslavya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler arasında 

Oriental tip tütün üretimi bakımından birinci sırada yer aldığını bildirmiştir. 2004 yılı 

üretim miktarı olan 152.000 ton tütün üretimi değeri ile Dünya tütün üreticisi ülkeler 

arasında altıncı sırada olduğunu belirtmiştir. 
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Çamaş ve Çalışkan (2004), Dünyada gerçekleştirilen ıslah çalışmalarının aksine, 

ülkemizde Bafra tütünlerine yönelik gerekli ve yeterli ıslah çalışmalarının yerine 

getirilmemesi sonucunda Bafra tütün üreticisinin bölgenin gerçek menşe tütünleri 

üretiminden köy populasyonlarına yönelmesi sonucu gerçek menşein kaybolma 

tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. İdeal bir politika olan kalitenin 

desteklenmesi yerine yanlış tütün politikalarının uygulanması sonucu verimin ön plana 

çıkarılması ile birlikte üretimin yaka arazilerden taban araziye kayması neticesinde 

kalitenin hızla düşmeye başladığını belirtmiş, bu görüşü bölgede birim alandan elde 

edilen verimin yıldan yıla yükseldiğini gösteren veriler ile desteklemiştir. 

Çamaş ve ark. (2007a) yapmış oldukları çalışmada Bafra yöresinde tütün 

üretimi yapılan köyleri 9 gruba ayırarak bu gruplardan toplanan örnekler üzerinde bazı 

fiziksel, kimyasal ve ekspertiz değerlendirmelerde bulunmuşlar, sonuç olarak bu bölge 

tütünlerinin yaprak boyu itibariyle 14.36-16.58 cm, yaprak eni itibariyle 6.30-7.25 cm, 

verim itibariyle 82.4-137.1 kg/da, nikotin oranı bakımından %1.75-2.09, İndirgen 

madde oranı bakımından % 6.72-9.85 değerlerini verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

araştırıcılar, kullanılan çeşit ve hatların tozlaşmaların etkisiyle, Bafra’da kullanılan çeşit 

ve hatlarda da karışıklıklar söz konusu olduğunu bildirmişlerdir. Böylece menşe özelliği 

de kaybolacak duruma gelmiştir. Hatta dar yaşmaklı yaprak biçimi geniş yaşmaklı ve 

sığırdili olmuştur. 

Perrin (1938)’e göre Karadeniz çeşitleri 4 grupta tanımlanmıştır.  

1. Samsun – Bafra grubu 

2. Gümüşhacıköy grubu 

3. Taşova (Tokat) grubu 

4. Trabzon – Artvin grubu 

Bu dört gruptan ilk ikisi Orta Karadeniz yöresi tütünleri olarak incelenmiştir. 

TSE, yayınlamış olduğu TS 1000 Türk Tütünleri Standardı’nda, Samsun-Canik 

menşeli tütünler için yaprak boyutlarını orta kısmen küçük, yaprak biçimini sığırdili, 

yaprak dokusunu ince, nikotin oranını %0.70-1.20 olarak; Bafra menşeli tütünler için 

yaprak boyutunu orta-küçük, yaprak biçimini hafif karınlı-karınlı, nikotin oranını 

%0.70-1.10 olarak ve Basma menşeli tütünlerin yaprak boyutlarını orta, kısmen küçük, 

yaprak biçimlerini karınlı, hafif karınlı, nikotin oranlarını ise %1.50-2.00 olarak 

belirtmiştir. Ayrıca Canik tütünlerinin yaprak boyutlarının orta, kısmen küçük, yaprak 
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formunun sığırdili, dokusunun ince, renginin koyu kırmızı, kırmızı, açık kırmızı olduğu 

bildirilmiştir. (Anon, 2006) 

Anitia ve Ioan (1960), tütünde kırım olgunluğu belirtilerinin yapraklar üzerinde 

sarımsı- açık kahverengi lekelerin görülmeye başlanması belirtileriyle ortaya çıktığını 

ve bu belirtilerin “Teknik olgunluk” olarak isimlendirildiğini bildirmektedir. 
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3. MATERYAL METOT 

3.1 Deneme Yerinin Toprak Özellikleri 

Çalışma Karadeniz Bölgesi için en uygun tütün çeşit veya hatlarının belirlenmesi 

amacıyla 2007 yılında Esendal, Kızılırmak, Canik 110 ve Basma 135 çeşitleri ile 303, 

318 ve 327 hatları kullanılarak Samsun’un Bafra ilçesinde çiftçi koşullarında 

yürütülmüştür. 

Deneme, taban ve yarı taban toprak özelliğine sahip arazilerde yürütülmüş olup 

deneme yeri toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3.1.de verilmiştir.  

 
Çizelge 3.1. Araştırma yerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 
 2007 
Analiz Özellikleri Analiz değerleri Derecesi 
% İşba 46,4 Killi 
pH 8,41 Hafif alkalin 
% Kireç CaCO3 8,90 Az kireçli 
% Total Tuz 0,353 Az tuzlu 
P2PO5 (Fosfor asidi) 20,33 Yeterli 
K2O Potasyum 332,21 Yeterli 
% Organik Madde 1,48 Az 
Kaynak: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toprak Bölümü 

 

3.2. Deneme Yerinin İklim Özellikleri 

Araştırmanın yürütüldüğü yıla ait, tütünün büyüme, gelişme, hasat ve kurutma 

dönemlerini kapsayan ayların sıcaklık, nem ve yağış durumlarına ait veriler Çizelge 3.2. 

de verilmiştir. 

 

3.3 Araştırma Materyali 

Araştırmaya konu olan deneme materyalleri, Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nden alınan “Basma 135 çeşidi, 303, 318 ve  327 hatları ile Bafra Meslek 

Yüksekokulu’ndan alınan Esendal, Kızılırmak, Canik 110 çeşitleridir. 
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3.4 Deneme Metodu ve Uygulama 

 

Araştırma materyaline ait tohumlar Bafra’da çiftçi arazisi koşullarında kurulan 

fideliklerde yetiştirildikten ve gerekli bakım işlemleri yapıldıktan sonra Bafra 

koşullarında çiftçi arazisine dikilmiştir. 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Deneme alanı 2x5=10m2’lik parsellerde 50cmx15cm dikim sıklığında 

düzenlenmiştir. Denemede uygulanan kültürel işlemler Çizelge 3.3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2. Araştırma yerinin iklim özellikleri 

 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Vej.D Yıllık 

SICAKLIK(C°) 
Uzun yıllar 7.7 11.1 15.3 20.0 23.1 23.2 19.8 17.2 14.2 
2007 8.0 7.4 17.2 22.6 24.3 25.1 22.7 18.2 14.6 
Fark 0.3 -3.7 1.9 2.6 1.2 1.9 2.9 1.0 0.4 

YAĞIŞ(mm) 
Uzun yıllar 47.7 59.0 52.5 51.3 29.6 28.1 46.6 314.8 788.4 
2007 42.6 21.6 49.0 37.7 9.2 109.4 38.6 308.1 698.3 
Fark -5.1 -37.4 -3.5 -13.6 -20.4 81.3 -8.0 -6.7 -90.1 

NİSBİ NEM(%) 
Uzun yıllar 78.0 81.0 82.0 78.0 74.0 74.0 76.0 77.6 75 
2007 80.9 74.4 79.2 67.4 67.4 71.3 75.3 73.7 73.4 
Fark 2.9 -6.6 -2.8 -10.6 -6.6 -2.7 -0.7 -3.9 -1.6 
Kaynak: Bafra Meteoroloji İstasyonu verileri-Samsun 

 

Çizelge 3.3.Denemede uygulanan kültürel işlemler  

Kültürel İşlemler 2007 

Fidelik ekim 
Tarlaya Dikim 
1. Çapalama ve Boğaz doldurma 
2. Çapalama 
3. Çapalama 

29.03.2007 
13.06.2007 
08.07.2007 
13.08.2007 
07.09.2007 

 

 

3.5 İncelenen Özellikler ve Ölçüm Yöntemleri 

Morfolojik özelliklere ait gözlem ve ölçümler, sabah 8-11 saatleri arasında, her 

parselden tesadüfi seçilen 10 bitki üzerinde yapılmıştır.  
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3.5.1. Morfolojik Özellikler 

Morfolojik özelliklerin ölçümleri, Kevseroğlu (2000), Çamaş (1998) Peksüslü 

(1998) ve Karpat (1989) tarafından bildirilen yöntemlere göre yapılmıştır. 

