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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

TÜTÜN TARIMI VE ENDÜSTRİSİNE SERBEST PİYASA UYGULAMALARININ  

ETKİLERİ 

Süleyman Alıcı 

Gaziosmanpaşa  Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü  

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı  

Danışman: Prof. Dr. Güngör YILMAZ  

Bu çalışmada, Türkiye’de tütün ve tütün mamullerinin serbest piyasa şartlarında işlem 
görmeye başladığı 1980 sonrasındaki yasal düzenlemeler, tüketici eğilimleri, dünyadaki 
gelişmeler,  özelleştirme sürecindeki uygulamalar, TEKEL’in çıkarılan kanunlarla 
birlikte tütün üretimi, alımı, satışı, mamul üretimi ve mamul satışının nasıl değiştiği ve 
bunların Türkiye tütün tarımına etkilerinin nasıl olduğu belirlenerek incelenmiştir.   
 
Bu çalışmanın verileri TÜİK, TEKEL, FAO ve ETİP istatistik raporlarından 
yararlanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak tütüne ilişkin kanunlar, özellikle 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Üretimine İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun incelenmiş, 
tütüncülük üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca tütün ve tütüncülük ile ilgili 
kaynak taraması yapılmıştır.  
 
Araştırma sonuçlarına göre, Türk tütün sektöründe özellikle üretim politikasında 
süregelen eksiklikler ile özelleştirme çalışmaları sonucu devletin tütün sektöründen 
desteğini çektiği saptanmıştır.  Bu durumun Türkiye  tütün üretimi ve ticaretini direkt 
etkilediği görülmüştür. Ayrıca dünya tütün üreticisi ülkeler ve AB ülkeleri ile Türkiye 
arasında tütüne ilişkin birçok farklı yönün olduğu görülmüş, devletin her ne kadar 
desteğini çekse de, Türk tütücüsünü çok uluslu şirketlere ezdirmemesinin ve üreticileri 
destekleyen uygulamalarının gerekliliği tespiti yapılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: TEKEL, özelleştirme, serbest piyasa, tütün, tütün ticareti, 
sözleşmeli üretim, 4733 Sayılı Yasa. 
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Department of Field Crops 
 

Consultant: Prof. Dr. Gungor YILMAZ 

In this study, in Turkey, the legal legislations after 1980’s where tobacco and tobacco 
products of Turkey started to be traded in the free market, consumer trends, 
developments in the world, applications during the privatization phase, main changes on   
production, purchase and sale of tobacco, manufacture and sale of the products with the 
legislation of the laws in TEKEL and how they affect the country’s tobacco farming, 
have been examined rigorously. 
The data of this study has been prepared by utilizing from the statistics reports of TSI, 
TEKEL, FAO, and ETİP. In this study, laws referred to tobacco, especially the Law 
numbered 1177 related to  Tobacco and Tobacco Monopoly and the Law  No. 4733 of 
Restructuring  of Tobacco, Tobacco Products, Salt and Alcohol Enterprises General 
Directorate  and Production of Tobacco and Tobacco Products, Domestic and Foreign 
Purchases and Sales and Law on the Amendment of Law No. 4046 and Decree No. 233 
have been  examined as a study method and their effects on tobacco have been 
evaluated. In addition, regarding tobacco and tobacco businesses, scanning of the 
resources scan have been carried out.  
According to the survey results, it has been  found out  that TEKEL has been destroyed 
as a result of the ongoing lack of production policy with the privatization  works in the 
Turkish tobacco industry and the government withdrawn its support from the  tobacco 
sector. It has been seen that this situation directly affects Turkish tobacco trade. In 
addition, it has been figured out that there are many different aspects between tobacco 
producers throught the world and the EU countries and Turkey, further, it has been 
identified that even   the government has withdrawn its support from the tobacco sector, 
that is a necessity for the government not to allow to be destroyed of the Turkish 
tobacco producers by the Multinational Enterprises and the requirement for the 
application supported to the manufacturers have been detected. 
 
Key words: TEKEL, privatization, free market, tobacco, tobacco trade, contracted 
production, 4733 number of law 
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ÖNSÖZ 

 
Tütün, tarımı ve ticareti açısından değerlendirildiğinde; gerek ticari boyutu gerekse 
Türkiye nüfusuna sağladığı istihdam ile Türkiye tarımı için önemli bir yere sahiptir. 
Dünya ve Türkiye tarımsal üretimi açısından bakıldığında ise, yaprak tütün ve sigara 
ticareti tarımsal ürünler arasında küçümsenemeyecek bir paya sahiptir. Dünyada 
yaklaşık 130 ülkede her yıl yaklaşık 4 milyon hektar alanda tütün tarımı yapılmasına 
karşın 6 milyon ton kadar yaprak tütün elde edilmektedir.  
 
Sağlık yönü her geçen gün tartışılır olmakla birlikte, yarattığı istihdam ve ekonomiye 
sağladığı katma değer yönünden tütün, devletin tütünden desteğini çekmesine rağmen 
Türkiye için önemini korumaktadır. Dünya tütün üretiminde Çin, Brezilya, Hindistan ve 
ABD’den sonra beşinci sırada yer alması ve ürettiği tütünlerin ihracata konu olması, 
Türkiye’ye önemli bir üretici ülke özelliği kazandırmaktadır.  
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin 1980 sonrası tütün politikaları ve özelleştirme süreci 
incelenmiş, Türkiye’nin dünya ve AB ülkeleri ile tütün politikaları karşılaştırılmış, bu 
bağlamda özelleştirmeyi tetikleyen kanun ve yönetmelikler taranmıştır. Dünyada Türk 
tütünü olarak bilinen orientel tip tütünün bir numaralı üreticisi olan Türkiye’de üretici 
ülke olma özelliğinin kaybolmasıyla yakın gelecekte ithalatçı konuma gerilemesinin 
kaçınılmaz olacağı belirtilmiştir. Dünya ülkelerine en çok oriental tütün ihracatı yapan 
Türkiye’nin uygulanan politikalar sonucu, devletin de desteğini çekmesiyle tütün ithal 
etme tehlikesinin bulunduğu belirtilmiştir.  
 
Araştırmada, istatistiksel verilerin yetersizliği ve özellikle son yıllarda TEKEL’in 
özelleştirilmesi sürecinde Kurum çalışanlarının moralsiz olması, dolayısıyla eskiden 
beri süregelen istatistiksel tabloların düzenlenmemesi nedeniyle ve ABD Tarım 
Bakanlığı’nın sitesinde topladığı istatistiksel veriler de son yıllarda yayımlanmadığı için 
verilere ulaşmada güçlükler yaşanmıştır. 
 
Çalışmanın, özellikle tezin konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın her aşamasında 
bana yol gösteren ve destekleyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. Güngör YILMAZ’a,  
özellikle anket kısmının şekillenmesine destek veren değerli hocam Doç. Dr. Murat 
SAYILI’ya, yine çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen Araştırma 
Görevlisi Ahmet KINAY’a ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. 
 
 
 
 
 
 

      Süleyman ALICI 
Ocak 2010 

 

 

 

 iii



 

KISALTMALAR DİZİNİ 
 
AB  :Avrupa Birliği 
ABD  :Amerika Birleşik Devletleri 
ARİP Agricultural Reform İmplementation Program (Tarımsal Reform ve 

Uygulama Programı) 
AÜP :Alternatif Ürün Projesi 
BAT :British American Tobacco 
CİF :Carriage Insurange Freight 
ÇUŞ  :Çok Uluslu Şirket 
Da  :Dekar 
DB  :Dünya Bankası 
DGD  :Doğrudan Gelir Desteği 
DİE  :Devlet İstatistik Enstitüsü 
DPT  :Devlet Planlama Teşkilatı 
DSÖ  :Dünya Sağlık Örgütü 
ECU  :European Currency Unit 
EFTA  :Avrupa Serbest Ticaret Birliği 
EGSSH :Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri 
FAO :Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) 
GATT :Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması 
GB  :Gümrük Birliği  
GTİP  :Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
GSMH  :Gayri Safi Milli Hâsıla 
Ha  :Hektar 
İDT  :İktisadi Devlet Teşekkülleri 
IMF  :The International Monetary Fund 
JTI   :Japon Tobacco International 
KİGEM Kişisel Gelişim Merkezi 
KİK  :Kamu İktisadi Kuruluşu 
KİT  :Kamu İktisadi Teşekkülü 
KHK  :Kanun Hükmünde Kararname 
OPD  :Ortak Piyasa Düzeni 
OTP  :Ortak Tarım Politikası 
ÖİB  :Özelleştirme İdairesi Başkanlığı 
ÖTV  :Özel Tüketim Vergisi 
SSUK  :Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi 
TAPDK :Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 
TBMM :Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TEFE  : Tüketici Fiyat Endeksi 
TEKEL :Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TEK-GIDA :Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçiler Sendikası 
TEMA  :Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları 

Koruma Vakfı 
TİGEM :Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TKB  :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

 iv



 v

TKÇS  :Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 
TL  :Türk Lirası 
TMMOB :Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TOBB  :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TOPD  :Tütün Ortak Piyasa Düzeni 
TSK  :Tarım Satış Kooperatifi 
TTA  :Tütün ve Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 
TTSK Tütün Tarım Satış Kooperatifi 
TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜSİAD :Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği 
TZOB  :Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
USD  :Amerikan Doları 
USDA :Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (United States Department 

of Agriculture) 
ZMO :Ziraat Mühendisleri Odası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ÖZET…………………………………………..………………………………………...i 

ABSTRACT………………………………………………………………………...…. ii 

ÖNSÖZ…...………………………………………………………………………….... iii 

KISALTMALAR DİZİNİ..……………………………………………………..……..iv 

İÇİNDEKİLER ………………………………..………………………………………vi 

ÇİZELGELER DİZİNİ…...……………………………………………..…...……...viii 

1. GİRİŞ ...........................................................................................................................1 
 
2. KAYNAK  ÖZETLERİ..............................................................................................3 
     
3. MATERYAL VE METOT.........................................................................................7 
    3.1. Materyal .................................................................................................................7 
    3.2. Metot ......................................................................................................................7 
 
4. TÜTÜN SEKTÖRÜNDE SERBEST PİYASA UYGULAMALARI ÖNCESİ 
GENEL DURUM………………………………………………………………………………9 
    4.1. 1986 Öncesi Kanunlar ve Etkileri………………………………………………..9 
            4.1.1. Reji İdaresi Dönemi ..................................................................................10 
            4.1.2. Tekel Genel Müdürlüğünün Kuruluşu......................................................13 
            4.1.3. Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanları......................................................13 
     4.2. Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu...........................................................................14 
    4.2.1. Tekel Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması ..........................15 
  
5. SERBEST PİYASA DÖNEMİ (1986 – 1994) .........................................................17 
    5.1. Dönem İçinde Çıkarılan Yasalar, Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri..................17 
    5.2. Döneme Ait Ekim Alanları, Üretim Hacmi ve Verim .........................................18 
    5.3. Stoklar..................................................................................................................19 
    5.4. Türkiye’de İmha Edilen Tütünler ........................................................................20   
    5.5. İstihdam Olanakları ve Tütün Ürünleri Sanayi....................................................21 
    5.6. Fiyatlandırma .......................................................................................................22 
    5.7. Üretici Tütünlerinin Pazarlama Olanakları..........................................................24 
    5.8. Tütün ve Vergi .....................................................................................................26 
 
6. TÜTÜN ÜRETİMİNDE KOTA UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI............................................................................................................27 

6.1. 1994–2001 Döneminde Çıkarılan Yasalar, Yapılan Düzenlemeler ve 
Etkileri ......................................................................................................................27 
6.2. Türkiye’de Kota Uygulamaları ..........................................................................29 

      6.3. Türkiye’de Tütün Üretimi, Verim Ve Dış Ticaret Durumu...............................31 
      6.4. Türkiye Yaprak Tütün Stok Durumu (1996-2001)............................................32 
      6.5. Tütün Sanayi ve İstihdam Durumu....................................................................33 
       

vi 
 



vii 
 

7. TEKEL’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ, TÜTÜN TARIMI VE TİCARETİ İLE 
İLGİLİ UYGULAMALAR (2001–2009) ....................................................................35 
    7.1. 2001 Sonrası Çıkarılan Yaslar, Yapılan Düzenlemeler Ve Etkileri ....................35 
    7.2. Tekel’in Özelleştirme Süreci ...............................................................................37 
    7.3. Türkiye Tütün ve Tütün Mamulleri Tüketimi .....................................................39 
    7.4. Ekim Alanları, Üretim Hacmi ve Verim..............................................................41 
    7.5. 2001 Sonrası Türkiye Yaprak Tütün Stokları......................................................43 
    7.6. Türkiye’de Tütün Sanayi ve İstihdam Durumu ...................................................45 
    7.7. Pazarlama Politikaları ..........................................................................................46 
           7.7.1. Sözleşmeli Üretim ve Pazarlama ...............................................................46 
           7.7.2. Açık Artırma ile Satış...............................................................................49 
    7.8. Dış Ticaret Olanakları..........................................................................................52 
    7.9. Tütün ve Vergi .....................................................................................................56 
    7.10. 4733 Sayılı Yasaya Getirilen Eleştiriler ............................................................60 
 
8. YENİ TÜTÜN YASASI (4733 SAYILI) ÇERÇEVESİNDE 
UYGULAMAYA KONULAN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YÖNTEMİNİN 
ERBAA TÜTÜN TARIMINA ETKİLERİ VE ERBAA’DA TÜTÜN 
ÜRETİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR..............................................................62 
     8.1. İncelenen İşletmelerde Yaş, deneyim ve Öğrenim Durumuna İlişkin 

Bilgiler .......................................................................................................……62 
     8.2. İncelenen İşletmelerin Yapısal Durumu .............................................................63 
     8.3. İncelenen İşletmelerin Sözleşmeli Üretim Hakkındaki Düşünceleri ..................65 
     8.4. 2008 Ürününü Uygulamaları ..............................................................................67 
     8.5. Tütünden Boşalan Alanların Değerlendirilmesi .................................................70 
     8.6. Özel Sektör Uygulamaları ..................................................................................71 
     8.7. Tütün Üreticilerinin Erbaa Şartlarında Tütün Üretme Nedenleri ve 

Karşılaşılan Sorunlar  .........................................................................................73 
 
9. SONUÇ VE ÖNERİLER .........................................................................................76 
 
10. KAYNAKLAR ........................................................................................................81 

 



 
ÇİZELGELER DİZİNİ 

 
Çizelge           Sayfa 
 
Çizelge 1.1. Anket Çalışmasının Yapıldığı Köy ve Üretici Sayıları ................................8 
Çizelge 5.1. 1980 Sonrası Tütün Politikası Yasal Süreci ................................................18 
Çizelge 5.2. Tütün Ekim Alanları, Üretim ve Verim Değerleri (1986–1994).................19 
Çizelge 5.3. 1986–1994 Dönemi Türkiye’de Stok Durumu (Bin Ton) ...........................20 
Çizelge 5.4. Tekel’in İmha Ettiği Tütünlerin Miktar ve Değerleri ..................................21 
Çizelge 5.5. 1986–1994 Dönemi Türkiye’de Tütün Tarımı Yapılan Köy ve Ekici    

Sayısı (adet) ...................................................................................................22 
Çizelge 5.6. Ekici Tütün Piyasasında Oluşan Fiyatlar.....................................................23 
Çizelge 5.7. Tütün İhracatı ve Tütün İhracatının Toplam İhracata Oranı .......................24 
Çizelge 5.8. Türkiye’nin Sigara İthalatı (1984- 1990) .......................................................25 
Çizelge 6.1. Bakanlıklararası Tütün Kurulunca Belirlenen Bölge Üretim 

Kontenjanları .................................................................................................29 
Çizelge 6.2. Türkiye Tütün Üretim Durumu (1994–2001)..............................................32 
Çizelge 6.3. Türkiye Yaprak Tütün Stokları (Ton) .........................................................33 
Çizelge 6.4. Türkiye Tütün Ekicisi ve Köy Sayıları (1996–2001) ..................................33 
Çizelge 6.5. Tekel ve Özel Sektörün Sigara Üretimleri ve Payları .................................34 
Çizelge 6.6. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Yıllara Göre Sigara Tüketimi (Milyar Adet)........34 
Çizelge 7.1. Yıllar İtibariyle Tekel ve Özel Sektörün Sigara Üretimi.............................40 
Çizelge 7.2. Yıllar İtibariyle Türkiye Sigara Pazarındaki Firmalar, Satış Miktarları 

(milyon kg) ve Pazar Payları (%) ..................................................................41 
Çizelge 7.3. Yıllar İtibariyle Türkiye Tütün Üretim Durumu ........................................ 42 
Çizelge 7.4. Yıl Sonu Tütün Stok Miktarının Sektöre Göre Dağılımı Pay ve 

Değişimleri..................................................................................................44 
Çizelge 7.5. TEKEL’in İmha Ettiği Tütünlerin Miktar ve Değerleri (1995–2007).........45 
Çizelge 7.6. 2000 Yılı Sonrası Türkiye’de Tütün Ekimi Yapan Ekici Sayıları.............. 45 
Çizelge 7.7. Sözleşmeli Üretimde Uygulanan En Yüksek Nev’i Fiyatları..................... 49 
Çizelge 7.8. 2002 Yılı Sonrası Açık Artırma Yöntemi İle Alım Satım Durumu ............52 
Çizelge 7.9. Türkiye Tütün İhraç Miktarları ve Değerleri...............................................53 
Çizelge 7.10. Türkiye Tütün İhracatı ve Genel İhracat İçindeki Payı .............................54 
Çizelge 7.11. Türkiye Tütün İthalat Miktar ve Değerleri (2000–2008) ..........................55 
Çizelge 7.12.Yıllara Göre Türkiye’nin Sigara İhracat ve İthalat, Miktar ve Değerleri ...55 
Çizelge 7.13. Vergi Çeşitleri, Yerli ve İthal Sigaralardan Alınan Vergiler (2000 yılı) ...56 
Çizelge 7.14. Dünya Bankası Sınıflamasına Göre Ülkelerdeki Ortalama Sigara  

  Fiyatları ve Vergiler..................................................................................58 
Çizelge 7.15. 2004 Yılı Şubat Ayı İtibariyle ÖTV Miktarları........................................ 59 
Çizelge 8.1. Görüşülen Üreticilerin Eğitim Durumları....................................................62 
Çizelge 8.2. Görüşülen Üreticilerin Üretim Deneyimleri................................................63 
Çizelge 8.3. Tütün Üretim Alanlarındaki Değişim Durumu ...........................................64 
Çizelge 8.4. Üretim Alanlarının Artma ve Azalma Nedenleri ........................................64 
Çizelge 8.5. Üreticilerin Sözleşmeli Üretimden Memnuniyet Durumu ..........................65 
Çizelge 8.6. Üreticilerin Sözleşmeli Üretim ile İlgili Düşünceleri..................................65 
Çizelge 8.7. Üreticilerin Tip Sözleşmeyi Okuma ve İnceleme Durumu .........................66 
Çizelge 8.8. Üreticilerin Tip Sözleşmede ile İlgili Bilgi Düzeyleri.................................67 

viii 
 



ix 
 

Çizelge 8.9. 2008 Yılında Erbaa’da Tütün Alan Kamu ve 
              Özel Sektörün Alım Oranları .............................................................................68 
Çizelge 8.10. Tütün Satılan Kurumun Tercih Edilme Nedenleri ....................................68 
Çizelge 8.11. Üretim Alanlarının Bir Önceki Yıl ile Karşılaştırılması ...........................69 
Çizelge 8.12. Üretim Alanlarının Bir Önceki Yıla Göre Değişim Nedenleri..................69 
Çizelge 8.13. Tütün Tarımından Vazgeçilen Alanlarda Yetiştirilen Ürünler..................71 
Çizelge 8.14. Tütüne Alternatif Olarak Düşünülen Ürünler............................................71 
Çizelge 8.15. Özel Sektör Uygulamalarından Üreticilerin Memnuniyet Durumu ..........72 
Çizelge 8.16. Özel Sektör Uygulamalarından Üreticilerin Memnuniyet Nedenleri........72 
Çizelge 8.17. Erbaa’da Tütün Tarımı Yapma Nedenleri .................................................74 
Çizelge 8.18. Tütün Tarımı Sırasında Karşılaşılan Sorunlar ...........................................75 
 
 



  
 

1 

1. GİRİŞ 

Tütün Solanacea familyasının Nicotiana cinsinden, tek yıllık bir kültür bitkisidir. 

Dünya üzerinde 56° kuzey ve 38° güney enlemine kadar çok geniş bir alanda 

yetiştirilebilmektedir (Esendal, 2007).  

 

Üretim, kullanım, iç ve dış ticareti yönünden diğer tarım ürünlerinden farklı bir öneme 

sahip olan tütün, son yıllarda özellikle sağlık açısından taşıdığı önem nedeniyle de 

Türkiye ve dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada yaklaşık 320 milyar 

USD olarak tahmin edilen tütün piyasasının ülkemizdeki değeri 15 milyar USD 

civarındadır. Dünyada yaklaşık 4 milyon ha alanda 6,0–6,5 milyon ton yaprak tütün 

üretilmekte iken, Türkiye’de yaklaşık 146 bin ha alanda 98 bin ton tütün üretilmektedir. 

Türkiye 112 bin ton tütün ihracatı ile dünyada 5. sırada, yaklaşık 60 bin ton tütün 

ithalatı ile ise 23. sırada yer almaktadır (Anonim, 2009b). Tütün, Türkiye ekonomisi 

için oldukça önemli bir tarımsal ürün olma özelliğini korumakta ve çeşitli bölgelerde 

aile tarımı olarak yaygın bir şekilde üretilmektedir. Türkiye’de yaklaşık 200 bin aile 

tütün üretimi yapmakta ve bunlara tütün endüstrisinde çalışanlar da (aileleri dahil) dahil 

edildiğinde, toplam olarak 1,0-1,5 milyon nüfusa istihdam sağlamış olmakta, bu rakam 

ise Türkiye nüfusunun yaklaşık % 2’ sine tekabül etmektedir (Anonim, 2009d). 

 

Kurutulmuş yapraklarından yararlanılan tütünün, farklı ekolojik koşullar ve mikro 

klimalara bağlı olarak dünyada çeşitli tiplerde üretimi yapılmaktadır. Dünya tütün 

üretiminin yaklaşık %50’si Virginia, %20’si Burley, %12’si Oriental ve geri kalanı ise 

Puroluk, Kentucky, Maryland gibi tütün tipleri yer almaktadır (Anonim, 2009b). 

Türkiye’de üretilen tütünlerin yaklaşık % 94’ü Oriental tütünlerdir. Geri kalan kısmı ise 

Virginia, Burley, Tömbeki ve Hasankeyf tütünlerinden oluşmaktadır (Anonim, 2009c).  

 

Tütün bitkisi; başta sigara olmak üzere puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğneme olarak 

kullanılmasının yanında kolonya yapımında ve ayakkabı boya sanayisinde 

kullanılabilmektedir. 

 

Tütün Türkiye’ye yaklaşık 1601–1605 yılları arasında girmiş olup daha sonraki yıllarda 

yaygınlaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu tütün üretiminden aldığı vergiler ile devlete 



  
 

2 

gelir sağlamıştır. 1883 yılında Osmanlının borçlarına karşılık tütün gelirleri 30 yıllığına 

Reji isimli bir firmaya devredilmiştir. Bu süreç 1913 yılında 15 yıl daha uzatılmıştır. 

1925 yılında Cumhuriyet kurulduktan sonra Reji şirketine kalan borç ödenerek tütün 

piyasası kamulaştırılmıştır.  Zaman içerisinde piyasayı düzenleyici yeni kanun ve 

düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle 1980’den itibaren serbest piyasa ekonomisine geçen 

Türkiye’de 2002 yılında çıkarılan 4733 sayılı kanun ile Tütün piyasası tekrar özel 

sektöre bırakılmıştır. Bu yasa ile; sözleşmeli üretim, açık artırma sistemi, tüm piyasa 

idaresinin devlet adına TAPDK’ya bırakılması, TEKEL’in özelleştirilmesinin önünün 

açılması gibi önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yapılan bu çalışma ile,  tütün piyasasının 1986 yılından itibaren geçirdiği değişimler 

gözden geçirilmiş, 2002 yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı kanunun tütün piyasasına 

etkileri incelenmiştir. Bu sürecin etkisini daha iyi görebilmek adına Tokat-Erbaa 

ilçesinde bir anket çalışması yapılarak sonuçları tüm yönleriyle değerlendirilmiştir.   
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Konuyla doğrudan veya dolaylı olarak yapılan çalışmaların, tez konumuzla ilgili yönleri 

dikkate alınarak, özetleri aşağıda kısaca belirtilmeye çalışılmıştır.  

 

Tanrıverdi (1987), çalışmasında; Tütün yetiştiriciliğinde arz-talep dengesini ve fiyat 

istikrarını sağlayacak üretici, ihracatçı ve dış alıcıların isteklerini karşılayabilecek 

ölçüde bir üretim olması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Çiftçiye yeterli mali desteğin sağlanmasının, tütünde kooperatifleşmenin 

desteklenmesinin, sigara fabrikalarının ve işleme atölyelerinin modernize edilmesinin 

gerekli olduğuna Tanrıverdi (1990), vurgu yapmıştır. Ayrıca Amerikan blend 

harmanları için gerekli olan yabancı menşeli tütünlerin ülkede üretiminin teşvik 

edilmesinin, ithal sigaralardan fon alınmasının, stokların eritilebilmesi için mastır stok 

planı hazırlanarak eritilme yoluna gidilmesinin gerektiğini, sigara yasağının 

genişletilmesinin uygun olacağını belirtmiştir.   

 

Tütünde üretim planlamasının yapılabilmesi için, yeni tütün yasasının çıkarılması, 

TEKEL’in yeniden yapılanması, Tütün Ofisi Genel Müdürlüğünün Kurulması, Milli 

Tütün Politikası esaslarının belirlenmesi ve ekici tütünlerinin pazarlama sisteminin 

değiştirilmesinin gerekliliği öngörülmektedir (Anonim, 1993a). 

 

Tütünde düzensiz üretim artışının alan, miktar, üretici sayısı sınırlaması, tütün 

destekleme alım sistemi, tütün satış merkezlerinin kurulması, Virginia ve Burley tütün 

yetiştiriciliği gibi bazı yapısal düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir 

(Anonim, 1993b). 

