TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ
TÜTÜN RAPORU
(2020)
Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden bir
tanesi de tütündür. Türkiye’de yetiştirilen oryantal tütünler, dünya piyasalarında uzun yıllar
boyunca gördüğü yüksek talep sayesinde “Türk Tütünü” ismi ile anılmaktadır.
Anadolu topraklarına ilk tütün fidesinin dikilmesinden bu yana tütün; üretimi, ticareti ve
tüketimi ile adeta bu toprakların siyasal, ekonomik ve toplumsal tanıklığını yansıtan bir ürün
haline gelmiştir. Tütün ve tütün mamullerinin, toplanan vergilerdeki payının yüksekliği,
ihracatta diğer birçok tarım ürününe olan üstünlüğü ve ilgilendirdiği büyük sayıdaki üretici ve
tüketici kitlesi nedeni ile geçmişten bu yana üretimi, alım ve satımı özel kanunlarla
düzenlenmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde Düyunu Umumiye
İdaresi ile kurulan Reji şirketinin millileştirilmesi ile tütün üretimi ve alım satımı İnhisarlar
İdaresinin kontrol ve yetkisine bırakılmıştır. Bu amaca hizmet etmek üzere 1924, 1930 ve
1938 yıllarında yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, 1969 yılında yürürlüğe
giren 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu da 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Ülkemiz tütüncülüğünde dikkat çeken en önemli düzenleme 09/01/2002 tarih ve 24635 Sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4733 Sayılı Tütün Yasasıdır. Söz konusu yasa,
kamuoyunda on beş günde on beş yasa olarak adlandırılan yasalardan biri olarak 2002 yılında
çıkarılmış ve “1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu” nun yerine tütün ve tütün
mamulleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek üzere yürürlüğe girmiştir.
4733 Sayılı Tütün Yasası ile destekleme alımlarına son verilmiş, Sözleşmeli Üretim Modeli ile
tütün üretimi başlamış, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Üst Kurulu (TAPDK) kurulmuş,
akabindeki yıllarda TEKEL Genel Müdürlüğü tasfiye edilmiştir. TAPDK, kuruluşundan on beş
yıl sonra 24.12.2017 tarihinde 696 sayılı KHK ile kapatılarak görev ve yetkileri Tütün ve Alkol
Dairesi Başkanlığı kurularak, Tarım ve Orman Bakanlığına devredilmiştir.
2020 yılına ilişkin derneğimizce derlenen veriler ışığında hazırlanan Tütün ve Tütün Mamulleri
Sektörü Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
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(Tablolarda kullanılan veriler alım satımın gerçekleştiği yıllar baz alınarak ifade edilmiştir. Örneğin

2019 yılı mahsulü tütünlerin alım satımının 2020 yılında yapıldığı dikkate alınmalıdır. Veriler Tarım ve
Orman Bakanlığı web sitesinden derlenen resmi rakamlardan oluşmaktadır)

TÜTÜN ÜRETİMİ
Dünyada Oryantal tip tütün üretiminde uzun yıllar boyunca söz sahibi olan Türkiye son yıllarda
üretim rakamlarında yaşanan düşüşe rağmen dünya oryantal tütün pazarında hala lider ülke
konumunu sürdürmektedir. Oryantal tütün üretiminde ülkemizi,

rakip ülkelerle mukayese

ettiğimizde yıllar itibarı ile rekolte değişimleri olmakla beraber 180 milyon kilogramlık Dünya
Oryantal Tütün pazarının yaklaşık % 35’i Türkiye’ye aittir.
Türkiye’de tütün üretimi sözleşmeli üretim modeli ile gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında
sözleşmeli olarak üretim yapan 48 bin üretici, 882.000 dekar alanda 68,2 milyon
kilogram tütün üretmiştir. Aynı zamanda sözleşmesiz olarak üretilen ve kayıtlara geçen
14.5 milyon kilogram tütün ile birlikte yurt genelinde toplam 57.296 tütün üreticisinin,
950.000 dekar alanda ürettiği yaprak tütünde rekolte, 82,7 milyon kilogram olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 1- Kayıtlı Yaprak Tütün Üretimi, Üretici Sayısı / Üretim Miktarı (Ton)
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77.411 65.152 50.881 71.026 87.865 73.074 62.144 64.464 64.541 55.871 57.296

Üretim Miktarı(ton) 81.053 53.667 45.613 73.284 93.158 74.695 67.989 74.238 93.665 75.276 82.791

Tütün üretiminde son on yılda yaşanan üretim dalgalanmalarına karşılık, 2020 yılında bir
önceki yıla göre kayıtlı üretim % 10 oranında artmıştır.