1. Bitki boyu: Kök boğazından çiçek salkımına kadar (en son yaprağın sapla birleştiği 

yer) olan uzunluk cm olarak ölçülmüştür. 

2. Yaprak sayısı: Kök boğazından çiçek salkımına kadar olan yapraklar sayılarak 

bulunmuştur (filiz yapraklar dikkate alınmamıştır).  

3. Sap Kalınlığı: Bitki ana gövdesinin toprak yüzeyinden 6-7 cm yükseklikten çapı 

kumpas ile ölçülmüştür. 

4. Yaprak boyu: Yaprak tabanı ile yaprak ucu arasındaki mesafe cm olarak 

ölçülmüştür. 

5. Yaprak eni: Yaprağın en geniş noktasından geçen doğru cm olarak ölçülmüştür. 

6. Çaplar katsayısı: Boylam çapın enlem çapa oranıdır.  

 
Şekil 3.1 Yaprak tabanı ve çaplar 
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7. Ovallik katsayısı: Yaprak tabanından yaprak ucuna kadar olan uzunluğun; yaprak 

tabanından, yaprağın en geniş noktasından geçen doğruya kadar olan mesafeye 

oranlaması ile bulunmuştur. 

 
Şekil 3.2 Ovallik katsayısı 

8. Renk Tayini: Her parselden yapılan 4 kırım grubunun her birinden 10 yaprak olmak 

üzere toplam 40 yaprağın renkleri Küppers renk atlasından tespit edilmiştir. (Küppers, 

1987) 

 

3.5.2 Kimyasal Analizler 

Denemeden elde edilen drog yapraklar üzerinde tütünde başlıca kalite kriterleri 

olarak kabul edilen nikotin, şeker, klor ve kül tayinleri yapılmıştır. Analizler ve 

okumaları Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tütün Kalite Tayin Laboratuarlarında 

yapılmıştır. 

1. Nikotin Analizi: Willitz ve ark. (1950) tarafından modifiye edilerek kabul edilen 

yönteme göre yapılmıştır. Bu yöntem, alkaloitlerin tütünden su buharı destilasyonu ile 

alkali ortamdan ayrılıp elde edilen destilatın spektrofotometrik olarak UV bölgesinde 

236 nm, 259 nm ve 282 nm’de ölçülmesine dayanır. 

2. Şeker Analizi: Esası, Lindsay yöntemine dayalı değişikliklerle spektrofotometre ile 

belirlenen şeker % sidir (Lindsay, 1973; Sekin, 1979). 

3. Klor Analizi: Klor miktarı MOHR metoduna göre Cl, Potasyum kromat indikatörü 

(KCrO4) kullanılarak AgNO3 ile titre edilerek belirlenmiştir. Bu metodun esası nispi 

olarak erimez haldeki gümüş tuzunun oluşumuna  dayanmaktadır. Örnekteki klorun 
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tamamı AgCl haline geldiği zaman kırmızı renkli (Kiremit kırmızısı) Ag2CrO4 (Gümüş 

kromat) oluşmaktadır (Hong, 1968) 

4. Ham Kül Tayini: Tütünün 550 °C’de yakılarak organik maddeleri uçurulduktan 

sonra arta kalan ve anorganik maddelerden oluşan kül miktarının % olarak ifade 

edilmesidir. Kullanılan sıcaklık derecesinde bazı anorganik maddeler de yanıp 

uçabileceği, diğer taraftan da anorganik olmayan bazı maddeler yanmadan kalabileceği 

için, yanmadan kalan maddelere ham kül tanımlaması kullanılmaktadır (Sarıçiçek, 

2000). 

3.5.3. Ekspertiz değerlendirilmesi: Her bir parselden 4’er kırım yapılarak ayrı ayrı 

kurutulmuştur. Ekspertiz değerlendirme, tütün çeşidinin karakteristik özelliklerini 

yansıtan el grupları olan 2. ve 3. kırım yapraklar üzerinde uygulanmıştır. 

Değerlendirme, TEKEL Bafra Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü Tütün Eksperlerinden 

Kamil KISMET tarafından Amerikan Grad tasnifine göre yapılmıştır. 

3.5.4. Yaprak verimi: Her parselden kenardaki ikişer sıra ve ortadaki iki sıranın da 

başlangıç ve sonundan 50şer cm’lik kısmında kalan bitkiler kenar tesiri olarak atılarak, 

geri kalan bitkilerden 4 kırımda elde edilen toplam kuru yaprak miktarı tartılarak parsel 

verimi belirlenmiş ve bu değer kg/da cinsine çevrilmiştir. 

3.6 İstatistik Analizler 

Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 12.0 (Statistical Product and Service 

Solutions, East Lansing, MI, USA) programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Duncan 

çoklu karşılaştırma testi ile yorumlanmıştır. 
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4. BULGULAR 

4.1. Morfolojik Özellikler 

   4.1.1. Bitki Boyu 

Tütün bitkisinde önemli bir morfolojik kriter olan bitki boyu özellikleri ortalama 

değerler bakımından Çizelge 4.1’de, elde edilen verilerin istatistiki anlamda 

değerlendirilebilmesi için yapılan varyans analiz sonuçları ise Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. Çeşitlerin bitki boyları olarak karşılaştırılması Şekil 4.2’de yapılmıştır. 

 

Çizelge 4.1. Tütün çeşitlerinin verim ve bazı morfolojik özelliklerine ait ortalama 
değerler 
Çeşitler Verim 

(kg/da) 
Bitki 
boyu 
(cm) 

Yaprak 
sayısı 
(adet) 

Sap 
kalınlığı 
(mm) 

Yaprak 
boyu 
(cm) 

Yaprak 
eni  
(cm) 

Çaplar 
katsayısı 

Ovallik 
katsayısı 

Esendal 119.28 a 85.90 a 29.37 1.02 a 14.24 5.10 2.81 a 1.73 
Kızılırmak   86.13 ab 83.50 a 30.07 0.98 a 14.44 5.32 2.75 a 1.77 
303 101.43 a 89.27 a 30.73 0.98 a 13.26 5.41 2.45 ab 1.97 
318   77.07 b 94.43 a 31.40 1.03 a 15.02 5.53 2.70 a 1.82 
327  80.75 ab 84.20 a 30.03 1.03 a 12.42 5.13 2.46 ab 1.92 
Canik 110 113.62 a 85.67 a 30.20 1.00 a 12.74 5.07 2.53 ab 1.87 
Basma 135 68.28 c 56.43 b 29.87 0.77 b 12.39 5.64 2.21 b 1.90 
LSD 4.66 2.61 0.25 2.21 0.19 0.07 2.04 0.03 

 

Yapılan istatistiki değerlendirmeye göre çeşitlerin bitki boyu değerleri arasında 

P<0,05 düzeyinde fark tespit edilmiştir. Bütün çeşitler içerisinde Basma 135 çeşidinin 

en kısa boylu olduğu (56.43 cm) belirlenmiştir. Bitki boyu bakımından Basma 135 

çeşidi dışındaki hat ve çeşitlerin tamamı istatistiki olarak aynı grupta yer almakla 

birlikte 318 hattı diğer çeşitlere göre en yüksek (94.43 cm) değere ulaşmıştır. Bölgenin 

en önemli çeşidi olan Esendal 85.90 cm ortalama bitki boyu ile istenilen değere sahip 

olurken, 303 hattı, Canik 110 çeşidi, 327 hattı ve Kızılırmak çeşidi ise sırasıyla 89.27, 

85.67, 84.20 ve 83.5 cm bitki boyu değerlerine sahip olmuşlardır. 