 

Semerci, (1994), Erbaa ilçesinde tütün yetiştiriciliğinin önemini ortaya koymuş ve 

üretimde kullanılan girdilerin ekonometri analizini yapmıştır. Araştırma sonucunda 

tütün üretiminde en önemli girdinin işgücü olduğunu belirtmiştir.  
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Cumhuriyet Dönemi öncesinden başlamak üzere çeşitli dönemler itibariyle, ekiliş alanı, 

üretici sayısı, üretim, fiyat, destekleme, stok, ticaret, sigara üretim ve ticaretinde 

meydana gelen değişimleri, Ceylan (1995), yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirmiş 

ve planlamanın gerektiği sonucuna varmıştır. 

 

Türkiye ve bölgeler itibariyle tütünde üretim-kullanım durumunu irdeleyen Güler 

(1995), ihtiyaç fazlası ekici yaprak tütünlerinden dolayı ortaya çıkan sorunlar ve tütün 

üretim fazlasının ortadan kaldırılması konusunda alınabilecek önlemlere yer vermiş, 

kota uygulamasının gerekliliğine vurgu yapmıştır.  

 

Esengün ve Sayılı (1996) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’de 1986 yılından sonra 

tütünde uygulanan alım sistemlerinin (Grad ve Destekleme Prim Sistemi) Karadeniz 

Bölgesi tütüncülüğüne yaptığı etkileri (üretim miktarı ve kalitesine, üretici sayısına, 

tütün fiyatlarına ve alım miktarlarına) incelemişlerdir. Çalışmada, yeni fiyatlandırma ve 

pazarlama sistemlerinin uygulanmasıyla birlikte; Karadeniz Bölgesinde tütün üretim 

alanının, üretim miktarının, kalitesinin, üretici sayısının, reel tütün alım fiyatının, alım 

miktarının, ihracat değerinin artmasında önemli derecede gelişmeler kaydedildiği 

belirtilmiştir. Yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte, tütün ekim alanı ve üretici 

sayısının azaltılmasının arzulandığı, ancak bu konuda başarılı olunamadığı belirtilmiştir. 

 

Yaptığı bildiride, bölge ve menşeiler itibariyle üretim hedeflerinin belirlenmesi, üretici 

tütünlerinin tütün satış merkezlerinde artırmalı satış ile satılması, yeni bir tütün 

yasasının yürürlüğe konulması, tütün üretiminin planlanması, tütün tarım satış 

kooperatifleri yasasının yenilenmesi ve TEKEL sigara fabrikalarının özelleştirilmemesi 

ile ilgili sorunlara değinmiş, çeşitli önerilerde bulunarak özelleştirme yerine 

reorganizasyonu önermiştir (Anonim, 1996). 

 

Sapan (1997) tarafından yapılan Türk Tütününde Fiyatlandırma Politikası konulu 

çalışmada, uygulanan yanlış politikalar sonucu, tütün üretiminin artarak kaynakların 

israf edildiğini, değişen içim zevklerine göre sigara yapılacağından ihtiyaç olan 

tütünlerin Türkiye’de üretilerek dünya piyasaları ile rekabet edebilecek kalitenin 

yakalanmasının gerektiğini bildirmiştir. 
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Güler (1999) yaptığı çalışmada, Gümrük Birliğinin Türk Tütüncülüğüne olası etkileri ile 

ABD ve Avrupa Birliği’nde tütün piyasasının işleyiş mekanizmasını ortaya koyarak AB 

yolundaki Türkiye’nin AB ile uyumlu hale getirilmesinin gerektiğini belirtmiştir. 

 

Kota sisteminin uygulamaya konmasından sonra tütün tarımının işletmeler açısından 

önemi ortaya koyan Özerin ve Işın (1999), tütünden başka tarım ve tarım dışı 

seçeneklerin neler olabileceğini de belirtmişlerdir. 

 

Doğruel ve Doğruel (2000) tarafından, tütünün bir gelir kaynağı olarak 17. yüzyılın 

sonlarında ilk vergilendirilmesinden başlayarak Türkiye tütüncülüğünün tarihi 

gelişimini inceleyen bir süreç ortaya konmuştur. Bu kapsamda uygulanan politikaları ve 

TEKEL ürünleri tarihini ve mekânsal tarihi incelemiştir. 

 

Doğu ve Güneydoğu illerinde pazarlanan tarımsal üretim içinde tütünün birinci sırada 

olduğunu, ihtiyaçtan fazla tütün üretimi yapıldığını, bölge üreticilerinin tütüne bağımlı 

olduğunu ve alternatif ürün düşünmediklerini saptamıştır (Gümüş, 2001). 

 

Türkiye’de 2002 yılında uygulamaya konulan 4733 sayılı kanuna rağmen AB’de 

uygulanan sisteme göre eksikliklerini Topçu (2003), belirtmiştir. AB üyesi ülkelerde, 

sözleşmeli üretimi prim almanın ön koşulu olduğu dolayısıyla da kota sisteminin sıkı bir 

şekilde uygulandığını vurgulamıştır.  

 

Bozkurt (2007), yıllardır bir pazarlama politikası uygulanamadığı için alıcıların talepleri 

doğrultusunda ihracatlar yapıldığını, düşük vasıflı ve eski yıl ürünü tütünlerin ihraç 

edilmesiyle Türkiye imajının zedelendiğini, oysa bu tütünlerin imha edilmesi halinde 

mevcut durumun korunacağı gibi yeni pazarlara nüfuz etme imkânı olacağını, bu 

bağlamda tütün ihracatı yapılan ülkelerde satış bürolarının açılmasının uygun olacağını 

belirtmiştir. Yine, ilk defa girilmesi düşünülen pazarlar için tüketici eğilimlerinin 

araştırılması, gerekirse kar marjı gözetilmeksizin satışlar yapılarak hedef pazarın 

tütünlerimiz lehine değişiminin sağlanması gerektiğine vurgu yapmıştır. 

 

Türkiye tarımı için tütünün ekonomik değerini koruyan bir ihracat ürünü olduğunu, 
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ihracatın önemli bir kısmının AB ülkelerine yapıldığını, AB tütüncülüğü ile ortak 

yönlerinin ve farklılıklarının bulunduğu, özellikle lider konumda olduğu şark tipi tütün 

üretim ve ticaretinde diğer ülkelerle rekabet edebileceği sonucunu Özavcı (2007), 

çıkarmıştır. 

 

Türkiye’de alım garantisi nedeniyle üreticilerin “Açık Artırma Satış Sistemi” yerine 

“Sözleşme” esasına dayalı üretimi tercih ettiklerini belirtmiş, geçiş sürecinde bir 

müdahale kurumunun oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapmıştır. Yine üreticilerin 

örgütlenmesini ve ekici sözleşmelerini üretici adına üretici örgütlerinin yapmasının 

gerektiğini, üretici primlerinin kesilmesi nedeniyle düşüş trendine giren Yunanistan 

üretiminin Türkiye’nin pazar payını artıracağını belirtmiş, ihtiyacı her geçen gün artan 

Virginia ve Burley tütünlerinin üretiminin teşvik edilmesinin, ihracat şansı olmayan 

tütünler yerine alternatif ürünlerin teşvik edilmesinin gerektiğini belirtmiştir (Açar, 

2008). 

 

Aslan (2009), tütün pazarlama düzeninde yaşanan gelişmeler sonucu birçok üreticinin 

tütün tarımından vazgeçtiğini, Türkiye’nin Şark tipi tütün üretim ve ihracatındaki lider 

konumunu devam ettirebilmesi için ülke, Virginia ve Burley ihtiyacını yurtiçinde 

karşılayacak çabayı göstermesinin gerekli olduğunu belirtmiştir. 

 

Tütüncülük sektöründe kamunun tamamen devre dışı kalmak üzere olduğunu, tütünün 

herhangi bir tarımsal ürün gibi müdahalesiz piyasa koşullarına terk edildiğini, 

TEKEL’in stoklarının bitiminde Türkiye tütün bilançosunun kısa sürede pozitiften 

negatife döneceğini, net ihracatçı olan ülkenin ithalatçı konumuna düşeceğini 

saptamıştır (Gümüş, 2009). 
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Materyal 

Araştırma materyalinin ilk bölümü, Üniversiteler, TAPDK, TEKEL, TÜİK, Ege Tütün 

İhracatçılar Birliği, Tütün Eksperleri Derneği ve Tütün Platformu gibi çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan sağlanan rapor ve dokümanlar, tütün hakkında daha önce yapılmış çeşitli 

çalışmalar ve bunlarla ilgili literatür ile ilgili kanun ve yönetmeliklerden 

oluşturulmuştur. 

 

Materyalin ikinci bölümü, Tokat-Erbaa ilçesinde tütün üreticileri ile yüz yüze yapılan 

görüşmelerden sağlanan verilerden oluşmaktadır. Burada amaca uygun olarak 

hazırlanıp, üreticilerle birebir yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar bir araya getirilip 

analiz edilmiştir.   

 

3.2. Metot 

Öncelikle konuyla ilgili çalışmalar incelenerek araştırma amacının gerçekleşmesi için 

ihtiyaç duyulan verilerin neler olabileceği saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu 

verilerin elde edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle TTA Genel 

Müdürlüğü ile Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Dairesi Başkanlığı arşivleri 

taranarak TEKEL’e ait istatistikî veriler toplanmıştır. TEKEL tarafından uygulanan 

politikaların değerlendirilmesi konusunda, Tütün Eksperleri Derneği arşivi ile bu dernek 

tarafından yayınlanan bültenler taranmış, hem uygulanan politikalar hem de istatistikî 

verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Dünya tütün üretimi, tüketimi ve tütün ticareti konusunda TAPDK kaynaklarına, yine 

aynı konuda FAO verilerine internet üzerinden ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan makro 

verilerin temininde, TEKEL Genel Müdürlüğü, TAPDK kayıtları, FAO ve DİE kayıtları 

en güvenli kaynaklar olarak kabul edilmiş ve çalışmada kullanılan temel istatistik 

verilerin değerlendirilmesinde bu kurumlara ait verilerden yararlanılmıştır.  

 

Araştırmayı yakından ilgilendirmesi ve 4733 sayılı kanunun sonuçlarının 
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değerlendirilmesinde bilgi verebileceği düşüncesiyle pilot bölge olarak seçilen      

Tokat-Erbaa ilçesinde tütün üreticileri ile yüz yüze görüşülerek üreticilerin yeni dönem 

(2002 yılında çıkarılan 4733 sayılı Kanun) ile ilgili düşünce ve yaklaşımlarının 

yansıtılması amaçlanmıştır. Bu amaç için, görüşme yapılacak olan köyler geneli 

yansıtacak şekilde ve Erbaa ilçesinde üretimin yoğun olarak yapıldığı köyler şeklinde 

tespit edilmiştir. Üretici sayısı ve üretim miktarı en fazla olan köyler seçilmiştir. Tespit 

edilen 13 köye (Aydınsofu, Evciler, Ballıbağ, Alacabal, Küplüce, Akça, Endikpınar, 

Akkoç, Pınarbeyli, Tanıoba, Hacıbükü, Çakır, Karaağaç) gidilmiş ve üreticilerle yüz 

yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve bir değerlendirme yapılmıştır. Basit 

Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılarak, anket yapılacak tütün üretici sayısı 84 olarak 

tespit edilmiştir. Anket yapılan köy sayısı 14, anket katılım sayısı ise 84 olmuştur 

(Çizelge 1.1.).  
 

Çizelge 1.1. Anket Çalışmasının Yapıldığı Köy ve Üretici Sayıları 
Bölge E   r   b   a   a 
Köy Adı Aydınsofu Evciler Ballıbağ Alacabal Küplüce Y. Emre Mah. Akça  
Anket Sayısı 4 6 7 6 6 1 8 
        
        
Bölge E   r   b   a   a 
Köy Adı Endikpınar Akkoç Pınarbeyli Tanoba Hacıbükü Çakır Karaağaç
Anket Sayısı 7 5 9 6 8 5 6 

Toplam Köy Sayısı:   14                Toplam Anket Sayısı: 84 
 

Anket çalışması ile üreticilerin yaş ortalaması, deneyim, öğrenim durumu, üretim 

yaptıkları alan miktarı, sözleşmeli üretim hakkındaki görüşleri, sözleşmenin içeriği 

hakkındaki bilgileri ve alternatif olarak hangi ürünleri ürettikleri araştırılmıştır. 

 

Araştırmada toplanan verilerin niteliğine göre farklı yöntemler kullanılmıştır. Özellikle 

TEKEL Genel Müdürlüğü, TAPDK, FAO, TÜİK gibi kurumlardan alınan istatistik 

verilerin değerlendirilmesinde daha çok aritmetik ortalamalar ve yüzde değerleri 

kullanılmıştır.  

 

Anket sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Microsoft Excel 

programlarından yararlanılmıştır. Veriler analiz edilerek çapraz tablolar halinde 

sunulmuştur.  
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4. TÜTÜN SEKTÖRÜNDE SERBEST PİYASA UYGULAMALARI ÖNCESİ 

GENEL DURUM 

4.1. 1986 Öncesi Kanunlar ve Etkileri 

Tütünün Türkiye’ye giriş tarihi ile ilgili değişik görüşler olmasına rağmen 1601–1605 

yılları arasında girdiği tahmin edilmektedir (Kurnaz, 1961). Tütün tohumu Rumelili 

tüccarlar tarafından Avrupa’dan getirilmiş ve ilk tütün tarımı Makedonya, Yenice, 

Kırcaali’de başlamıştır (Anonim, 1977; Sapan, 1997). 

 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1633 yılına kadar tütün tarımı, ithalatı ve kullanımı 

konusunda herhangi bir kısıtlama olmamış sadece ithalattan belirli bir gümrük vergisi 

alınmıştır (Sapan, 1997). Tütün kullanımıyla ilgili yasaklama IV. Murat zamanında 

uygulanmıştır. 1646 yılında tütün müptelası olduğu için sürgünde olan ulemadan Bahai 

Efendi, Şeyhülislam olunca bir fetva ile tütün kullanımını serbest bırakmıştır (Doğruel 

ve Doğruel, 2000). Yasaklama döneminde tütün içme yasağı yüzünden enfiye ve nargile 

kullanımı artmıştır (Sapan, 1997). 

 

Tütün tarımı 1700’lü yılların başında serbestçe yapıldığından büyük ilgi görmüştür. 

Tütün üretimini düzene sokmak ve devlet gelirini artırmak için bir nizamname (Şurutu 

Duhan) çıkarılmıştır. Çıkarılan bu nizamnameye göre tütün üretenlerden, tütünleri 

tarlada iken dönümünden iki buçuk kuruş on ikişer para “duhanı dönüm resmi” 

alınmıştır. Bu nizamname Reji idaresinin kurulmasına kadar devam etmiştir (Anonim, 

1977).  

 

Bütün bu düzenlemelere rağmen daha sonra görülmüştür ki Tütün İnhisarı’nın getirdiği 

vergi, İmparatorluğun genişliğine ve üretilen tütünün çokluğuna rağmen oldukça 

düşüktür. Bu yüzden sistem arayışları hep devam etmiştir. 1872 yılında padişaha 

sunulan ve tütün gelirini artırmayı amaçlayan tezkere onaylandıktan sonra yıllık 400 bin 

altın karşılığında Hıristaki Zoğrafos ve Mösyö Zarifi adında iki kişiye 5 yıllığına ihale 

edilmiştir. Yapılan usulsüzlükler, anlaşmada yer alan pulun kullanılmaması, kalitesiz 
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tütün getirilmesi ve pahalı satılması gibi nedenlerle 13 Ekim 1872 yılında yapılan 

anlaşma ile feshedilmiştir. Devam eden süreçte de tütün İnhisar İdaresinin devlet 

tarafından idare edilmesine karar verilmiştir (Doğruel ve Doğruel, 2000).  

 

4.1.1. Reji İdaresi Dönemi 

Tütün vergisi, Osmanlının borçlarının ödenmesinde her zaman önemli kalemlerden biri 

olmuştur. 1862 yılında Osmanlı Bankası’ndan alınan borç karşılığında tütün, tuz ve 

evrak-ı sahiha gelir olarak gösterilmiştir. 10 Ocak 1883 yılında taraflarca varılan 

anlaşma sonucu imzalanan Şartname gereği Reji Şirketi, “Memalik-i Osmaniye 

Duhanları Müşterekü’l Menfaa Reji Şirketi” adını almıştır. Şirketin ortakları, Credit 

Anstalt isimli Avusturya Endüstri ve Ticaret Kredi Şirketi, Berlinli Bankacı Bay S. 

Bleichroeder ve gurubu ile Osmanlı Bankası’dır. 

 

Şirketin Görevleri: 

• Bütün imparatorluk genelinde ve yurt dışında şube açma yetkisi olacaktı, 

• Gerekli sermayeyi toplayabilmek için piyasaya tahvil çıkarma hakkı vardı, 

• Şirket tütünü üretmek ve saklamak için yapacağı bina ve arazi vergisi, gelir 

vergisinden ve patent hakkı vergisinden muaf olacaktır, aynı zamanda 

hisselerle ilgili işlemlerde pul parası alınmayacaktır, 

• Ülkede üretilen Tömbeki kontrolleri altında olacak, ancak ithal Tömbekiden 

alınan vergi Hükümet tarafından toplanacaktı, 

• Perakende satış tamamen Rejinin kontrolünde olacaktır (Doğruel ve Doğruel, 

2000). 

 

Reji’nin; yurt geneline yayılan geniş örgütü, memurları ve sayısı 1112’ye ulaşan 

kolcuları ile devlet içinde bağımsızlıkla bağdaşmayan önemli bir kurum haline gelmesi 

rahatsızlık verici bir durum olmuştur. Köylünün tütününü düşük fiyattan almaya 

çalışması ve neticesinde üreticinin kaçak yollarla çok daha yüksek fiyattan yabancı 

alıcılara tütününü satmak istemesi, o dönemin kanlı çatışmalarının nedenidir. 

Cumhuriyet’e kadar, bu çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40000’i bulmuştur 

(Özavcı, 2007). 
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Şirket 30 yılını doldurmak üzereyken yoğun tartışmalardan sonra, 22 Temmuz 1913 

tarihinde Hükümet ile Reji Şirketi bir protokol üzerinde anlaşarak, Reji İdaresi’nin 

süresinin 15 yıl daha uzatılması kararını alınmıştır. Yeni sözleşmeye göre; Şirket 1,5 

milyon Türk Lirası avans verecektir (Doğruel ve Doğruel, 2000). 

 

Ulusal mücadelede askeri zaferin ardından Türkiye’nin ekonomik açıdan izleyeceği 

programın tartışıldığı 7 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongre’sinde oybirliği ile 

Rejinin ilgası kararlaştırılmıştır. Reji’den sonra tütün işlerinde izlenecek yöntem 1924 

yılında TBMM’de tartışılmış, devlet tekeline dönülmesinin daha kazançlı olacağı 

hesaplanmış ve Tütün Rejisi 1925 yılında 4 milyon Türk Lira’sına satın alınarak 

devletleştirilmiştir (Gümüş, 2009). 

 

Reji İdaresi devlet tekeline geçtikten sonra 2 Mart 1925 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan 558 sayılı “Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkındaki 

Kanun yürürlüğe girmiştir. 

 

558 sayılı yasa 19 maddeden oluşmaktadır. 1. maddesine göre; 2 Mart 1925’ten itibaren 

iç tüketim amaçlı tütün alımı, işlenmesi ve sigara imalatı, satış ve tütünle ilgili tüm 

işlerin Hükümet tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. 

 

558 sayılı yasa ile özel kesim tütün ve sigara sektöründen tamamen uzaklaştırılmış, 

tamamen devlet tekeline alınmıştır. Reji dönemindeki devlet otoritesini sarsan ve 

tepkilere yol açan kolculuk sistemi kaldırılmış, kolcu kuvvetlerinin görevi polis, 

belediye memurları ve jandarmaya verilmiştir (Gümüş, 2009). 

 

9 Haziran 1930 tarihinde 1701 sayılı “Tütün İnhisarı Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu 

kanun ile tütün tarımı, işlemesi, taşınması, ticareti ve tütünün fabrikasyon safhaları 

düzenlenmiştir (Mercimek, 2003). 

 

1701 sayılı kanun tasarısı tartışılırken, tütün ticaretinde üretici, devlet, tüccar üçgeninde 

ilişkilerin nasıl düzenleneceği ve bunun ekonomiye etkilerinin sonuçları, devletin 

ticarete girmesinin uygun olup olmayacağı tartışılmıştır (Doğruel ve Doğruel, 2000). 
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Tartışmalardan sonra kabul edilen yasanın 1. maddesine göre;  
 

• Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde halkın tüketimi için tütün ve tömbekiyi satın 

almak, işlemek, kıymak; sigara, puro, enfiye, ağız ve pipo tütünü yapmak, 

• Tütünü işledikten sonra tömbeki, sigara, puro, enfiye, ağız ve pipo tütünü 

olarak marka ile bandrollü ve etiketli kutulara ve paketlere koymak, 

• Yabancı ülkelerden puro ve kıyılmış tütün, sigara, enfiye, ağız ve pipo 

tütünleri ile tömbeki ve sigara kâğıdı getirtmek, 

• Yukarıda belirtilen maddeleri ülke içinde satmak, devlet tekeli altındadır. 

 

Yasanın 2. maddesi ile İnhisar İdaresi’ne tütünü yurtdışında da satma yetkisi verilirken, 

3. madde ile tütün tekelinin sınırları açıkça tanımlanmıştır. 

 

Kullanılmış sigara artıklarından toplanmış tütünlerin ve bu tütünlerden yapılan sigaranın 

satışını ve alımını yasaklayan 81. madde 1701 sayılı yasanın dönemin ekonomik 

koşullarını yansıtması bakımından önemlidir. Bu yasaklama; bir yandan Reji 

döneminden devralınan, en ince detaya kadar tütün ile ilgili işleri yasa kapsamı altına 

alma alışkanlığını yansıtırken, aynı zamanda da sigara atıklarının bile o dönemlerde bir 

ticari faaliyet konusu olabildiğine işaret etmektedir (Doğruel ve Doğruel, 2000). 

 

10 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3437 sayılı “Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu” 

ile tütün ve sigara konularında birçok sınırlamalar getirilmiştir. Sigara imali ve satışı 

tam bir “tekel” haline getirilmiştir. 

 

3437 sayılı yasa ile öngörülen başlıca değişiklikler şöyledir: 

• Tütün ekimi serbest olan bölgelerde tütüne elverişli olmayan ırmak ve çay 

yataklarında, kış mevsiminde su altında kalan arazide, bataklıklarda tütün 

ekilmemesi için Gümrük ve Tekel ile Tarım Bakanlıklarınca ortak tedbirler 

alınacaktır. 

• Bu iki Bakanlık, tütün yetiştirilen bölgelerde ortaklaşa araştırma kuruluşları 

kuracaklar ve tütüncülüğün gelişimi için ortak çalışmalar yapacaklardır. 

• Islah çalışmaları sonucunda elde edilen tohumluklar, ekicilere parasız olarak 
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dağıtılacaktır. 

• Üretici bölgelerde kurulacak tütünle ilgili kurumlarda ekicilerle ailelerine tütün 

ekimi ve bakımına ait bilgiler teorik ve uygulamalı olarak öğretilecektir. 

• Ekiciler, tütünlerini denklemeden önce temizlemeye mecbur tutulacaklardır. Bu 

yolla ürünün daha uygun koşullarda satılması temin edilmiş olacaktır. 

• Emanet ambarlarına konulacak ekici tütünleri yangın tehlikesine karşı sigorta 

edilecektir. 

• TEKEL İdaresi, ambarlara yok edilmek üzere bırakılan işe yaramaz tütünleri 

müşteri çıktığı takdirde satmaya yetkili kılınmıştır (Özavcı, 2007). 

 

4.1.2. TEKEL Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşu 

1 Haziran 1941’de yürürlüğe giren 4036 sayılı kanun ile ayrı bir teşkilat yapısına 

kavuşan ve 1945 yılında “TEKEL Genel Müdürlüğü” adını alan TEKEL Kurumu, 1984 

yılında KİK  olarak yeniden düzenleninceye kadar bu yapısını korumuştur.  Ayrıca 1984 

yılından 2008 yılındaki özelleştirme sonucu British American Tobacco Anonim 

Şirketi’ne isim hakkının da satılmasına kadar “Tütün,  Tütün Mamulleri,  Tuz ve Alkol 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü” ismini korumuş, bu tarihten itibaren “Tütün,  Tütün 

Mamulleri,  Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü A.Ş” yani kısaca “TTA” olarak 

değiştirmiştir (Anonim, 2008a). 

 

4.1.3. Kuruluşun Görev ve Faaliyet Alanı 

1 Haziran 1941 tarihinde yürürlüğe giren, 21 Mayıs 1941 gün ve 4036 sayılı kanunun 2. 

maddesi idareye şu görevleri vermiştir:  

• Tütün ve tütün mamulleri tekelini işletmek,  

• İspirto ve ispirtolu içkiler tekelini işletmek,  

• Tuz tekelini işletmek,  

• Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve revolver tekelini işletmek, 

• Kibrit tekelini işletmek, 

• Çakmak ve çakmak taşı tekelini işletmek,  

• Oyun kâğıdı tekelini işletmek (Anonim, 2008b).  
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 4.2. Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu  

Tütün mevzuatının güncelleştirilmesi amacıyla hazırlanan 1177 sayılı kanun, 30 Mayıs 

1969 tarih ve 13210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tütün 

üretim alanları, ticareti ve tütün tekeli ile yürütme organlarının oluşturulması konusunda 

yeni düzenlemeler getiren bu yasa, tütün üretim politikası ile ilgili yeni hükümler 

getirmiş ve bir takım yeni karar organlarının oluşturulmasını öngörmüştür. Kanunda 

Bakanlıklar arası Tütün Kurulu ile Milli Tütün Komitesine önemle yer verilmiştir. 

Bunlardan Milli Tütün Komitesi katılımcıları, Bakanlıklar arası Tütün Kurulu ise karar 

ve yetkileri açısından özellikle dikkati çekmektedir.  

 

1177 sayılı kanunda TEKEL’in konusu 38. madde ile şu şekilde açıklanmıştır: 

• Yurt içinde tüketim için tütün, tömbeki kıymak, yaprak sigara, ağız ve pipo 

tütünü ve kıyılmış tütün yapmak ve bunları kutularda veya paketlerde satışa hazırlamak 

ve satmak, 

• Yabancı memleketlerden tömbeki, yaprak sigarası ve tütünü ile diğer tütün 

mamulâtı ve sigara kâğıdı getirmek devlet tekelindedir ve TEKEL İdaresi tarafından 

işletilir. 