2020 yılında kayıtlı olarak üretilen 82,7 milyon kilogram tütünün bölgelere göre dağılımı ;
Ege Bölgesi’nde, 47,3 milyon kilogram, Karadeniz Bölgesi’nde 9,4 milyon kilogram, Doğu
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ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23,7 milyon kilogram, Marmara Bölgesi’nde 1,6 milyon
kilogram, Akdeniz Bölgesi’nde ise 773 bin kilogram olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2 –Kayıtlı Yaprak Tütün Üretiminde Bölge Payları (2020)
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2021 yılında alım satımı yapılan tütünlerde ise tahmini rakamlarla, tütün piyasası
değerlendirildiğinde;
Ege bölgesinde rekoltenin 41 milyon kilogram civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ege Bölgesinde sözleşme baş fiyatı 27,50 TL’ dir. Bununla birlikte ortalama alım fiyatının
25,50 TL civarında oluştuğu düşünülmektedir. Çok önemli bir kısmı ihraç edilen Ege
bölgesi tütünlerinde, uzun yıllardan sonra alım fiyatının 4 USD altına gerileyerek 3,50
USD civarında gerçekleştiği gözlenmiştir.
Alımların henüz tamamlandığı Karadeniz Bölgesinde, Samsun menşeinde 3,5 milyon kilogram,
Basma tipinde ise 4,5 milyon kilogram olmak üzere 8 milyon kilogram bir rekolte beklentisi
bulunmaktadır. Samsun menşeinde ortalama alım fiyatının 27 TL, Basma tipinde ise 23,5 TL
olarak gerçekleştiği düşünülmektedir.
Adıyaman’da üretim hacmi 11 milyon kilograma ulaşan İzmir menşei tütünde, ortalama alım
fiyatı 16 TL civarında oluşmuştur.
Batman ve Adıyaman illerinde yaygın olarak üretilen, büyük yapraklı Güneşte Kurutulmuş
Virginia Tütünü (SCV) üretiminde ise ortalama alım fiyatının 12.50 TL civarında oluştuğu ve
yaklaşık 4,1 milyon kilogram sözleşmeli tütünün firmalarca satın alındığı tahmin edilmektedir.
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Bu tütün tipinde önemli miktarda sözleşmeye bağlı tütünün kayıt dışı piyasaya satılması sorunu
varlığını bu yılda korumuştur.
Hatay ilinde ise Prilep, Katerini ve Yayladağı menşelerinde 1,5 milyon kilogram tütünün kayıtlı
olarak satın alındığı düşünülmektedir.
Ege Bölgesinde 2020 yılında üretilen ve alım satımı 2021 yılında yapılan tütünün kilogram
maliyeti ortalama 23,2 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretici bu tütünün kilogramını
maksimum sözleşme baş fiyatı olarak 27,5 TL’ye satma şansına sahiptir.
Bu rakamlar ışığında, tütün üreticisinin eline kendi işçilik yevmiyesi dışında bir şey
geçmediği, hane başına yıllık üretimin ise ortalama 1500 kilogram olduğu göz önüne
alındığında, üretici gelirinin asgari geçim seviyesinin altında olduğu gözükmektedir.
Genç nesil, tütün tarımının emek yoğun üretim tarzı ve gelirinin tatminkar olmaması nedeniyle
tütüncülükten uzaklaşmış, çoğunlukla büyükşehirlere göç etmiştir. Ege ve Karadeniz
Bölgesi’nde tütün üreticilerinin yaş ortalaması 49-50 yaş civarına yükselmiştir.
Yaprak tütün firmaları ile üreticiler arasında düzenlenen “Tütün Alım-Satım Sözleşmesi”nin özel
şartlar ve fiyatların hazırlanmasında firmalar söz sahibi olurken, örgütsüz tütün üreticileri bu
sözleşmelerin önemli bir kısmına müdahil olamamakta verilen fiyatı ve miktarı kabullenmek
zorunda kalmaktadırlar.
Türkiye geneli dikkate alındığında 2020 yılında ortalama tütün alım satım fiyatları tablodaki gibi
gerçekleşmiştir.
Tablo 3 – Alım Yılı Bazında Yurt İçi Ortalama Üretici Tütün Satış Fiyatları*
Alım Yılı

Ortalama Alım Fiyatı (TL/KG)

2020

21,31

2019

19.70

2018

16,56

2017

16.69

2016

13,80

2015

12,25

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (*Yerli Menşeler)