 

Çizelge 4.2. Tütün çeşitlerinin verim ve bazı morfolojik özelliklerine ait varyans analiz 
sonuçları 

 
Özellikler Verim Bitki 

boyu 
(cm) 

Yaprak 
sayısı 
(adet) 

Sap 
kalınlığı 
(mm) 

Yaprak 
boyu 
(cm) 

Yaprak 
eni  
(cm) 

Çaplar 
katsayısı 

Ovallik 
katsayısı 

SD 6 6 6 6 6 6 6 6 
KO 529.59 60,59 2.31 0.50 0.06 0.03 1.35 0.01 
F 2.12* 0.37* 0.47 2.30* 0.32 0.65 2.95* 0.81 
%VK 15.67 20.96 29.51 29.93 29.21 29.83 29.84 29.94 
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Bulunan bu değerler Bafra ve Samsun tütünleri ile yapılan çalışmalar ile 

karşılaştırıldığında, bazı araştırmalar ile uyum gösterdiği (Esendal ve ark., 2001; 

Karpat, 1989) diğer yandan bazı araştırmacılar tarafından saptanılan değerler ile uyum 

göstermediği belirlenmiştir. (Çamaş ve ark., 1997; Esendal ve ark., 1997; Kara, 1993) 
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Şekil 4.1. Tütün çeşitlerinin bitki boyu değerleri (kg/da) 

 

4.1.2. Yaprak Sayısı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama yaprak sayısı değerleri Çizelge 4.1’de, 

bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Çeşitler arasında 

yaprak sayısı değerleri bakımından istatistiki anlamda farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Yaprak sayısı konu edildiğinde 318 hattı diğer hat ve çeşitlere göre en yüksek 

(31,40 adet/bitki) değere ulaşmıştır. Esendal çeşidi ise en düşük yaprak sayısı değerini 

vermiştir (29.37 adet/bitki). Kızılırmak, Canik 110 ve Basma 135 çeşitleri ile 303 ve 

327 hatları ise 29.87-30.73 adet arasındaki yaprak sayısı değerleri ile ortalama değerlere 

sahip olmuşlardır. 

Elde edilen bu değerler daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında 

Karadeniz Bölgesi tütünleri için bildirilen değerler arasında (23-45 adet/bitki) yer aldığı 

görülmektedir (Peksüslü, 1998; Kara, 1993; Çamaş, 1998; Esendal ve ark., 1997; 

Esendal ve ark., 2007; Karpat, 1989). Türk tütünlerinde tepe kırımı yapılmadığı için, 

ayrıca yaprak kıtasının oldukça küçük olması arzu edildiğinden ve birim alanda iri kıtalı 
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tütünlere göre çok daha fazla bitki olduğundan verim ve kalite özellikleri için yaprak 

sayısının fazla olması arzu edilmektedir. Bu nedenle araştırmada incelenen çeşitler 

içerisinde yaprak sayısı fazla olanların daha önemli olduğu vurgulanmalıdır. Fakat en 

yüksek verimi sağlayan çeşidin yaprak sayısının istenilen değerde bulunmaması bir 

dezavantaj olarak görülmekle birlikte yaprak özellikleri bakımından verim artışı 

sağladığı ortaya çıkmıştır. 

 

4.1.3. Sap Kalınlığı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama sap kalınlığı değerleri Çizelge 4.1’de, 

bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Araştırmada 

kullanılan çeşit ve hatlarının sap kalınlığı değerleri grafiksel karşılaştırmalı olarak Şekil 

4.3’te verilmektedir. 

Sap kalınlığı bakımından 318 ve 327 hatları diğer hat ve çeşitlere göre en yüksek 

(1.03 cm) değere ulaşmıştır. Basma 135 çeşidi ise en düşük sap kalınlığı değerini 

vermiştir (0.77 cm). Esendal, Kızılırmak ve Canik 110 çeşitleri ile 303 hattı ise 0.98-

1.02 cm arasındaki sap kalınlığı değerleri ile birbirine yakın ve ortalama değerlere sahip 

olmuşlardır. İstatistiksel anlamda Basma 135 çeşidi hariç diğer tüm çeşitler aynı grupta 

yer almışlardır. Çeşitler ve hatlar arasında sap kalınlığı değerleri bakımından saptanan 

bu farkın P<0,05 düzeyinde önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Sap kalınlığı, bitkinin toprak üst aksamının güçlü olması ve daha iyi su ve besin 

maddesi iletiminin sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Küçük kıtalı 

Karadeniz tütünlerinde birim alanda çok fazla bitki bulunmasından dolayı sap 

kalınlığının çok yüksek değerlerde bulunması söz konusu değildir ve tercih 

edilmemektedir. Fakat kaliteli fidelerin dikilmesi durumunda daha güçlü gövde yapısına 

sahip bitkilerin elde edilmesi mümkündür. Genel anlamda güçlü fakat çok fazla kalın 

olmayan bitkiler bu tip tütün yetiştiriciliği için ön plana çıkarılmalıdır. Araştırma 

sonuçları da buna paralellik göstermektedir. Özellikle bitki boyu değerlerine göre sap 

kalınlığı değerlerinin de değişiklik göstermesi istenmektedir. Zira sap kalınlığının 

istenilenin altında olması durumunda özellikle yağış gibi iklimsel olaylar karşısında 

bitkilerde yatmaya karşı tolerans azalmaktadır.  

Çalışmamızda Esendal, Kızılırmak ve Canik 110 çeşitleri ile 303, 318 327 hatları 

için belirlenen sap kalınlığı değerleri birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgular bölge tütün çeşitleri için tahmin edilen değerlerle paralellik oluşturmaktadır.  
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Şekil 4.2. Tütün çeşitlerinin sap kalınlığı değerleri (cm) 

 

4.1.4. Yaprak Boyu 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama yaprak boyu değerleri Çizelge 4.1’de, 

bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Çeşit ve hatların 

yaprak boyu değerleri Şekil 4.4’te verilmektedir. 

Yapılan istatistiki karşılaştırma sonucunda çeşitler ve hatlar arasında yaprak boyu 

değerleri bakımından istatistiki bakımdan farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yaprak 

boyu bakımından 318 nolu hat diğer hat ve çeşitlere göre en yüksek (15.02 cm) değere 

ulaşmıştır. Basma 135 çeşidi ise en düşük yaprak boyu değerini vermiştir (12.39 cm). 

Esendal, Kızılırmak ve Canik 110 çeşitleri ile 303 ve 327 hatları ise 12,42-14,44 cm 

arasındaki yaprak boyu değerleri ile birbirine yakın değerlere sahip olmuşlardır. 

Yaprak boyu, yaprak eni ile birlikte düşünüldüğünde yaprak büyüklüğünü 

etkileyen bir unsurdur. Türk tütünleri boyut olarak küçük, kısmen orta boyutlu 

yapraklara sahip olması istenmektedir. Zira yaprak büyüklüğü ile orantılı olarak hücre 

ve hücreler arası boşluklar artmakta, bununla birlikte yaprak üst ve özellikle alt 

yüzeyinde çok sayıda bulunması istenilen salgı tüylerinin sayısını azaltmaktadır.  

Salgı tüyleri tütünlerin kendine has aromasının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Bu tüylerin azalması ise Türk tütünlerinin harmanlarda kullanılmasının sebebi olan 

kendine has aromasının kaybolmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak yaprak 

büyüklüğünün Türk Standartları Enstitüsü’nün yayınladığı TS-1000 Türk Tütünleri 

Standardı (2006)’nda belirtilen yaprak büyüklüğü değerlerinden yüksek olması, bu 

tütünlerin harmanlarda kullanımını gerçek anlamda sınırlamaktadır (Anon., 2006). 
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Çalışmada saptanan yaprak boyu değerleri literatür verileriyle karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak elde edilen verilerin Bafra ve Samsun tütünleriyle yapılan önceki 

çalışmalardan elde edilen veriler ile benzerlik içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

(Esendal ve ark., 1997; Esendal ve ark., 2001; Çamaş, 1998; Çamaş ve ark., 2007b; 

Peksüslü, 1998; Kara, 1993) 
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Şekil 4.3. Tütün çeşitlerinin yaprak boyu değerleri (cm) 

 

4.1.5. Yaprak Eni 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama yaprak eni değerleri Çizelge 4.1’de, bu 

özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Çeşit ve hatların 

yaprak enlerinin kıyaslaması Şekil 4.5’te verilmektedir. 

Çeşit ve hatlar arasında yaprak eni değerleri bakımından istatistiki bakımdan 

farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yaprak eni bakımından Basma 135 çeşidi diğer hat 

ve çeşitlere göre en yüksek (5.64 cm) değere ulaşmıştır. Canik 110 çeşidi ise en düşük 

yaprak eni değerini vermiştir (5.07 cm). Esendal ve Kızılırmak çeşitleri ile 303, 318 ve 

327 hatları ise 5.10-5.53 cm arasındaki yaprak eni değerleri ile birbirine yakın ve 

ortalama değerlere sahip olmuşlardır. 