• Tütün kullananlar kendileri için TEKEL İdaresi’nin sattığı tütünlerden ve sigara 

kâğıdından el ile sigara yapabilir. 

• Tüccar yeterliliği ve niteliği bulunan özel ve tüzel kişiliklerle, TTSK ve bölge 

birlikleriyle, Türkiye tütün ekicileri genel birliği, yalnız yabancı memleketlere satılmak 

üzere (ilk maddede sayılan işlevleri yapmak için) Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni 

ile fabrika açabilirler. Kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları için gerekli tekel 

maddeleri TEKEL İdaresinin kontrolü altında ve ithalat rejimi çerçevesinde diğer 

ülkelerden de ithal edebilmektedir. 

• TEKEL İdaresi, kendi fabrikasyon amacını karşılamak amacıyla ekiciden aldığı 

tütünlerden çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri satabileceği gibi, diğer ülkelere tütün 

mamulâtı ve harmanlanmış yaprak tütün gönderebilmektedir. TEKEL İdaresi sigara 

kâğıdını kontrolü altında yurt içinde de yaptırabilmektedir. 

 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan, 1969 yılında yürürlüğe giren 1177 sayılı yasaya kadar 

geçen sürede yürürlükte olan yasaların hiçbirinde tütün kaçakçılığını ve yasak arazide 
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ekimi önleyen ve bir ölçüde tütün kalitesini korumayı amaçlayan hükümler dışında, 

tütün üretimini düzenleyen ve milli bir tütün politikası oluşturacak organları belirleyen 

hükümlere yer verilmemiştir.  Ancak 1177 sayılı kanunun, tütün üretiminin ülkenin 

ekonomik ve ticari gereklerine göre düzenlenmesi için gereksinim duyulan alanlarda 

üretim miktarını belirli oranlarda azaltacak önlemlerin alınmasını öngören 4.  maddesi 

ile milli tütün politikasını saptamak, düzenlemek ve tütünle ilgili çalışmaları koordine 

etmek amacıyla bir Bakanlıklar arası Tütün Kurulu ve bu kurula yardımcı nitelikteki 

Milli Tütün Komitesi’nin oluşturulmasını içeren 29, 30 ve 31. maddeleri uzun süre 

uygulanamamıştır (Özavcı, 2007).  

 

1177 sayılı kanunun 20. ve 21. maddeleri ekici tütünlerinin alımına ilişki konuları 

kapsamaktadır. Yapılan yeni düzelemeye göre, tütün alım ve satımının piyasa açılış 

tarihi ile sınırlandırılmasına son verilerek, yazılı sözleşmeler ile istenen zamanda satış 

olanağı sağlanmıştır. Önceki dönemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve ekicilerin 

yakınmaları, bu düzenleme ile son bulmuştur (Gümüş, 2009). 

 

4.2.1. TEKEL Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması 

Türk tütün politikası açısından 1983 yılı TEKEL’e yönelik yeniden yapılanmanın 

gerçekleştiği ve kurumun KİK haline geldiği bir yıl olması açısından önemlidir. 

 

21 Mayıs 1941 tarihli ve 4036 sayılı yasa ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı’na bağlı 

katma bütçeli döner sermayeli bir devlet müessesesi şeklinde görev yapan TEKEL 

Genel Müdürlüğü, 11 Nisan 1983 gün ve 60 sayılı İDT ve KİK hakkında KHK  ile 

“Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü”  adıyla KİK şekline dönüştürülerek Maliye ve 

Gümrük Bakanlığına bağlanmıştır. Tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk ve 

sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir KİK hüviyetine dönüştürülmüştür (Anonim, 2005).   

 

1986 yılı itibariyle Genel Müdürlük 5 müesseseden oluşmaktadır. Bunlar; 

• TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi 

• TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri Müessesesi 

• İspirto ve İspirtolu İçkiler Müessesesi 

• Tuz İşletmeleri Müessesesi 
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• TEKEL Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi’dir.  

 

Yeniden yapılanma sürecine giren TEKEL İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Bakanlar 

Kurulu’nun 18 Şubat 1987 tarih ve 87/11524 sayılı kararı ile  “Tütün, Tütün Mamulleri 

Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adı ile yeniden kurulması 

kararlaştırılmıştır. Kısa adı TEKEL olan kuruluşun sermayesi 200 milyara 

yükseltilmiştir (Anonim, 2008a).  
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5. SERBEST PİYASA DÖNEMİ (1986 – 1994) 

5.1. Dönem İçinde Çıkarılan Yasalar, Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri 

1980 sonrasında karma ekonomi, yerini 24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa 

ekonomisine bırakmıştır. Böylelikle 1980’den sonra devletin küçültülmesi ve KİT 

özelleştirilmesi hedeflenerek neo-liberal bir politika izlenmeye başlanmıştır. Bu 

politikayla, piyasa her alanda serbestleşirken, devletin de girişimcilikten ayrılması ile 

özel girişime hız kazandırılmak istenmiştir. Ancak, ekonomi de giderek dünya 

fiyatlarının egemenliğine girmiştir (Kayıkçı, 2005). Bu durum Türkiye’nin tütün 

politikasında da bir takım değişikliklere neden olmuştur. Şöyle ki, 1986 yılına kadar 

Türkiye tütün tekeli devletin elindeyken, 1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı yasa ile 

tütünde devlet tekeli kaldırılarak tütün piyasası aşama aşama yabancı sermayeye 

açılmıştır. Süreç, böylelikle, 1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçme 

çalışmaları ile başlamış ve gerek IMF gerekse Dünya Bankası’nın (DB) mali baskısı 

sonucunda, TEKEL’in özelleştirilmesi çalışmaları başlamıştır. 

 

Döneme ait çıkan yasalar Çizelge 5.1’de verilmiştir. Ancak bunların dışındaki diğer 

gelişmeler de şöyle sıralanabilir. 

 

03.05.1991 tarih ve 20860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1990’lı yılların ilk 

düzenlemesi olan, 2 Mayıs 1991 tarih ve 91/1755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,  

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin TEKEL katılımı olmaksızın, tütün hazırlama 

ünitelerini içeren entegre yeni tesisler kurarak tütün mamulleri üretmeleri serbest 

bırakılmıştır.  Yine yurtiçi imalatçıları tarafından üretilen sigaraların marka bazında fiili 

üretiminin yıllık 2000 tona ulaşması halinde, söz konusu markaların ithalatı, bu madde 

hükümleri çerçevesinde fiyatlandırılması, dağıtım ve satışı serbest bırakılmıştır.  
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Çizelge 5.1. 1980 Sonrası Tütün Politikası Yasal Süreci 
Tarih Sayı Kanun Adı 

09.05.1969 1177 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu (Tütünde devlet tekeli) 
19.10.1983 2929 İDT ve KİT hakkında kanun (TEKEL’in KİT haline 

getirilmesi) 
28.05.1986 3291 1177 sayılı tütün tekeli kanunun bazı maddelerinin 

yürürlükten kaldırılması ve KİT’lerin özelleştirilmesi 
hakkında kanun (1177 sayılı kanunun tütünde devlet 
tekeli ile ilgili maddesinin kaldırılması) 

08.08.1986 86/10911 
Bakanlar Kurulu 
Kararı 

TEKEL’in yerli ve yabancı kişilerle ortaklık 
kurmasının serbest bırakılması 
 

02.05.1991 91/1755 Bakanlar 
Kurulu Kararı 

TEKEL’in katılımı olmaksızın yerli ve yabancıların 
tütün 
mamulleri üretiminin serbest bırakılması 

 

Bu gelişmelerin ardından TEKEL’in PHILSA’daki  %15’lik payı son bulmuş ve 16 

Aralık 1992 yılında PHILSA’nın İzmir Torbalı’daki sigara fabrikası açılmıştır. Tütünde 

monopol uygulamasını kaldıran yasal düzenlemelerin ardından kurulan özel sektör 

sigara üretim tesisleri devreye girmiş ve yabancı sigara ithalatı sona ermiştir (Anonim, 

2000b).  

 

Tüm bu gelişmelerin yanında; 

• 1992 yılında özel sektör tarafından Düzce,  Adapazarı,  Gönen ve Kırklareli’nde 

Virginia ve Burley tipi tütünde yaygın üretime geçilmiştir. 

• 1992 yılında Philip Morris, Sabancı Holding ortaklığı Torbalı’da PHILSA’yı 

kurmuştur. Aynı yıl R.J.  Reynolds da 2000 yılında JTI tarafından satın alınarak 

Torbalı’da üretime geçmiştir.  

• 1994 yılında teknolojisi eskimiş olan TEKEL, İstanbul-Cibali Sigara Fabrikası 

kapatılmıştır (Özavcı, 2007). 

 

5.2. Döneme Ait Ekim Alanları, Üretim Hacmi ve Verim 

1987’de 436 bin ton olan dünya şark tipi tütün üretiminin, 171 bin tonunu (% 39) 

Türkiye, 116 bin tonunu (% 27) Yunanistan, 110 bin tonunu (% 25) Bulgaristan ve 38 

bin tonunu Eski Yugoslavya gerçekleştirmiştir (Özavcı, 2007). 

 

Döneme ait Türkiye’de tütün ekim alanları, üretim hacmi ve verim değerlerine ait 
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değerler Çizelge 5.2’de verilmiştir. Ortalama ekim alanı 266 bin ha olarak gerçekleşen 

bu dönemde,  1986-87 yıllarındaki azalış, 1990 yılından itibaren artış seyrine dönülmüş, 

1990 yılında ilk defa 300 bin ha sınırı aşılmıştır. Ortalama üretim hacmi de ekim 

alanlarına paralel bir seyir takip etmektedir. Söz konusu dönemde ortalama üretim 

hacmi 247 bin ton, ortalama dekar verimi ise 92 kg olarak gerçekleşmiştir.  

 
Çizelge 5.2. Tütün Ekim Alanları, Üretim ve Verim Değerleri (1986–1994) 

Kaynak: Gümüş, 2009  

Yıllar Üretim Alanı (bin ha) Üretim Miktarı (bin ton) Verim (kg/da) 

1986 169,4 157,4 93 
1987 205,5 183,3 89 
1988 236,1 217,1 92 
1989 283,6 267,6 94 
1990 320,2 296,1 92 
1991 281,1 240,9 86 
1992 331,2 334,3 101 
1993 339,9 338,8 100 
1994 226,9 187,7 83 

 

1992–93 yıllarında verimde belirgin bir artış, 1994 yılında önemli bir düşüş yaşanmıştır. 

Aslında 1985 yılında kaliteli tütüne yüksek fiyat vererek  “Kaliteli Tütün Yetiştirme 

Projeleri” gündeme gelmiştir. Kaliteli Tütün Yetiştirme Projeleri ile TEKEL, daha 

kaliteli ürün veren “kıraç” topraklarda tütün tarımını özendirmek ve geliştirmek,  hem 

kalitesiz ürün veren hem de alternatif tarıma elverişli  “taban”  arazide,  diğer tarım 

ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Ancak 1992–93 yıllarında tam 

tersi bir durum yaşanarak kalite tamamen ikinci plana itilerek daha çok verime yönelme 

olmuştur (Özavcı, 2007).  

 

5.3. Stoklar 

Türk tütünlerinin sahip olduğu karakter ve sigara fabrikası ihtiyacı için 3 yıllık stok 

bulundurma zorunluluğu vardır. Yılda yaklaşık 75–85 bin ton arası yaprak tütün 

tüketildiği dikkate alınırsa, bunun 3 katı olan yaklaşık 250 bin ton yaprak tütünle 

TEKEL’in yıllık ihracat kapasitesi olan 30–40 bin ton ihraçlık yaprak tütün stokunun 

her yıl mevcut olması gerekir. Fakat Türkiye’de geçmiş yıllarda tütün üretimi iç tüketim 

ve ihracat seviyesine göre düzenleyici bir üretim planlama politikası yapılmadığı için 
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yaprak tütün stokları artmıştır. Bu artış iç tüketimin 4 katına, yıllık ihracat kapasitesinin 

ise 2 katına kadar ulaşmıştır (Özavcı, 2007).  

 

Tütünde izlenen destekleme ve fiyat politikalarının zaman zaman siyasi yaklaşımların 

etkisi altında kalması ve üretici piyasalarında ilan edilen fiyatların beklenen düzeylerin 

çok üzerine çıkmasının, üretimde aşırı artışlara neden olduğu bilinmektedir. Özellikle 

yüksek fiyat nedeniyle alternatif tarım ürünlerine göre getirinin arttığı dönemlerde 

tütüne hızlı bir yöneliş olmaktadır (Gümüş, 2009). Bunun en iyi kanıtlarından biri 1992 

yılında 334 bin ton ve 1993 yılında ise 339 bin ton rekor üretim düzeylerine 

ulaşılmasıdır. 

 

Çizelge 5.3’te de görüleceği üzere 1986 yılındaki yüksek stoklardan sonra 1992 yılına 

kadar bir miktar düşme olmuş, fakat 1992’den sonra tekrar yükselmeye başlamıştır. 

                       
Çizelge 5.3. 1986–1994 Dönemi Türkiye’de Stok Durumu (1000 ton)  

Yıllar TEKEL Stokları Tüccar Stokları Toplam Stok 
1986 364,9 43,6 408,5 
1987 324,8 51,2 376,0 
1988 301,2 31,1 332,3 
1989 283,3 50,5 333,8 
1990 272,7 47,9 320,6 
1991 380,0 37,6 417,6 
1992 386,9 70,7 457,6 
1993 485,5 85,9 571,4 
1994 507,2 61,2 568,4 

Kaynak: Gümüş, 2009 

 

5.4. Türkiye’de İmha Edilen Tütünler 

TEKEL’e ait yüksek düzeydeki stokların önemli bir miktarı uzun yıllar itibariyle biriken 

öncelikle Güneydoğu ürünü stoklara aittir. Bunların bir kısmı uzun bir süre beklemesi 

sebebiyle veya kalite itibariyle sigara reçetelerine giremeyecek durumda olan stoklardır. 

Bu ürünlerin depoda muhafazası ve bakım işlemlerinin yapılması zorunluluğu sebebiyle 

bir maliyeti gerektirdiği gibi, yakılmaları da ayrıca bir masrafı gerektirmektedir.  
                                            

Çizelge 5.4 incelendiğinde, 1987–2007 dönemi içinde 174 bin tondan fazla tütünün 

imha edildiği anlaşılmaktadır. Bu tütünlere ait bedelin de yaklaşık 201 milyon USD’a 
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karşılık geldiği görülmektedir. Özellikle 1989, 1992, 1994, 1995, 2006 ve 2007 

yıllarında 10 bin tondan fazla miktarlarda tütünün imhasının gerçekleştiği dikkati 

çekmektedir. Genel olarak 21 yıllık dönemde yılda ortalama 267 milyar USD değerinde 

8 bin ton tütünün imha edildiği anlaşılmaktadır. 
                                    
 
Çizelge 5.4. TEKEL’in İmha Ettiği Tütünlerin Miktar ve Değerleri (1987–1994) 

Değer 
Yıllar Miktar (ton) Milyon TL Bin USD 
1987 23278 1192 1394 
1988 2377 2544 1791 
1989 18225 42351 19969 
1990 2991 11483 4404 
1991 8165 48373 11601 
1992 19401 315804 45977 
1993 5190 115531 10516 
1994 70196 2.596154 87399 
1995 16742 681372 14908 
1996 1751 151739 1870 
1997 75 11634 77 
1999 302 255682 612 
2001 284 265557 217 
2002 274 979592 - 
2004 89 119352 - 
2005 4990 19357 - 
2006 10592 37 - 
2007 10565 46 - 

Toplam 174541 5598450 200737 
Kaynak: Gümüş, 2009;  (1994 yılına kadar), Anonim, 2008a (1995 ve sonrası)  
1998, 2000 ve 2003 yıllarında tütün imha edilmemiştir. 
 

5.5. İstihdam Olanakları ve Tütün Ürünleri Sanayi 

Bölgesel olarak bakıldığında Türkiye’de tütün ekicisinin en yoğun olduğu bölge Ege 

Bölgesidir. 1994 yılı itibariyle toplam tütün üreticisinin %59’u Ege Bölgesi, %17’si 

Karadeniz Bölgesi, %21’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunurken 

Marmara Bölgesi %3 oranı ile en düşük paya sahip bölge olmuştur (Gümüş, 2001). 

Marmara Bölgesinde oranın düşük olmasının nedeni bölgenin sanayileşmeye daha fazla 

ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır.  

 

Çizelge 5.5 incelendiğinde, 1980’li yıllardan 1990’lı yıllara geçildiğinde, tütün tarımı 



  
 

22 

yapılan köy sayısında bir artış olmasına rağmen üretici sayısında dikey bir artış veya 

azalıştan söz etmek olası değildir. Örneğin ekici sayısının en çok olduğu yaklaşık 544 

bin kişi (aile) ile 1993 yılı olmuştur. Uygulanan politikaların yanlış veya eksikliği 

burada da kendini göstermektedir. 

 

Çizelge 5.5’den, tütün üretimi ile uğraşan aile sayısına ulaşmaya çalıştığımızda, 

çizelgeye göre ortalama 478 bin ailenin bu işi yaptığına göre, ortalama bir aileyi 4–5 

kişi hesaplayarak 2–2,5 milyon kişinin istihdam olanağını tütün tarımından sağladığı 

söylenebilir. 

   
Çizelge 5.5. 1986–1994 Dönemi Türkiye’de Tütün Tarımı Yapan Köy ve Ekici Sayısı (aile) 

Yıllar Köy Sayısı (adet) Ekici Sayısı 
1986 4558 360580 
1987 4617 391494 
1988 4923 462269 
1989 5237 531253 
1990 5263 521952 
1991 5084 468361 
1992 5278 526385 
1993 5287 543923 
1994 5065 494298 

  Kaynak: Anonim, 1994 

 

Tütün 1986–94 yılları arasında birim alanda çiftçiye, buğday ve arpaya göre 4–8 kat, 

bağ ve zeytine göre 4–12 kat daha fazla brüt gelir sağlamıştır. Ayrıca tütünün birim 

alanda istihdam yaratma olanağının da bağa göre 3, zeytine göre 12 ve buğdaya göre 48 

kat daha fazla olduğu saptanmıştır (Özavcı, 2007).  

 
5.6. Fiyatlandırma 

1993 yılında TEKEL yeni bir fiyatlandırma sistemine geçmiştir. 1993 yılındaki 

değişiklikle “Amerikan Grad” sistemi aynen korunmuş, ancak yeniden baş fiyata dönüş 

yapılmış ve içerisinde %80 ve daha yukarı oranda A Grad bulunduran tütünlere başfiyat 

verilmiş, üretici tütünlerinin fiyatı içerdikleri A Grad oranına göre belirlenmeye 

başlanmıştır.  

 

Çizelge 5.6’dan anlaşılacağı gibi,  ortalama fiyatlar bakımından 1986–1994 dönemi 
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incelendiğinde,  gerek tüccar gerekse TEKEL’in alım fiyatlarının yıldan yıla arttığı 

görülmektedir. Bu durum kaliteli tütün yetiştiriciliğinin hedef alınması ve Grad 

sistemine geçişin yansımaları olarak değerlendirilebilir.  

 

  Çizelge 5.6. Ekici Tütün Piyasasında Oluşan Fiyatlar 
TEKEL Özel Sektör Genel 

Ürün Yılı Ort. Fiyat 
(TL/Kg) 

Özel 
Sektör 

Fiyatına 
Oranı 

Ort. Fiyat 
(TL/Kg) 

TEKEL 
Fiyatına 

Oranı 

Ort. Fiyat 
(TL/Kg) 

Fiyat 
Artışı (%) 

Yıl Sonu 
TEFE 
(%) 

1986 1443  1616  1489  25 
1987 2905 0,78 3710 1,28 3264 119 52 
1988 4714 0,64 7323 1,55 6037 85 68 
1989 7707 0,86 8915 1,16 8079 34 62 
1990 10870 0,95 11462 1,05 11071 37 49 
1991 25713 0,95 27034 1,05 26192 137 59 
1992 32651 0,94 34597 1,06 33221 27 61 
1993 52876 1,01 52190 0,99 52755 59 60 
1994 110452 0,9 122548 1,11 115303 119 150 

  Kaynak: Gümüş, 2001 
 

Yıllar itibariyle özel sektör fiyatları, TEKEL’in fiyatlarına göre şekillenmekteydi. 

Üreticilerin devlet güvencesi ile alım yapan TEKEL yerine özel sektörü tercih etmeleri,  

tüccar fiyatının yüksek olmasına bağlıydı. Tüccar genelde sipariş üzerine ve belli kalite 

isteğine göre tütün aldığından siparişin fazla olduğu yıllarda tütün almak için fiyatı 

yükseltmiş, sipariş olmadığı yıllarda isteksiz davranmıştır (Sapan, 1997).  

 

1986 yılı itibariyle 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu’nda yapılan yeni 

düzenleme ile tütünler borsada veya yazılı sözleşme yapılarak satılabilmiştir. Ekiciler, 

denk haline getirdikleri tütünlerini erken satmak veya yazılı sözleşme yapma imkânını 

bulmuşlardı.  Böylelikle, sözlü anlaşmalar yoluyla gayri resmi tütün alım ve satımları 

dolayısıyla oluşan ihtilaflar önlenmiş olacak, ekicilerin yakınmalarına sebep olan 

ıskonto ve diğer isimlerle fiyat indirimine gidilemeyecekti (Özavcı, 2007). 

Sözü edilen borsa sisteminin temel prensibi, arz ve talebe bağlı olarak serbest rekabet 

şartlarında satıcılara ve alıcılara en uygun fiyatı sağlamaktır. Diğer bir deyişle, iyi 

kalitede tütün için en tatmin edici fiyatın,  tam teşekküllü, yasal bir kontrol sistemine 

sahip ve muhtelif üretim merkezlerinde çok sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getiren 

tütün borsalarında oluşmaktadır (Sapan, 1997). Fakat çabuk bozulabilen ve serbest 
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rekabet ortamı içinde arz ve talep esnekliği olan mallar genelde borsa malı niteliğine 

haiz olamayacağından, üretim, taşıma ve dağıtımı büyük ölçüde devlet müdahalesi 

altında yapılan tütünlerin bu şartlara uygun olmadığı görülmektedir (Özavcı, 2007).  

 
5.7. Üretici Tütünlerinin Pazarlama Olanakları 

1,5 milyon ton dolayında olan dünya yaprak tütün ihracatının %45’e varan oranda en 

büyük payı Virginia tütünlerine,  ancak  %15’i şark tütünlerine ait bulunmaktadır. Yılda 

yaklaşık 250 bin ton kadar olan şark tipi tütün ihracatı, üretici ülkeler tarafından 

paylaşılmaktadır (Esendal,  1986). 

 

Çizelge 5.7’de de görüleceği gibi, 1986-87 yıllarında Türkiye’nin tütün ihracatında 

düşüş gözlenmektedir. Bu düşüşün nedeni,  Çernobil nükleer kazası sonucu yayılan 

radyasyonun olumsuz sonuçlarının etkisi olduğu düşünülmektedir. 1988–89 döneminde 

Türkiye ihracatı tekrar eski seyrine geri dönmüştür. 1990 yılı itibariyle, yaprak tütünde, 

TEKEL 15 bin ton, özel sektör ise 82 bin ton olmak üzere toplam 97 bin ton tütün ihraç 

edilmiştir (Anonim, 1990a).  

 

 Çizelge 5.7. Tütün İhracatı ve Tütün İhracatının Toplam İhracata Oranı 

Yıllar Genel İhracat 
(Milyon USD) 

Tütün İhracatı (Milyon 
USD) Toplam İhracata Oranı (%) 

1986 7456 278 3,7 
1987 10190 276 2,7 
1988 11662 255 2,2 
1989 11627 480 4,1 
1990 12960 430 3,3 
1991 13594 566 4,1 
1992 14725 313 2,1 
1993 15345 410 2,7 
1994 18106 404 2,2 

 Kaynak:  Gür, 1986; Anonim, 1990b  
 
 

1986–94 dönem ortalaması olarak yılda 323 milyon USD’lık bir ihracat ile tütün,  

Türkiye’nin ihracatının %4,1’ini karşılamaktadır.  İhracatın genel ihracat içindeki 

payının giderek azalmasının en önemli gerekçesi,  dış ticaret hacminin söz konusu yıllar 

itibariyle genel olarak bir artış içinde olmasıdır (Gümüş, 2009). 
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Türkiye’nin tütün ihracatı ortalama olarak 70–100 bin ton arasında değişmektedir.  

Tütün ihracatçısı başlıca ülkeler arasında dünya yaprak tütün ihracatında ilk sırayı ABD 

alırken  (225 bin ton),  ikinci sırada Brezilya  (200 bin ton)  bulunmaktadır.  Üçüncü,  

dördüncü ve beşinci sıraları sırasıyla, Yunanistan,  Zimbabwe ve Türkiye almaktadır.  

Türkiye’nin dünya yaprak tütün ihracatı içindeki payı %7 civarındadır (Tanrıverdi, 

1990).   

 

Türkiye’nin yaprak tütün ihracatının her yıl ortalama %60-65’i ABD’deki sigara 

endüstrisine yapılmaktadır. Amerikan sigara sanayisinin harmanlarında özellikle Ege 

Bölgesi tütünleri tercih edilmektedir. Bunun sebebi, bu tütünlerin kalitesinin yanında, 

fiyatlarının da Amerikan sigara sanayisine diğer türlere göre daha ucuza gelmesinden 

kaynaklanmaktadır (Tanrıverdi, 1987).   

 

Türkiye’de 1984’ten itibaren puroluk tütün, 1988’den itibaren de yaprak tütün ithalatına 

başlanmıştır. Yaprak tütün ithalatı 1988 yılında 500 ton iken, bu rakam 1989’da 3 bin 

tona yükselmiştir (Tanrıverdi, 1990). 