Sözleşmeli Üretim açısından bakıldığında son yıllarda özellikle üretici avanslarında önemli bir
artış yaşanması ve alım garantisi üretici açısından rahatlatıcı ve üretim açısından motive edici bir
unsur olmuştur. Ancak 2020 yılına gelindiğinde, yaşanan pandemi koşulları ile birlikte firmalar
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tarafından üreticiye ödenen avans miktarlarında bir düşüş ve ödeme tarihlerinde gecikme
yaşanmıştır.
Ege Bölgesinde yapılan 2021 yılı sözleşmelerinde yüzde onluk bir düşüşün yaşanması
beklenmektedir. Bununla birlikte üreticiye avans ödemeleri yeniden hızlanmıştır.
Milli Tarım Projesi ile yeniden tanımlanan Tarımsal Havzalar içerisinde tütün yer
bulamamıştır. Sözleşmeli yaprak tütün üretim ve ihracatının %90’ından fazlasını karşılayan
Ege bölgesi, Orta Karadeniz bölgesi ve Adıyaman-Hatay illerindeki tütün üretiminin de
desteklenecek tarımsal ürünler içerisinde yer alması gereklidir. Bu destekleme ithal girdisi
olmaksızın yapılan tarımsal ihracata verilmiş bir destek olacaktır. Tütün üreticisi gelecek
yıllarda da yalnız bırakılır ise dünya tütün ihracatındaki payımızı Makedonya ve Yunanistan’a
kaptırma riskimiz bulunmaktadır.
Nitekim tütün üreticileri ile firmalar arasında sözleşme imzalama dönemi içerisinde
bulunduğumuz şu günlerde, Tokat ve Amasya illerine bağlı üretim merkezlerinde
üretilen Basma tipi tütünde yapılan Tütün Alım Sözleşmelerinde önceki yıla göre 1
milyon kilogram civarında eksilme yaşanması beklenmektedir.
SÖZLEŞMESİZ TÜTÜN ÜRETİMİ
TEKEL’in tütün piyasalarından çekilmesi ve 2008 yılında sigara fabrikalarının satılması
neticesinde sigara pazarımızın önemli bir kısmına hakim olan çokuluslu sigara şirketlerinin,
tamamen yerli tütünden imal edilen sigaraları piyasaya yeterince arz etmemelerinden dolayı yurt
içinde satılan sigaralarda yerli tütün kullanımı en alt seviyeye inmiştir. Bunun sonucunda
özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilen tütün çeşitlerine olan
talep azalmış ve tütün üreticileri sözleşme yapacak firma bulamamıştır. Ancak özellikle 2010
yılından sonra tütün mamullerinden alınan vergi oranlarındaki artış, tüketicinin ucuz ürüne
yönelmesi ve