Yaprak eni, yaprak boyu ile birlikte düşünüldüğünde yaprak boyu kısmında 

belirtilen yönlerden etkili olmaktadır. Diğer yandan yaprak boyu ve yaprak eni 

değerlerinin birbirine oranı olan çaplar katsayısı faktörüne de etkili olmaktadır.  
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Yaprak eni değerleri tüm çeşitler için yaklaşık değerler vermiştir. Bulunan bu 

değerler yaptığımız literatür araştırması sonucu elde edilen verilerle kıyaslandığında 

büyük ölçüde örtüştüğü sonucuna varılmıştır. (Esendal ve ark., 1997; Esendal ve ark., 

2001; Çamaş, 1998; Çamaş ve ark., 2007; Peksüslü, 1998; Kara, 1993) 
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Şekil 4.4. Tütün çeşitlerinin yaprak eni değerleri (cm) 

 

4.1.6. Çaplar Katsayısı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama çaplar katsayısı değerleri Çizelge 

4.1’de, bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Çeşit ve 

hatların yaprak enlerinin kıyaslaması Şekil 4.6’da verilmektedir.  

Çaplar katsayısı, yaprak formunu belirleyen bir özellik olup, çevre koşullarından 

etkilenmeyen kalıtsal bir özellik olduğu, farklı araştırıcılar tarafından bildirilmiş ve bu 

şekilde kabul görmüştür (Dölek, 1984; Karpat, 1989; Peksüslü, 1998). Çalışmadan elde 

ettiğimiz değerler incelendiğinde en yüksek çaplar katsayısı değerini 2,81 ile Esendal 

çeşidinin verdiği, en düşük değeri ise 2,21 ile Basma 135 çeşidinin verdiği görülmüştür. 

Kızılırmak çeşidi 2,75’lik çaplar katsayısı değeri ile 318 ıslah hattı ise 2,70’lik değer ile 

Esendal çeşidine yakın bir değer arz etmiştir. Canik 110 çeşidi 2.53; 327 hattı 2.46 ve 

303 hattı ise 2.45 çaplar katsayısı değerleri vermiş, bu değerler ortalama değerler olarak 

saptanmış ve bu 3 çeşit ve hat istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. 
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Çalışmada kullanılan çeşit ve hatlardan elde edilen çaplar katsayısı değerleri 

istatistiki anlamda P<0,05 önem düzeyinde farklı bulunmuştur. 
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Şekil 4.5. Tütün çeşitlerinin çaplar katsayısı değerleri 

 

4.1.7. Ovallik Katsayısı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama ovallik katsayısı değerleri Çizelge 

4.1’te, bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’te verilmektedir.  

Çalışmamızda en yüksek ovallik katsayısı değerini 1,97 ile 303 hattı vermiştir. En 

düşük değeri ise 1,73 ile Esendal çeşidinin verdiği görülmüştür.  

Ovallik katsayısı bakımından çeşitler ve hatlar birbirlerine yakın değerler 

sergilemiş ve aralarında istatistiki anlamda bir fark bulunmamıştır. 327 hattı, Basma 135 

çeşidi, Canik 110 çeşidi, 318 hattı ve Kızılırmak çeşidi sırasıyla 1.92, 1.90, 1.87, 1.82 

ve 1.77 değerlerini vermişlerdir. 

Ovallik katsayısı, çaplar katsayısı ile birlikte ele alındığında yaprak formunun 

belirlenmesinde kullanılan bir değerdir. Ovallik katsayısının 2’den büyük olması 

halinde omuzlu, 2 veya 2’ye yakın bir değer olması halinde karınlı, 2’den küçük olması 

halinde de yukarı karınlı olarak isimlendirilmektedir. Çaplar katsayısının 3’ten büyük 

olması halinde ise sığırdili olarak isimlendirilmektedir.( Kevseroğlu, 2000; Anon., 

2006) 

Bu çalışmada tespit edilen değerler neticesinde tüm çeşit ve hatların karınlı-

yukarı karınlı olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, TSE tarafından 2006 
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yılında yayınlanan TS 1000 Türk Tütünleri Standardında belirlenen sonuçlarla uyum 

içerisindedir (Anon., 2006). Ancak bu çalışmanın sonucu Karpat (1989) ile Çamaş ve 

ark (2007a)’nın Karadeniz Bölgesi’nde bazı çeşitlerde (Canik, Bafra ve Basma) 

yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla farklılık arz etmektedir. Nitekim bu çalışmada 

Canik tütünlerinin ovallik ve çaplar katsayısı değerleri, Karpat’ın bu çeşit için 

gösterdiği değerden daha küçük olmuştur. Diğer taraftan çalışmamızda Basma tütünleri 

için elde edilen ovallik katsayısı değerleri, adı geçen araştırıcının Basma tütünleri için 

göstermiş olduğu değerler içinde yer almaktadır. Çaplar katsayısı ise bu değerlerden 

büyük bulunmuştur. 

 

4.2. Kimyasal Kalite Özellikleri 

4.2.1. Nikotin Oranı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama nikotin oranları değerleri Çizelge 

4.3’te, bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.4’te verilmektedir. Çeşit ve 

hatların nikotin oranlarının kıyaslaması Şekil 4.7’de verilmektedir. 

Nikotin, tütün bitkisinin köklerinde sentezlenen ve yapraklarında biriken bir 

alkaloittir. İnsan organizmasında bağımlılık yapıcı özelliğe sahiptir ve bu yüzden tütün 

mamullerinin bağımlılık yapan etmenidir. 

Mamul harmanlarına giren tütünlerin nikotin oranlarının ortalaması, harmanın 

nikotin oranını oluşturmaktadır ve bu oranın belirli düzeylerde olması istenmektedir. 

Örneğin harmana giren yüksek nikotin oranlı bir tütüne karşılık düşük nikotin oranına 

sahip başka bir tütün çeşidinin katılması ile harmanın ortalama nikotin oranı istenilen 

düzeye çekilebilir. 

Samsun tütünleri harmanlara düşük nikotin oranları ve yüksek aromatik 

özellikleri nedeniyle katılmaktadırlar. Nikotin oranlarının yüksek olması ise 

harmanlarda kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Ne var ki özellikle son yıllarda Bafra 

yöresinde tütün tarımında gübreleme yapılması ve nispeten daha yüksek oranda nikotin 

ihtiva eden Canik menşeli tütünlerin bölgeye getirilmesi çeşit karışıklığına sebep olmuş 

ve Bafra menşeli tütünlerin de nikotin oranlarının artmasına neden olmuştur.(Çamaş ve 

ark., 2007a) 

Çalışmada nikotin oranları Basma 135 çeşidi %2.95 nikotin oranıyla en yüksek 

değeri verirken en düşük değeri ise %1.29 ile 318 hattı vermiştir. 327 hattı %2.11, 

Esendal çeşidi %2.0 ve 303 hattı ise %1,95 nikotin oranı değeri vermişlerdir. Canik 110 
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çeşidinin nikotin oranının %1.85 ve Kızılırmak çeşidinin ise %1.38 olduğu tespit 

edilmiştir. Bu değerlerin(318 hattı ve Kızılırmak çeşidi hariç) Türk Tütünleri 

Standardı’nda belirtilen değerlerden yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Çizelge 4.3. Tütün çeşitlerinin bazı kimyasal kalite özelliklerine ait ortalama değerler 

Çeşitler Nikotin 
(%) 

Şeker 
(%) 

Klor 
(%) 

Kül 
(%) 

Esendal 2.00 ab 2.93 b 4.93 a 25.99 a 
Kızılırmak 1.38 b 3.52 ab 5.20 a 25.90 a 
303 1.95 ab 4.63 a 2.83 b 23.88 ab 
318 1.29 b 2.53 b 5.15 a 23.90 ab 
327 2.11 ab 2.86 b 3.80 ab 22.98 bc 
Canik 110 1.85 b 2.58 b 3.27 ab 22.72 bc 
Basma 135 2.95 a 3.07 b 4.60 ab 21.37 c 
LSD 0.69 0.95 1.26 1.90 

 

Çalışmada kullanılan çeşit ve hatlar nikotin bakımından P<0,05 düzeyinde 

farklılık arz etmektedir. 