 

İncelenen dönem itibariyle bakıldığında Türkiye’nin sigara ithalat miktar ve değerleri 

Çizelge 5.8’de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde rakamsal verilerin yıllar itibariyle 

artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 5.8. Türkiye’nin Sigara İthalatı (1984-1990) 

Yıllar Miktar (bin ton) Değer (Milyon USD) İthalatın İhracata 
Oranı (%) 

1984 1,8 28 18 
1985 4,2 59 20 
1986 7,0 118 43 
1987 9,7 174 63 
1988 8,9 169 66 
1989 12,4 197 40 
1990 15,7 313 70 

Kaynak: Özavcı, 2007 
 
 
1985 yılında Türkiye’de toplam sigara tüketimi içinde yabancı sigaranın payı  %6 iken, 
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bu oran 1990’da  %25,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 1988–89 döneminde sigara 

ithalatı için  169 milyon USD  öderken, ihracattan sağladığı gelir ise sadece 1,5 milyon 

USD’dir. 1990 yılında ise, sigara ithali dolayısıyla döviz giderimiz aynı yıl tütün 

ihracatından elde edilen döviz miktarının %70’ini oluşturmaktadır (Özavcı, 2007).  

 
5.8. Tütün ve Vergi 

1984 yılına kadar tütünden  %55 oranında istihsal vergisi, %2 oranında deprem fonu ve 

%3 oranında dönem sermayesi peşin geliri alınmıştır. Söz konusu yıl kaçakçılığı 

önlemek ve Toplu Konut Fonu’na kaynak yaratmak amaçlı TEKEL’in resmi olarak 

yabancı sigara ithalatına başlamasıyla, Türkiye’de harman sigara dönemi başlamıştır 

(Doğruel ve Doğruel, 2000).  

 

1980–1990 yılları ortalaması olarak,  tütünün GSMH içerisinde payı  %8,  tarımsal 

hâsılattaki payı ise %3,5 civarındadır (Erdoğan, 1993).   
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6. TÜTÜN ÜRETİMİNDE KOTA UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRME 

ÇALIŞMALARI (1994 – 2001) 

6.1. 1994–2001 Döneminde Çıkarılan Yasalar, Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri 

Tütün tarımına yönelik önemli bir gelişme olan 8 Kasım 1993’te kota uygulaması 

yürürlüğe konmuştur.  

 

Tütün üretim kontenjanı, Bakanlıklar arası Tütün Kurulu Kararı ile 180 bin ton olarak 

ilan edilmiştir. 1994 yılında tütün üretim kotası, son üç yılın yurtiçi kullanım ve ihracat 

miktarları ile olası gelişmeler dikkate alınarak 220 bin ton olarak belirlenmiştir.  

 

Bu kontenjan esas alınarak, her üreticinin azami ekebileceği tütün miktarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Üreticinin son 3 yıl süreyle satmış olduğu ortalama tütün 

miktarı ile dağıtılacak kota arasındaki fark, yani üreticinin gelir kaybı ile ortalama tütün 

hedef fiyatının çarpımının yarısı, üreticiye 3 yıl süre ile ekimden vazgeçmenin karşılığı 

tazminat olarak ödenmiştir. Buna göre aradaki fark, belirlenen hedef ve müdahale 

fiyatına göre belirlenip prim şeklinde üreticiye doğrudan ödenmiştir (Gümüş, 2004).  

 

Bölgeler itibariyle tütün üretim ve kotasına bakıldığında, 1989–94 dönem ortalaması 

olarak Ege Bölgesi’nde 150 bin ton üretim söz konusu iken, verilen üretim kotası ile bu 

miktar 128 bin tona düşürülmüştür.  Karadeniz Bölgesinde söz konusu miktar 34 bin 

tondan 29 bin tona,  Marmara Bölgesinde 6 bin tondan,  4 bin tona,  Doğu ve 

Güneydoğu Bölgesi’nde ise,  64 bin tondan 59 bin tona düşürülmüştür (Özavcı, 2007). 

 

İncelenen dönemde, tütün üretimine yönelik gelişmelerin yanı sıra tütün ve mamulleri 

tüketimine yönelik gelişmeler de yaşanmıştır.  7 Aralık 1996 tarih ve 4207 sayılı “Tütün 

Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasa” çıkarılarak kişileri tütün ve tütün 

mamullerinin zararlarından ve özendirici reklâm faaliyetlerinden korumak 

amaçlanmıştır.  Kapalı mekânlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanmış 

olup, 18 yaşından küçüklere satışının yapılamayacağı ve bu tür mamullerin üzerinde 
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yasal uyarı olarak “sağlığa zararlıdır” ibaresi konulması hükme bağlanmıştır. 

 

2001 yılına gelindiğinde TEKEL’in Şubat ayında 2001/6 sayılı Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararıyla özelleştirme kapsamına alınması tütün ve tütün politikası açısından 

kayda değer bir gelişmedir.  

 

Tütün yasası olarak kabul edilen 4733 sayılı yasa, 2001 yılı Haziran ayında TBMM’de 

kabul edilerek onaya sunulmuş ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha 

görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderilmiştir (Gümüş, 2009). Ancak, yasada hiçbir 

değişiklik yapılmadan geri gönderildiği için kabul edilmek zorunda kalınmıştır. 

 

Söz konusu kanun kısaca özetlenecek olursa; yasada,  tütün ve tütün mamulleri üretimi, 

iç ve dış alımı ve satımı konularında, sektörü düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir 

kuruma yer verilmekte (TAPDK); 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

kaldırılarak tütün üretiminde coğrafi sınırlama sona erdirilmekte; tütünün 

fiyatlandırılması,  alımı,  satımı ve ithalatı ile tütün ürünlerinin üretimi, 

fiyatlandırılması, satışı gibi konularda sektör tümüyle serbest rekabete açılmaktadır. 

Ayrıca 4733 sayılı kanun ile TEKEL KİK statüsünden çıkarılıp İDT statüsüne 

dönüştürülmüştür.   

 

Destekleme alımları kaldırılmış, üretici tütünleri için yazılı sözleşme esası veya açık 

artırma yöntemi ile alınıp satılması sistemi getirilmiştir. Yasaya göre; ekime açık 

alanlarda her üretici istediği kadar tütün üretebilecek ama TEKEL veya özel sektör 

sözleşme yaptığı üreticilerin sözleşme miktarı ile sınırlı olarak tütünü almak 

yükümlülüğünde olacaktır (Anonim, 2007a). 
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6.2. Türkiye’de Kota Uygulamaları  

Çizelge 6.1’de Bakanlıklar arası Tütün Kurulu’nca belirlenen ve üreticilere dağıtılan 

ülke ve bölge üretim kota miktarları görülmektedir. Uygulamanın ilk yılı olan 1994 

ürün yılında, Türkiye tütün üretiminin 220 bin ton ile sınırlandırılmasına karar verildiği, 

1999 ürün yılına kadar 210–235 bin ton arasında belirlenen ülke üretim kontenjanının 

2000 ürün yılında önemli bir düşüşle 189 bin ton, 2001 ürün yılı için ise 150 bin ton 

olarak belirlendiği tablodan görülmektedir. 1997 yılında ise Bakanlıklar arası Tütün 

Kurulu tarafından ülke ve bölge üretim kontenjanları belirlenmemiş ve üreticilere de 

herhangi bir kota dağıtımı yapılmamıştır. Ülke üretim kontenjanının bölgeler itibariyle 

başlangıçta belirlenen dağılımının, yıllara göre aynı oranda artış veya azalış 

göstermediği de yine Çizelge 6.1’den anlaşılmaktadır. 

 
Çizelge 6.1. Bakanlıklar Arası Tütün Kurulunca Belirlenen Bölge Üretim Kontenjanları 
(bin ton) 

Ürün  Yılları Bölge 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ege 128 130 130 0 131 125 110 91 
Marmara 4 5 10 0 6 6 6 4 
Karadeniz 29 30 34 0 35 35 31 25 
Doğu 8 8 8 0 8 6 6 4 
G.doğu 51 53 52 0 54 38 36 26 
TOPLAM 220 226 234 0 236 210 189 150 
* 1997 yılında ülke ve bölge üretim kontenjanı belirlenmemiştir. 
Kaynak: Anonim, 2003 

 
1996 yılında Flue-cured ve Burley tütünleri için de üretim kotası belirlenmiştir. Tamamı 

Marmara Bölgesin’de üretilen bu tütünler için öngörülen kotanın da eklenmesiyle 1996 

yılında bu bölgede 1994’e göre %155’lik bir artış olduğu görülmektedir. Diğer yıllar bu 

tür tütünler için kota açıklanmadığı ve Marmara Bölgesi için açıklanan rakamın sadece 

şark tipi tütünler için geçerli olduğu düzenleme ve uygulamalardan anlaşılmaktadır.  

 

Genel bir değerlendirme ile Türkiye’de tütün üretimi özellikle 1990’lı yıllarda siyasi 

otoriteyi sürekli yeni kararlar almaya ve yasal düzenlemeler ortaya koymaya iten bir 
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yapıda olmuştur. Ancak, gerek üretim gerekse fiyat politikasındaki uygulamalarda 

amaç, araç ve yöntem seçiminin iyi yapılamaması ve uygulamaların daha çok siyasal 

yaklaşımlarla yürütülmüş olması, çıkarılan kararname ve alınan kararlarda 

belirsizliklerin oluşu ve alınan kararların yaşama geçirilmemesi, politikadaki başarıyı 

doğrudan etkilemiş ve arz-talep dengesinin oluşturulmasını engellemiştir (Gümüş, 

2004). 

 

Türkiye’nin uygulamakta olduğu tarımsal destekleme politikaları ve bu politikaların 

sonuçları üzerinde yapılan eleştiriler, özellikle destekleme alımı kapsamındaki ürünler 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Destekleme alımlarının bütçe üzerindeki yükleri taşınamaz 

hale gelmiş ve alımı yapılan ürünlerin depolama ve imha masrafları, ürün toplam 

maliyetlerinin üzerine çıkmıştır. Bu nedenle yeni tarımsal politikalar gereği 2002 

yılından sonra destekleme alımları yapmamayı hedefleyen politikalar uygulanmaya 

başlanmıştır (Coşkun, 2004). 

 

Bu çerçevede, TKB tarafından yürütülen ve bir Dünya Bankası ürünü olan ARİP  

Projesinin uygulanmakta olan dört bileşeni vardır. Bunlar; 

 

• Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi 

• Alternatif Ürün Programı 

• Tarım Satış kooperatiflerinin Yeniden Yapılandırılması 

• Ürün Destek Hizmetleri’dir (Özkaya, 2004).  

 
Alternatif ürün projesiyle, üretim fazlalığı olan destekleme alımları nedeniyle bütçeye 

büyük yük getiren tütün üretim alanlarının azaltılması, bunun sonucunda kazanılan bu 

tarım alanlarında ülkemizin üretim açığı olan ürünlerin ekiminin yaygınlaştırılması 

amaçlanmış olup, sınırlı kaynakların etkin bir biçimde kullanılması hedeflenmiştir.  

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van olmak üzere toplam 11 ilin 

tütün üretimi yapılan kesimlerinde, alternatif ürün yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Tütün 

üretiminden vazgeçilerek kazanılan alanlara; buğday, ayçiçeği, kuru fasulye, nohut, 
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mercimek, pamuk, bağ, meyve, sebze, seracılık ve tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği 

önerilmiştir. AÜP’den yararlanan üreticilerin gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla 

girdi-bakım-hasat ödemesi olarak bir defaya mahsus olmak üzere dekara 80 USD 

ödeme yapılmıştır. 2002 yılında, 4762 üretici 22 687 dekar alanda tütün yerine alternatif 

ürün yetiştirmiş ve üreticilere 1,8 milyon USD ödeme yapılmıştır. Projenin ilk yılında 

yaklaşık %10’luk bir başarı elde edilmiştir (Anonim, 2004a). 

 

Bütün yapılanlara rağmen tütün üreticisini alternatif ürün projesinin içine sokmak kolay 

olamamıştır. Çünkü tütün ekicileri, tütün ekim kotalarının ellerinden gideceği ve bir 

daha alamayacakları, alışkanlık haline gelen tütünden vazgeçememeleri, bilmedikleri 

bir ürüne yönelmenin zorluğu, pazarlama endişeleri, alternatif ürünlerin depolama, 

işleme ve kurutma gibi sorunlarını aşacak unsurların eksikliğini öne sürmektedirler 

(Gümüş 2009). 

 

6.3. Türkiye’de Tütün Üretimi, Verim ve Dış Ticaret Durumu     

Çizelge 6.2’ye göre, Türkiye’de en yüksek tütün üretimi 1997 yılında 302 bin ton, en 

düşük üretim ise 152 bin ton ile 2001 yılında yapılmış, incelenen dönem itibariyle 

ortalama 234 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde 1997’de üretimde önemli 

bir artış meydana gelmiştir. Bir önceki yıla göre %31 civarında gerçekleşen bu artışın 

sebebi ekicilere yönelik kotayı kaldırma söylemleridir. 2001 üretim yılında, bir önceki 

üretim yılına kıyasla %26 azalarak 152 bin tona gerilemiştir. Bu üretim miktarı Türkiye 

ihtiyacını karşılamaya yönelik uygun bir üretimdir. Gerçekleşen üretim miktarının 

bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, iç tüketim-ihracat-emniyet stoku dengeleri 

oluşturularak gerçekleşmiştir. 

 

Yine çizelgede görüleceği gibi 1997 yılına kadar üretim miktarında bir artış varken, 

1998 yılından itibaren artarak devam eden bir düşüş gerçekleşmiştir. 1997 yılındaki 

%31’lik artışın nedeni, kota uygulamasını kaldırma söylemidir. 2001 yılında  %26’lık 

bir azalma olmuştur. Bunun sebebi ise 4733 sayılı tütün kanununun yürürlüğe 

girmesiyle tüccar alımlarının (sözleşmeli üretim) artmasıdır.  
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Çizelge 6.2. Türkiye Tütün Üretim Durumu (1994-2001) 

Ürün 
Yılı 

Ekici 
Sayısı (bin 

aile) 

Değişim 
(%) 

Ekilen 
Alan (bin 

ha) 

Değişim 
(%) 

Üretim 
(bin ton) 

Değişim 
(%) 

Verim 
(kg) 

1994 494  227  187  82,3 
1995 550 11 210 -7 204 9 97,4 
1996 546 -1 238 13 231 13 95,2 
1997 560 3 322 36 302 31 99,1 
1998 622 11 278 -14 259 -14 91,2 
1999 568 -9 271 3 251 -3 94,1 
2000 583 3 238 -12 208 -17 84,7 
2001 478 -18 199 -16 152 -26 74,0 

  Kaynak: Anonim, 2009d 

 

1994 yılı Türkiye’de kota uygulamasının başlangıcıdır. 1993 yılında Türkiye üretiminin 

338 bin ton olduğu düşünüldüğünde 1994 yılındaki düşüş %55 seviyelerindedir. Ekim 

alanı açısından bakıldığında değişimin bu kadar yüksek olmadığı ancak, 2000’li yıllara 

gelindiğinde destekleme alımlarının terk edilmesi ile düşüş trendine girdiği görülür 

(Anonim, 2009d).  

 

6.4. Türkiye Yaprak Tütün Stok Durumu (1996–2001) 

Türkiye’de yaprak tütün destekleme fiyatları nedeniyle tütün tarımının yıllardır başlıca 

problemi, aşırı üretim sorunu olmuştur. Örneğin, 1996’da üretim fazlası tütünler 

yakılmıştır. 1998’de 235 milyon tonluk bir üretim kotası tespit edilmiştir. Aynı yıl 

tüccar 80–100 bin ton tütün satın almıştır. Kalan tütünü ise TEKEL almıştır (Özavcı, 

2007).  

 

TEKEL kayıtlarının incelenmesiyle, 1993 yılında 571 bin ton, 1994 yılında ise 569 bin 

ton ile Türkiye en yüksek stok miktarlarına sahip olmuştur. 1997 yılında bir düşüş 

yaşansa da sonraki yıllarda stok miktarındaki yükseliş devam etmiştir (Çizelge 6.3). 
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Çizelge 6.3. Türkiye Yaprak Tütün Stokları (ton) 

Yıllar TEKEL Stokları Tüccar Stokları Toplam Stok 

1996 337161 81657 418818 

1997 283249 89386 372635 

1998 370577 87590 458167 

1999 461505 59450 520955 
2000 489053 54897 543950 
2001 471864 56644 528508 

Kaynak: Anonim, 2009d 
 
 
6.5. Tütün Sanayi ve İstihdam Durumu 

Türkiye’de tütün üretiminde 600 bin ailenin aktif rol oynadığı 1980’li yıllardan bugüne,  

üretici aile sayısının oldukça azaldığı Çizelge 6.4’te de izlenebilmektedir.  1990’lı 

yıllarda ortalama 550 bin tütün ekicisi olduğu ve tütün tarımının aile işletmeciliği 

şeklinde yapıldığından yola çıkarak ortalama 2 milyon kişinin tütün tarımı ile uğraştığı 

tahmin edilebilir.  2001 yılına gelindiğinde ise bu sayının 478 binlere inmesi dolayısıyla 

tütün tarımı ile uğraşan nüfusun azaldığı görülmektedir.    

 

Çizelge 6.4. Türkiye Tütün Ekicisi ve Köy Sayıları (1996–2001) 
Yıllar Köy Sayısı (adet) Ekici Sayısı (aile) 

1996 4,998 546,671 

1997 5,082 560,38 

1998 5,076 622,063 

1999 5,006 568,121 

2000 4,962 583,474 

2001 4,838 477,829 
Kaynak: Anonim, 2003 
 

Tütün endüstrisinde de 1980 sonrası dönemde bazı gelişmeler olmuştur. 1993 yılında 

TEKEL’in İstanbul’daki Maltepe Sigara Fabrikası yenilenmiştir.  1997 yılında ise,  

1983 yılında çoğunluk hissesi Rothmans Şirketine, azınlık hisseleri, Bitlis’teki 

girişimcilere ait ve ihraç amaçlı kurulan BEST, üretim tesislerini TEKEL’e satarak 

faaliyetten çekilmiştir (Anonim, 2007b).  
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Çizelge 6.5’te, TEKEL’in, sigara üretiminin düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. 

Buna karşın ülkeye giren yabancı yatırımların sigara üretim miktarları yıldan yıla 

artmakta, 1998 yılında TEKEL’in üretiminden yüksek bir üretime sahip olmuştur. 

 

Çizelge 6.5. TEKEL ve Özel Sektörün Sigara Üretimleri ve Payları 

Yıllar TEKEL (ton) Pazar Payı 
(%) Özel Sektör (ton) Pazar Payı (%) Toplam 

(ton) 
1990 61124 100 -  61124 

1995 81459 82 18041 18 99500 

1998 81812 43 108617 57 190429 

1999 76004 40 114463 60 190467 

2000 76636 41 111696 59 188332 
2001 77523 41 111734 59 189257 
2002 454558 49 464551 51 919109 

Kaynak: Anonim, 2005 

 

Çizelge 6.6 incelendiğinde; sigara tüketimi açısından dünya sıralamasında Çin ilk sırada 

yer aldığı halde ABD ikinci sırada yer almakta, Türkiye ise 7. sırada yer almaktadır. Bu 

sıralamaya Avrupa açısından bakıldığında Türkiye’nin Almanya’dan sonra ikinci sırada 

olduğu görülmektedir. 

 

  Çizelge 6.6. Seçilmiş Bazı Ülkelerin Yıllara Göre Sigara Tüketimi (milyar adet) 

ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Çin 1672 1681 1660 1666 1655 1666 1688 1689 1719 
A.B.D 486 487 487 480 465 435 462 464 425 
Rusya 177 211 215 250 260 270 360 378 394 
Japonya 334 337 348 328 336 332 327 326 292 
Endonezya 172 183 198 223 215 216 217 199 182 

Almanya 147 149 151 151 152 153 151 149 144 
Türkiye 91 95 96 101 109 114 112 112 110 
İtalya 89 87 87 93 93 95 101 106 102 
İspanya 82 78 74 80 89 89 92 93 94 
Güney Kore 96 100 104 104 106 95 101 100 91 
Brezilya 109 119 119 110 105 105 104 110 106 
Toplam 4090  4174 4205 4232 4250 4244 4368 4388 4335 
Diğer 1151 1176 1179 1192 1195 1208 1121 1129 1110 
G.Toplam 5241 5350 5384 5424 5445 5452 5489 5517 5445 

 Kaynak: Anonim, 2009b 
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7. TEKEL’İN ÖZELLEŞTİRİLMESİ, TÜTÜN TARIMI VE TİCARETİYLE 

İLGİLİ UYGULAMALAR (2001- 2009) 

 

2000’li yılların en önemli mevzuatları arasında desteklemelerin kaldırılması ve “Tütün 

Kanunu” olarak bilinen 4733 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi bulunmaktadır. Böylece; 

tütün piyasalarının rekabet koşularına açılması, TEKEL’in yaprak tütün işletmeleri ile 

sigara sanayi faaliyetlerinin ayrı birimlerde örgütlenmesi, tütün üretiminde piyasa 

fiyatları ve müzayede sisteminin kurulması ile günün şartlarına uygunluk 

amaçlanmıştır.  

 
7.1. 2001 Sonrası Çıkarılan Yasalar, Yapılan Düzenlemeler ve Etkileri  

2001 yılının en önemli düzenlemelerinin başında, TEKEL’in Şubat ayında 2001/6 sayılı 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’yla özelleştirme kapsamına alınmasıdır. Bu karar 

Türkiye tütün ve tütün politikası açısından çok önemli bir gelişmedir. 

 

İlk defa 2003 yılı ürününde yazılı sözleşme esasına göre alım-satımın esasları TAPDK 

tarafından belirlenmiştir. 2004 ve 2005 ürün yılları için de TEKEL ve diğer alıcı 

firmalar TAPDK’dan temin ettikleri tip sözleşme ile üreticilerle anlaşmışlardır. 

 

TAPDK tarafından hazırlanan düzenlemelere uygun olarak 2002 yılında BAT, 2004 

yılında European Tobacco ve 2005 yılında da Imperial Tobacco firmaları sigara 

sektöründe üretim faaliyetine başlamıştır. Türkiye’deki aromalı nargilelik tütün mamulü 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 2004 yılında Şerbetli, 2005 yılında ise Selar, Smyrna ve 

İmeks firmaları üretime geçmişlerdir. Borovalı firması aromasız nargilelik tütün 

mamulü üretimi amacıyla 2004 yılında, Orient ve Boğaziçi firmaları ise sarmalık 

kıyılmış tütün mamulü üretimi yapmak amacıyla 2005 yılında TAPDK’dan fabrika 

kurma izni almış ancak üretime başlamamışlardır. 

 

2003 yılında TEKEL’in sigara bölümünün özelleştirilmesi için ihaleye çıkılmış, JTI 

firması tarafından verilen bir milyar yüz elli milyon ABD USD’lık teklif yetersiz 

bulunarak ihale iptal edilmiştir. 2005 yılında yapılan ikinci ihalede ise, hiçbir firma 
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teklif vermemiştir. 

 

DSÖ’nün, TKÇS Türkiye tarafından kabul edilmiş, 30.11.2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. TKÇS, 168 ülke tarafından imzalanmış olup, Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu 113 ülke, TKÇS’ni onaylayarak sözleşmenin tarafı haline gelmiştir. 

 

2002 yılı 4733 sayılı “Tütün Yasası”nın ardından, 2004 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve 

Sözleşmesi imzalanmasıyla birlikte Mayıs 2003’te DSÖ’ne üye olan ülkelerin 

tamamıyla Türkiye’de sigara ile mücadele konusunda anlaşılmıştır. Tütün kullanımı ve 

tütün dumanına maruz kalmanın yaygınlığını sürekli ve özlü bir şekilde azaltmak için,  

tarafların ulusal,  bölgesel ve uluslararası düzeylerde uygulayacakları bir tütün kontrol 

önlemleri çerçevesi sağlamak suretiyle, mevcut ve gelecek nesilleri,  tütün tüketimi ve 

tütün dumanına maruz kalmanın yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik 

sonuçlarından korumayı amaçlamıştır (Anonim, 2007d).   

 

12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sarmalık Kıyılmış 

Tütün Mamulünün Üretilmesinde, Ambalajlanmasında, Etiketlenmesinde ve Piyasaya 

Arz Edilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir. 

 

10.08.2004 tarihinde şark tipi tütün kullanım oranlarına göre sigaradan maktu ÖTV 

alınmasına başlanmış ve 28.07.2005 tarihinde son verilmiştir. Bu süre zarfında marka 

bazında satışlarda ciddi dalgalanmalar gözlenmiştir. Türkiye’de %100 şark tipi sigara 

tüketim miktarında %30 düşüş gerçekleşmiş, şark tipi tütün kullanım oranı yüksek olan 

sigara satışları artmıştır. Bu nedenle şark tipi tütün kullanım miktarında ise %10 artış 

olmuş, Türkiye ve diğer ülke menşeli şark tipi tütün ithal edilmiştir. 

 

7 Ekim 2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ulusal Tütün Kontrol 

Programı”na göre,  sigara kullanımına bağlı ölüm oranlarının azaltılması, bunun için de 

sigara tüketimini kontrol altına almak amaçlanmıştır. 2006–2010 yıllarını kapsayan bu 

program, tütün ürünlerine olan talebin azaltılmasına, ürün kontrolüne ve tüketicinin 

bilgilendirilmesine yönelik önlemleri açıklamıştır.   
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Ulusal Tütün Kontrol Programı’nın gerekliliğine ilişkin bir açıklama olması amacıyla 

dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilebilir. Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon, 

AB’ye üye ülkeler arasında yaklaşık 650 bin ve Türkiye’de ise 70–100 bin kişinin tütün 

tüketiminden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle öldüğü belirtilmiştir Ayrıca tütün 

tüketimi ile ilgili etkili önlemler alınmadığı takdirde, 2030 yılına kadar sigara 

tüketimine bağlı ölümlerin tüm dünyada 10 milyon, Türkiye’de ise 240 bin kişiye 

ulaşacağı tahmin edilmektedir (Özendi, 2007).  

 

7.2. TEKEL’in Özelleştirme Süreci 

Özelleştirme, dar anlamda; “devletin iktisadi faaliyetlerini gerçekleştiren KİT’lerin 

mülkiyetinin özel sektöre geçmesi”; geniş anlamda ise “devletin iktisadi faaliyetlerini 

azaltması ya da bu fonksiyonunun tümüyle serbest piyasa koşullarına devredilmesi” 

olarak  tanımlanmaktadır (Kayıkçı, 2005).  