“Sarmalık Kıyılmış Tütün” olarak nitelenen piyasanın büyümesine neden

olmuştur. Bu sektör özellikle TEKEL’in piyasadan çekilmesi ile boşlukta kalan tütün
üreticilerine yeniden bir alternatif sunmuştur. Sarmalık kıyılmış olarak tüketilmek üzere yıllık
yaklaşık 20-25 milyon kilogram yaprak tütünün üretildiği tahmin edilmektedir. Bu rakamın 2020
yılında 14,5 milyon kilogramı kayıtlara geçmiştir.
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Tablo 4 - Kayıtlara Geçen Sözleşmesiz Yaprak Tütün Üretimi Miktarı (Ton)
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Makaron (boş sigara tüpü) üretim rakamları, resmi kayıtsız üretim ve tüketim rakamlarına
dayanak oluşturmaktadır. 2020 yılında yurt içinde 17,9 milyar adet makaron satışa arz
edilmiştir.
Sözleşmesiz tütün üretiminde bölge payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 5 - Sözleşmesiz Tütün Üretiminde Bölge Payları (2020)
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Tek Başına İçilebilir Sarmalık Tütün Üretimi
Tek Başına İçilebilir Sarmalık Tütün üretimi ülkemize has ve geleneksel olarak üretilerek
tüketime sunulan ve harmanlanmaya ihtiyaç duyulmaksızın, yaprak sigara kağıdına sarılarak
yada makarona doldurulmak sureti ile tüketilen tütünlerdir. Sarmalık tütün üretimi,
Türkiye’de ağırlıklı olarak Adıyaman ili merkez dağ köyleri ve Çelikhan ilçesi, Malatya ili
Doğanşehir ilçesi, Bitlis ili merkez ilçesi, Muş ili Kızılağaç ilçesi, Hakkari ili Şemdinli ilçesi,
Diyarbakır ili Silvan ilçesi ile Hatay ilinin Yayladağı ilçelerinde yapılmaktadır. Bu alanda
yapılan kayıt dışı üretim ve ticaretin kayıt içine alınabilmesi ilişkin önemli yasal düzenlemeler
yapılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihinde Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve
Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tek
başına içilebilir tütünlerin üretim alanları tanımlanmıştır. Ayrıca yönetmeliğe 250 tütün
üreticisi çiftçinin bir araya gelerek kuracakları Tütün Üretim ve Satış Kooperatiflerine bazı
kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kooperatiflerin kuracakları tesislere ilişkin Organize Sanayi
Bölgesi şartının kaldırılması, ikinci el makine satın alabilme avantajı, tesis alanının 1000
metrekareden, 750 metrekareye düşürülmesi ve bir sefere mahsus olmak üzere alınan
vergilerde indirim düzenlemeleri yönetmeliklerde yer almıştır. Tütün üreticilerinin bir araya
gelerek kuracakları kooperatifler vasıtası ile ürünlerini işleyerek pazarlama olanağını
yaratmaya çalışan bu düzenlemeler ile kayıt dışı alım - satımın önüne geçilmeye çalışılmıştır.
TÜTÜN FONU
1986 yılından itibaren ithal edilen tütünlere kilogram başına 3 USD ve paket başına 40 cent dolar
uygulanan Tütün Fonu AB-Türkiye İlerleme Raporlarının “Fiyatlandırma ve Vergilendirme”
başlıklı 16. Faslı kapsamında 29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren düzenlemeyle 2010 yılından bu yana “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün damarı”
ile “homojenize tütün” gibi işlem görmüş tütünlerde sıfırlanmış; yaprak tütünde ise ilk olarak
03/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararla 2011
yılında 2,25 USD/Kg’ye düşürülmüştür. Her yılın sonunda yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu
kararlarıyla kademeli olarak azaltılarak 2017 yılı için 0,30 USD/Kg olarak belirlenmiştir. 2018
yılında 0,15 USD/Kg olan fon aynı yılın sonunda sıfırlanmıştır.
Tütün Fonu uygulandığı yıllar boyunca yurt içinde tütün üretimini ve üreticisini koruyan önemli
bir duvar vazifesi görmüştür. Fonun sıfırlanması ile tütün piyasamızdan bu koruma kalkmıştır.
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TÜTÜN DIŞ TİCARETİ
Türkiye 2020 yılında 51.845 ton tütün ihracatına karşılık, 115.459 ton tütün ithal etmiştir.
Fındık ve üzümden sonra ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan tütün, 2012 yılından
itibaren ithalat karşısında üstünlüğünü yitirmiştir. 2020 yılında tütün ihracatı bir önceki yıla göre
yaklaşık %10 artış göstermiştir.
Tablo – 6 Türkiye Tütün Dış Ticareti Karşılaştırmalı Grafiği (Ton)
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Tütün İhracatı (Ton) 80.311 68.685 75.320 56.899 68.773 53.857 52.164 51.028 62.798 46.515 51.845
Tütün İthalatı (Ton) 67.241 66.308 81.858 80.464 90.767 92.266 102.494 99.773 110.583 106.938 115.459