Çizelge 4.4. Tütün çeşitlerinin bazı kimyasal kalite özelliklerine ait varyans analiz 
sonuçları 

(%5 düzeyinde önemlidir) 
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Şekil 4.6. Tütün çeşitlerinin % nikotin değerleri  

Özellikler Nikotin Şeker  Klor Kül 
SD 6 6 6 6 
KO 0.31 0.62 1.10 1.54 
F 2.86* 2.56* 2.47* 5.49* 
%VK 4.04 5.38 7.06 12.4 
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Bu verilerin yakın zamanlarda yapılan çalışmalar ile örtüştüğü (Esendal ve ark. 

2007; Çamaş ve ark., 2007), ancak daha önceleri yapılan çalışmalara (Aksu, 1967; 

İncekara, 1957; Atakişi ve Kaba, 1993; Esendal ve ark, 2001) kıyasla yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

4.2.2. Şeker Oranı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama şeker oranları değerleri Çizelge 4.3’te, 

bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.4’te verilmektedir. Çeşit ve hatların 

şeker oranlarının kıyaslaması Şekil 4.8’de verilmektedir. 
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Şekil 4.7. Tütün çeşitlerinin % şeker değerleri 

 Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre en yüksek şeker oranına sahip tütün 

çeşidinin 303 nolu hat olduğu (%4.63), ve en düşük şeker oranına sahip çeşidin ise 318 

nolu hat olduğu tespit edilmiştir (%2.53). Ancak istatistiksel anlamda Esendal, Canik 

110 ve Basma 135 çeşitleri ile 327 nolu hat aynı grupta yer almaktadır. Bulunan bu 

değerler P<0,05 önem düzeyinde farklı bulunmuşlardır. 

Bu verilerin Esendal ve ark. (2001)’nın, bildirdikleri oranlardan (%8.03-19.35) 

düşük olduğu ve diğer taraftan Esendal ve ark (2007a) tarafından yapılmış daha güncel 

bir çalışma ile kıyaslandığında rastlanılan değerlere (%3.49-7.54) yakın olduğu tespit 

edilmiştir. 

Şeker oranlarının düşük çıkması, nikotin oranlarının yüksek olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda şaşırtıcı olmamıştır. Zira nikotin ve şeker oranları birbiriyle ters 

orantılı bir seyir halindedir. Azotça kuvvetli ortamlarda yetiştirilen tütünler, azotlu bir 
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bileşik olan nikotin oranı açısından yüksek değerler vermekte iken şeker oranları 

düşmektedir.  

Şeker oranının yüksekliği kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. 

 

4.2.3. Klor Oranı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama klor oranları değerleri Çizelge 4.3’te, 

bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.4’te verilmektedir. Çeşit ve hatların 

klor oranlarının kıyaslaması Şekil 4.9’da verilmektedir. Elde edilen veriler istatistiki 

açıdan P<0,05 önem düzeyinde farklı bulunmuştur. 

Tütün bitkisinde önemli kalite unsurlarından birisi de klordur. Klor bitkilerde 

fazlalığı toksik etki gösteren, yaprak uçları ve kenarlarında yanma, bronzlaşma, erken 

sararma ve dökülme şeklinde etkisi olan, bir elementtir. Tütün klor toksisitesine karşı 

duyarlı bir bitkidir (Anon, 2008b). Klor oranının yüksek olması istenmemekle birlikte 

tolerans sınırı azami %1.5’tur. bu sınırın üzerine çıkıldığında kalite olumsuz yönde 

etkilenir. Özellikle ambar döneminde tütünler kalite olarak sürekli geriye giderler. 

(Sözlü görüşme, A. Peksüslü, 2008) 

Çalışmamızdan elde edilen değerlere göre en yüksek klor değeri %5.20 ile 

Kızılırmak çeşidinde saptanmış, en düşük değere sahip tütün çeşidinin ise %2.83 klor 

oranı ile 303 hattı olduğu tespit edilmiştir. 318 nolu hat %5.15, Esendal çeşidi %4.93, 

Basma 135 çeşidi %4.60, 327 nolu hat %3.80 ve Canik 110 çeşidi ise %3.27 klor 

değerleri vermiştir. 
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Şekil 4.8. Tütün çeşitlerinin % klor değerleri 
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Tespit edilen tüm klor değerleri %1,5’lik tolere edilebilir sınırın çok üzerinde 

bulunmuştur. Bunun sebebinin vejetatif dönemde saptanan sıcaklık değerlerinin uzun 

yıllar ortalamasına kıyasla yüksek seyretmesi nedeniyle ortaya çıkan su stresini 

gidermek amacıyla yapılan sulamalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bafra 

suyunun klorlu olduğu ve denemenin yürütüldüğü arazinin taban-yarı taban arazi 

sınıfında olduğu düşünüldüğünde klor oranlarının yüksek olması kaçınılmaz olmuştur 

(Sözlü görüşme, A. Peksüslü, 2008). Çamaş ve ark. tarafından yürütülen çalışmada 

farklı mıntıkalarda yetiştirilen Türk tütünlerinde yapılan bazı analiz sonuçlarına göre en 

yüksek klor değerini Bafra mıntıkasında yetiştirilen Bafra menşeli tütünler olduğunun 

tespit edilmesi bu düşünceyi desteklemektedir.  (Çamaş ve ark. 2007b). 

 

4.2.4. Kül Oranı 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama ham kül oranları değerleri Çizelge 

4.3’te, bu özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.4’te verilmektedir. Çeşit ve 

hatların ham kül oranlarının kıyaslaması Şekil 4.10’da verilmektedir. 

Çalışmada en yüksek ham kül oranına sahip çeşidin %25.99 ile Esendal çeşidi 

olduğu, Kızılırmak çeşidinin Esendal çeşidine yakın bir değer verdiği (%25.90), 318 ve 

303 nolu hatların sırasıyla %23.90 ve %23.88 ham kül oranı ile birbirine yakın değerler 

verdiği, Canik 110 çeşidinin %22.72 Basma 135 çeşidinin ise %21.37 kül değeri verdiği 

ve en düşük değeri ise %22.98 ile 327 nolu hattın verdiği tespit edilmiştir. Bu değerler 

istatistiksel olarak incelendiğinde P<0,05 düzeyinde farklı olduğu saptanmıştır. 

Araştırma sonuçları daha önce yapılan çalışma verileriyle kıyaslandığında, 

çalışmadan elde edilen %21.37-25.99 ham kül oranı verilerinin, Türk tütünleri için 

bildirilen %11.00-14.95 kül oranı (Aksu, 1967; İncekara, 1957); Basma tütünleri için 

bildirilen %18.42’lik oran (Atakişi ve Kaba, 1993) ve Bafra tünleri için bildirilen 

%14.06-19.76 kül oranı (Esendal ve ark., 2001) değerlerinin tamamından yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak İncekara (1979)’ya göre tütünlerde kül oranının %15-23 

arasında olduğunu ve kül oranının fazlalığının bir çok elemente bağlı olduğu 

bilinmektedir. 

Tütün yapraklarındaki ham kül oranı, yaprağın yüksek sıcaklıkta yakılması 

sonucu organik maddelerin çok büyük bir çoğunluğunun uzaklaştırılması sonucu 

ortamda kalan inorganik maddelerin yüzdesinin belirlenmesi esasına dayanır. Ham kül 
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oranının yüksek olması tütünde istenmeyen bir özelliktir. Renk itibariyle kül renginin 

açık olması kalite işaretçisidir.  