 

Hızla yaygınlaşarak tüm ekonomilerde kendini hissettiren, kimi zaman sancılı, kimi 

zaman da ustalıkla sonuca ulaştırılan özelleştirme uygulamalarında temel amaç;  

ekonominin uluslararası rekabet gücüne kavuşturulması, kar ve verimliliğin arttırılması, 

tüketici taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması, gerekli yatırımların 

zamanında yerine getirilmesi, piyasada rekabetin arttırılması suretiyle daha ucuz ve 

kaliteli tütünün tüketicilere sunulması olarak ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2009d) 

 

1980’li yıllarda serbest piyasa ekonomisine geçme çalışmaları,  tütün politikasının 1986 

yılı itibariyle tütünde devlet tekeli kaldırılarak dönüşüm sürecine girişi ile sonuçlanmış 

ve gerek IMF gerekse DB’nın mali baskısı sonucu 2000’li yıllarda TEKEL’in 

özelleştirilme çalışmaların hızlandırmıştır (Kayıkçı, 2005).  

 

Türkiye tütün politikasında yaşanan değişimlerin, TEKEL’in özelleştirme 

çalışmalarının ve 4733 sayılı Tütün Yasası’nın alt yapısını oluşturan resmi aktörler ve 

gayri-resmi aktörler vardır. Bu politika değişikliğinin resmi aktörleri şunlardır: 

 

• IMF / DB: Türk hükümetleri üzerinde mali baskı yaparak etkili olmuştur, 

• Hükümetler: IMF ve DB’nın politikalarının Türkiye’de uygulayıcıları olarak 
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etkili olmuşlardır, 

• TBMM: Politikaları hayata geçirmek için gerekli yasal düzenlemeleri 

meclisten geçirmişlerdir, 

• ÖİB: TEKEL’i özelleştirme kapsamına alarak etkili olmuştur.  

 

Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlayanlar dahil olmak üzere bürokrasi Tütün politikası 

değişikliğinin gayri-resmi aktörleri ise şunlardır: 

 

• Çok Uluslu Şirketler: Bu şirketler, özellikle BAT ve Philip Morris şirketleri, 

tütün piyasasının serbest rekabete açılması için faaliyette bulunmuşlardır, 

• TÜSİAD, TOBB vb. (Özel sektöre dayalı bir büyüme stratejisini savunan 

kuruluşlardır), TEKEL’in özelleştirilmesi için basın açıklaması yapmışlar, 

ayrıca tütün yasasının çıkarılması gerektiği yönünde de açıklamaları vardır, 

• Toraks Derneği: Toraks Derneği, 14 Haziran 2001 tarihinde tütün yasa 

tasarısı hakkında bir basın duyurusu yapmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına 26 

Haziran 2001 tarihinde tütün yasa tasarısı hakkında bir mektup göndererek 

sürece dâhil olmuştur, 

• TEMA: 4685 sayılı Tütün Yasası’nı değerlendiren bir tütün raporu 

hazırlamış ve söz konusu yasayı bu raporda, yalnızca mali dengeyi gözeten, 

uluslararası finans kuruluşlarının yararları doğrultusunda çıkarılmış bir yasa 

olarak değerlendirmiştir, 

• Ziraat Mühendisleri Odası ve Ziraat Odaları Birliği: Yayınlarıyla ve basın 

açıklamalarıyla sürece katkıda bulunmuşlardır, 

• Tütün Eksperleri Derneği ve Tütün Platformu: Tütün Eksperleri Derneği ve 

Tütün Platformu da bildiriler yayınlayarak bu süreçte bir aktör olarak yer 

almışlardır, 

• Tütün Üreticileri Kurultayı: 15 Eylül 2001’de “küçük üretici ve ithalatçıların 

piyasaya girişleri bu yasa ile yasaklanmış durumdadır” şeklinde bir sonuç 

bildirgesi açıklamışlardır, 

• TEK-GIDA İş Sendikası ve KİGEM: Gerek TEK GIDA İş Sendikası gerekse 

KİGEM, basın açıklamaları yaparak, ilgili bakana mektuplar göndererek ve 

TEKEL işçilerini örgütleyerek TEKEL’in özelleştirilmemesi için çaba 
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göstermişlerdir, 

• Üniversite (Akademisyenler): İzzettin Önder, Ülkü Azrak, Oğuz Oyan, 

Gürol Ergin, Elif Dağlı vb. akademisyenler bir yandan bu konularda 

televizyon programları ve makaleler yoluyla halkı bilinçlendirmeye 

çalışırken bir yandan da siyasilerle görüşmeler yaparak bu sürecin 

durdurulması yönünde çaba göstermiştir, 

• Medya: Özelleştirme yanlısı yayın yaparak medya da formülasyon sürecinin 

önemli bir aktörü olmuştur, 

• SSUK: Bu komite, 11 Nisan 2001 tarihli bir “Tütün Yasası Raporu” 

hazırlamıştır (Anonim, 2009a). Ayrıca 14 Haziran 2001 tarihinde Tütün 

Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği TBMM Bütçe Plan Komisyonu toplantısına 

Toraks Derneği adına Dr. Ali Kocabaş, Dr. Elif Dağlı ve Türk Tabipler 

Birliği adına Dr. Füsun Sayek katılmıştır. Dr. Ali Kocabaş, konu ile ilgili 

olarak Toraks Derneği’nin görüşlerini toplantıda bulunan Bakan, uzmanlar 

ve 50–60 milletvekiline bir kez daha anlatmıştır,  

• Seçmen: Tütün ekimi yapan çiftçilerin bazı milletvekillerine gönderdiği 

mektuplar, Tütün Yasa Tasarısı görüşülürken Meclis’te okunmuştur (Kayıkçı 

2005). 

 

4733 sayılı kanunun gündeme gelmesinin en önemli içsel nedeni, Tarımsal Destekleme 

Politikalarıdır. Destekleme politikaları gereği yıllardır son yaprağına kadar alınan 

tütünler TEKEL’in ambarlarını doldurmuş, yoğun bir stok fazlası meydana gelmiştir. 

1990–2002 döneminde toplam üretimin %24,4’ünün sigara fabrikalarında işlenerek 

içerde tüketildiğini, %49,3’ünün ihraç edildiğini, yaklaşık her yıl %26,3’ünün de 

stoklara eklendiğini göstermiştir (Tekay, 2004). 

 

2002 ürün yılından itibaren 4733 sayılı Kanun ile tütün ürünü için Devlet nam ve 

hesabına yapılan destekleme alımı kaldırılmış, bunun yerine yazılı sözleşme esası ve 

açık artırma yöntemi olmak üzere iki farklı alım-satım yöntemi öngörülmüştür. 

 
7.3. Türkiye Tütün ve Tütün Mamulleri Tüketimi 

Yabancı şirketlerin 1991 yılından bu yana tütün tüketimi açısından gözdesi durumunda 
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olan Türkiye’nin özelliklede TEKEL’in bu anlamda önemi, Türkiye nüfusunun fazlalığı 

ve tütün mamullerinden en önemli ürün olan sigaranın tüketimindeki artıştan 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Türkiye’de sigara tüketimi, 1970’lerden bugüne zaman zaman oluşan; ekonomik kriz, 

yüksek enflasyon oranı veya nüfusun alım gücündeki azalışa rağmen sürekli bir artış 

eğilimi göstermektedir. 1970 ile 2000 yılları boyunca, Türkiye’de sigara tüketiminin 

durumuna bakıldığında; 1970 yılında 37 milyar adet iken, 2000 yılı itibariyle 115 milyar 

adet tüketilir olduğu belirtilmiştir. Bu da %207 gibi oldukça yüksek bir artışa tekabül 

etmektedir. Bununla beraber 2001 yılında dünyadaki sigaraların %2 kadarı, Avrupa ve 

Orta Asya bölgelerinde tüketilen sigaranın %14’ü Türkiye’de tüketilmiştir (Özavcı, 

2007). 

 

Çizelge 7.1’de sigara tüketimi bakımından dalgalanma olmamakla birlikte TEKEL 

sigaralarının üretim miktarının yıldan yıla düşmesi, tüketicilerin ithal veya yabancı 

sigara tüketme arzusunu yansıtmaktadır. İzlenen tütün politikalarının da uzantısı olarak 

üretimdeki yıllar bazında değişimler söz konusudur.   

 
  Çizelge 7.1. Yıllar İtibariyle TEKEL ve Özel Sektörün Sigara Üretimi (ton) 

Yıllar TEKEL Pazar Payı Özel Sektör Pazar Payı Toplam 
2000 76636 41 111696 59 188332 
2001 77522 41 111734 59 189257 
2002 69638 39 110122 61 179759 
2003 58774 35 108210 65 166984 
2004 51883 32 107812 68 159696 
2005 35289 25 106603 75 141892 
2006 41475 28 108155 72 149630 
2007 32442 44 4166* 56 74101 
2008 12530 100 - - 12530 

  Kaynak: Anonim, 2009c 
  * 2007 yılı özel sektör üretimi Ocak-Mayıs aylarını kapsamaktadır. 
 
Türkiye’de bugün toplam sigara satışı 110 bin ton civarındadır. Bu satışlar BAT, Philip 

Morris Sabancı Sigara Sanayi A.Ş., Europan Tobacco, Imperial Tobacco, JTI ve 2008 

yılına kadar TEKEL tarafından gerçekleştirilmekteydi. 2000 yılında TEKEL’in payı 

%70’lerde iken 2007 yılına gelindiğinde %31’lere gerilediği görülür. 2008 yılında 

TEKEL’in sigara piyasasından çekilmesiyle Pazar tamamen özel sektörün eline geçmiş, 
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özellikle 2003 yılında %1,5’i bulmayan bir pazar payına sahip BAT firmasının 2008 

yılında TEKEL’i satın almasıyla birlikte pazardaki payını %38’lerin üzerine çıkarmıştır. 

 

Çizelge 7.2.’de 1999-2006 yılları Türkiye’de faaliyet gösteren sigara şirketlerinin satış 

miktarları ve Pazar payları verilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi, Türkiye’deki sigara 

pazarının büyük çoğunluğunun, TEKEL’in de piyasadan çekilmesiyle PHILSA ve BAT 

şirketlerinin tekeline kaldığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 7.2. Yıllar İtibariyle Türkiye Sigara Pazarındaki Firmalar, Satış Miktarları (bin ton)           

ve Pazar Payları (%) 

TEKEL J.T.I. PHILSA B.A.T EUROPAN 
TOB. 

Yıllar 
Satış Pazar 

Payı Satış Pazar 
Payı Satış Pazar 

Payı Satış Pazar 
Payı Satış Pazar 

Payı 

Toplam 
Satış 

1999 80 70,22 8 7,13 26 22,65     114 
2000 78 69,82 8 7,32 25 22,86     111 
2001 77 68,8 11 9,88 24 21,32     111 
2002 67 60,88 12 11,53 30 27,49 0,1 0,09   110 
2003 60 55,77 11 10,39 35 32,38 1,5 1,47   108 
2004 51 47,62 12 10,53 40 37,71 4 4,07 0,8 0,07 107 
2005 41 38,76 9 8,47 45 42,04 8 7,93 2,4 2,34 106 
2006 40 37,36 11 10,26 44 40,38 8 7,14 3,6 3,34 108 

Kaynak: Anonim, 2009c 
 

7.4. Ekim Alanları, Üretim Hacmi ve Verim 

2002 yılında yürürlüğe giren yeni tütün yasası ile yurt genelinde tütün üretimi tamamen 

serbest hale gelmiştir. Ancak daha önceki dönem uygulamalarına esas oluşturan 1177 

sayılı Kanuna göre, Türkiye genelinde, tütün tarımına serbest olarak belirlenen yaklaşık 

3,75 milyon hektar alan bulunmaktadır. Buna karşılık yıllık olarak bu alanın %4-6’sının 

tütün üretimi için kullanıldığı kabul edilmektedir (Anonim, 2000a). 

 

Türkiye tütün üretimine ilişkin veriler uzun dönem olarak gösterilmiştir. Çizelge 7.3’e 

göre Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren günümüze kadar geçen süreçte üretici sayısı, 

üretim alanı ile üretim miktarında büyük dalgalanmalar olduğu ve yedi katı aşan 

artışların yaşandığı görülmektedir. Çizelgede yer alan 84 yıllık dönem de beş yıllık 

ortalamalar itibariyle yapılan değerlendirmeye göre en yüksek üretim düzeylerine 1990–
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94 ve 1975–79 dönemlerinde ulaşıldığı, 1995–99 döneminde de 250 bin ton üretim 

ortalaması ile en yüksek üretim ortalamasına sahip üçüncü beş yıllık dönem olduğu 

görülmektedir. 1999 yılından itibaren ise üretici sayısı, üretim alanı ve üretim miktarı 

olmak üzere tüm değerlerde hızlı bir azalma yaşandığı anlaşılmaktadır.  

 

Çizelge 7.3. Yıllar İtibariyle Türkiye Tütün Üretim Durumu 

Yıllar Ekici Sayısı 
(bin aile) 

Ekim Alanı 
(bin ha) 

Üretim Hacmi (bin 
ton) Verimlilik (kg/da) 

1925–29 145 63 54 86 
1930–34 88 50 39 78 
1935–39 125 78 62 78 
1940–44 133 75 60 80 
1945–50 215 117 89 75 
1955–59 232 146 98 67 
1960–64 321 197 131 66 
1965–69 392 278 159 57 
1970–74 426 301 171 56 
1975–79 499 268 254 94 
1980–84 400 205 203 99 
1985–89 423 214 199 92 
1990–94 510 300 279 93 

1995 550 210 204 97 
1996 546 237 225 97 
1997 560 289 286 93 
1998 622 275 250 93 
1999 575 259 243 91 
2000 583 236 200 87 
2001 478 196 144 76 
2002 405 191 153 80 
2003 318 184 112 61 
2004 282 193 134 69 
2005 252 185 135 73 
2006 215 146 117 67 
2007 179 145 74 51 
2008* 194 147 119 81 

Kaynak: Gümüş, 2009   Anonim, 2008a 
 * Sözleşme bildirim miktarlarıdır. 
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İncelenen dönem itibariyle bakıldığında tüm değerlerde 2000 yılındaki hızlı bir 

düşüşten sonra sürekli bir düşüş trendi izlenmektedir. 2000 ve 2008 yılları verilerine 

oransal açıdan yaklaşıldığında üretici sayısının %67, üretim alanının %38 ve üretim 

miktarının ise %41 oranında azaldığı görülmektedir. 

 

Çizelgede gösterilen verime ilişkin değerlerin incelenmesiyle 2007 ürün yılında en 

düşük verim düzeyinin gerçekleştiği görülür. Hava şartlarının aşırı sıcak ve kurak 

geçmesinden bu sonucun yaşandığı sektördeki tüm kesimlerce kabul görmektedir. 2006 

ürün yılında 117 bin ton olarak gerçekleşen üretimin 1955–59 dönemi ortalama verim 

düzeyine eşitlendiği 2007 yılındaki üretimin ise daha da azalarak 1930’lu yıllara 

yaklaştığı görülmektedir. 

 

Türkiye’nin 2007 yılı tütün üretim miktarı çizelgede de görüleceği gibi 74 bin ton olup, 

üretimin %51,7’si Ege, %17,64’ü Karadeniz, %0,97’sı Marmara ve %5,35’i Doğu ve 

%19,75’i de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır (Gümüş, 2009). 

 

7.5. 2001 Sonrası Türkiye Yaprak Tütün Stokları 

Dünya tütün stokları açısından bakıldığında, 2004 yılına kadar, Türkiye dünyanın ilk üç 

ülkesi arasında yer almıştır (Anonim, 2004b).  

 

İncelenen dönem itibariyle, Türkiye’nin stok durumu sektörler açısından Çizelge 7.4’te 

verilmiştir. Türkiye stoklarının yaklaşık %80’in üzerindeki miktarlarının kamuya ait 

olduğu görülmektedir. Kota sisteminin yeterince uygulanamaması, tutarsız fiyat 

politikalar stokların artmasına neden olmuştur. Ancak, TEKEL’in özelleştirme 

kapsamına alınması sonrası stokların azalma eğilimine girdiği ve yıllar itibariyle düşüşe 

girdiği görülmektedir. 

 

Türkiye’de stok durumuna bakıldığı zaman, her yıl stokların büyük oranlarda azaldığı 

görülmektedir. Özellikle 2008 yılında TEKEL stoklarında %63’e varan bir azalma söz 

konusu olmuştur (Çizelge 7.4). Bunun nedeni 24.06.2008 tarihinde imzalanan devir 

sözleşmesi ile Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti AŞ’nin, BAT A.Ş.’ne devredilmesi 

ile TEKEL’in sigara sektöründen çekilmesidir. Kamu sektörünün tütün stokları 
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azalmaya devam ederken, özel sektörün stok miktarı 2008 yılında %30 civarında 

artmıştır. 

 

Çizelge 7.4. Yıl Sonu Tütün Stok Miktarının Sektöre Göre Dağılımı Pay ve Değişimleri 
Kamu Özel Toplam 

Yıl Miktar 
(ton) 

Değişim 
(%) 

Pay      
(%) 

Miktar 
(ton) 

Değişim 
(%) 

Pay      
(%) 

Miktar 
(ton) 

Değişim 
(%) 

Pay    
(%) 

2000 489053  89,91% 54898  10,09% 543951  100%
2001 471864 -3,5 89,28% 56644 3,2 10,72% 528508 -2,8 100%
2002 452207 -4,2 85,74% 75239 32,8 14,26% 527446 -0,2 100%
2003 433639 -4,1 83,96% 82843 10,1 16,04% 516482 -2,1 100%
2004 410118 -5,4 83,21% 82746 -0,1 16,79% 492864 -4,6 100%
2005 330313 -19,5 81,27% 76110 -8 18,73% 406423 -17,5 100%
2006 307397 -6,9 78,18% 85775 12,7 21,82% 393172 -3,3 100%
2007 221034 -28,1 81,56% 49981 -42 18,44% 271015 -31,1 100%
2008 82341 -62,7 56,29% 63944 27,9 43,71% 146285 -46 100%

Kaynak: Anonim, 2009d 
 
 

Kota miktarları Türkiye’nin yıllık tütün ihtiyacına göre belirlenmiş olmakla birlikte, 

eldeki mevcut stokların azaltılması için tek başına yeterli bir çare olamamıştır. Kota 

uygulamasının ilk yıllarında TEKEL stoklardan kurtulabilmek için ihracat şansı 

olmayan önemli miktardaki tütünü yakarak imha etme yoluna gitmiştir. 

 

Çizelge 7.5 incelendiğinde, 1995–2007 arasında kalan 13 yıllık dönemde TEKEL 

yaklaşık olarak 2 trilyon 465 milyar TL değere sahip, yaklaşık 46 bin ton tütünü imha 

etmiştir. Çizelge 7.5’in incelenmesiyle en yoğun imhaların 17 bin ton ile 1995, 11’er 

bin ton ile de 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleştirildiği görülmektedir.   

 

1995 yılında imha edilen tütünlerin, %88’i Güneydoğu Anadolu, %10’u Doğu Anadolu, 

Ege Bölgesi ve kırık tütünlerinde %1’lik paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bölgeler 

arasında bu kadar büyük oransal farkların olmasının temelinde, üretilen tütünlerin dış 

satış imkânlarının farklı olması yatmaktadır (Gümüş, 2009). 
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Çizelge 7.5. TEKEL’in İmha Ettiği Tütünlerin Miktar ve Değerleri (1995–2007) 
Değer Yıllar Miktar (bin ton) 

TL (milyon) USD (bin) 
1995 17 681372 14908 
1996 1,7 151739 1870 
1997 0,07 11634 77 
1998 0 0 0 
1999 0,3 255682 612 
2000 0 0 0 
2001 0,3 265558 217 
2002 0,3 979592 651 
2003 0 0 0 
2004 0,09 119352 84 
2005 5 19 14447 
2006 11 37 26222 
2007 11 46 35633 

Toplam 46 2465034 94723 
Kaynak: Gümüş, 2009 
 
 
7.6. Türkiye’de Tütün Sanayi ve İstihdam Durumu  

Türkiye’de Tütün ekicisi sayıları 2000 yılından itibaren incelendiğinde sürekli bir düşüş 

yaşandığı Çizelge 7.6’da görülmektedir. 2000 yılında 583 bin aile olan ekici sayısı, 

2008 yılında 194 bin aileye gerilemiş ve ekici sayısında 389 binlik bir eksilme meydana 

gelmiştir. İncelenen dönem itibariyle Türkiye, tütün sanayinin yarattığı istihdam 

açısından, yıllık ortalama 324 bin kişilik bir kapasiteye sahip olduğu görülür (Çizelge 

7.6).  Bir aile, ortalama 4–5 kişi kabul edilirse yaklaşık 1,3-1,6 milyon kişinin tütün 

tarımıyla uğraştığı tahmin edilmektedir. 

 
Çizelge 7.6. 2000 Yılı Sonrası Türkiye’de Tütün Ekimi Yapan Ekici Sayıları  

Ürün                Yılı Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton) Üretici Sayısı  
(aile ) 

2000 237722 208002 583474 
2001 198827 152571 478022 
2002 199458 159521 410560 
2003 183719 112158 318574 
2004 192711 133914 282874 
2005 185342 135247 252312 
2006 146166 98137 215307 
2007 144904 74584 179769 
2008* 146872 118904 194282 

Kaynak: Anonim, 2009 
* Sözleşme Bildirim Rakamları 
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4733 sayılı yeni tütün yasası öncesi, 2001 yılında, 478 bin olan ekici sayısı, sözleşmeli 

tütün tarımının egemen olduğu 2002 ve 2003 yılında azalmıştır. 2003 yılı ile 

karşılaştırıldığında bu azalışın, %50 oranında olduğu ve 318 bine düştüğü görülmektedir 

(Anonim, 2009d). 

 

Tütün ekici sayısında oluşan bu düşüşte, 2002 yılı sonrası yapılan düzenlemelerin payı 

büyüktür. Kimi yörelerde alternatif ürüne geçilmesi, kimi yörelerde ise ailelerin tarım 

sektöründen tamamen çekilmesi söz konusu olmuştur. 

 

TEKEL’in, tuz ve alkol kısmı hariç tutulup sadece tütün ile ilgili bölümlerine 

bakıldığında;  2002 yılında, 4299 memur, 23571 işçi personel ile birlikte genel 

toplamda  27870 kişiye istihdam sağlanmıştır. Ağustos 2009 yılında ise; 1356 memur ve 

10910 işçi personelle birlikte, genel olarak 12266 kişiye istihdam imkânı verilmiştir. 

2002 yılından 2009 yılına gelinceye kadarki 7 yıllık dönemde TEKEL’in istihdam 

sağladığı personel sayısı 15 bin kişi (%56 oranında) azalmıştır (Anonim, 2003 ve 

Anonim, 2009d).  

 

7.7. Pazarlama Politikaları 

7.7.1. Sözleşmeli Üretim ve Pazarlama 

Sözleşmeli tarım, “firmalar ile üreticiler arasında ürünün ekimi, dikimi veya 

üretiminden önce yapılan, çiftçinin belirli bir ekiliş alanı ve üretimi gerçekleştirme 

sorumluluğunu yüklenmesine karşın, firmaların da elde edilecek ürünü belirli koşullarda 

almayı garanti ettiği anlaşmaya dayalı üretim ve pazarlama” modeli olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Türkiye’de tütünde ilk sözleşmeli üretim, 1985 yılında Sakarya ve Düzce yörelerinde 

Flue-cured ve Burley tütünleri ile başlamış ve bugüne kadar gelmiştir. Bu nedenle, 

Türkiye’de tütünde sözleşmeli üretimin 2002 yılında yürürlüğe giren yeni tütün yasası 

öncesinde de uygulanmıştır. Ancak bu uygulamanın dar bir alanda, sınırlı sayıda üretici 

ile gerçekleştirilmesi ve üretimde kullanılan tüm girdilerin (ithal tohum, gübre, ilaç, 

doğalgaz vb.) firmalarca tedarik edilmesi, kurutma fırınları ile kurutma hangarlarının 

firmalar tarafından tesis edilmesi gibi özellikler bakımından şark tipi tütünden 
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farklılıklar göstermektedir (Gümüş, 2009).  

 

Tütün Yasası ile uygulamaya giren sözleşmede üreticiler ve temsilcilerine en çok itiraz 

edilen ve tek yanlı olduğuna ilişkin iddialara neden olan husus, üreticinin çeşitli 

yükümlülükler altına girmesine karşın alıcının herhangi bir yükümlülük altına 

girmemesidir. Üretici ile alıcı arasında gerçekleştirilen bu sözleşmede, üretici; 

• Tütün ürettiği tarlada kesinlikle başka bir ürün üretmeyeceğini, 

• Üretimin her safhası için her türlü masrafın kendisine ait olduğunu, 

• Ürünü (±) %10 tam mahsul olmak üzere denklemeyi ve denklemede uygun 

malzeme kullanmayı, 

• Ürünü, sözleşmede belirtilen tarlanın dışında üretilmiş tütünler ile 

karıştırmamayı, aynı nevi grubuna ait tütünleri el el ayrı ayrı denklemeyi, 

• Üretimin her aşamasında amaç dışı tarımsal ilaç kullanmamayı, 

• Alıcının teknik personel tarafından tütünlerin her aşamasında kontrol edilmesine 

müsaade etmeyi, 

• Tütün yetiştirme sorumluluğu, doğal afet ve doğa koşulları ile ilgili tüm riskleri 

kabul ettiğini, 

• Alıcının yazılı izni olmadan söz konusu tütünleri hiçbir şekilde başkasına 

satamayacağını, sattığı takdirde sözleşme miktarının en yüksek nev’i fiyatı ile 

çarpımının %50’si tutarında ceza ödeyeceğini, taahhüt etmiştir.  

 

Alıcı ise; 

• Hazırlayacağı program çerçevesinde tütünleri en geç 30 Nisan’a kadar teslim 

almayı, 

• Eksperleri tarafından neviyatlandırılan tütünlerin fiyatını satıcıya yazılı olarak 

bildirmeyi,  

• Teslim tarihinden itibaren 10 işgünü içersinde ödemeyi taahhüt etmektedir. 