2020 yılında 279 milyon dolarlık ihracata karşılık 562 milyon dolarlık tütün ithalatı yapılmıştır.
Tablo – 7 Türkiye Tütün Dış Ticareti Karşılaştırmalı Grafiği (Milyon USD)
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( Yapılan ithalatın 356,5 milyon doları Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, 202,5 milyon doları Dâhilde
İşleme Rejimi, 3 milyon doları ise Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında
gerçekleştirilmiştir)
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Yaprak Tütün ihracatçısı firmalar, tütünü sözleşmeli olarak satın alarak, İzmir ‘de konumlanmış
tesislerinde işleyip yurt dışı piyasalara sunmaktadır. Bu tesislerin 150 milyon dolar yatırım
değeri ile birlikte yarattığı istihdam yaklaşık 3500 kişidir.
Özellikle dünya sigara piyasasının oligopol yapısı dolayısı ile yurt dışında sınırlı sayıda alıcıya
satış, tütün ihracatçısı firmalarımız açısından bir handikap olarak değerlendirilmektedir.
Yaprak Tütün piyasasında artan dış alıcı istekleri ve uluslararası piyasada artan fiyat baskısı alım
politikaları üzerindeki temel etkeni oluşturmaktadır. Bunun yanında ülkemizde tütün üretiminde
tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artış, rakip ülkeler ile rekabetimizde dezavantaj
yaşanmasına neden olmaktadır. Amerikan Blend sigara harmanlarında oryantal tütünün kullanım
oranlarındaki azalma ise gelecek için önemli risk teşkil etmektedir.
Tablo – 8 İhracat Yapılan İlk On Ülke (Milyon Dolar)
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2020 yılında ihracat yapılan ilk on ülke tabloda verilmiştir. İhracat yapılan toplam doksan üç
ülke içerisinde ABD 56 milyon dolar ile en çok yaprak tütün ihracatı yaptığımız ülke
olmuştur.
Türkiye’de Üretilen ve İç Piyasaya Arz Edilen Sigaralarda Tütün Kullanım Oranları
TEKEL sigara fabrikalarının 2008 yılında özelleştirilmesi ve Tütün Fonunun kademeli olarak
azaltılması sonucunda; Türkiye sigara pazarının tamamına yakınına sahip olan çokuluslu sigara
şirketleri, sigara harmanlarında giderek artan miktar ve oranlarda ithal tütün çeşitlerini (özellikle
fonun sıfırlandığı homojenize tütün, şişirilmiş tütün damarı ve şişirilmiş tütün) kullanmaya
başlamışlardır. Bu zaman zarfında iç piyasadan satın aldıkları yerli tütün miktarı bu kullanım
oranlarına paralel olarak azalış göstermiştir.
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Tablo-9 Türkiye'de Yerleşik Sigara Üretim Firmalarının Yıllar İtibarıyla Tütün
Kullanım Miktar ve Oranları
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İthal Tütün 72.259 69.014 80.386 80.160 69.703 67.203 82.983 81.699 88.407 93.627 100.67 96.205 106.36 99.413 105.01
Türk Tütünü 39.016 32.689 27.787 24.977 17.884 15.810 17.500 15.351 14.390 14.283 15.479 13.365 14.595 13.497 13.446

Türkiye'de Yerleşik Sigara Üretim Firmalarının Yıllar İtibarıyla Yerli Tütün Kullanım Oranı
2003 yılında % 42, 2006 yılında % 35 iken bu oran 2008 yılında TEKEL’in sigara biriminin
özelleştirilmesinden sonra tütün fonun da sıfırlanması ile birlikte, azalarak 2020 yılı itibarıyla
%11’ e düşmüştür.
Yerli Tütün Kullanım Zorunluluğu Düzenlemesi
28.10.2020 tarihinde yayınlanan 7255 Sayılı Kanun ile 4733 Sayılı Kanunun 6. maddesine
“Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla
ürettikleri ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün
mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün,
kategori bazında en az yüzde otuzunun Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur.
Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde kırk beşe kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü
eklenmiştir. Bu düzenlemeye geçiş sağlamak üzere tütün mamulü üreticileri 2022 yılı için
%17, 2023 yılı için %21 ve 2024 yılı için %25 olarak
olacaklardır. Bu düzenleme ile

yerli tütün kullanmak zorunda

yerli tütün kullanım miktarında üç yıl içinde 7 milyon

kilogram artış beklenmektedir.
Bu önemli düzenleme özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde üretilmekte
olan Güneşte Kurutulmuş Virjinya (SCV) üretiminin artmasını ve var olan üretimin kayıt
altına alınmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda ithalatta da aynı oranda bir düşüşe neden
olacaktır.
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Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Üretimi
Hazine ve Maliye Bakanlığının kayıt dışı üretimin yasal zemine çekilebilmesi için hayata
geçirdiği önemli yasal düzenlemelerden bir tanesi de ; Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulünde
ÖTV oranının 26.03.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2301 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile % 63 ten % 40 a düşürülmesidir.
Tablo 10 –Bandrollü Olarak İç Piyasaya Arz Edilen Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü (Ton)
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Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamülü Satışı (Ton)