Kül oranı, diğer kimyasal maddelerin değişmesine paralel olarak farklılık arz 

etmektedir. Kaliteli Türk tütünlerinde nikotin oranı düşük, şeker oranı yüksek, düşük 

ham kül oranına sahip ve kül renginin açık olması beklenmektedir. Bunun tersi bir seyir 

halinde tütünde kalite düşmektedir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, yapraktaki kül oranını bazı makro ve mikro 

elementler önemli derecede etkilemektedir. Örneğin Potasyum, Sodyum ve 

Kalsiyum’un varlığı, yapraktaki kül oranını arttırıcı etkide bulunmaktadır. Aynı şeyi 

Klor için de söylemek mümkündür. Çizelge 3.1’deki deneme yerinin toprak özellikleri 

göz önüne alındığında, yapraktaki külü arttırıcı minerallerin toprakta küçümsenmeyecek 

miktarda bulunması dikkat çekicidir. Bunlara ilaveten Bafra suyunun klorlu oluşu da 

kül oranını diğer mineral maddelerle kombine etki yaparak arttırmasına neden olması 

muhtemeldir. 
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Şekil 4.9. Tütün çeşitlerinin % ham kül değerleri 
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Şekil 4.10. 3. kırımları yapılmış tütün bitkilerinin görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.11. Denemenin genel görünümü 
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Şekil 4.12. Deneme yerinden bir görünüm 

4.3 Ekspertiz Değerlendirme 

Çalışmada elde edilen ekspertiz değerlendirme sonuçları Çizelge 4.5’te 

verilmiştir. Çeşit ve hatların Grado değerleri grafiği Şekil 4.14’te verilmiştir. TS 1000 

(Anon, 2006)’e göre Amerikan Grad tasnifinde Karadeniz Bölgesi tütünlerinde A Grad 

için el grupları başlıca uç, uçaltı, 3. ve 2. analar ile kısmen 1. analardır. Boyut olarak 

küçük ve orta menşeine has renginin parlak ve az parlağı olması doku itibariyle kuvvetli 

ve esnek olması istenmektedir. Oriental tütünlerin harmanlarda başlıca kullanım sebebi 

olan kendilerine has koku durumu bakımından Karadeniz tütünlerinin kendi menşeinin 

kokusunu barındırması istenir. Arıza ve hastalıkların olması istenmez. Tüm bu 

özellikleri barındıran tütünler A Grad (AG) olarak nitelendirilir. 

B Grada girebilmesi için başlıca 2. ve 1. ana eller, kısmen dip üstü ve A Grad’a 

giremeyecek özellikteki diğer ellerden tütünler, boyut itibariyle orta ve küçük, renk 

olarak menşeinin bütün renk özelliklerini taşıması, doku olarak kuvvetli, kuvvetlice 

olması, koku itibariyle menşeinin koku özelliğini tam veya kısmen taşıması yaprak 
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bütünlüğü itibariyle tam ve az yırtıklı olması, arıza ve hastalık bakımından az olması 

durumunda B Grad (BG) olarak nitelendirilmektedir. 

Karadeniz Bölgesi tütünleri, kapa sınıfı özellikleri itibariyle, el grubu olarak 

başlıca dip üstü, A Grad ve B Grad’a giremeyecek özellikteki diğer ellere ait yapraklar, 

boyut itibariyle orta ve küçük, renk itibariyle menşeine has rengin bütün tonlarını 

taşıması, doku olarak kuvvetlice ya da zayıf olması, yaprak bütünlüğü itibariyle tam ve 

yırtıklı olması arıza ve hastalıklar bakımından az arızalı ve az hastalıklı dip üstü 

yapraklar ile arızalı ve hastalıklı diğer el gruplarından yapraklar olması durumunda 

Kapa (KP) olarak nitelendirilir. Kapa sınıfı tütünlerde koku niteliği aranmamaktadır. 

Bu standart ışığında çalışmadan elde edilen tütünler TEKEL Bafra Yaprak Tütün 

İşleme Müdürlüğü tarafından Amerikan Grad tasnifine göre sınıflandırılmıştır. 

Ekspertiz değerlendirme sonuçları Çizelge 4.5’te verilmektedir. 

Esendal çeşidinin ekspertiz incelemesi sonucunda yaprak büyüklüğü itibariyle 

orta kısmen küçük, yaprak biçimi itibariyle karınlı olarak nitelendirilmiştir. Yaprak 

renginin kırmızı- koyu kırmızı olduğu görülmüştür. Alt ellerde, 1. ve 2. analarda 

dokunun ince kısmen normal olduğu gözlenmiştir. Üst ellere gidildikçe dokuda 

kalınlaşma olduğu görülmüştür. Tüm ellerde yaprak esnekliğinin bulunmadığı 

gözlenmiştir. Ekspertiz değerlendirme neticesinde neviyat olarak yaprakların %5’inin 

AG, %35’inin BG ve %60’ının KP sınıfında olduğu görülmüştür. 

Kızılırmak çeşidinin incelenmesi neticesinde yaprak büyüklüğünün orta, kısmen 

küçük olduğu ve yaprak formu itibariyle karınlı olduğu tespit edilmiştir. Renk itibariyle 

açık kırmızı, kırmızı ve koyu kırmızı tonları gözlenmiştir. Üst ellerde ise TS 1000 

tarafından “Ham kırılmış veya iklim şartları yüzünden olgunlaşmadan koparılmış 

yaprakların kurutmadan sonra almış oldukları çok koyu yeşil renk” olarak tarif edilen 

karayeşil renk gözlenmiştir. Kızılırmak tütünlerinin yaprak kalınlıkları normal, 

dokularının iyi olduğu ancak esnekliklerinin az olduğu gözlenmiştir. Tasnif neticesinde 

yaprakların % 10 AG, %25 BG ve % 65 KP tütün içerdiği tespit edilmiştir. 

303 hattının yaprak büyüklüğü itibariyle orta kısmen küçük, yaprak formunun 

karınlı olduğu, renk ve parlaklık itibariyle açık kırmızı, kısmen sarı olduğu 

gözlenmiştir. Üst ellere ait yapraklar arasında karayeşil yapraklar gözlenmiştir. Genel 

itibariyle doku normaldir. Ancak bazı örneklerde nesiçte kalınlaşma olduğu 

gözlenmiştir. Genel olarak esneklik azdır. Yaprakların %20’sinin AG, %45’inin BG ve 

%35’inin KP sınıfında olduğu tespit edilmiştir. 
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318 hattı üzerinde yapılan ekspertiz değerlendirme neticesinde yaprak büyüklüğü 

itibariyle orta, kısmen küçük, yaprak biçimi açısından karınlı olduğu belirlenmiştir. 

Renk ve parlaklık vasıfları açısından özellikle alt ellerde tütün piresi (Epitrix 

hirtipensis) zararı nedeniyle yaprak bünyesinin boşalması neticesinde cansız ve mat bir 

rengin hakim olduğu gözlenmiştir. Üst ellerde kara yeşil renkli yapraklar bulunduğu 

belirlenmiştir. Renk durumu itibariyle koyu kırmızı tonlarından bir rengin hakim olduğu 

gözlenmiştir. Kalınlık faktörü açısından bazı örneklerin dokusunda kalınlaşma olmakla 

birlikte genel olarak doku durumunun iyi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 

esnekliğin az olduğu belirlenmiştir. Tasnif neticesinde yapraklarda AG tütüne 

rastlanılmamış, yaprakların %15’inin BG ve %85’inin KP sınıfında bulunduğu 

belirlenmiştir. 

327 nolu hatta yapılan ekspertiz değerlendirme neticesinde, yaprak 

büyüklüklerinin orta, kısmen küçük, yaprak biçiminin karınlı olduğu belirlenmiştir. 

Renk ve parlaklık bakımından 1. kırımda geç kırımdan kaynaklanan matlaşma olduğu 2. 

kırım ve daha üstü ellerde ise azot fazlalığı belirtisi olan koyulaşma gözlenmiştir. Renk 

itibariyle genel olarak koyu kırmızı renk gözlenmekle birlikte üst ellerin kara yeşil 

olduğu tespit edilmiştir. Yaprak kalınlığı bakımından incelendiğinde 3. kırım ellerinde 

bazı örneklerde dokuda kalınlaşma olduğu gözlenmiştir ancak genel itibariyle doku 

durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir. Esneklik açısından bazı yaprakların esneklik 

durumunun iyi olduğu belirlenmiştir. Neviyat olarak %10 AG, %50 BG ve %40 KP 

sınıfı tütünün bulunduğu belirlenmiştir. 

Canik 110 çeşidine ait tütün yapraklarının yaprak büyüklüğü itibariyle orta 

kısmen küçük, yaprak formunun karınlı olduğu belirlenmiştir. Renk açısından 1. 

kırımda açık kırmızı, kısmen kırmızı rengin olduğu, üst ellerde kara yeşil rengin hakim 

olduğu gözlenmiştir. Doku itibariyle 2. kırım ellerinde gözlenen ince dokulu bazı 

yapraklar hariç genel olarak iyi olduğu gözlenmiştir. Esnekliğin olmadığı gözlenmiştir. 