 

TAPDK’nın 2002 yılında göreve başlamasıyla birlikte uygulama yönetmeliği 

yayımlanmış, yönetmelikte kurum tarafından tütün ticareti yetki belgesine sahip alıcıya 

verilecek alım-satım sözleşmesine göre üretici tütünlerinin alım-satımının yapılacağı 

bildirilmiştir. 2003 yılı ürününde sözleşmeli üretimde bu sözleşmenin boş yerlerinin 
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doldurularak kullanılması zorunlu tutulmuştur. Bu sözleşmeyle bir önceki sözleşmenin 

maddelerinden bazılarında değişiklik yapılarak; 

 

• Doğal afetlerin belgelenmesi ve karşı tarafa bildirilmesi halinde alıcı ve satıcının 

birbirlerinden tazminat talebinde bulunamayacağı,  

• Alıcının tütünleri satın almaktan satıcının ise teslim etmekten kaçınamayacağı, 

böyle bir durum olduğu takdirde sözleşme miktarının en yüksek nevi fiyatı ile 

çarpımının %50’si tutarında cezai şartın karşı tarafa ödeneceği, 

• Nev’i tanımlarının alıcı tarafından; nev’i fiyatlarının ise alıcı ile satıcı arasındaki 

anlaşmaya göre belirleneceği,  

• Tütünlerin teslim yerlerinin aynı ilçe sınırları içerisinde olması gerektiği, aksi 

takdirde satıcının nakliye ücreti talep edebileceği,  

• Alıcının, satıcının yazılı onayını almak ve sözleşme maddelerini değiştirmemek 

koşulu ile bu sözleşmeyi başka alıcılara devredebileceği,    

• Alıcının, teslim tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde ödeme yapmaması 

halinde, teslim tarihinden sonrası için faiz ve ceza ödeyeceği,  

• Satıcının, yaprak tütün tartı pusulası imzalanıncaya kadar tütünleri usulüne 

uygun muhafaza etmesi gerektiği,  

• Adli mercilere intikal edecek anlaşmazlıklarda tütün üretiminin yapıldığı yer, 

mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu, gibi hükümlere yer verildiği 

saptanmıştır (Gümüş, 2009).  

 

Bu kapsamda, 2002 yılında başlayan sözleşmeli üretim uygulamasında birinci yıl Tütün 

İhracatçıları Birliği önderliğinde hazırlanan örnek sözleşmenin kullanıldığı, izleyen 

yıllarda ise TAPDK tarafından yayınlanan tip sözleşmenin her yıl ihtiyaçlar ölçüsünde 

geliştirilerek güncellendiği söylenebilir. Bu “Tip Sözleşme”nin sadece şark tipi tütünler 

için bağlayıcı nitelik taşıdığı, diğer tütün çeşitleri için alıcıların kendi hazırladıkları 

sözleşmeleri kullandıkları da ayrıca ifade edilmelidir.  

 

Çizelge 7.7’de görüleceği gibi, sözleşmeli üretim uygulanan dönem içerisinde fiyat 

artışlarının dalgalı bir seyir izlediği, 2005 ürününden 2006 ürününe geçişte kamuda 

fiyat artışı yaşanmadığı ve bir önceki yıl fiyatlarının aynısının uygulandığı, özel 
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sektörde de artışın çok düşük kaldığı görülmektedir. TEKEL'in 4733 sayılı yasaya 

eklenen geçici madde ile sözleşme imzalaması, özel sektörün ise 2005 yılı ürününde 

hava şartları nedeni ile rekoltede hedeflenenin üzerinde bir artış yaşanmasından 

hareketle bu sonucun ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bölgeler itibari ile fiyat 

artışlarında büyük sapmaların olmadığı ve dengeli bir seyir izlediği görülmektedir. 

Bununla birlikte Marmara Bölgesi’nde TEKEL'in uyguladığı fiyatlarda diğer bölgelere 

göre az da olsa bir üstünlük oluştuğu indeks değerlerinden anlaşılmaktadır (Gümüş, 

2009).  

 
Çizelge 7.7. Sözleşmeli Üretimde Uygulanan En Yüksek Nev’i Fiyatları (YTL/Kg)* 

Bölgeler  
Ürün Yılı   Ege Marmara Karadeniz Doğu Güneydoğu 

Özel 4,40 4,30 4,45 - - 2002 
Kamu 4,30 4,17 4,37 3,69 3,49 
Özel 4,920 4,80 4,97 - - 2003 
Kamu 4,80 4,88 4,88 4,12 3,89 
Özel 5,41 5,50 5,47 - - 2004 
Kamu 5,41 5,47 5,47 4,63 4,36 
Özel 5,76 6,80 5,83 6,00 6,00 2005 
Kamu 5,76 5,83 5,83 4,93 4,64 
Özel 6,02 6,00 5,83 6,00 6,00 2006 
Kamu 5,76 5,82 5,82 4,94 4,65 
Özel 7,20 7,05 7,30 6,30 6,30 2007 
Kamu 6,18 6,24 6,24 5,30 4,99 
Özel 7,85 7,70 8,00 5,25 5,25 2008 
Kamu 6,18 6,24 6,24 6,30 4,99 

Kaynak: Gümüş, 2009 
* 2002 ve 2003 ürün yıllarına ilişkin YTL’ye uyarlanmıştır.  
 

7.7.2. Açık Artırma ile Satış  

17 Mart 2003 tarihinde, 2002 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler 

ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın 

alınmayan tütünlerin açık artırma ile satılması işlemlerine 2003 yılı Nisan ayında 

başlanacağı ve tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli şartların oluşmaması 

nedeniyle Kataloğa Dayalı Açık Artırmalı Satış Yöntemi’nin belirlenen esaslar 

dahilinde uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir. Bu kararda;  
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• Üretim merkezlerinde sözleşmeye bağlanmaksızın tütün üreten ve artırmalı 

satışlarda tütünlerini pazarlamak isteyen üreticilerin 31.03.2003 tarihine kadar 

bulundukları il veya ilçedeki TEKEL Yaprak Tütün İşletme Müdürlükleri’ne 

başvurarak ellerinde bulunan tütünlerin miktarını bildirecekleri,  

• Kurum tarafından hazırlanacak program dahilinde Amerikan Grad sınıflandırma 

yöntemine göre üretici tütünlerinin tespit çalışmalarına başlanacağı,  

• Geçici satış merkezlerinde açık artırmalara katılacak Tütün Ticareti Yetki 

Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin satın almayı düşündükleri tütünlerin 

tespitlerini yapabilecekleri,  

• Her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatının kurumca açıklanarak, geçici 

satış merkezlerinde üretici ve alıcıların bilgisine sunulacağı,  

• Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi 

gerçek ve tüzel kişilerin, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün 

İhracatçıları Birliği’ne başvurarak kurum tarafından birliğe gönderilecek katalog 

örneğini alacakları,  

• Yapılan ekspertiz sonucunun, kurumca açıklanan fiyatlarla değerlendirilmesi 

sonucu her üretici ürününün açık artırma başlangıç fiyatının hesaplanarak açık 

artırmaya bu fiyatlardan başlanacağı, açık artırmalarda alıcıların her bir artırım 

işaretinin 100 bin TL'lik bir fiyat artışına karşılık geleceği,  

• Üretici ve alıcının artırmalı satışı takiben aynı işgünü içerisinde tescil defterini 

imzalamaları suretiyle satış işleminin tamamlanacağı,  

• Alıcının, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen 

15 işgünü içerisinde tesellüm ederek bedelini üreticiye ödeyeceği,  

• Alıcının adına tescili yapılan tütünleri zamanında tesellüm etmemesi veya ürün 

bedelini ödememesi halinde tütün sahibine cezai şart ödeyeceği, gibi hususlar 

belirtilmiştir (Gümüş, 2009).  

 

2002–2007 ürün yılları arasında açık artırmalı satış yöntemiyle tütünlerini pazarlamak 

üzere TAPDK'ya başvuran üreticiler ve bu üreticilere ait tütünlerin pazarlanma 

durumuna ilişkin verilere Çizelge 7.8’de yer verilmiştir. Buna göre, 2002-200 arası 

ürün yılı toplam olarak değerlendirildiğinde, açık artırma ile tütünlerini pazarlamak 

üzere TAPDK'ya başvuran 101 bin üreticiden ancak 11 bininin tütünlerinin satışının 
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gerçekleştirilebildiği, diğer üreticilere ait tütünlerin ise satılamadığı anlaşılmaktadır. 

TAPDK yetkilileri, uygulamanın ilk yılında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’nde başvuran üretici sayısı ve pazarlanacak tütün miktarının oldukça abartılı 

olarak beyan edildiğini ifade etmektedirler.  

 

Çizelge 7.8’de dikkati çeken diğer önemli bir husus da Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile 

ilgilidir. Uygulamanın ilk yılı da dahil olmak üzere her yıl çok sayıda üreticinin açık 

artırma ile tütün satışı başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Ege Bölgesi’nde ilk yıl 

gerçekleşen 37 bin üretici başvurusu bir kenarda tutulduğunda, yıllar itibari ile en fazla 

açık artırmada tütün satış talebinin bu bölgeden geldiği anlaşılmaktadır. Bu taleplerden 

2004 ürün yılında yaklaşık %70'i, 2003 ürün yılında %20'si, 2005 ürün yılında %1'i 

satış olanağı bulurken, 2002 ve 2006 ürün yıllarında başvuran 8373 üreticiden hiçbiri 

tütününü satma şansı bulamamıştır. Bu durum da sistemin yeterince işlemediğini 

kanıtlamaktadır. 
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 Çizelge 7.8. 2002 Yılı Sonrası Açık Artırma Yöntemi İle Alım Satım Durumu 
Üretici Sayısı (aile) Miktar (Ton) 

Ürün 
Yılı Bölge 

Başvuran Satan Kalan  Bildirim Satılan Kalan   

Kalan 
Tütünlerin 
Üretime 

Oranı (%) 
Ege 37975 1993 35982 9584,7 1003,5 8581,2 8,24 
Karadeniz 22577 0 22577 3311,1 0,0 3311,1 13,66 
Marmara 1350 0 1350 165,7 0,0 165,7 7,17 
Doğu 2001 0 2001 688,5 0,0 688,5 15,45 
G.doğu 4361 0 4361 1544,9 0,0 1544,9 8,61 

2002 

Toplam 68264 1993 66271 15294,8 1003,5 14291,3 8,96 
Ege 3 0 3 0,4 0,0 0,4 0,00 
Marmara 1 0 1 0,1 0,0 0,1 0,01 
Doğu 3097 882 2215 823,0 207,5 615,4 12,78 
G.doğu 5200 1038 4162 1135,3 192,9 942,4 4,81 

2003 

Toplam 8301 1920 6381 1958,8 400,4 1558,4 1,39 
Doğu 8 0 8 4,8 0,0 4,8 0,09 
G.doğu 9042 6396 2646 3847,0 1869,1 1977,9 9,12 2004 
Toplam 9050 6396 2654 3851,8 1869,1 1982,7 1,48 
Ege 5775 0 5775 1688,0 0,0 1688,0 2,02 
Karadeniz 113 0 113 28,4 0,0 28,4 0,16 
Doğu 547 435 112 375,4 172,8 202,6 3,23 
G.doğu 3456 30 3426 1576,8 10,0 1566,9 7,74 

2005 

Toplam 9891 465 9426 3668,7 182,8 3485,9 2,58 
Ege 4 0 4 0,6 0,0 0,6 0,00 
Doğu 1576 586 990 840,9 297,7 543,2 10,71 
G.doğu 4012 0 4012 1343,3 0,0 1343,3 7,23 2006 

Toplam 5592 586 5006 2184,8 297,7 1887,2 1,92 

Genel Toplam 101098 11360 89738 26958,9 3753,4 23205,5 3,63 

Kaynak: Gümüş, 2009 
 
 

7.8. Dış Ticaret Olanakları 

Türkiye, tütün ihraç eden bir ülkedir. USDA’ya göre; Türkiye, 1990’lı yıllardaki dönem 

hacmiyle tütün ihraç eden ülkeler arasında 4. sıradadır ve tütün ithalatı bakımından 12. 

sırada yer almaktadır (Özavcı, 2007). 

 

Çizelge 7.9’da görüleceği gibi,  Türkiye’de 2000’li yıllarda her yıl ortalama 114 bin ton 

tütün ihraç edilmiş olup, bunun ortalama 42 bin tonu TEKEL’e aittir. 1997 yılında 

TEKEL toplam ihracatın  %50’sini karşılamaktayken 2006 yılında bu oran  %40’tan da 

düşüktür. Özel sektör tütünü ihraç etmek amacıyla satın alması ve pazarlaması amaçlı 

hareket etmektedir. Özel sektörün TEKEL’den daha çok ihracat yapmasının nedeni, 

TEKEL’in öncelikle yurtiçi sigara harmanları için tütün satın alması olarak 
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değerlendirilebilir (Gümüş, 2009). 

 
Çizelge 7.9. Türkiye Tütün İhraç Miktarları ve Değerleri  

TEKEL Özel Sektör Toplam 

Yıllar  Miktar 
(ton) 

 Bedel (bin 
USD) 

 Miktar 
(ton) 

 Bedel (bin 
USD) 

 Miktar 
(ton) 

 Bedel (bin 
USD) 

2000 33433 98121 66761 274787 100194 372908 
2001 41892 113086 53808 227308 95700 340394 
2002 38046 73840 50794 206026 88849 279871 
2003 42076 71667 70353 258614 112430 330282 
2004 33017 48610 71088 322999 106988 388467 
2005 52621 62425 69296 362550 134534 476377 
2006 50401 55375 77574 441667 127976 497043 
2007     113943 449753 
2008     152033 428442 

Kaynak: Anonim, 2009d 
Not: 2007 ve 2008 yıllarına ait ihracat değerlerinin sektör dağılımına ulaşılamamıştır. 
 

Tütünün tarım ürünleri ihracatındaki payı ise,  2002 yılı itibariyle %7,50 seviyesindedir. 

Türkiye’nin, 2003 yılı itibariyle toplam tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının 

yaklaşık 1/3’ünden fazlasının fındık, tütün ve kuru meyvelerden oluşması,  ihracatın söz 

konusu ürünlerde gerek iç,  gerekse dış piyasada meydana gelebilecek ani değişimlere 

açık olması sonucunu doğurmaktadır (Kesbiç ve ark., 2005).  

 

İncelenen dönem itibariyle tütünün genel ihracat içindeki oranı 2000 yılından günümüze 

kadar 9 yıllık süre içinde ortalama %0,71 oranındadır. Çizelge 7.10’de görüleceği gibi,  

söz konusu dönem içinde tütün ihracatının genel ihracat dahilinde %1,30 ile %0,3 

arasında pay aldığı görülmektedir.  

 

Türkiye, oriental tipi tütün ihracatında ilk sırada yer almaktadır. 2002 yılında ihracatın 

yaklaşık %43’ü TEKEL,  %57’si özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İhraç edilen tütünlerin %85’i Ege, %8’i Karadeniz, %6’sı Doğu ve Güneydoğu, %1’i 

Marmara Bölgesinde yetiştirilmiştir (Teoman ve Çağatay, 2008). 
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Çizelge 7.10. Türkiye Tütün İhracatı ve Genel İhracat İçindeki Payı 

Yıllar 
Genel İhracat 

(Milyon 
USD) 

Tarım 
Ürünleri 
İhracatı 
(Milyon 
USD) 

Tütün İhracatı 
(Milyon 
USD) 

Tütün 
İhracatının 

Genel İhracata 
Oranı (%) 

Tütün 
İhracatının 

Tarım 
Ürünleri 
İhracatına 
Oranı (%) 

2000 27775 3619 373 1,30 10,30 
2001 31334 4071 340 1,10 8,40 
2002 36059 3752 280 0,80 7,50 
2003 47253 4845 330 0,70 6,80 
2004 63167 6009 388 0,60 6,50 
2005 73476 7828 476 0,60 6,10 
2006 85535 8048 497 0,60 6,20 
2007 107272 9139 449 0,40 4,90 
2008 131966 10833 428 0,30 4,00 

Kaynak: Anonim, 2009d ve Anonim, 2009c 
 

 

Türkiye’de tütün ve tütün mamulleri ihracatı; 2000’li yıllardan önce genel ihracatın 

%2,0–2,5’lik, tarımsal ürün ihracatının  %20’si civarında bir paya sahiptir. 2006 yılı 

Ocak-Aralık dönemi İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre, toplam ihracatın  

%11,4’lük bölümünü tarım ürünleri oluşturmaktadır. Sözü edilen bu oran, 2005 yılına 

göre karşılaştırıldığında  %5,9 kadar artarak 9,8 milyar USD seviyesine ulaştığı görülür. 

Tütün ve tütün mamullerinde ise 2005 yılı 590 milyon USD, %21,2 artış ile 683,4 

milyon USD seviyesine ulaşmıştır (Özavcı, 2007).  

 

2004 yılı itibariyle yapılan hammadde ve hammadde olarak kullanılan yarı ürün ithalatı 

toplamı 66 bin ton olup karşılığında 239,3 milyon USD ödeme yapılmıştır. 1999–2005 

döneminde az miktarda tütün ürünleri ithalatı gerçekleşmiştir. İthalatın büyük bir 

bölümü gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satılmak üzere, çok az miktarı ise test 

amacıyla üretici firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülke içine satılmak amacıyla 

ithalat gerçekleşmemiştir  (Özavcı, 2007). 

 

Çizelge 7.11’de yıllar itibariyle Türkiye’nin ithalat miktarları ve parasal değerleri 

verilmiştir. Soslu sigara tüketimine paralel olarak Türkiye tütün ithalat miktarları da 

sürekli bir artış göstermektedir (Çizelge 7.11). 
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 Çizelge 7.11. Türkiye Tütün İthalat Miktar ve Değerleri (2000–2008) 
Yıl İthalat Miktarı (Kg) İthalat Bedeli (USD) 

2000 62195000 308183000 
2001 50113000 243369000 
2002 55750000 215075000 
2003 54666000 200765425 
2004 57299307 221173148 
2005 67120180 272475366 
2006 66551351 252807884 
2007 70096000 292927000 
2008 81103870 356894432 

Kaynak: Anonim, 2009d 
Not: İthal edilen tütün çeşitleri Virginia, Burley, Homojenize Tütün, Şişirilmiş Tütün,                         
Şişirilmiş Damar’dan oluşmaktadır. Son yıllarda çok az miktarda oriental ithalatı olmuştur. 
 
 
Türkiye yaprak tütünden başka tütün mamulleri ithalatı da yapmaktadır. İncelenen 

dönemde yıllar itibariyle Türkiye’nin sigara ihracat ve ithalat miktarları Çizelge 7.12’de 

verilmiştir. Çizelge 7.12’de de görüleceği gibi Türkiye’nin sigara ihracatı ithalatından 

oldukça fazla miktarlardadır. Bu durumun, yıllardır Türkiye’nin kendi iç tüketimine 

konu olan sigarayı TEKEL bünyesinde üreterek tiryakilere ulaştırmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
     
Çizelge 7.12. Yıllara Göre Türkiye’nin Sigara İhracat ve İthalat, Miktar ve Değerleri   

İhracat İthalat 
Yıllar 

Miktar (ton) Bedel (1000 USD) Miktar (ton) Bedel (1000 USD) 

2000 12269 96317 4574 10 
2001 12418 72863 0 0 
2002 14423 84516 1847 76 
2003 12551 74873 738 4 

2004 8971 60250 1194 2 

2005 11436 86860 350 13 
2006 17000 148000 - - 

2007 19800 158000 - - 
Kaynak: Anonim, 2009d ve Anonim, 2009c  

 
 

FAO kaynaklarına göre, tütün ihracatının artmaya devam edeceği beklenmekteydi. 
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Fakat bu artışın 1998–2000 yılından 2010 yılına kadar olan dönem süresince yıllık  

%1’den daha az bir oranda olacağı ve dünya ihracatının 1998–2000 döneminde 2 

milyon ton iken 2010 yılında 2,2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyordu (Gümüş, 

2009). Ancak TEKEL’in 2008 yıllında özelleştirilmesi sonucu tütün mamulleri üretimin 

bırakması ve piyasadan çekilmesiyle ihracat kabiliyeti kalmamıştır.  

 

7.9. Tütün ve Vergi  

Çizelge 7.13’te 2000 yılındaki ortalama vergiler gösterilmiştir. Vergiler, perakende satış 

fiyatının 1994’te  %44’ü iken,  2000 yılında  %77 seviyesine yükselmiştir. Vergi yapısı, 

yerli ya da ithal tütün kullanılarak üretilen sigaralara bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. “Savunma Sanayi Fonu Vergisi” oriental tütün ile TEKEL tarafından 

üretilen  “Samsun”  (85mm)  sigarası için 1994’te fiyatının %5,7’si iken, 2001 yılında  

%22,6’ya yükselmiştir. Eğitim fonu için ise %0,3’ten %13’e yükselmiştir. 

 
Çizelge 7.13. Vergi Çeşitleri, Yerli ve İthal Sigaralardan Alınan Vergiler (2000 yılı) 

Vergi Ve Fonlar Yerli Sigara İthal Sigara 

Ek Vergi Mal Bedeli+Mera Fonu+Fed. 
Fonu Tutarının %20'si 

CİF Bedeli+Mera Fonu+Fed. Fonu 
Tutarının %120'si 

KDV Satış Fiyatının %18'i Satış Fiyatının %18'i 

Federasyon Payı Ek Vergi Matrahının %0,5'i Ek Vergi Matrahının %0,5'i 

Savunma Sanayi Destekleme 
Fonu 

Mal Bedeli+Ek Vergi+Mera 
Fonu+Fed. Fonu Tutarının 
%10'u 

İthal Maliyet+Ek Vergi+Fed. Fonu+Mera 
Fonu Tutarının %10'u 

Eğitim, Gençlik Spor ve 
Sağlık Hizmetleri Payı 
(EGSSH) 

Satış Fiyatı-KDV Tutarının 
%15'i Satış Fiyatı-KDV Tutarının %15'i 

Mera Fonu Mal Bedelinin %3'ü İthal Maliyetin %3'ü 

Şehit, Dul ve Yetimler Payı Satış Fiyatı-(EGSSH) Vergi 
Tutarının %2'si 

Satış Fiyatı-(EGSSH) Vergi Tutarının 
%2'si 

AB ve EFTA'dan ithal sigara vergisi 
alınmıyor.  

Gümrük Vergisi 

  

İsrail, Romanya, Litvanya, Estonya, Çek 
ve Slovak Cumhuriyetleri, Slovenya, 
Letonya, Makedonya ve diğer ülkeler 
ithal sigaralarda %57,6'sı 

İthal Sigaralarda 0,40$/Paket  
Tütün Fonu 

  İthal tütünde 3$/Kg 
Kaynak: Özavcı, 2007 
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.Amerikan harman tipi tütünle üretilen TEKEL’in “Tekel 2000” isimli sigarası ise, 

1994’te perakende satış fiyatı bakımından %45,4 oranında vergilenirken, 2001 yılında 

%72,2 seviyesine ulaşmıştır (Özavcı, 2007). 

 

Toplanan bu fonlar, 2000 yılı itibariyle, toplam hükümet gelirlerinin %3,14’üne karşılık 

gelmektedir. TEKEL’in sigara satışı neticesinde toplanan, toplam vergiler aynı yıl 

hükümet toplam gelirlerinin %4,04’ü kadardır. Bu durum, 50 yıl öncesinden çok daha 

yüksek olmuştur. 1948 yılında TEKEL hükümet gelirlerine %11.13 katkı sağlamıştır  

(Doğruel ve Doğruel, 2000).  

 
Türkiye, Orta ve Doğu Asya ülkeleri ile kıyaslandığında, sigara gelirleri bakımından 

yüksek gelir elde edilen bir ülke olarak görülmektedir. Tütün ve tütün mamullerinin 

ithalatında 3000 USD/ton ve paket başına 0,40 USD’lık “Mülga Tütün Fonu” kesintisi 

tahsilât şeklinde yapılmakta olup, doğrudan bütçeye gelir olarak aktarılmaktadır. Bu 

vergi miktarı, 2005 yılında yaklaşık 150 milyon USD civarında gerçekleşmiştir. 

 

Tütün mamullerinin bünyesindeki vergi oranlarının yüksekliği, mevzuatın yeterli 

olmaması, koordinasyon ve işbirliği içinde etkin bir mücadelenin sağlanamaması,  

tüketicinin yeterli bilince sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı tüketici piyasalardaki 

kaçak ve sahte ürünlere yönelmektedir. Türkiye’ye yasadışı yollardan giren kaçak ve 

sahte tütün mamulleri miktarının, sigarada yıllık tüketim miktarının %10–15 civarında 

olduğu, bu yolla devletin vergi kaybının ise yaklaşık 750 milyon USD civarında 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Anonim, 2006b).  

 

Kaçakçılık dolayısıyla oluşan vergi kaybını önlemeye yönelik olarak 4733 sayılı 

kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde; 

“tütün mamulleri,  alkol ve alkollü içkilerin ambalajlarına vergi ve piyasa güvenliğinin 

sağlanması amacıyla uygulanan bandrol ve benzeri işaretlerin taklit edilmesinin 

önlenmesi, özellikle okul çevrelerinde yaygın bir şekilde rastlanan ambalajın bölünerek 

tek sigara satışı ile bir çeşit kumar makinesi olarak da kullanılan otomatik sigara satış 

makineleriyle ilgili düzenleme eksikliğinin giderilmesi, sektör firmalarının ürünlerinin 

haksız rekabet yaratmayacak, reklam ve tanıtıma ilişkin mevzuata uygun olarak teşhiri 

hususlarının tamamlanması ve idari yaptırımların sistematik hale getirilmesi amacıyla 
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işbu değişiklik önerilmektedir”  denilmiştir (Anonim, 2007c).  

 

Bu bağlamda, Türkiye’de sigara fiyatları ile tüketim ilişkisi de önem kazanmaktadır. 

Yerli sigaraların fiyatları yabancı sigaralara göre daha düşük olmasına rağmen, son 

yıllarda yerli sigara tüketiminin yerini yabancı sigara tüketimi almıştır. Hükümet 

TEKEL’in sigara fiyatlarını periyodik olarak yükseltmektedir. Özel sektördeki yabancı 

marka sigara üreticileri de bu artışa paralel olarak sigara fiyatlarını arttırmaktadır 

(Anonim, 2006a). Örneğin, Dünya Bankası gelir gruplarına göre sınıflandırmada, 

Çizelge 7.14’te görüleceği üzere,  yüksek gelirli ülkelerde ortalama sigara fiyatı 3,23 

USD iken,  2000 yılında Türkiye’deki ortalama sigara fiyat 0,51 USD’dır.  

Tütün mamulleri, dolaylı vergi sisteminin sadeleştirilmesi ve AB mevzuatına uyum 

sağlanması amacıyla çıkarılan ve 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı ÖTV 

kanununun 1.  maddesiyle,  kanuna ekli III sayılı listede yer almak suretiyle ÖTV’ye 

konu olmuş ve söz konusu malların perakende satış fiyatı üzerinden nispi oranlara göre 

vergilendirilmesi esası getirilmiştir. Başlangıçta %49,5 olarak tespit edilen vergi oranı 

01.08.2003 tarih ve 2003/5141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %55,3’e yükseltilmiştir 

(Anonim, 2004c ve Anonim, 2006b). 