2020 yılında yurt içinde bulunan ve iç piyasaya sarmalık kıyılmış tütün mamulü arz eden
on üç firmanın gerçekleştirdiği satış 2.399.506 kilogramdır. 2015 - 2020 yılları arasında iç
piyasaya satışlar son iki yılda önemli artış göstermiştir. Nitekim bandrollü olarak iç
piyasaya arz edilen Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü miktarı, 2019 yılından 2020 yılına
gelindiğinde 2,5 kat artmıştır.
SİGARA TÜKETİMİ
Tütün kontrolü çalışmaları özellikle toplum sağlığının korunması boyutu ile Tütün Eksperleri
Derneği tarafından da desteklenmektedir. 2020 yılı itibarı ile sigara üzerindeki vergi yükü
%63’ü ÖTV olmak üzere ortalama % 81 civarındadır. Bu vergi uygulaması ile artan sigara
fiyatlarının özellikle genç neslin erken yaşta sigaraya başlamasının engellenmesi, orta ve
düşük gelir grubundaki sigara tüketicilerinin ise sigarayı bırakmaları hedeflenmiştir. Ancak
yüksek vergi ve yüksek fiyat, sarmalık kıyılmış tütün tüketimi ile birlikte sigara kaçakçılığını
körüklemiştir. 2020 yılında sigara tüketimi önceki yıla göre yaklaşık 2 milyar adet azalmıştır.
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Buna karşılık sarmalık kıyılmış tütün tüketiminde artış meydana gelmiştir. Yaklaşık 117,9
milyar adetlik yasal sigara satışına sarmalık kıyılmış tütün ile kaçak sigara tüketiminin de
eklenmesi ile iç piyasada 138 milyar adetlik bir tüketim rakamından bahsedilebilir. Türkiye
sigara satış hacmine göre dünyanın en büyük on pazarı arasında yer almaktadır.
Tablo 11 - İç Piyasaya Arz Edilen Sigara Miktarı (Milyar Adet)
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İç piyasaya arz edilen tütün mamullerinin satış rakamları incelendiğinde, 2020 yılı içerisinde
toplam 89,5 milyar liralık bir perakende satış hasılatı ile karşılaşmaktayız. Satış hasılatlarına
makaron ve sigara kâğıdının da tahmini perakende satış hasılatı eklendiğinde, toplam
tütün mamulü piyasamızın perakende satış hacminin 92 milyar lira civarında olduğu
tahmin edilmektedir.
Tablo 12 - Tütün Mamullerinin İç Piyasaya Satış ve İhracat Hasılatı (2020)
İç Piyasa Perakende
Satış Hasılatı (TL)
89.170.619.567

İhracat Hasılatı (USD)

Sigara

İç Piyasa Tüketim
Miktarı
117.911.206.640 Adet

Puro ve Sigarillo

101.656 kg

60.012.952

89.651

Nargilelik Tütün
Mamulü
Sarmalık Kıyılmış
Tütün Mamulü
Kıyılmış Tütün

716.201 kg

89.597.762

70.616.718

2.399.506 kg

271.803.840

476.134

-

-

137.101.311

89.592.034.122 TL

644.334.297 USD

TOPLAM
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436.050.482

2020 yılında toplam 644,3 milyon dolarlık tütün mamulü ihraç edilmiştir. 2020 yılında
yapılan 279 milyon dolarlık yaprak tütün ihracatı ile birlikte toplam tütün ve tütün
mamulü ihracatımız 923,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 2019 yılında tütün mamullerinden tahsil edilen
ÖTV geliri 50.360.554.000 TL’dir. 2020 yılında ise tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV
geliri 61.801.432.864 TL olmuştur. İç piyasada sigara satışlarında yaşanan yaklaşık iki milyar
adetlik daralma tahsilatın hedefin altında kalmasına neden olmuştur. Gerçekleşme
rakamlarına göre tütün mamullerinden elde edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin %
6,35’ine tekabül etmektedir. 2020 yılında önceki yıla göre Tütün Mamullerinden elde edilen
ÖTV gelirinde % 24 oranında artış gerçekleşmiştir.
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN YASA DIŞI TİCARETİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporları verilerine göre
2015 yılında kaçak sigara yakalama miktarı 143,4 milyon paket ile zirve yapmıştır. Bu tarihten
sonra azalarak 2019 yılında 8,7 milyon pakete gerilemiştir.