Ekspertiz sınıflandırması neticesinde yaprakların %30’unun BG ve %70’inin KP 

sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. AG sınıfı yaprak saptanmamıştır. 

Basma 135 çeşidinin yaprak büyüklüğü açısından orta kısmen küçük olduğu 

gözlenmiştir. Yaprak formu karınlı olarak belirlenmiştir. Renk ve parlaklık bakımından 

genel itibariyle kırmızı kısmen koyu kırmızı renkte yapraklara rastlanmıştır. Üst ellere 

ait yapraklarda karayeşil yaprakların olduğu gözlenmiştir. Yaprak kalınlığının genel 

itibariyle normal olduğu, sadece 3. kırımda bazı örneklerde nesiçte kalınlaşma olduğu 
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belirlenmiştir. Esnekliğin bazı yapraklarda iyi olduğu gözlenmiş olsa da genel itibariyle 

esnekliğin az olduğu söylenebilmektedir. Amerikan Grad tasnifine göre yaprakların 

%15’inin AG, %35’inin BG ve %50’sinin KP olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 4.13 Çeşit ve hatların kalite sınıfları 

 

Çeşit ve hatların hepinde ortak olarak 1. ve kısmen 2. kırımlarda tütün piresi 

tahribatı gözlenmiştir. Özellikle Kızılırmak çeşidi ile 303 nolu hatta bu tahribat daha 

yoğun bir şekilde gözlenmiştir. 

Yapraktaki klor oranlarının tüm çeşit ve hatlarda yüksek olması neticesinde 

yaprak kenarlarının kırılarak yaprak bütünlüğünün bozulmasına neden olmuştur.  

Yaprak bütünlüğünün standartlara göre AG ve BG olarak sınıflandırılmasında istenen 

bir faktör olması nedeniyle ekspertiz kalite düşük seyretmiştir. 

Göze çarpan diğer bir arıza ise özellikle 3. kırımdan elde edilen el gruplarına ait 

yaprakların bazılarında gözlenen karagöbektir.  

İklim verileri incelendiğinde ağustos ayında uzun yıllar ortalamasına kıyasla çok 

daha yüksek miktarda yağış düştüğü gözlenmektedir. Haziran ve temmuz aylarında da 

hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle ortaya çıkan su ihtiyacını gidermek 

üzere bitkileri hayatta tutacak miktarda sulama yapılması ve arazinin taban-yarı taban 

sınıfında olması faktörleri de eklendiğinde bitkilerin vejetasyon süreleri uzamıştır. Buna 

mukabil 4. kırım zamanı geldiğinde bu yaprakların henüz yeşil iken kırılması zarureti 

doğmuştur. Kırım yapılmaması halinde güneşli günlerin sona ermesi ve güz 
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yağmurlarının kurutmayı imkansız hale getirmesi tehlikesi baş göstermiştir. Sonuç 

olarak yeşil kırılan tütünler karayeşil olarak tabir edilen renkte kurumuştur. 

Tütünlerin kalıtsal, morfolojik, palinolojik, biyokimyasal özelliklerinin, enzim 

polimorfizminin, verim değerlerinin belirlenmesi ve melezleme çalışmaları ile ilgili çok 

sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte tütünün bir kalite bitkisi olması münasebetiyle 

ekspertiz değerlendirmelerinin de yapılması göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. 

Ancak yaptığımız literatür taramalar neticesinde ekspertiz değerlendirmelerin 

incelendiği az sayıda kaynağa ulaşılmıştır. Çamaş ve ark. (2007) tarafından yapılan 

çalışmada Bafra yöresi’nde tütün üretimi yapılan köyler 9 farklı gruba ayrılmış, bu 

gruplardan toplanan yaprak örnekleri üzerinde kimyasal ve ekspertiz değerlendirmeler 

yapılmıştır. Ekspertiz değerlendirme neticesinde 9 hattın AG değerleri % 65-82.5 ve 

ortalama olarak %74.2 şeklinde BG değerleri % 2.5-25 arasında ve ortalama olarak 

%10.83 ve KP sınıfı yaprak oranları da % 2.5-17.5 arasında ve ortalama değer olarak da 

%9.17 olarak tespit etmişlerdir. Esendal ve ark. (2007) tarafından yapılan bir başka 

çalışmada ise Bafra’nın farklı köylerinden toplanan tütün hatları 2 farklı lokasyonda 

denemeye alınmış ve AG yaprak oranları tespit edilmiştir. Balıklar lokasyonunda 212 

nolu hattan AG sınıfı yaprak elde edilememiş ve bu değer en düşük değer olarak göze 

çarpmıştır. Aynı lokasyonda 290 nolu hattan % 55,96 AG yaprak elde edilmiştir. 

Gümüşyaprak lokasyonunda ise en düşük değer %5.37 ile 105 nolu hattan elde 

edilirken, en yüksek değeri yine 290 nolu hat %62,97 ile vermiştir. 

Sonuç itibariyle çalışmamızdan elde ettiğimiz ekspertiz kalite değerlerinin düşük 

olduğu gözlenmektedir. Bunun sebebinin çalışmanın yürütüldüğü yıldaki iklim 

verilerinin uzun yıllar ortalamasına göre büyük değişiklikler göstermesi, bilimsel 

arazinin taban arazi olması, denemenin küçük boyutlu bir deneme olması sebebiyle 

çiftçi arazisi koşullarını birebir temsil etmeyebileceği düşünülmektedir.  

 

4.4. Kuru Yaprak Verimi 

Araştırmada kullanılan çeşitlerin ortalama verim değerleri Çizelge 4.1’de, bu 

özelliğe ait varyans analiz değerleri Çizelge 4.2’de verilmektedir. Çeşitler arasında 

verim değerleri bakımından P<0,05 düzeyinde farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 

Çeşitlerin verim değerlerine ait bulgular Şekil 4.1’de verilmiştir.  

Verim bakımından Esendal çeşidi diğer çeşitlere göre en yüksek (119.28 kg/da) 

değere ulaşmıştır. Bafra yöresi için geliştirilen 303 nolu hat ise 101.43 kg/da ile verim 
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değeri bakımından ümitvar bulunmuştur. Canik 110 çeşidi Bafra üretim sahasının uygun 

bir çeşidi olmamasına rağmen 113.62 kg/da verim değeri ile Esendal çeşidinden sonra 

en yüksek verim değerine sahip olmuş ve istatistiki anlamda aynı grupta yer almışlardır.  

Bu üretim sahasının çeşidi olmayan Basma 135 en düşük verim değerine sahip olurken; 

Kızılırmak çeşidi ile 327 ve 318 nolu hatlar da verim bakımından düşük değerlere sahip 

olmuşlardır. 
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Şekil 4.14. Tütün çeşitlerinin verim değerleri (kg/da) 

 

Kuru yaprak verim değerleri bakımından elde edilen veriler Bafra tütün üretim 

sahası ve yakın mıntıkalarda yapılan bir çok araştırma ile benzer bulunmuştur (Kara, 

1993; Esendal ve ark., 1997; Esendal ve ark., 2001; Esendal ve ark., 2007; Çamaş, 

1998; Çamaş, 2007).  