 

Çizelge 7.14. Dünya Bankası Sınıflamasına Göre Ülkelerdeki Ortalama Sigara Fiyatları ve                                   
Vergiler (2000 yılı) 

Ülkeler Fiyat (USD) Vergi (USD) Vergi Oranı (%) 
Yüksek Gelirli Ülkeler 3,23 2,26 68,60 
Orta Yüksek Gelirli Ülkeler 0,81 0,43 51,90 
Orta Düşük Gelirli Ülkeler 0,34 0,17 49,90 
Düşük Gelirli Ülkeler 0,34 0,15 45,60 

Türkiye 0,51 0,22 42,00 
Kaynak: Özavcı, 2007 
 
 
Daha sonra yapılan düzenleme ile oriental tipi tütün oranında %1–2 artışla alt vergi 

dilimine geçmenin önünü kesmek amacıyla, en üst vergi gelirinin kapsadığı oriental tipi 

tütün oranı %24’ten %33’e yükseltilmiştir. Buna göre %33’e kadar birim başı 50 bin 

(pakette 1 milyon TL), %34–60 arası için birim başı 26 750 bin (pakette 535 bin TL),  

%67–100 arası birim başı 17 500 lira  (pakette 350 bin lira) maktu vergi alınması 

kararlaştırılmıştır  (Anonim,  2006b).  
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10.08.2004 tarihinde oriental tipi tütün kullanım oranlarına göre sigaradan maktu ÖTV 

alınmasına başlanmış ve 28.07.2005 tarihinde son verilmiştir. Bu süre zarfında marka 

bazında satışlarda ciddi dalgalanmalar gözlenmiştir, oriental tipi tütün kullanım oranı 

yüksek olan sigara satışları artmıştır. Bu nedenle oriental tipi tütün kullanım oranında 

%10 artış olmuştur. Türkiye ve diğer menşeli oriental tipi tütün ithal edilmiştir. 2004 

yılında Oriental tipi tütüne olan ani talep nedeniyle iç piyasada bulunmayan oriental tipi 

tütünden 1200 ton ithalat yapılmıştır (Anonim,  2006b). 

 

ÖTV Kanununun oran veya tutar başlıklı 12. maddesinden hareketle 26.02.2004 tarih ve 

2004/6885 sayılı kararı ile maktu vergi tutarları Çizelge 7.15’te gösterilmiştir. 

Çizelgeden de anlaşılacağı üzere, oransal vergiye ek olarak uygulamaya konulan maktu 

vergi, tütün içeren sigaraların perakende satış fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. 

 

Çizelge 7.15. 2004 Yılı Şubat Ayı İtibariyle ÖTV Miktarları 
G.T.İ.P. No: Mal İsmi Maktu Vergi Tutarı (TL/adet)

Tütün İçeren Sigaralar   
1 Paketin Perakende Satış Fiyatı 1250  
1600000 Liraya kadar olanlar 2500  
1600000 Lira ile 3050000 Lira arası 
olanlar 4000  

2402.20 

305000 Lirayı geçenler   
Diğerleri   

2402.90.00.00.00 Tütün Yerine Geçen Maddelerden 
Yapılmış Sigaralar 2500  

Kaynak: Anonim, 2004c 
 

25.7.2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Oriental tipi tütün 

oranına göre maktu vergi tutarı belirleme uygulamasından vazgeçilmiş ve tütün içeren 

sigaralar ile diğer tütün mamulleri için adet başına 0,060 YTL’den paket başına 1,2 

YTL’den az olmamak kaydıyla  %58 oranında nispi vergi alınması öngörülmüştür 

(Anonim,  2006b). 

 

7.10. 4733 Sayılı Yasaya Getirilen Eleştiriler 

Tütün Yasası olarak da bilinen 4733 sayılı yasa ile ilgili uygulama yöntemlerini 

açıkladıktan sonra, yasaya getirilen eleştirileri şu şekilde sıralamak mümkün olacaktır. 
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• Yasada tütün ve tütün ürünlerinin dış alımının serbestleştirilmesi sonrasında 

yerli üreticilerin ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarını 

giderecek herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

• Sözleşmeye bağlanamadığı için açık artırmaya çıkarılan tütünlerin alıcı 

bulamaması durumunda nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme 

yapılmamıştır. 

• Tütün ekim alanlarının toprak yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle alternatif 

ürüne kolay geçilemeyeceğinden, yasadaki düzenlemenin eksiği büyük sosyal 

sorunlara yol açmıştır. 

• Açık artırma ile tütün satışının zorluğu ve tütünün yurt içinde alınma 

zorunluluğunun bulunmaması, üreticinin fiyat yönünden piyasada etkinlik 

gösteren sınırlı sayıdaki kişi ve kuruluşların tek yanlı saptandığı fiyatlara 

mahkûm olmaktadır. Yasada bu durumu önleyen düzenlemeye yer 

verilmemiştir. 

• Sosyal devlet ilkesi ve bazı anayasal kurallar karşısında tütün üretiminin 

düzenlenmesi, tütün kalitesinin iyileştirilmesi, Türk tütününün niteliğinin ve 

türünün korunması, tütün tarımı yapılma yöntemleri, sözleşmelerden doğacak 

anlaşmazlıkların çözüm yolları, tütün satış merkezlerinin kurulacağı yerleri, 

satılamayan tütünün korunma yöntemleri, yaprak tütün ticareti yapacaklarda 

aranacak koşullar, yaprak tütünün işlenmesi gibi konular yasada yer almamıştır. 

• Tütün ve ürünlerinin dış alım hakkı, Türkiye’de üretim yapan ve belli miktarda 

tütün mamulleri üretenlerin yanında Bakanlar Kurulunca bu koşulları taşıyanlara 

da tanınabileceğinden dış alıma geniş bir serbestlik getirilmektedir. Üreticiler 

açısından hiçbir önlem alınmadan ve geçiş süresi tanınmadan geçerli olacak 

böyle bir serbestliği, yerli sigara ve tütün üreticilerinin üretim etkinliklerini 

tümüyle durdurmalarına yol açabilecektir.  

• Tütün dış alımı yapan yerli üreticilerin karşılaştıkları fon ve vergi gibi engeller 

gözetilmeden sigarada serbest dış alıma geçilmesi, yabancı marka ve sigaraların 

Türkiye’de üretilmesi gerekçesini ortadan kaldırmaktadır. İç pazar böylece 

yabancı sigara tekeline açılmış olmaktadır. 

• Her ne kadar yasanın 7. maddesinde tarımsal destekleme politikaları 
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çerçevesinde çiftçilerin destekleneceğine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmışsa da 

kamu maliyesinin durumu ve anayasanın ilgili ilke ve kuralları göz önünde 

bulundurulduğunda, tütün üreticilerinin gelir kayıplarını giderme yönünden daha 

somut düzenlemelere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

• Yapılacak düzenlemelerin, devletin, tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 

biçimde hızla gelişmesini planlamak, tarımsal üretim planlaması ilkesine uygun 

olarak bitkisel üretimi artırmak amacıyla üreticilere işletme araç ve gereçleriyle 

girdi teminini kolaylaştırma görevleri ve sosyal devlet ilkesiyle de uyuşması 

gerekmektedir. 

• Getirilen düzenlemelerin tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle 

dışalıma dayandırıcı sonuçlar doğurması nedeniyle TEKEL’in elindeki fabrika 

ve işletmelerin gerçek değerlerinin çok altında satılmış olmasıdır (Tekay, 2004). 
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8. YENİ TÜTÜN YASASI (4733 SAYILI) ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA 

KONULAN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM YÖNTEMİNİN TOKAT-ERBAA 

İLÇESİNDE TÜTÜN TARIMINA ETKİLERİ VE ERBAA’DA TÜTÜN 

ÜRETİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 

8.1. İncelenen İşletmelerde Yaş, Deneyim ve Öğrenim Durumuna İlişkin Bilgiler 

Erbaa ilçesinde yapılan çalışma öncesinde, özellikle Erbaa yöresini temsil edecek, 

tütüncülük özelliği ile öne çıkan köyler seçilmeye çalışılmış, bu köylerde ve Erbaa 

genelindeki köylerin yıllar itibariyle üretim ve üretici sayıları incelenmiştir. Yapılan 

inceleme sonucu, 2002 yılında Erbaa ilçesinde 8804 üretici 2648 ton tütün üretimi 

yaparken, 2008 yılında 5264 ekici 611 ton tütün üretimi gerçekleştirmiştir. 2002 

yılından 2008 yılına gelinceye kadar üretici sayısında 3540 kişi, üretim miktarında ise 

2037 tonluk bir azalma gerçekleşmiştir. 

 

İncelenen işletmelerin kolay anlaşılır bir şekilde tanımlanabilmesi ve bu işletmelerden 

elde edilen verilerin sunulabilmesi için uygun tablolar hazırlanmıştır. Bu kapsamda 

hazırlanan çizelge 8.1’de üreticilerin öğrenim durumu ile ilgili verilere yer verilmiştir.  

 

Çizelge 8.1. Görüşülen Üreticilerin Eğitim Durumları 
Eğitim   Frekans (adet) Oran (%) 

İlkokul 70 83,33 
Ortaokul 8 9,53 
Lise 6 7,14 
Toplam 84 100,00 
 

Araştırma kapsamında 84 üretici ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşleri alınan 

üreticilerin büyük çoğunluğu (%83,33) ilkokul mezunudur. Ortaokul seviyesindekilerin 

oranı %9,52, lise seviyesi ise %7,14’tür. 

 

Üreticilerin üretim deneyimleri Çizelge 8.2’de verilmiştir. Çizelge  incelendiğinde,   

31–40 yıl aralığının yaklaşık %32’lik oran ile en yüksek orana sahip olduğu, onu 
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%25’lik oran ile 11–20 yıl aralığının izlediği görülmüştür. Ortalama frekansın 14 yıl 

olduğu, 1–10, 41–50 ve 51–60 yaş aralıklarının ortalamanın altında kaldığı görülmüştür. 

 
Çizelge 8.2. Görüşülen Üreticilerin Üretim Deneyimleri 

Deneyim (Yıl) Frekans (adet) Oran (%) 
1–10 7 8,33 
11–20 21 25,00 
21–30 15 17,86 
31–40 27 32,14 
41–50 9 10,72 
51–60 5 5,95 

Ortalama 14 100,00 
 

İncelenen üreticilerin yaş ortalaması 45,6 yıl olarak tespit edilmiştir. Köyler itibariyle 

incelenerek bir değerlendirme yapıldığında 59,8 yaş ortalamasıyla Aydınsofu köyü en 

yüksek yaştaki üreticilere sahip iken, 37,6 yaş ile Akkoç köyünün en genç üreticilere 

sahip olmuştur. En yaşlı üretici 75 yaşında Hacıbükü köyünde bulunurken, Çakır 

köyünde de 17 yaşındaki üretici en genç üretici olma özelliğini kazanmıştır. 

  

Görüşülen üreticilerin eğitim durumları incelendiğinde, ortalama eğitim süresi 5,3 yıl 

olarak tespit edilmiştir. En düşük eğitim düzeyinin ilkokul düzeyinde olduğu, en yüksek 

eğitim seviyesinin ise lise olması yanında, 6,5 yıllık eğitim düzeyi ile Karaağaç köyü ve 

Alacabal mahallesi en yüksek eğitim ortalamasına sahip köyler olmuştur. Bunları 6,2 ile 

Akkoç, 5,8 ile Akça takip etmiştir.  

 

Görüşmeler yapılan köylerdeki üreticilerin üretim deneyimleri incelendiğinde, ortalama 

29,1 yıl olduğu tespit edilmiştir. En uzun iş deneyimine sahip köy 45,3 yıl ile Aydınsofu 

olurken, 21,2 yıl ile Akkoç köyü en deneyimsiz köy olarak tespit edilmiştir.  

 

8.2. İncelenen İşletmelerin Yapısal Durumu 

İncelenen işletmelerin, tütün üretimi yaptıkları arazilerdeki değişimin, 4733 sayılı tütün 

kanunu olarak bilinen süreçten etkilenme durumları incelenmiştir. Üreticilerin tütün 

tarımı yaptıkları arazilerdeki değişmeler, bu değişimlerin nedenleri, şayet azalma varsa 

alternatif ürün projeleri, artma varsa veya bir değişme yoksa nedenleri araştırılmış ve 

sonuçları tablolar halinde verilmiştir.  
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Çizelge 8.3’te de görüleceği üzere, görüşleri alınan üreticilerin yaklaşık %45’inin 

üretim alanının azaldığı, yaklaşık %27’sinin arttığı, yaklaşık %27’sinin de değişmediği 

tespit edilmiştir. Ankete katılan 84 kişiden 38’i geçmişten günümüze tütün üretimi 

yaptığı alanın azaldığını, 23’ü arttığını, 23’ü ise değişmediğini beyan etmiştir. 

 

Çizelge 8.3. Tütün Üretim Alanlarındaki Değişim Durumu 
  Frekans (adet) Oran (%) 
Azaldı 38 45,24 
Arttı 23 27,38 
Değişmedi 23 27,38 
Toplam 84 100,00 
 
 
Azalma nedeni olarak üreticilerin büyük çoğunluğu karlılığın az olmasını en önemli 

etken olarak belirtilmiştir. Görüşleri alınan 84 üreticiden 18’i üretim alanının azalma 

nedeni olarak kar oranının düşük olmasını göstermiştir. Üretim alanını azaltanların 

genele oranı ise yaklaşık %47’dir. Üreticilerin 23’ü ekim alanının arttığını belirtmiş, 

buna gerekçe olarak da, aile işgücünün artmasını, alternatif ürün bulamadıklarını, 

bulsalar bile tütün tarımından kazandıkları gibi toplu nakit alamadıklarını ve bir 

alışkanlık haline gelen tütün tarımından vazgeçemediklerini belirtmişlerdir (Çizelge 

8.4). Bunun yanında aile büyüklerinden devraldıkları tütün tarlalarındaki tütün 

üretimine devam etme içgüdüsüyle tütün ekim alanlarını değiştirmediklerini 

belirtmişlerdir. Bunun bir nedeni olarak, tütün tarımı yapılan tarlalarda alternatif ürün 

yetiştirmenin zor ve karlılık oranının düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
 Çizelge 8.4. Üretim Alanlarının Artma ve Azalma Nedenleri 

    Frekans (adet) Oran (%) 
İşgücüm yetersiz 14 36,84 

Kota uygulamaları etkiledi 4 10,53 

Karlı değil 18 47,37 
Başka ürünleri tercih 
ediyorum 2 5,26 

Azalma Nedeni 
  
  
  
  Toplam 38 100,00 

İşgücüm arttı 13 56,52 
Kotam yükseldi   
Karlı hale geldi 5 21,74 

Tütünden vazgeçemiyorum 5 21,74 

Artma Nedenleri 
  
  
  
  Toplam 23 100,00 
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8.3. İncelenen İşletmelerin Sözleşmeli Üretim Hakkındaki Düşünceleri 

9 Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 

sayılı tütün yasası ile Türkiye’de tütün tarımı sözleşmeli üretim şekline dönmüştür. 

Üreticiler 2002 yılı ürünlerini sözleşmeli olarak üretip satmaya başlamışlardır. Bu 

kapsamda üreticilere sözleşmeli üretimden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. 

Üretici görüşleri ile ilgili ortaya çıkan durum Çizelge 8.5 ve  8.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 8.5’in incelenmesiyle, üreticilerin yaklaşık %64’ünün sözleşmeli üretimden 

memnun olduğu, %36’sının da memnun olmadığı görülmüştür. 

 

Yapılan görüşmeler sonucu, sözleşmeli üretimden memnun olan üreticilerin %46’sı 

üretilen ürünlerin alım garantisinin olmasını güvence olarak görmüşlerdir. Aslında 

sözleşmeli üretim öncesi de üretilen tütünlerin alım garantisi olması yanında özel 

sektörün fiyatlarını önceden açıklaması ve üreticilere yeterince avans vermesi tatmin 

nedeni olarak gösterilmiştir. Burada üreticiler açısından asıl faktör TEKEL’in son 

yıllarda uyguladığı kota nedeniyle tütün üreticisinin istediği miktarda üretim yapıp 

satamamasından kaynaklanmaktaydı. Oysa özellikle Erbaa yöresinde son yıllarda özel 

sektör firmalarınca yoğun talep gören Yunan Basması’nın üretilmesi ve üretilen 

tütünlerin tamamının satılabilmesi üreticileri rahatlatmış, kota sıkıntısından kurtarmıştır. 

Yeterli hane halkı işgücüne ve uygun tütün tarım arazisine sahip üreticiler yapabildikleri 

kadar üretim yapmaya ve ürünlerini neredeyse daha tarlada satmaya başlamışlar, bu 

durum ise memnuniyeti katlamıştır. Üreticilerin memnun olmasının diğer nedenleri 

arasında ise, %29’luk oran ile tütün alım fiyatlarının belli olması, %24’lük oran ile de 

yeterli avans verilmesi olarak görülmektedir. 

 
Çizelge 8.5. Üreticilerin Sözleşmeli Üretimden Memnuniyet Durumu 
  Frekans (adet) Oran (%) 
Evet 54 64,29 
Hayır 30 35,71 
Toplam 84 100,00 
 

Bütün bunların yanında bazı ekiciler (%43,75) önceden anlaşılan fiyattan tütünlerini 

satmalarına rağmen, tütün teslimi sırasında özel sektör firmalarının tamamen kendi 
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inisiyatifleri doğrultusunda fire düştüklerini ve buna itiraz dahi edemediklerini gerekçe 

göstererek memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Memnun olmadıklarını belirten  

üreticilerden %43,75’i itiraz hakkının olmadığını, yaklaşık %22’si avansların yetersiz 

olduğunu belirtmiştir (Çizelge 8.6). 

 

Çizelge 8.6. Üreticilerin Sözleşmeli Üretim ile İlgili Düşünceleri 
  Frekans (adet) Oran (%)
Alım garantisi olması 35 46,05 
Avans vermesi 18 23,68 
Tütün alım fiyatının belli 
olması 22 28,95 

  
Sözleşmeli üretimden 
memnun olma Nedeni 
  
  
  Diğer (mecburen) 1 1,32 

İtiraz hakkımız yok 14 43,75 
Üretimin sınırlı olması 3 9,38 
Avansların yetersizliği 7 21,87 

Sözleşmeli üretimden 
memnun olmama 
nedenleri 
  
  
  

Diğer (birim fiyat düşük, 
TEKEL daha iyiydi vb.) 8 25,00 

 

                
Tütün üreticileri 2002 yılından sonra üretecekleri tütünlerini tip sözleşmeye göre 

üretmek zorundadırlar. TAPDK tarafından düzenlenen tip sözleşme hem üreticilere hem 

de alıcılara bazı yükümlülükler getirmiştir. Köylere gidilerek yüz yüze yapılan 

görüşmelerde, üreticilerin sözleşme metnini okuyup okumadıkları ve içeriği hakkında 

bilgi sahibi olup olmadıkları araştırılmıştır. Yapılan araştırma ile ilgili sonuçlar Çizelge 

8.7 ve 8.8’de verilmiştir.  

 

Üreticilerin yaklaşık %31’inin sözleşme metnini okuduğu, %69’unun ise sözleşme 

metnini hiç okumadığı tespit edilmiştir. Ancak, üreticiler sıkıntılı bir durum yada itiraza 

konu olacak bir durum söz konusu olduğunda okuyacaklarını beyan etmişlerdir (Çizelge 

8.7). 

 
Çizelge 8.7. Üreticilerin Tip Sözleşmeyi Okuma ve İnceleme Durumu 
  Frekans (adet) Oran (%) 
Evet 26 30,95 
Hayır 58 69,05 
Toplam 84 100,00 
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Tip sözleşme metnini okuyan üreticilerin yaklaşık %92’sinin alıcı tarafından verilen 

neviyata itiraz edebilme hakkının olduğunu, %77’sinin de tip sözleşmede belirtilen 

üretim miktarının %10 eksik veya fazla üretim miktarının alıcı firma tarafından 

alınmasının sözleşme gereği olduğunu bildiği görülmüştür (Çizelge 8.8). 

 

 Çizelge 8.8. Üreticilerin Tip Sözleşme ile İlgili Bilgi Düzeyleri 
  Frekans (adet) Oran (%) 

Üretim fazlası tütünün açık 
artırma yöntemi ile alınması 2 7,69 

Sözleşmedeki üretim miktarının 
%10 altı ve üstünün alınması 
gerektiği 

20 76,92 

Verilen neviyata itiraz edebilme 24 92,31 

Sözleşme şartlarına uymayan 
üretim yapılması durumunda, 
ilgili ürünün satılamaması 

6 23,08 

 

 

8.4. 2008 Yılı Ürünü Uygulamaları 

Yapılan çalışma ile Erbaa ilçesi tütün üreticilerinin ürünlerini satmaları ve satış 

sırasında yaşanan olumlu ve olumsuz durumların tespit çalışmaları yapılmıştır.  

 

Çizelge 8.9’da da görüldüğü gibi 2008 ürün yılında ekicilerin büyük bir kısmı ürünlerini 

özel sektöre satmışlardır. Bunun en önemli nedeni 2008 yılında TEKEL’in Sigara 

Sanayinin özelleştirilmesi sonucunda, 2009 ürün yılı için TEKEL’in üreticilerle 

sözleşme yapmamış olmasıdır. TEKEL ile sözleşme yapamayan ve tarlasında tütünden 

başka bir ürün yetiştirme şansı olmayan tütün üreticilerinin tek seçeneği özel sektör ile 

sözleşme yapmak olmuştur. Sonuçta, sözleşme gereği ürettiği tütünü özel sektöre 

satmıştır. TEKEL ile sözleşmesi bulunan iki ekicide ürününün kotası kadar olan kısmını 

TEKEL’e, kalanını da özel sektöre satmıştır. Özel sektöre tütün satan üreticiler, toplam 

üreticilerin yaklaşık %98’i olmuştur.  
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Çizelge 8.9. 2008 Yılında Erbaa İlçesinde Tütün Alan Kamu ve Özel Sektörün Alım Oranları 
Satış yapılan kurum Frekans (adet) Oran (%) 
TEKEL (TTA) 2 2,38 
Özel Sektör 82 97,62 
Toplam 84 100,00 

 

Çizelge 8.10’un incelenmesiyle TEKEL’e tütün satan üretici sayısının iki olduğu ve 

bunlardan birinin özel sektör ile sözleşme yapmadığı için TEKEL’e gittiği görülür. 

2008 yılı TEKEL’in tütün aldığı son yıl olmuş, bundan sonra alım için üreticilerle 

sözleşme yapmamıştır. 

 

Tütün üreticilerinin özel sektörü seçmesinin en önemli nedeni olarak, sektörde 

TEKEL’den boşalan alanın özel sektör tarafından doldurulması olarak 

değerlendirilebilir. Çünkü özel sektörle sözleşme yaptığı için, özel sektöre tütün satan 

üreticilerin oranı yaklaşık %93’tür (Çizelge 8.10). Özel sektörle sözleşme yapmanın 

dışında kalan şıkların oranları çok düşük kalmıştır. 

 

Çizelge 8.10. Tütün Satılan Kurumun Tercih Edilme Nedenleri 
Kurum Neden Frekans (adet) Oran (%) 

Daha güvenilir                 1     50,00  Özel sektör benimle sözleşme yapmadı                 1     50,00 
Daha fazla para veriyor                 3     3,66 
Daha çok avans veriyor                 2     2,44 
Özel sektörle sözleşme yaptım               76     92,68 Özel Sektör 

Ayni katkısı daha fazla                 1     1,22 
 

 
Üreticilerin 2008 ürünlerini TEKEL’in yokluğunda özel sektöre sattıktan sonra bir 

önceki yıl ile yeni yılda tütün üretimi yaptıkları alandaki değişmelere ve nedenlerine 

bakmak gerekmektedir.  

 

Tütün üretimi yapılan alanların bir önceki yıl ile kıyaslanması sonucu %38’lik bir 

oranla üreticilerin daha fazla bir alanda, yaklaşık %30’luk oranla üreticilerin üretim 

yaptığı alanı azalttığı, %32’lik oranla üreticiler tütün üretim alanının değişmediğini 

beyan etmiştir (Çizelge 8.11). Kaliteli tütün yetiştirilen alanlarda, tütünden başka bir 

ürünün yetiştirilme şansının az olduğu düşünülürse, burada azalan kısmın daha önemli 
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olduğu kanaati oluşabilir. Çünkü tütünden boşalan alanda tarım yapan üretici hem 

tütünden aldığı toplu nakit parayı alamayacak ve hem de tütün kadar karlı bir iş 

yapamamış olacaktır. Tütün tarlasında tütünün dışında bir ürün yetiştirmeyi deneyen 

üreticinin istediği geliri sağlayamasa bile tekrar tütüne dönmesi oldukça zor olacaktır. 

Özellikle oriental tip sigara harmanlarında kullanılan Erbaa menşeli tütünlerin 

üretiminin azalması yanında, son yıllarda Erbaa ilçesinde üretilen Yunan Basması’nın 

geriye gitmesi Türk tütüncülüğü açısından da bir kayıp olacaktır. 

 

Çizelge 8.11. Üretim Alanlarının Bir Önceki Yıl ile Karşılaştırılması 
Önceki yıla göre değişim Frekans(adet) Oran (%) 
Arttı 32 38,10 
Azaldı 25 29,76 
Değişmedi 27 32,14 
Toplam 84 100,00 
 

Üretim alanlarının arttığını ifade eden üreticilerin %37’si tütünün iyi para ettiğini 

söylemektedir. Hane halkı işgücünde artış olduğunu belirtenler yaklaşık %29, alternatif 

ürün bulamamaktan şikâyetçi olanlar ise yaklaşık %26’dır.  

 

Üretim alanlarının azaldığını ifade eden yaklaşık %48’lik bir orana sahip üretici, azalma 

nedeni gibi birçok tarımsal ürün olarak evdeki hane halkı işgücünün azaldığını 

belirtmiştir (Çizelge 8.12). Artma ve azalma nedenlerine genel olarak bakıldığında 

işgücü ile doğrudan ve sıkı bir ilişki olduğu görülecektir.  