Kaynak : EGM 2019 Yılı KOM Raporu

Sigara ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının azalmasında, iç piyasada bulunan sarmalık
kıyılmış tütün tüketimine olan yönelme ile birlikte yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda özellikle
güney sınırımızda güvenlik önlemlerinin artması rol oynamıştır. Yıllara göre ele geçirilen tütün
mamulleri miktarlarına bakıldığında tütün, puro/sigarillo ve makaron yakalamalarındaki artış
dikkat çekicidir. 2018 yılından itibaren makarona getirilen Özel Tüketim Vergisi bu artışta
önemli bir rol oynamıştır.
Son yıllarda özellikle ısıtılarak tüketilen tütün ürünleri, likit-elektronik sigaralar ile Nargilelik
Tütün Mamulü kaçakçılığında önemli bir artışın yaşandığı görülmektedir. 2019 yılı KOM raporu
13

verilerine göre Tütün Mamülleri kaçakçılığı yakalamalarında vaka sayısı itibarı ile önceki yıla
göre %34 oranında bir azalma söz konusu olmuştur.
TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
Ulusal Tütün Kontrol Programı’na

(UTKP) ilişkin Eylem Planının ilki 2008-2012 yılları

arasında uygulanmış, ikincisi ise 2015-2018 dönemini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 4207
Sayılı Kanun 2008 yılında revize edilmiş ancak, tüm hükümleriyle uygulanması 19/07/2009
tarihinden itibaren gerçekleşmiştir. Akabinde Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı yayınlanmıştır.
Bu yasal düzenlemeler ile önemli bir kamu duyarlılığı yakalayan tütün ürünlerin tüketiminin
kontrol çabaları dünyada örnek gösterilecek boyuta ulaşmış, ancak aynı başarı tütün ürünlerinin
tüketimine yansıtılamamıştır.
2008 - 2011 yılları arasında %15’lik bir düşüş gösteren kayıtlı sigara tüketimi 100 milyar
adedin altına inmiştir. Ancak 2012 yılında 8 milyar adetlik artışla tekrar 100 milyar sınırına
dayanmış ve 2021 yılı itibarıyla 117,9 milyar adete ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde tütün
kullanımında azalma görülmesine karşılık Asya-Pasifik-Afrika ülkelerinde bunun artacağı
öngörülürken ülkemizde ise yakın gelecekte tütün mamullerinin kullanımında ciddi bir düşüş
beklenmemektedir.
Önemli tütün ihracatçısı ülkelerin tütün mamulleri tüketimi ile yaprak tütün üretimleri arasında
bir denge gözeterek uygulamalar yaptıkları açıktır. Brezilya, dünyada tütün kontrolü
çalışmalarında örnek uygulamalar yapan bir ülke olmakla birlikte dünyanın en büyük tütün
ihracatçısı ülkesidir. Tütün mamulleri tüketimi ile mücadele yaprak tütün üretimi ve ihracatı ile
farklı kulvarlarda değerlendirilmelidir.
Tütün ve Tütün Mamulleri Piyasasının Gözetimi ve Denetimi
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Sektörünün üretimi, tüketimi ve dış ticareti boyutu ile
ülkemiz ekonomisindeki önemi ihmal edilmeyecek seviyededir.
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 215.000 tütün mamulü ve alkollü içki satıcısının
yanı sıra, tütün üreticilerinin ve 500’e yakın üretici / ithalatçı /İhracatçı firmanın faaliyet
gösterdiği piyasanın düzenlenmesi, kontrolü görevini yürütmektedir. Mülga TAPDK eli ile
geçmişte merkezden yürütülmekte olan görevler, kurumun kapatılması ile Tarım ve Orman
Bakanlığına devredilmiştir. Bu nedenle Tütün üretimi ve işlenmesi ve dış ticareti ile ilgili teknik
hizmetler ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin diğer faaliyetlerin,

bakanlığın taşra

teşkilatlarınca yerine getirilmesinin, çalışmaları daha etkin hale getireceği düşünülmektedir.
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SONUÇ
Tütün üreticileri yurt genelinde yüz bin üretici ailesini temsil etmektedir. Artan tarımsal girdi
maliyetleri, tütün üreticilerinin yaşadığı en önemli sorundur. İhracat kabiliyeti bulunan diğer
tarımsal ürünlerden farklı olarak tütün, destekleme konusunda dezavantajlı durumdadır. Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl tarıma dayalı tesislerin desteklenmesi amacı ile
uygulamakta olduğu, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programında (KKYDP) yer
alan Bitkisel Ürün tanımından 2020 yılında tütün hariç ibaresini çıkarmıştır. Bu düzenleme ile
tütünün işlenmesine yönelik kurulacak tesislerin de KKYDP kapsamına alınması sağlanmış
ve tütünün işlenmesine yönelik önemli bir destekleme düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemenin akabinde Tarım ve Orman Bakanlığının Milli Tarım Projesi ile yeniden
tanımladığı