Elde edilen verilerden Esendal çeşidinin en yüksek verimi sağlaması hem 

araştırmalarla, hem de yapılan birçok tarla uygulaması ve gözlemleri ile ortaya 

konmuştur. Diğer taraftan Canik 110 çeşidi yüksek verim potansiyeline sahip olan bir 

çeşittir. Fakat bir yıllık araştırma sonuçları ile aynı performansı göstermediği 

belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.5. Tütünlerin bazı ekspertiz kriter değerleri 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık Kırmızı, Koyu kırmızı 
Yaprak kalınlığı 1. ve 2. kırımlarda doku ince kısmen normal. 3. ve 4. kırımlarda bazı 

örneklerde dokuda kalınlaşma mevcut. Esneklik yok. 
Hastalık, zararlı ve arıza 1. kırımlarda tütün  piresi tahribatı, 1. kırım ellerde az miktarda çıfıt 

alacası 

Es
en

da
l 

Ekspertiz sonuçları (%) 5 AG, 35 BG 60 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık Açık kırmızı, Kısmen kırmızı ve koyu kırmızı, üst ellerde kara yeşil 
Yaprak kalınlığı Yaprak kalınlığı normal. Doku iyi. Ancak esneklik az. 
Hastalık, zararlı ve arıza 1. ve 2. kırımda kısmen 3. kırımda tütün piresi tahribatı. 3. ve 4. kırım 

ellerde karagöbek 

K
ız
ılı

rm
ak

 

Ekspertiz sonuçları (%) 10 AG, 25 BG, 65 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık Açık kırmızı, kısmen sarı, üst ellerde kara yeşil 
Yaprak kalınlığı Bazı örneklerde nesiçte kalınlaşma olmakla birlikte genel olarak doku 

normal. Esneklik az. 
Hastalık, zararlı ve arıza 1. ve 2. kırım ellerde yoğun tütün piresi tahribatı 

30
3 

Ekspertiz sonuçları (%) 20 AG, 45 BG, 35 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık Alt ellerde pire zararından kaynaklı matlaşma, açık kırmızı, üst ellerde 

kara yeşil 
Yaprak kalınlığı Bazı örneklerde dokuda kalınlaşma olmakla birlikte genel olarak doku 

durumu normal. Esneklik az. 
Hastalık, zararlı ve arıza 3. kırım bazı yapraklarda tütün piresi tahribatı, 1. kırım ellerde bir 

kısım yapraklarda sulubenek 

31
8 

Ekspertiz sonuçları (%) 0 AG, 15 BG, 85 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık 1. kırımda geç kırımdan kaynaklı matlaşma, 2. kırımdan itibaren tüm 

ellerde azot fazlalığından kaynaklı koyulaşma. Koyu kırmızı, üst eller 
kara yeşil 

Yaprak kalınlığı 3. kırım ellerinde kısmen dokuda kalınlaşma. Genel olarak doku 
durumu iyi. Bazı yapraklarda esneklik iyi. 

Hastalık, zararlı ve arıza 1. ve 2. kırımda kısmen tütün piresi tahribatı, 3. kırım ellerde kısmen 
karagöbek, 4. kırım erken. 

32
7 

Ekspertiz sonuçları (%) 10 AG, 50 BG, 40 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık 1. kırımda renk açık kırmızı kısmen kırmızı, diğer ellerde karayeşil 
Yaprak kalınlığı 2. kırım ellerde bazı örneklerde doku ince diğer örneklerde doku 

normal. Esneklik yok. 
Hastalık, zararlı ve arıza 1. kırımda çok yoğun, 2. kırımda ise yoğun tütün piresi tahribatı var. 

2., 3. ve 4. kırım ellerde azot fazlalığı belirtisi renk koyulaşması 
mevcut. 
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Ekspertiz sonuçları (%) 0 AG, 30 BG, 70 KP 
Yaprak büyüklüğü Orta, kısmen küçük 
Yaprak biçimi Karınlı 
Renk ve parlaklık Kırmızı kısmen koyu kırmızı. Üst ellerde karayeşil. 
Yaprak kalınlığı 3. kırımda kısmen doku kalınlaşması olmakla birlikte genel itibariyle 

doku normaldir. Esneklik bazı yapraklarda olmakla birlikte genel 
olarak esneklik az. 

Hastalık, zararlı ve arıza 1., 2. ve 3. kırım ellerde tütün piresi tahribatı var. 3. ve kısmen 4. 
ellerde azot fazlalığı kararması var. 4. ellerde erken kırım 
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Ekspertiz sonuçları (%) 15 AG, 35 BG, 50 KP 



  39 
 
 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Karadeniz Bölgesi’ne en uygun tütün çeşit ile hatlarının tespiti ve ürünlerin 

ekspertiz değerlerini belirlemek üzere 2007 yılında Bafra’da yapılan bu çalışma 

sonucunda verim bakımından en önemli çeşidin Esendal olduğu belirlenmiştir. Esendal 

tütün çeşidi 2005 yılında OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu tarafından Bafra üretim 

bölgesi için tescil ettirilmiştir. Fakat çalışmada çeşide ait bazı kalite ve ekspertiz 

değerleri istenilen düzeylerde bulunamamıştır. Bu durum denemenin yürütüldüğü 

arazinin taban özellikli olmasından kaynaklanabilir.   

Yukarıda da belirtildiği gibi en yüksek verim değerine Esendal çeşidi (119.28 

kg/da) ulaşırken en düşük değeri ise üretim sahasının çeşidi olmayan Basma 135 çeşidi 

(68.28 kg/da) vermiştir. Bitki boyu bakımından Basma 135 çeşidi 56.43 cm değeri ile 

en kısa boylu çeşit olarak diğer tüm çeşitlerden farklı grupta yer almıştır. Diğer çeşitler 

ise 94.43-83.50 cm arasında değerler sergilemiştir. En yüksek bitki boyuna 318 nolu hat 

ulaşmıştır. 

Bir diğer morfolojik özellik olan yaprak sayısı bakımından 318 nolu hat 31.40 

adet/bitki değeri ile en yüksek değeri verirken en düşük değeri Esendal çeşidi 29.37 

adet/bitki değeri ile vermiştir. En yüksek sap kalınlığı değerini 1.03 cm ile 318 ve 327 

nolu hatlar vermişlerdir. En düşük sap kalınlığı değeri ise 0.77 cm ile Basma 135 

çeşidinde saptanmıştır. 

Yaprak boyu değerleri karşılaştırıldığında en yüksek değer 15.02 cm ile 318 nolu 

hatta gözlenmiştir. En düşük yaprak boyu değerine sahip hattın ise 12.39 cm ile Basma 

135 çeşidinin sahip olduğu belirlenmiştir. Yaprak eni değerleri kıyaslandığında ise 

Basma 135 çeşidinin 5.64 cm ile en yüksek değere sahip olduğu Canik 110 çeşidinin ise 

5.07 cm ile en düşük değere sahip olduğu saptanmıştır. 

Çaplar katsayısı itibariyle Esendal çeşidinin 2.81 ile en yüksek değere, 2.21 ile 

de Basma 135 çeşidinin de en düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir.ovallik katsayısı 

bakımından karşılaştırma yapıldığında 303 nolu hat 1.97 Esendal çeşidinin ise 1.73 ile 

sırasıyla en yüksek ve en düşük değerleri verdiği belirlenmiştir. 

Kimyasal özelliklerden nikotin oranı bakımından en yüksek değeri Basma 135 

çeşidi (%2.95) ve en düşük değeri ise 318 nolu hat (%1.29) vermişlerdir. En yüksek 

şeker oranına 303 nolu hattın sahip olduğu (%4.63) en düşük değerin ise 318 nolu hatta 

bulunduğu (%2.53) belirlenmiştir. 
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Klor yüzdesi itibariyle en yüksek çeşidin Kızılırmak çeşidi olduğu (%5.20), 303 

nolu hattın ise en düşük değere sahip olduğu (%2.83) belirlenmiştir. En düşük kül 

oranına %22.98 ile 327 nolu hattın sahip olduğu gözlenirken en yüksek oran %25.99 ile 

Esendal çeşidinde tespit edilmiştir. 

Ekspertiz değerlendirme neticesinde en yüksek AG sınıfı tütün yüzdesini %20 

ile 303 nolu hattın verdiği belirlenmiştir.318 nolu hatta ve Canik 110 çeşidinde AG 

sınıfı tütüne rastlanılmamış, bu değerler en düşük değer olarak göze çarpmıştır. KP 

sınıfı bakımından en düşük değer 303 nolu hatta %35 ve 327 nolu hatta %40 olarak 

belirlenmiştir. 

Küçük kıtalı kalite tütünlerinden olan Karadeniz tütünleri için yapılan tek yıllık 

gözlemler için genel olarak elde edilen sonuçların yeterliliğinden bahsetmek mümkün 

değildir. Bu nedenle istenilen sonuçların daha güvenilir olabilmesi için araştırmanın 

farklı yıllarda ve lokasyonlarda yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sonuç olarak Bafra ekolojik koşullarında Esendal tütün çeşidinin diğer çeşitlere 

göre yüksek verim ve kısmen kalite değerleri ile ekspertiz sonuçları bakımından kabul 

görmesi gibi değerlendirmeler dikkate alındığında bölge için tavsiye edilebilir olduğu, 

ancak araştırmaya devam edilerek çok yıllık ve çok lokasyonlu sonuçların daha yararlı 

bulunabileceği kanaatine varılmıştır. 
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