 
 
Çizelge 8.12. Üretim Alanlarının Bir Önceki Yıla Göre Değişim Nedenleri 
    Frekans (adet) Oran (%) 

İyi para ediyor 13 37,14 

Özel firmayla sözleşme yaptım 3 8,57 
İşgücünde artış oldu 10 28,57 

Artma Nedenleri 
  
  
  Alternatif ürün bulamıyorum 9 25,72 

Para etmiyor 9 31,03 
TEKEL özelleşti ve özel sektöre 
güvenmiyorum 4 13,79 
Evdeki kişi sayısı azaldı 14 48,28 

Azalma Nedenleri 
  
  
  

Alternatif ürünleri daha karlı 
buluyorum 2 6,90 

 



  
 

70 

Aslında Erbaa şartlarında tütünün dışında rakımı düşük ve sulanabilen köylerde sebze, 

meyve ve bağ, yüksek köylerde ise arpa, buğday ve nohut gibi birçok tarımsal ürün 

yetiştirmek mümkündür. Ancak, bu ürünler öncelikle tütün gibi toplu gelir getirmez ve 

getirisi tütüne göre daha düşük kalmaktadır. Yine tütün tarımında hane halkına iş 

imkânı sağlanmakta, işçilik gideri nakit olarak birçok üreticinin cebinden 

çıkmamaktadır. 

 

8.5. Tütünden Boşalan Alanların Değerlendirilmesi 

Erbaa yöresinde yıllardır tütün üretim ve ticareti yapılmaktadır. Ancak 1994 yılında 

başlayan kota uygulamaları ve 2002 yılında yürürlüğe giren 4733 sayılı kanun ile 

birlikte birçok işletme kapanmış, üretim seviyesi oldukça düşmüştür.  

 

Yapılan araştırma sonucu, Erbaa ilçesinde tütün tarımından vazgeçen üreticilerin 

genellikle buğdaya yöneldikleri görülmüştür. Buğdayı şekerpancarı ve bağcılık takip 

etmektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi, Erbaa ilçesi Türkiye şartlarında üretimi 

yapılan birçok ürünün yetiştirilmesine uygun tarımsal bir yapıya sahiptir. Ancak, tütün 

bitkisi gibi üreticinin eline toplu gelir sağlayacak, bir aile işletmesi olan tütün tarımı 

gibi aile bireylerine iş imkânı sunacak, özellikle kıraç topraklarda yetiştirilme imkânına 

sahip bir tarımsal ürün üretimi yapılamamaktadır. Dolayısıyla kalite tütün yetiştirilen 

Karaağaç, Endikpınar, Aydınsofu gibi köylerde tütün üretiminden vazgeçilen alanlarda 

yönelim buğday, bağ, nohut ve mercimek gibi baklagillere, taban veya tabana yakın 

sulanabilen Akkoç, Tanıoba gibi köylerde ise mısır ve şeker pancarı gibi ürünlere geçişi 

hızlandırmıştır. 

 

Çizelge 8.13 incelendiğinde, %70’e yakın bir oranla üreticilerin buğdaya geçiş yaptığı 

görülmektedir. Tütün üretiminden vazgeçilerek buğday üretimine geçilen alan 150 

dekarın üzerindedir. Burada üreticilerin bir kısmının nohut ve mercimek üretimine 

geçtiği, bir kısım ekicinin de tarlasını ot için veya boş bıraktığı görülmüştür. Yine 

oransal açıdan bakıldığında %19’luk ve %18’lik oranlarla şeker pancarı ve bağcılık 

takip etmiştir. Sebzecilik ise sayılan ürünlerden sonra gelmektedir. Bunun en önemli 

nedeni ise hemen hemen her ailenin kendi ihtiyacı olan sebze ve meyveyi üretmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bunun yanında örgütlenmenin olmaması ve pazarlama gibi 
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sorunlarda etkili olmaktadır. Tütün tarımından vazgeçilen alanlarda, işletme başına 

yaklaşık 2,81 dekarlık bir alanın tütün dışında bir tarım ürününe ayrıldığı tespit 

edilmiştir. Yapılan araştırmada buğday, arpa gibi bakliyatlara ayrılan alanların, diğer 

alternatif ürünlerden çok fazla olduğu görülmüştür. 

 
Çizelge 8.13. Tütün Tarımından Vazgeçilen Alanlarda Yetiştirilen Ürünler  
Alternatif ürün Alan (da) Oran (%) 
Şeker pancarı 19 8,05 
Bağ 18 7,63 
Mısır 15 6,36 
Meyve 4 1,69 
Sebze 15 6,36 
Diğer (Buğday, arpa, boş, kira) 165 69,91 
Toplam 236 100,00 
   

     

Tütün tarımına devam eden üreticilerin, bu işten vazgeçmeleri durumunda hangi ürüne 

yönelecekleri ile ilgili araştırma sonucunda da %53 oranında buğdaya yönlenmenin 

olacağı çizelge 8.14’te görülmektedir. Görüşleri alınan tütün üreticilerinin %25’i de 

bağcılığa yöneleceğini belirtmiştir.  

 

Çizelge 8.14. Tütüne Alternatif Olarak Düşünülen Ürünler 
Alternatif ürün Alan (da) Oran (%) 
Şeker pancarı 10 9,80 
Bağ 26 25,49 
Meyve 6 5,88 
Sebze 6 5,88 
Diğer (buğday, alternatif 
yok, ot, boş, mısır, fiğ, 
nohut, hayvancılık) 

54 52,95 

Toplam 102 100,00 
 

 

8.6. Özel Sektör Uygulamaları 

Türkiye’de özel sektörün tütün piyasasına girdiği 1990’lı yılların ikinci yarısından bu 

yana Erbaa ilçesinde de özel sektör faaliyetleri devam etmektedir. Özellikle 2008 

yılından sonra TEKEL’in pazardan çekilmesiyle birlikte, özel sektör faaliyetleri 

artmıştır. Tütün üreticileri devlet desteğinin olmadığı bir ortamda ürünlerini 

pazarlamaya başlamışlardır. Yıllardır devlet desteğine alışmış olan üreticiler, işlerini 
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daha iyi, ürünlerini daha kaliteli yetiştirmek zorunda kalmışlardır. Kalitesiz yetiştirilen 

ürünleri satamayacaklarını, satsalar bile para etmeyeceğini bilen üreticiler artık kaliteyi 

ön plana çıkarmak zorunda kalmışlardır.    

     

Görüşmelerde bulunulan ekicilerin büyük çoğunluğu özel sektörün uygulamalarından 

memnun olduklarını belirtmişler, bir kısmı ise tütünlerini satabilecek başka bir 

alternatiflerinin olmadığından yakınmışlardır. Çizelge 8.15’de üreticilerin özel sektör 

uygulamaları hakkındaki görüş ve düşünceleri gösterilmiştir. 

 
Çizelge 8.15. Özel Sektör Uygulamalarından Üreticilerin Memnuniyet Durumu 

  Frekans (adet) Oran (%) 

Evet 72 85,71 

Hayır 12 14,29 

Toplam 84 100,00 
 

Tütün üreticilerinin yaklaşık %86’sı özel sektör uygulamalarından memnun olduklarını 

beyan etmişlerdir. Çizelge 8.16’da bu memnuniyetlerinin nedenleri açıklanmıştır. 

Yapılan görüşmeler neticesinde memnuniyetini belirten üreticilerin yaklaşık %88’i 

ödemelerin zamanında yapıldığını belirtmişlerdir. Ödemelerin zamanında yapılmasının 

yanında satış öncesi verilen avanslar da memnuniyeti artırmaktadır. Üreticilerle yapılan 

görüşmeler sırasında, özel sektör yetkililerinin, tohumdan ürünün satılmasına kadar 

geçen zaman içinde yetiştirilen ürün ile yakından ilgilenmeleri üreticileri memnun 

etmiştir. Ancak satış sırasında toplam üründen düşülen firelerden de üreticilerin 

yakındıkları görülmüştür.  

 

Çizelge 8.16. Özel Sektör Uygulamalarından Üreticilerin Memnuniyet Nedenleri 
  Memnuniyet Nedenleri Frekans (adet) Oran (%) 

Yeterince avans veriyor 6 8,33 
Ödemelerini zamanında 
yapıyor 63 87,50 

 
Ürünümün teknik takibini 
yapıyor 3 4,17 

Sözleşme üreticinin 
aleyhine 10 83,33 Memnun Olmama 

Nedenleri 
  
  
  

Yeterince teknik bilgi 
vermiyor 2 16,67 
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Özel sektör uygulamalarından memnun olmadığını belirten üreticilerin %83’ü tip 

sözleşme metnini beğenmemektedir. Sözleşme şartlarına göre ürettiğini düşündüğü 

üründen yüksek miktarlarda fire düşüldüğünü, fire sonrası kalan ürünün ortalama 

fiyatının düştüğünü, dolayısıyla tütününü, sözleşmede belirtilen fiyatın altında satmak 

zorunda bırakıldıklarını düşündükleri tespit edilmiştir.  

 

8.7. Tütün Üreticilerinin Erbaa Şartlarında Tütün Üretme Nedenleri ve 

Karşılaşılan Sorunlar 

Erbaa ilçesinde tütün üreticilerin tamamına yakını babadan hatta dededen kalma bir 

alışkanlık olarak tütün üretimi yapmaktadırlar. Görüşülen üreticilerin büyük çoğunluğu 

aklının erdiği günden beri tütün tarımıyla uğraştığını ifade etmektedir. Bir aile işletmesi 

şeklinde yürütülen tütün tarımında ailedeki çocuklar dahi çalışmakta olduğu için, tütün 

tarımına giriş yaşı oldukça küçüktür. Yeni evlenmiş ve aileden ayrılmış kişilerin tütün 

tarımı deneyimleri kısa gibi görünse de aslında bu üreticilerinde neredeyse yaşına yakın 

tütüncülük yaptıkları yüz yüze yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır.  

 

Özellikle kaliteli tütün yetiştirilen alanların kıraç topraklar olması, tütünün dışındaki bu 

arazilerde yetiştirilen tarımsal ürünlerin tütün kadar gelir kazandırmaması gibi nedenler 

tütün tarımının devamını gerektirmektedir. Aynı arazide üretimi yapılan ürünler nadas 

veya münavebe gibi tarımsal şartları gerektirirken tütünün böyle bir zorunluluğunun 

olmaması ve her yıl aynı arazide üretim yapılabilmesi, tütün tarımını cazip kılmaktadır. 

Erbaa ilçesinde tütün tarımı aile işgücüne istihdam sağlanmaktadır. İş imkânlarının 

kısıtlı olması yanında tarım arazilerinin yeterli olması, tütününün diğer tarımsal 

ürünlerden karlı olması ve bir eğitim gerektirmemesi insanları tütün tarımına 

yönlendirmektedir. İnsanlar boşta kalmak yerine kendi şartlarında tütün tarımı yaparak 

bir gelir elde etmektedirler.   

 

Erbaa ilçesinde ankete katılan üreticilerin neden tütün tarımı yaptıkları Çizelge 8.17’de 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde, üreticilerin yaklaşık %48’i tütüne alternatif 

ürünlerinin olmadığı beyan ettiği görülmektedir. Bunun nedeni ise tütün tarımı yapılan 

tarlada, üretilecek olan ürünün tütün kadar gelir getirmemesidir. Tütün ile aynı geliri 

getirecek bir ürün olması halinde, tütün üreticilerinin büyük çoğunluğunun tütün 
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tarımından vazgeçeceği düşünülmektedir. Çünkü tütün tarımı meşakkatli ve uzun 

soluklu bir uğraşı gerektirmektedir. Yapılan anket çalışması sırasında özellikle genç 

nüfusun tütün tarımı ile uğraşmak istemediği tespit edilmiştir. Genç üreticiler yapacak 

işlerinin olmaması, tütün üretimi yaptıkları arazide üretecekleri ürünlerin tütün kadar 

gelir getirmemesi gibi nedenlerle bu işi sadece zorunluluktan dolayı yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Zaten tütün tarımının karlı olduğunu düşünenlerin oranı yaklaşık 

%18’dir.  

 

Çizelge 8.17. Erbaa İlçesinde Tütün Tarımı Yapma Nedenleri* 
Neden   Frekans (adet) Oran (%) 

Alternatifi yok 43 51,19 
En karlı ürün 16 19,05 
Hane halkı işgücünü 
değerlendirmek 5 5,95 

Arazi tütüne uygun 11 13,10 
Girdi garantisi 6 7,14 
Alışkanlık 8 9,52 

* Birden fazla şık cevaplandığından dolayı toplam %100’ü aşmıştır. 

   

Burada tütün tarımı yapma nedenlerinin alışkanlık olduğunu düşünenlerin sayısı da az 

değildir. Yukarıda da değinildiği üzere, üreticiler tütün tarımını dededen kalma bir iş 

olarak değerlendirmektedirler ve bu şekilde düşünenlerin oranı da %12’den fazladır. 

 

Erbaa ilçesinde tütün tarımında karşılaşılan sorunlar Çizelge 8.18’de verilmiştir. Tütün 

üreticilerinin büyük çoğunluğu, tütün işçilik giderlerini sorun olarak 

değerlendirmemektedirler. Çünkü tütüncülük aile içinde yapılmaktadır ve bir ücret 

karşılığı dışarıdan işçi çalıştırılmamaktadır. Şayet işler yetişmeyecek gibi bir durum 

ortaya çıkarsa da imece usulü işler yürütülmektedir. Yapılan çalışma ile işçiliği sorun 

olarak değerlendirenlerin oranının %5’in bile altında kaldığı görülmüştür.  
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Çizelge 8.18. Tütün Tarımında Karşılaşılan Sorunlar* 
Sorun Frekans (adet) Oran (%) 
İşçilik giderleri 4 4,76 
Devlet desteğinin 
olmaması 13 15,48 

Ürün girdi (ilaç, gübre, 
yakıt vb.) bedelleri 
yüksek 

62 73,81 

Üretim maliyetlerinin 
yüksek olması 6 7,14 

* Birden fazla şık cevaplandığından dolayı toplam %100’ü aşmıştır. 
 

Erbaa ilçesinde tütüncülüğün asıl sorunu ürün girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. 

Başlangıçta, özel sektör firmaları ilaç ve gübre giderlerini avans olarak karşılasalar bile, 

tütünlerin satılıp parasının alınması sırasında kesilmesi üretici gelirlerinin düşmesine 

sebep olmaktadır. Bunun yanında mazot fiyatının yüksek olması da maliyetleri artırıcı 

rol oynamaktadır. Erbaa ilçesi tütün üreticilerinin yaklaşık %73’ü ürün girdi 

bedellerinin yüksek olmasından şikâyetçidir. 

 

TEKEL’in özelleştirme sonrası piyasadan çekilmesi ile özel sektör firmaları ile baş başa 

kalan tütün üreticileri devlet desteğinin eksikliğini de hissetmektedirler. Tütün 

üreticilerinin %15’den fazlası devlet desteğinin olmamasını bir eksiklik olarak 

görmektedir. Bu şekilde düşünen ekicilerin, yıllardır siyasallaşan tütün ticareti 

nedeniyle ürettikleri tütünü son yaprağına kadar satan, kaliteyi çok da düşünmeyen 

ekicilerin olduğu düşünülmektedir. 
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9. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tütün bitkisi, Türkiye’ye 1600’lü yılların başında getirilmiştir. 400 yılı aşan bir süredir 

Anadolu’nun ekolojik koşullarına uyum sağlamış, “Türk Tütünü” adı ile kendine özgü 

nitelikler kazanmıştır. Türk insanının kullanımına sunulan tütüne zaman zaman yasaklar 

getirilmiştir. En önemli yasak IV. Murat zamanında uygulanmıştır. Türkiye’de tütün 

üretim ve fabrikasyonu 1884–1923 yılları arasında Reji İdaresi tarafından yürütülmüş, 7 

Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresinde ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın 

ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve bir millileşme hareketiyle Rejinin ilgasına karar 

verilmiştir. Türkiye’de tütün tarım ve ticareti 1986 yılına kadar devlet tekeli tarafından 

yürütülmüştür. 1980’li yıllarda hükümetler tarafından başlatılan ekonominin serbest 

piyasa uygulamaları ve dışa açılmasıyla yabancı sermaye 1992 yılında Türkiye tütün 

sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır. Amerikan blend sigaraların ithalat ve üretimiyle 

başlayan süreçte, ülkede tütün politikalarında uygulanan popülist eğilimler, değişen 

tüketici eğilimleri ve tercihleri, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin kararlar ve 

uygulamaları 4733 sayılı kanun ve uygulamaları ile sektörün bugünkü tablosunu 

oluşturmuştur.  

 

4733 sayılı Tütün Yasasının yürürlüğe girmesi ve bugün TEKEL’in tütün piyasasından 

çekilerek devletin tütünden desteğini çekmesiyle gelinen noktada, bugüne gelinceye 

kadar uygulanan politikaların değerlendirilmesi, en azından bundan sonraki yasal 

düzenlemelerin daha bilinçli yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

 

Yıllardır Türkiye’de tütünle ilgili kayda değer bir üretim planlaması yapılmamıştır. 

Uygulanan politik nedenlerle tütün siyasi bir ürün haline getirilmiştir. Dolayısıyla, tütün 

üretim alanları taban araziye doğru artarak genişlemiş, arz-talep dengesinin üzerinde 

üretim yapıldığından kalitesiz tütün stokları artmış ve hazineye ağır yükler getirmiştir. 

Öncelikle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ülkede bir üretim planlamasının 

yapılması gereklidir. Bölge ve yöre olarak toprak ve iklim faktörleri göz önüne alınarak, 

hangi ürünün nerede daha kaliteli ve yüksek verimle yetiştirilebileceğinin tespit 

edilmesi ve üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri doğru olacaktır. 
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Bu nedenle menşei bazında üretim planlaması ve bunu hayata geçirecek uygulamanın 

gerekliliği, çiftçi örgütlenmesinin ve ekici tütünlerinin sözleşmeli üretim yerine açık 

arttırma merkezlerinde satışa sunulmasının, dolayısıyla bu sisteme işlerlik 

kazandırılmasının tütün üreticileri lehine bir sonuç doğuracağı düşünülmektedir. Ancak 

“Açık Arttırma” sisteminde en azından geçiş döneminde bir Müdahale Kurumu’nun 

sistemde bulunması ülke tütüncülüğünün devamı için gerekli görülmekte olup, bu 

görevi uygun bir hacimle TAPDK’nun yapabileceği düşünülmektedir. 

 

Erbaa ilçesinde yapılan anket çalışması sonucunda, en azından bugün için üreticilerin 

özelleştirme uygulamalarından memnun olduğu görülmüştür. Son yıllarda popüler hale 

gelen Yunan Basması üretimi üreticiyi memnun etmiştir. Çünkü devletin son yıllarda 

uygulamakta olduğu kota sistemi devre dışı kalmıştır ve üreticiler istedikleri miktarda 

tütün üretmeye ve daha üretim aşamasında tütünlerini satmaya başlamışlardır. Bunun 

yanında alıcı firma tarafından sağlanan ayni katkı ve avans ödemeleri de üreticileri 

tütün tarımı konusunda teşvik etmiştir. Ancak, sözleşmeli üretimde pazarlık güçlerinin 

olmamasıyla ilgili şikâyetlerinin olduğu gözlenmiştir.  

 

Özellikle ihraç kabiliyeti az olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri yerine 

uluslararası piyasada talep gören tütün çeşitlerinin üretilmesinin sağlanması ve bu 

bölgelerde başlatılan deneme üretimlerinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Buna paralel olarak talebi her geçen gün artan ve Türkiye’de ihtiyacın sadece %10’unu 

karşılayabilen Virginia ve Burley tütünlerinin üretimine yönelik önlemler alınmalı ve bu 

önlemlere işlerlik kazandırılmalıdır. Yabancı menşeli tütünlerin Türkiye’de 

üretilmesiyle, ülkenin ithalata olan bağımlılığı azalacak, ülkenin döviz kaybı önlenecek 

ve üretici için en iyi geliri getiren tütün tarımının devamı sağlanacaktır. 

 

İhracat değeri taşımayan tütün yetiştirilen alanlar ile tütün tarımından vazgeçilen 

alanlarda alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi uygun olacaktır. Ancak 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan alternatif ürün projesi 

uygulamasında da görülmüştür ki, tütün tarımı emekçisi ürettiği ürüne tütünden gelen 

alışkanlığı ile pazarlama garantisi beklentisi içindedir. Dolayısıyla tütüne alternatif 

olacak ürünlerin pazarlama sorunu olmayacak ürünler veya yöntemlerin seçilmesiyle 
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daha başarılı sonuçların alınacağı düşünülmektedir.  

Tütün sektöründe faaliyet gösteren firmaların, özellikle Amerikan blend sigaraların 

üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ve yarı mamul olarak adlandırılan hammaddenin 

(homojenize ve şişirilmiş tütünler) ithalatı yerine, Türkiye’de kurulacak tesislerde 

üretilmesinin sağlanması ve hatta ihraç kabiliyeti az olan Şark tipi tütünlerle bu 

ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesinin istihdam sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Türkiye tütün mamulleri tüketimi yaklaşık 110 milyar adettir. Resmi kayıtlara göre 

tüketimin yaklaşık %10-15’i sahte ve kaçak tütün mamulüdür. Sahte ve kaçak tütün 

mamulü ticaretiyle mücadelede kamu ve özel sektör işbirliğinin etkin hale gelmesi, 

kamuoyunda sahte ve kaçak ürüne karşı bilincin artması ve yasadışı tütün mamulü 

ticaretiyle mücadelede sürekliliğin sağlanması TEKEL’in olmadığı bir piyasada daha 

önemli hale gelmiştir. Bu konuda TAPDK’na da önemli görevler düştüğü özellikle 

konunun uzmanlarından bu alanda yararlanma ihtiyacının arttığı düşünülmektedir. 

 

TEKEL’in sigara ve yaprak tütün birimlerinin özelleştirilerek devlet desteğinin 

çekilmesiyle, en başta tütün üreticileri olmak üzere sektörde faaliyet gösteren tüm kişi 

ve kuruluşlar etkilenmiştir. Kırsal alanda yerinde istihdam sağlayan TEKEL’in 

özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkan etkinin çeşitli değerlendirme yöntemleriyle 

değerlendirilerek yöreye uygun sosyo-ekonomik açılımların yapılması gerekli 

görülmektedir.  

 

Sigara ve diğer tütün mamullerinin yurt içinde üretim tesisi bulunmayan firmalar 

tarafından serbestçe ithalatının yapılmasına; tütün üreticisini ve yurt içinde üretim 

faaliyetini sürdüren firmaları olumsuz etkileyeceği, tütün mamullerinden alınan 

vergilerin azalmasına neden olacağı ve kaçakçılığı teşvik edeceği için izin 

verilmemelidir.  

 

25.7.2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya konulan 

ÖTV yapısı AB’de uygulanmakta olan sisteme yakın bir sistem olmakla beraber 

tamamen uyumlu değildir. Bu itibarla AB’ye tam uyum hedefi çerçevesinde tütün 

mamullerine uygulanan ÖTV yapısının AB direktiflerine tam uyumlu hale getirilmesi 
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için her iki uygulamanın mukayesesinin yapılması ve bir geçiş süreci planlanarak 

mevzuat değişikliği yapılması gerekmektedir. Uygulanmakta olan DGD, mazot ve 

gübre destekleri gibi tarımsal teşvik tedbirlerinin ülkede şark tipi ve yabancı menşeli 

tütün üretimini koruma ve geliştirmeden uzak olduğu düşünülmektedir. Tütün üretimini 

bırakan üreticilerin aynı arazilerde geçimlerini temin edecek miktarda gelir getiren 

alternatif bir ürün yetiştirme imkânlarının zayıf olduğu ve sonuçta büyük şehirlere göç 

etmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Erbaa ilçesine ait anket çalışmasında da bu durum 

tespit edilmiştir. AB’ye üye ülkelerde uygulanan prim ve teşvik tedbirlerinin hayata 

geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

 

AB’de tarımsal desteklemeler kapsamında tütün üretimine birlik bütçesinden ödenen 

primlerin 2006 yılından itibaren üretimden bağımsız olarak (deouple) ödenmesine karar 

verilmesiyle, üreticiler 2009 yılına kadar tütün üretimi yapmasalar bile 2000–2002 

yıllarında aldıkları primlerin ortalaması kadar prim almışlardır. Bu durumda, 

uluslararası piyasalarda yaşanan Yunan Basması ve oriental tip tütünlerdeki arz 

eksikliğinin, Türkiye’de yapılan üretimle karşılanabilecek olması muhtemel bir fırsat 

olarak değerlendirilmeli ve ülke üretimi çeşit, miktar ve alan açısından buna göre 

planlanmalıdır. 

 

Tütünün “özel ürün” statüsüne alınması gereklidir. Tütün özel ürün statüsüne alındığı 

takdirde, özel ürün mevzuatının sağladığı ithalatı güçleştirici bir takım gümrük koruma 

önlemleri uygulamaya geçirilebilecektir. Bu durum Türk tütüncülüğüne önemli avantaj 

ve katkılar sağlayabilir. Bununla birlikte iç piyasada tütüne özgü destekleme tedbirleri 

gündeme gelebilecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2013 hedefi için belirlediği 

rekabetçi ürünler arasında tütün de yer almaktadır. Tütüncülüğümüzün yapısı ve 

özellikleri itibariyle “özel ürün” için belirlenen kriterlere uygunluk göstermektedir. Bu 

nedenle, Türkiye’de tütün üretiminin devamlılığı açısından tütünün “özel ürün” 

statüsüne alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

 

Tütün ve tütün mamulleri sektöründeki işletmelerin özelleştirilmesiyle Kamu tütün 

piyasasından tamamen çekilmiştir. Buna karşılık ise TAPDK’nın düzenleme ve 

denetleme yetkilerinin arttırılmasının uygun olacağı, TAPDK’nın en azından tütün 
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üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde birimler oluşturması ve bunun için yeterli 

personeli bünyesinde bulundurmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Gelecekte yapılacak değerlendirmelerde, 4733 sayılı yasa ile girilen dönemin, dünyada 

“tütüncü ülke” olarak bilinen Türkiye’nin tütün üretimi sisteminin değiştiği, bununla 

birlikte Tokat ili Erbaa ilçesinde yetiştirilen Yunan Basması, Trabzon yöresinde 

(Akçaabat) yetiştirilen  Trabzon ve Çanakkale yöresinde yetiştirilen Agonya gibi tiplere 

tütün ve tütün mamulleri sanayisinin ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir.  
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