Tarımsal

Havzalar

içerisine

tütünü

de

dahil

ederek

üreticilerimizin

desteklemelerden faydalanmasının önü açılmalıdır. Bu destek aynı zamanda tütün ihracatına
da verilmiş bir destek olacaktır.
2020 yılında çıkarılan yerli tütün kullanım oranına ilişkin yasal düzenleme sektörümüz
açısından yaşanan diğer önemli bir gelişme olmuştur. 2020 yılında iç piyasaya arz edilen
tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranının yüzde on dörtlere gerilemiş olması
geleneksel tütün üreticisi konumunda bulunan ülkemiz için önemli bir kayıptı. Dört yıl
içerisinde bu oranın yüzde otuza çıkacak olması hem üretimin artması hem de ithalatın
azalmasına destek sağlayacaktır. Bu itibarla tütün mamulü üreticilerinin alım yapmayı
planladığı Güneşte Kurutulmuş Virginia menşei tütünün yetiştirilmesi ve kurtulmasına
yönelik teknik destek verilmesine ve üreticinin bilinçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu
sayede sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte ürün arzı sağlanabilir. Bununla birlikte
alım fiyatının üreticiyi tatmin edecek şekilde oluşması gereklidir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2015 verilerine
göre, Türkiye’de tütün ürünleri imalatının %84,7’si yabancı yatırımcının kontrolündedir.
(2015 yılından sonra bu veri güncellenmemiştir). Tütün ve Tütün Mamulleri Sektörünü
düzenleyen 4733 sayılı yasanın 6. Maddesinde bulunan “Türkiye’de tütün mamulleri üretmek
isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada, sigara için iki milyar adet, (…) tütün
hazırlama bölümleri dahil tam ve yeni teknoloji ile tesisler kurmaları şarttır” hükmü, yüksek
yatırım maliyeti nedeni ile piyasada bulunan çokuluslu şirketler lehine işleyen bir mekanizma
yaratmaktadır. Bu düzenleme, yerli sermaye ile kurulacak daha düşük kapasiteli ve yerli
tütünden imal edilmiş sigaraların satışını yapabilecek küçük ölçekte fabrikaların kurulmasının
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önüne geçmektedir. Kanunun bu maddesi yerli sanayicinin önünü açacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde tek başına içilebilir sarmalık tütün üreten,
üreticilerin bir araya gelerek kuracakları kooperatifler vasıtası ile ürünlerini işleyerek pazarlama
olanağını yaratmaya çalışan yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu bölgelerimizde henüz
tesisleşmesini tamamlamış bir üretici kooperatifi bulunmamaktadır. Bu itibarla yürürlüğü 1
Temmuz 2021 tarihine ertelenmiş bulunan kayıt dışı tütün ticaretine ertelemesiz 3 yıl hapis
cezası öngören yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi, önemli sosyal sorunlara yol açacaktır.
Ülkemizde ürün bazlı birçok üretici örgütü üst birlik haline dönüşmüş durumdadır. Tütün
üreticilerinin 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kanununa göre kurulmuş bir üst birliği
bulunmamaktadır. Tütün üreticilerinin de diğer tarımsal ürün gruplarında olduğu gibi
örgütlenebilmesi gereklidir. Bu sayede sattıkları ürünün fiyatının belirlenmesinde söz sahibi
olabilecekleri düşünülmektedir.
Tütün üretimi nesilden nesile aktarılan bir zanaattır. Ancak tarımsal alanda süre gelen sorunlar
nedeniyle tütün çiftçisi tütün üretiminden kopmakta, üretimden kopan bir tütün üreticisi de
yeniden tütün üretimine dönmemektedir. Genç neslin tütün üretimine sıcak bakmaması ve
tütüncü bölgelerden yaşanan göç nedeniyle tütün üreticisi yaş ortalaması Ege ve Karadeniz
bölgelerimizde 49-50 yaş civarına yükselmiştir. Yakın gelecekte özellikle Ege ve Karadeniz
bölgelerimizde tütün üretiminde yaşanan daralma hız kazanacaktır.
Toplumumuzu tütün mamullerinin tüketiminin zararlarından koruma çalışmaları devam
etmelidir. Ancak tarımsal üretim ve istihdam boyutu ile birlikte tütün ihracatımızın ekonomimize
sağladığı katma değerin devamlılığı, sektörümüz açısından değerlendirilmesi gereken en önemli
hususlardır. Bu itibarla önümüzdeki yıllarda tütün üretiminde ve ihracatında sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için beş yıllık bir eylem planının tartışılarak ortaya konulması tütün ve tütün
mamulleri sektörüne önemli katkı sunacaktır.
Kamuoyuna saygı ile sunulur.
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